
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige 

Datum: Onsdagen den 23 oktober 2019 

Plats och tid: Sessionssalen, kl. 18:30  

 

 Ärendemening 

 Upprop 

1.  Val av justeringspersoner 

2.  Godkännande av dagordningen 

3.  Månadens person eller organisation 

4.  Informationsärenden 

5.  Delgivningar 

6.  Beslutslogg 

7.  Delårsrapport 2019-08-31 

8.  Översiktsplan för Båstads kommun - Beslut om granskning 

9.  Revidering av tomtpriser, exploateringsområdet Stinehov i Östra Karup 

10.  Prissättning av tomter i Förslöv - Förslöv 2:4 

11.  Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

12.  Beslut om ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

13.  Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet - Förslag till ändringar 

14.  Reglemente för kommunala pensionärsrådet - Förslag till ändringar 

15.  Svar på motion - Allmänhetens frågestund som fast punkt på fullmäktiges sammanträden 

16.  Svar på motion - Fossilfritt bränslealternativ vid grönyteskötseln i Båstads kommun 

17.  Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga 
nämnder 2020 

18.  Demokratiutveckling - Delrapport 2 med förslag på aktiviteter 

19.  Interpellationsdebatt - Antalet elever i Båstads gymnasieskola  

 
 
Båstad den 16 oktober 2019 
 
 
 

Thomas Andersson 
Ordförande 

Johan Peterson 
Sekreterare 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2019-10-14. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000001/2019 – 900 
 
 

Val av justeringspersoner  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Utse Håkan Hagström (M) och Ib Nilsson (C) till justeringspersoner. 
 
2. Utse Ingvar Bengtsson (S) som ersättare.  
 
3. Justeringen äger rum torsdagen den 29 oktober 2019 kl. 15:30 på kommunkansliet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver ordföranden. För dessa 
personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordförande och justerings-
personerna på den dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
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Datum: : 2019-10-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000002/2019 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen  
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till sammanträ-
dena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, presenteras för kommunfull-
mäktiges presidium och godkänns av ordförande före utskick. 
 
 
 
Kommunkontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium och kanslichef.  
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 Nr: 

Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2019, § 84 Dnr: KS 000370/2019-900 

 

Regler för utdelning av månadens person eller organisation 
 

Syfte 

Månadens person eller ideell organisation syftar till att uppmärksamma medborgare eller 
ideella organisationer som på ett eller annat sätt har betydelse för oss som bor och verkar 
i Båstads kommun och gör goda insatser för många eller är förebilder i vårt samhälle.  

Insatserna kan spänna över breda områden såsom sociala, kultur, idrott, utbildning eller 
föreningsliv rent allmänt. Det kan vara personer som verkar inom idrotts- och kulturför-
eningar, en medmänniska, någon som hälsar på gamla eller av andra orsaker får vårt sam-
hälle levande eller en förening att fungera. 

Ansvar 

Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för månadens person eller organisation. 

Avgränsning 

Utdelningen av utmärkelsen äger rum till och med mandatperiodens sista kommunfull-
mäktige år 2022.  

Tillämpning 

Vem eller vilka kan nomineras? 
Kommuninvånare som är folkbokförda i kommunen, eller ideella organisationer verk-
samma i Båstads kommun. 

Hur nomineras månadens person eller organisation? 
 Förslag kan lämnas av alla som är folkbokförda i Båstads kommun via kommunens 

webbplats, mail eller brev. 
 Personer eller organisationer som har utsetts kan ej nomineras igen förrän efter ett år. 
 Politiska partier eller folkvalda i kommunfullmäktige kan ej nomineras. 
 Anonyma nomineringar godkänns ej. 

Vad ska nomineringen till månadens person eller organisation innehålla? 
 En kort motivering till förslaget (max 300 tecken) 
 Namn på den nominerade 
 Förslagsställarens namn och kontaktuppgifter 

Jury 
Kommunfullmäktiges presidium utser månadens person eller organisation. 

Utdelning 
Månadens person utdelas vid inledningen av kommunfullmäktiges ordinarie samman-
träde. Ordförande delar ut utmärkelsen genom att läsa motiveringen och överlämnar 
blomma och diplom. 
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Datum: : 2019-10-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000045/2019 – 900 
 
 

Informationsärenden  
 
 

Förslag till beslut 
 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 23 oktober 2019 föreligger följande anmälda informationspunkter: 
 
A, Erik Lidberg, kommundirektör, informerar om ”Kraftsamling 2025 – Hur förbereder vi oss 
inför kommande gemensamma utmaningar?”   
  
B, Christofer Thorén, säkerhetschef, informerar om sitt uppdrag. 
 
C, Katarina Thorstensson informerar om Drivkraft i Båstad.  
 
D, Olof Nilsson, kanslichef, informerar om ”Den digitala resan för förtroendevalda – resan fort-
sätter med information om användning av Båstadkartan”. 
 
Enligt beslut i kommunfullmäktige kan kommunstyrelsen och övriga nämnder skriftligen 
anmäla ärenden för information senast dagen innan kommunfullmäktige. 
 
 
Kommunkontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium.  
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Datum: : 2019-10-16. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000004/2019 – 900 
 
 

Delgivningar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 
 
A, Granskning från revisionen angående Båstads kommuns delårsrapport 2019-08-31. 
 
B, Ekonomirapport januari-september 2019. 
 
 
Kommunledningskontoret  
Johan Peterson, Nämndsekreterare 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevision 

Datum 
2019-10-10 
Handläggare 
Ingemar Jönsson 
Vårtdnr 

Till 
Kommunfullmäktige 

REV 000043/2019 

• 

• 

• 

• 

• 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapport per 2019-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om . 
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten . 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad 
på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen . Granskningen har 
utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit följande; 
Kommunens resultat uppgår enligt prognos till 3 mnkr, vilket är 13 mnkr lägre än 
budget. I prognosen inkluderas realisationsresultat från försäljning av mark om 
ca13 mnkr. Prognosen tyder på att balanskravet kommer att uppnås. 
Största prognostiserade underskotten redovisas för vård- och omsorgsnämnden 
om -17,0 mnkr samt utbildningsnämnden om -13,2 mnkr. Därtill redovisar 
kommunstyrelsen -3,6 mnkr i underskott enligt prognos. Hittills beslutade åtgärder 
motsvarar inte prognostiserade underskott, vilket indikerar att hittills fattade beslut 
inte är tillräckliga för att uppnå budget i balans. 
Uppföljningen av Kommunfullmäktiges finansiella mål för räkenskapsåret visar att 
ett av målen kommer att uppnås och ett av målen kommer inte att uppnås vid 
årets slut. Målet avseende resultatmål (resultat 2 % av skatteintäkter och bidrag), 
förväntas inte uppnås. 
Uppföljningen av de övergripande verksamhetsmålen indikerar samtliga av de tre 
kommunfullmäktigemålen förväntas att delvis nås. Uppföljningen av indikatorerna 
kopplade till nämndsmålen indikerar en prognostiserad måluppfyllelse om 48 % 
som förväntas uppnås helt och 52 % som förväntas att ej uppnås. Den samman
fattande bedömningen gällande verksamhetsmålen är att de delvis uppnås. 
Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport . 

Båstads kommun 

Kommunlednings
kontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 
OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 
212000-0944 
bastads.kom
mun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten inte fullt ut är 
förenligt med de mål fullmäktige beslutat om, såväl beträffande de finansiella målen 
som för verksamheten. 

Båstad den 10 oktober 2019 

Revisorerna i Båstads kommun 

Ingvar Andreasson 

~= ~~tt.sW 
Håkan Philipsson 

Christer Linden 

Bilaga: Rapport från de sakkunnigas granskning av delårsrapport 2019-08-31 
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Båstads kommun 
Grans\<.n,ng a\/ de\årsraµµort µer 2CY\ 9-08-3, 

2019-10-10 

Linn Höglund och lsabella Skans 

Building a better 
working world 



Syfte med granskningen 

► Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Båstad 
kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 
2019-08-31 . 

~ Syftet med granskningen är att bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Syftet med granskningen är även att bedöma om delårsrapporten 
upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal 
redovisningslag och god redovisningssed. 

► Rapporten från granskningen utgör underlag för revisorernas 
uttalande beträffande delårsrapporten. 
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Periodens resultat med jämförelsetal samt prognos och 
budget för helåret {mnkr) 

Page 3 

Belopp i mnkr 

24 

Delår 2018 Delår 2019 Årsbokslut 
2018 

► Resultatet för perioden 2019 uppgår till 13 mnkr (24 mnkr) 

► Prognosen för 2019 uppgår till 3 mnkr (16 mnkr). 

3 

Budget 2019 Prognos 2019 

► Inga väsentligajämförelsestörande poster identifierade per augusti 2019. 2018 inkluderar 
jämförelsestörande poster om sammanlagt 25 mnkr, vilket huvudsakligen avsåg exploateringsintäkter. 
(I prognos för 2019 inkluderas realisationsresultat från markförsäLJning om 13 mnkr). 

► För detaLJerade kommentarer, se efterföLJande sidor. 
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Prognos helår jämfört med budget 
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Belopp i mnkr Prognos Budget Avvikelse Bokslut får 
Verksamhetens just nettokostn -817 -788 -29 
Skatter netto 807 806 1 
Resultat efter skattenetto -10 18" -28 
Finansiella 12oster 

,, 
1 -2 3 

Resultat exkl jämf st poster -9 ,, 16" -25 
Jämförelsestörande 12oster 13 0 13 
Nettoresultat 3 16 ,, -13 

► Avvikelsen mellan prognos och budget uppgår till totalt -13 mnkr. 
Verksamheternas just avvikelser exkljmf störande -29 

► Skattenetto + 1 
► Förbättrat finansnetto 
► Exploateringsintäkter 

+3 
+13 

-785 
773 
-12 

3 
-10 
25 
15 

► I analysen ovan har jämförelsestörande poster, avseende exploateringsintäkter, 
brutits ut från nettokostnaderna. 

► Avvikelserna på verksamheternas nettokostnader kommenteras vidare på 
efterföUande sidor. 

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31 



Driftredovisning, prognos för helår i jämförelse med budget 
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13elopp I mnkr - · -· ·· :AY".• .. ~~I-~ . 
-p~dgrioi'i.: 

____ ---~---- _ -:·. budgE!t 
Kommunfullmäktige 
Skolpeng, barnomsorg/grundskola 
Skolpeng, gymnasium 
Hemvårdspeng 
Boendepeng 
Kommunstyrelsen 
Myndighets nämnd 
Utbildnings nämnd 
Vård- och omsorgsnämnd 
Valnämnd 
Överförmyndare 
Kommunrevision 
ReseN för demografi 
Summa verksamheter 
Övriga kommungemensamma poster 
Finansförvaltning 
Avvikelse 

0, 1 
0,8 

-0,8 
1,3 

-1,4 
-3,6 
0,7 

-13,2 
-17,0 

0, 1 
-0, 1 
0,0 
1,0 

-32,1 
15,9 
3, 1 

-13, 1 

Hemvårdspeng (1,3 mnkr) 

Lägre behov än budgeterat, prognosen visar på 133 000 timmar jmf med budgeterade 
136 700 timmar. 

Boendepeng (-1 ,4 mnkr) 

Underskottet är i huvudsak hänförligt ti l l köp av boendedygn och stort behov av 
korttidsplatser, vilket medför köp av externa platser. 

Kommunstyrelsen (-3, 6 mnkr), varav kommunledningskontor ( + 1,2 mnkr} samt teknik och 
service (-4,8 mnkr) 

Kommunkontorets positiva budgetavvikelse beror huvudsakligen på vakanta tjänster. 

► Den negativa budgetavvikelsen inom teknik och service förklaras ti ll största delen av 
Park, gata och natur (-1 , 1 mnkr}, samt fastighet (-2,4 mnkr). Avvikelsen inom Park, gata 
och natur beror till stor del på felavhjälpning på gatubelysning . Avvikelsen inom fast ighet 
beror huvudsakligen på engångskostnader bla luftrenare Västra Karups skola, rivning av 
byggnader på Förslövs skola samt demontering av Skogsbyns moduler. 

► Beslut om återhållsamhet med an ledning av underskottet har fattats i september. 

Utbi ldningsnämnden (-13,2 mnkr) 

Största delen av avvikelsen ligger inom bildning och arbete ram (-11, 1 mnkr). -9,8 mnkr av 
avvikelsen ligger inom individ- och famiUeomsorg pga. ökade kostnader för placeringar. 
Insatserna per individ är stora och varje nytillkommen individ kan påverka helårsprognosen 
i stor utsträckning. 

► I juni har utbildningsnämnden föreslagit och kommunstyre lsen beslutat om att dåvarande 
prognostiserat underskott om -6, 1 mnkr skall täckas kommunövergripande. Några 
ytterligare beslut om åtgärder för att uppnå budget i balans har inte fattats vid tillfället för 
granskning. 
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Driftredovisning, prognos för helår i jämförelse med budget 

Kommunfullmäktige 
Skolpeng, barnomsorg/grundskola 
Skolpeng, gymnasium 
Hemvårds peng 
Boendepeng 
Kommunstyrelsen 
Myndighets nämnd 
Utbildningsnämnd 
Vård- och omsorgsnämnd 
Valnämnd 
Ö...erförmy ndare 
Kommunrevision 
Reserv för demografi 
Summa verksamheter 
Övriga kommungemensamma poster 
Finansförvaltning 
Avvikelse 

0, 1 
0,8 

-0,8 
1,3 

-1 ,4 
-3,6 
0,7 

-13,2 
-17,0 

0, 1 
-0, 1 
0,0 
1,0 

-32, 1 
15,9 
3, 1 

-13, 1 

► Vård- och omsorgsnämnden (-17,0 mnkr) 

Stöd och omsorg (-7,6 mnkr). Avvikelsen förklaras i huvudsak av köpta 
platser inom LSS och Sol (ca.-3,4 mnkr), 2 st personlig assistans 
ärenden som tillkommit (ca.-3,0 mnkr). 

► Hälso- och sjukvård (-2,8 mnkr). Avvikelsen beror på högre 
personalkostnader än budgeterat. 

► Hemvård (-1,6 mnkr) huvudsakligen hänförlig till bemanning och köp 
av undersköterskor. 

► Vård- och omsorgsboende (-4,2 mnkr) huvudsakligen hänförligt till 
personalkostnader pga. hög värdtyngd på boendena kopplat till 
palliativ värd, med vak och ökad bemanning till föLJd. 

► Värd- och omsorgsnämnden har i maj beslutat om åtgärder med 
anledning av prognostiserat underskott. Prognostiserat underskott 
överstiger beräknad effekt av hittills beslutade åtgärder. 

► Övriga kommunövergripande poster(+ 15,9 mnkr) 

Lägre avskrivningar +3,8 mnkr 

► Exploateringsintäkter + 12,4 mnkr 

Övrigt -0,3 mnkr 

► Finansförvaltning ( +3, 1 mnkr) 

Skattenetto+ 1,4 mnkr 

► Finansnetto + 1, 7 mnkr 
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Räkenskaper och ekonomi 
Verksamhetens nettokostnader vid delår i förhållande till utfall. 

70% 

65% 
65,0% 64,1% _ 

65,5% 64,9% 

60% 

55% 

50% 

45% 

40% 
2015 2016 2017 2018 

Andel per 31 /8 

Högre andel nettokostnader vid delår i förhållande till helår för 2019 jmf med 2018, dock i nivå med 2017 . 

Prognos 2019 

65,4% 

2019 

Innebär att nettokostnadsutvecklingen enligt prognos ska vara något lägre under sista tertialet än de två tidigare tertialenjmf 
med 2018. 

Flera osäkerhetsfaktorer finns. 

1% avvikelse medför en förändring om ca+/ - 7,8 mnkr 

Prognosen för 2019 inkluderar ca 13 mnkr i jämförelsestärande post avseende exploateringsintäkter. 

I jämförelse med tidigare år kan det indikeras att prognosen för helåret är rimlig i förhållande till utfall 31/8. 
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Räkenskaper och ekonomi 
Skatteintäkter och generella statsbidrag i förhållande till utfall. 

70% 
66,6% 65,8% 

65% 

60% 

55% 

50% 

45% 

40% 
2015 2016 

Andel per 31 /8 

66,0% 

2017 

Andel per 31 /8 

66,6% 

2018 

Prognos 2019 

66,7% 

2019 

,. Utfall av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till ca 67% vilket 
indikerar att prognosen för 2019 är rimlig. 
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Prog nossäkerhet 
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mnkr 
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Budgetavvikelser 

-

2015 2016 2017 2018 2019 

- Prognos delår Utfall 

► Prognos i nivå med utfa ll 2018. Tidigare års awikelser av utfall jämfört 
med prognos tyder på en försiktighet i prognoserna vid delårsbokslutet. 
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Nyckeltalsanalys, nettoinvesteringar 

belopp i mnkr 

185 

Utfall 8 mån och budget 2019 Prognos helår i förhållande till budget 
2019 

► Investeringar under delårsperioden uppgår till 64 mnkr inkl. exploateringar. För helåret prognostiseras 
investeringar om 152 mnkr inkl. exploateringar, vi lket är en genomförandegrad om ca 82 % i förhållande 
till den av kommunfullmäktige antagna investeringsbudgeten. 

► Några av de större investeringar är om- och tillbyggnad av Förslövsskolan och VA-investeringar. 

► Det konstateras att investeringstakten under tredje tertialet beräknas uppgå till 88 mnkr. I 
delårsrapporten för 2018 gjordes bedömningen att investeringarna skulle uppnå ca 89 % av budgeterad 
nivå medan utfallet endast blev ca 79%. 

► Skattefinansierade investeringar prognostiseras till 105 mnkr. Kommunens finansiella mål om att 
skattefinansierade investeringar ska ll finansieras med egna medel till 50% förväntas således uppnås. 
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Nyckeltalsanalys, soliditet pension 
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► Soliditeten, det egna kapitalet i 
förhållande till totalt kapital, har 
legat på en relativt konstant nivå vid 
jämförelse med de senaste 
årsboksluten. 

► Då kommuner använder sig av den 
s.k. blandmodellen för 
redovisningen av 
pensionsförpliktelser redovisas den 
största delen utanför 
balansräkningen som en 
ansvarsförbindelse. Om den delen 
som redovisas som en 
ansvarsförbindelse beaktas i 
soliditetsberäkningen är soliditeten 
ca 21 %. 



Strateg iska frågor : Soliditet 

Soliditet (exkl. pensionsförpliktelser) 2016-2018 
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2016 2017 - 2018 - 2016-2018 genomsnitt 

► Tabellen visar soliditeten för Skånes kommuner för perioden 2016-2018. 

► Soliditeten för Båstad kommun per 2018-12-31 uppgår till 40,9%. 

► Genomsnittlig soliditet för 2018 uppgår till 53,8% 
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Strategiska frågor, befolkningsutveckling 
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Befolkningsutveckling 
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Granskning av delårsrapport per 2019-08-31 

► Som framgår av tabellen har 
kommunen en fortsatt positiv 
befolkningsutveckling tom 
augusti 2019. 

Jämfört med årsskiftet 2018 
(14 948) har befolkningen 
ökat med 136 personer. 

► Ökningen beror på 
i nflyttn i ngsöverskott 1 7 8 samt 
födelseunderskott -4 2. 



Strategiska frågor, nettokostnads- och skatteutveckling 
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Förändring nettokostnad respektive skatteintäkter 
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~ Nettokostnad Skatteintäkter 

► Ökningstakten för skatteintäkter bör över tid vara högre än nettokostnadsökningen. 

► Under hela perioden 2008-2019 kan konstateras att skatteintäkterna har ökat mindre än verksamhetens nettokostnader, 51 ,5% 
mot 53,7%. 

► I prognosen för 2019 förväntas skatteintäkterna ha en lägre ökningstakt än nettokostnaderna. En balans bör eftersträvas på sikt. 
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Strategiska frågor, Andelen nettokostnader av skatteintäkter 
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~ Andel nettokostnader av skatteintäkter 

Genomsnitt 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31 

► Ett nyckeltal som ofta används 
är andelen nettokostnader i % 
av skatteintäkter och bidrag 
över tex en femårsperiod. 
Tumregel högst 98% 

► 2019 är prognosen 99,6%. 
Genomsnitt 98,2%. 

► Kravet påverkas bl a av 
finansnetto och 

investeri ngsbehov. 



Pensionsskuld 

► Totala pensionsåtagande uppgår till 254 mnkr per augusti 2019 (få 252 mnkr) . 
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Granskning av delårsrapport per 2019-08-31 

2019 
prognos 

■ Avsättn i ng pensioner 

■ Ansvarsförbindelse pensioner 

■ Totalt pensionsåtagande 

Pensionsreserv 



God redovisningssed 

► Specifikationer finns på samtlig balansposter. Alla balanskonton stäms av i samband med delårsbokslutet. 

► Under året har redovisningsprincip för redovisning av finansiella instrument som innehas för avkastning och/eller 
värdestegring anpassats till nya lagen om kommuna l bokföring och redovisn ing samt RKR:s nya rekommendationer. 
Redovisning sker numera ti ll verkligt värde i enlighet med den nya lagen. Den förändrade redovisningsprincipen har 
inneburit att jämförelsetalen har omräknats, vilket medfört en resultateffekt om 146 tkr. Resultateffekten för 2019 uppgår 
ti ll -51 tkr. I övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade jmf med föregående år. 

► Semesterskuldlista tas ej ut per augusti, uppbokning sker utifrån periodiserad budget. Hanteringen är oförändradjmf med 
tidigare år. Vi rekommenderar att hanteringen ses över och anpassning görs så att verklig sku ld bokas upp vid 
delårsbokslutet. 

► Genomgång av hyres-/leasingavtal pågår för att säkerställa att redovisning sker i enlighet med gällande 
rekommendationer. 

► Exploateringsredovisning, fortsatt utveckling av rutiner och hantering pågår. I detta arbete ingår även anpassning av 
nuvarande hantering utifrån ny lag och nya rekommendationer. Genomgång och slutavräkning av färdigställda 
exploateringsprojekt görs för närvarande huvudsak i samband med årsbokslut, avräkning ska ll göras löpande i samband 
med avyttring. 
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God redovisningssed 

► Genomgång av anläggningsregistret för att identifiera ev utrangeringsbehov mm. är planerat att genomföras under 
hösten . Arbete pågår med att säkerställa att endast tillgångar aktiveras som överstiger gällande beloppsgräns för 
aktivering. Under året har nedskrivningar genomförts uppgående till 0,8 mnkr. 

► Tidigare år har vi noterat att det förekommer avstämningsproblematik mellan huvudboken och Ieverantörsreskontran . 
Fortsatt utredning har skett under året avseende att komma till rätta med differensen som påverkas av datum i reskontra 
resp. redovisningen kring bokslutsdagen . Per delårsbokslutet är avstämningsdifferenserna små, viktigt att arbetet 
fortsätter för att säkerställa att det inte uppstår differenser. 

► Ej utnyttjade flyktingbidrag uppgår till 7 ,6 mnkr (11,8). Beloppet har uppkommit genom att alla ersättningar och bidrag 
som erhållits för flyktingverksamheten ej har förbrukats. Alla ersättningar från Migrationsverket bokförs på ett 
genomgångskonto (konto 2824). I samband med tertialuppföLJningar överförs från genomgångskontot så mycket som 
motsvarar verksamhetens kostnader för perioden . 
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Detta sätt att redovisa innebär att verksamheterna har en reserv för framtida kostnader som i princip kan användas till 
vad som helst inom verksamheten. Under 2018 fattades beslut i kommunfullmäktige, de ackumulerade överskottet 
skall användas till insatser som främjar integration mm. 
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Ny redovisningslag 
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 

► Riksdagen beslutade 2018 om en ny kommunal bokförings- och redovisningslag, lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning. Den nya lagen trädde i kraft den 1 :ajanuari 2019 och ska därmed tillämpas från 
räkenskapsåret 2019. 

► Med anledning av den nya kommunala redovisningslagen Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) har Rådet för kommunal redovisning (RKR) gjort en översyn av samtliga rekommendationer. 

► Med anledning av den nya lagen och de nya rekommendationerna har redovisningsprinciperna för finansiella 
instrument som innehas för att ge avkastning eller värdestegring ändrats och redovisas numera till verkligt värde. 

► Den nya lagen och de nya rekommendationerna kommer även få viss påverkan på redovisning av 
exploateringsverksamheten, främst vad gäller tidpunkt för intäktsredovisning. Arbete med översyn och anpassning 
pågår i kommunen. 

► RKR har gett ut en ny rekommendation avseende delårsrapport RKR R, l De\årsraµµort. Rekommendationen 
behandlar minimikrav på innehåll och upplysningar i delårsrapporten. 

Vidare utveckling av notupplysningar mm. kommer att krävas till årsredovisningen. 
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God ekonomisk hushållning 

► Tre KF-mål (varav ett är finansiellt med två indikatorer) 
Båstads kommun är attraktiv att leva och verka i 

► Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig 

► Båstads kommun är i ekonomisk balans 

► Sex nämndsmål med ett anta l indikatorer finns fastställda i budget för 2019 
Båstad ska vara en av Sveriges 1 0 bästa skolkommuner 

► Båstad ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom vård och omsorg 

► Båstad ska vara en av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner 

► Båstad ska vara en av Sveriges 25 bästa kommuner inom miLJö och hållbart samhällsbyggande 

► Båstad ska vara en av Sveriges 25 bästa kommuner inom trygghet och säkerhet 

► Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser året runt. 

► Målen är i princip desamma som föregående år, viss förändring har gjorts avseende målvärden. 
Översyn pågår avseende ev. omarbetning av mål framöver. 

► I förva ltningsberättelsen görs en uppföUning av målen. 
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Måluppföljning, balanskravet 

► I delårsrapportens förvaltningsberättelse finns en redogörelse över balanskravsresultatet 
för räkenskapsåret 2019 på 2,5 mnkr. 

► Balanskravet för 2019 bedöms uppnås. 

► Inga underskott från tidigare år finns att återställa. 

14,9 

2,5 

Balanskravsresultat 2018 Prognos 2019 
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Måluppföljning, finansiella mål, prognos helår 

► Kommunfullmäktige har i 2019 års budget fastställt 2 finansiella mål: 

► Båstad kommuns överskott ska uppgå ti ll minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Prognos 3 mnkr \f'\\ket mots\/arar 0,4% a\f skatte'\ntäkter och 9enere\\a statsb'\drag. Må\et beräknas '\nte 
b\\ U??t~\\t. 

► Investeringarna (exkl VA-investeringar) ska finansieras till 50 % med skattemedel. 
UtWrån ?rognos beräknas '\n\fester,ngarna täckast'\\\ 52 %. Må\et beräknas b\\ U??t~\\t. 

► Som framgår av kommunens delårsrapport bedöms ett av målen uppfyllas och ett av målen bedöms 
ej uppfyl las. 
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Måluppföljning, kommunfullmäktigemål, prognos helår 

► Kommunfullmäktige har i 2019 års budget fastställt tre fullmäktigemål. 

► Båstads kommun är attraktiv att leva bo och verka i. (._De\\l\S uµµt'j\\t) 

► Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig (._De\\l\S uµµt'j\\t) 

► Båstads kommun är i ekonomisk balans (._De\\l\S uµµt'j\\t, se töregående s,da). 

► För varje KF-må l finns ett antal delmål ti ll vilka indikatorer är kopplade. För de tre KF-målen 
finns tota lt tio indikatorer. Enligt prognosen beräknas fem indikatorer vara uppfyllda vid årets 
slut. 
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Målanalys - verksamhetsmål 

Page 24 

► Nämndsmål: 6 st 

► Indikatorer: 23 st 

Målet uppfyllt 
48% 

► Enligt prognosen kommer 48 % av indikatorerna att vara helt uppfyllda medan 52 % inte 
bedöms kunna nås. 

► Relativt låg måluppfyllelse kan förklaras delvis av att flera mål är långsiktiga samt att 
ambitionsnivån är hög på en del mål. 
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Sammanfattande bedömning om god ekonomisk 
hushållning 

► Kommunstyrelsens egen sammanfattande bedömning är att Båstads kommun delvis uppfyller kravet på 
god ekonomisk hushållning. Fullmäktiges mål nås delvis, men trots bättre resultat på nästan alla 
områden når kommunen inte upp till något av nämndsmålen. Detta beror främst på att målen är så 
ambitiösa och högt uppsatta. 

► Efter vår översiktli ga granskning bedömer vi att resultatet i delårsrapporten inte fullt ut är förenligt 
med de mål som fullmäktige beslutat i budget 2019. 
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Sammanfattning 

Utfall och prognos för 2.0i 9 

Det prognostiserade resultatet för 2019 uppgår till 3 mnkr vilket är 13 
mnkr lägre än budget. Det prognostiserade resultatet inkluderar 
realisationsresultatfrån markförsäLJning om 13 mnkr. Resultatet för 
2018 uppgick till 15 mnkr. 

► Skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas öka med ca 4 ,4 % vid 
jämförelse mellan utfall 2018 och prognos 2019. Verksamhetens 
nettokostnader förväntas öka med ca 5,8 %. Detta innebär således att i 
enlighet med prognosen förväntas verksamhetens nettokostnader öka 
mer än skatteintäkterna. 

• Det finansiella överskottsmälet om 2% bedöms inte uppnås för året. 

\m,esteringar 

Det konstateras att den budget som fullmäktige antagit inte beräknas 
uppnås, 152 mnkr av 185 mnkr inkl. exploateringar, dvs ca 82%. Detta 
förutsätter en hög investeringstakt sista tertialet då genomförda 
investeringar tom augusti uppgår till 64 mnkr. 

'Nämndernas a\/\/il<.elser, prognos mot budget 

Verksamheternas totala prognostiserade budgetavvikelser exkl. 
finansförvaltningen uppgår till -32 mnkr. De största negativa 
budgetavvikelserna konstateras för kommunstyrelsen-3 ,6 mnkr, 
utbildningsnämnden -13 mnkr och värd- och omsorgsnämnden -17 mnkr. 

► Effekter av hittills beslutade åtgärder kopplat till underskotten inom 
utbildningsnämnden och värd- och omsorgsnämnden motsvarar inte 
prognostiserade underskott, vilket indikerar att hittills fattade beslut inte 
är tillräckliga för att uppnå budget i balans. 

God redo\/isningssed 

Anpassning har gjorts utifrån ny lag om kommunal redovisning och 
bokföring och nya rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning. 

► Finansiella instrument som innehas för avkastning och/ eller 
värdestegring redovisas numera utifrån verkligt värde . 

• Ytterligare anpassningar till nya lagen och RKR:s rekommendationer 
kommer enligt uppgift genomföras under hösten avseende 
exploateringsredovisningen. 

Balansl<.ra\/ och god el<.onomisl<. hushållning 

Prognosen för helåret indikerar att det så kallade balanskravsresultatet 
kommer att uppnås. 

► Inga underskott frän tidigare är finns att återställa . 

God el<.onomisl<. hushållning 

Ett av kommunfullmäktiges finansiella mål för räkenskapsåret förväntas 
uppnås vid ärets slut och ett förväntas inte uppnås. Målet avseende 
resultatmål (resultat 2 % av skatteintäkter och bidrag) , förväntas inte 
uppnås. Målet avseende att skattefinansierade investeringar skall 
finansieras med 50 % av skattemedel förväntas uppnås. 

► De tre KF-målen förväntas samtliga delvis uppnås. 

► 

► 

UppföLJningen av indikatorerna kopplade till nämndsmälen indikerar en 
prognostiserad måluppfyllelse om 48 % som förväntas uppnås helt och 
52 % som förväntas att ej uppnås. Den sammanfattande bedömningen 
gällande verksamhetsmålen är att de delvis uppnås. 

En samlad bedömning av god ekonomisk hushållning görs i 
delårsrapporten. Av förvaltningsberättelsen framgår kommunstyrelsens 
sammanfattande bedömning är att kommunen delvis uppfyller kravet på 
god ekonomisk hushållning. 

Sammanfattande bedömning 

Sammantaget bedömer vi att resultatet i delårsrapporten inte fullt ut är 
förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. 
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Ekonomirapport januari-september 2019 

Prognos årets resultat 
Rapporttidpunkt budget rognos 

Februari +16,1 +11,2 
Mars +16,1 +9,3 
April +16,1 +12,5 
Maj +16,1 +8,7 
;A.ugusti +16,1 +3,0 -13,1 

iSei:>tember +161 -05 -16,6 

Resultatet för helåret beräknas bli ett underskott 
på -0,5 ( +3,0) mkr, en negativ avvikelse mot budget 
med-16,6 (-13,1) mkr. 

Verksamhetsområdenas avvikelser gentemot budget 
beräknas bli sammanlagt-36,4 (-32,1) mkr inklusive 
utnyttjad demografireserv. 

Verksamheternas negativa avvikelser finns främst 
inom vård och omsorg med -18,9 mkr, inom bildning 
och arbete ram med -15,5 mkr, teknik och service 
med -3,4 mkr, boendepeng med -2,2 mkr samt barn och 
skola ram med -2,0 mkr. 

Det prognostiserade resultatet på -0,5 mkr innebär att 
balanskravet inte kommer att uppfyllas. Senast kom
munen hade ett negativt resultat var 2008. 

Prognosen innebär att inget av de två, av fullmäktige 
beslutade, finansiella målen kommer att uppfyllas. Pro
gnostiserat överskott når inte upp till 2,0 procent av 
skatteintäkter och bidrag och investeringarna täcks 
inte till 50 procent av skattemedel. 

Prognostiserade avvikelser -16,6 (-13, 1) 
Föregående månads prognostiserade avvikelser i undre stapel med ljusare färg. 

KF-KF 

KF - skolpeng bo/grsk 
KF - skolpeng gymn 
KF - hemvårdspeng 

KF - boendepeng 
KS - kommunstyrelse 

KS- kommunledningskontor 
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 

Val nämnd, Överförm, Komrev 
Demografi reserv 
Finansförvaltning 

Total avvikelse 
................. -16,6··· ··· · ··3' ···· ·· ······-··"·············· ·· ················ ····· ······· .. .. ..... .... .......... ························· ····· ·· ········"····••·· ·· ·"··· ··· 

... ett b~ttre siitt u.tt ieva 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige +0,5 (-0,1) 
KF - Skolpeng, barnomsorg/grundskola +1,3 (+0,8) 

Prognosen för helåret är förbättrad +0,5 mkr. Delvis 
beror förändringen på att antalet barn inom förskolan 
inte blivit så många till antalet som prognostiserat för 
nyinskolning och inflyttning. I prognosen tas hänsyn 
till; att inflyttning till kommunen kommer ske enligt 
befolkningsprognosen och befintliga månaders utfall 
och utveckling. Avvikelser finns inom skolpengen mel
lan de olika årskullarna och mellan egen regi, annan 
kommun och fristående regi. 

KF - Skolpeng, gymnasium -0,9 (-0,9) 

Färre elever väljer att studera på Akademi Båstad och 
fler väljer istället att studera i annan kommun och fri
stående verksamhet, vilket medför en högre kostnad 
per elev. Prognosen är beroende av elevernas val av ut
bildning och kostnaden mellan olika utbildningar kan 
variera stort, vilket medför en viss osäkerhet till avvi
kelsen vid årets slut 

KF- Hemvårdspeng +2,2 (+1,3) 

Prognosen för hemvårdstimmarna inom omsorg och 
service visar 133 000 timmar jämfört med budget 
136 700 timmar, detta ger en prognostiserad positiv 
avvikelse om+ 1,8 mkr. Totalt prognostiseras en positiv 
avvikelse om +2,2 mkr avseende alla hemvårdstimmar. 
Intäkterna för omvårdnadsavgifterna beräknas över
stiga budget med 0,65 mkr. 

KF- Boendepeng-0,6 (-1,4) 

Beläggningen för vårdboende under perioden januari
september låg på 100 procent. Köp av boendedygn vi
sar en totalt negativ avvikelse om -3,5 mkr, avvikelsen 
beror på köp av korttidsplatser, och en extern somatik
plats för hela året. För korttidsvård i intern regi har i 
genomsnitt 12 platser blivit belagda och det är 14 plat
ser som är budgeterade, detta medför en prognostise
rad positiv avvikelse om + 1,0 mkr. 

Kommunstyrelsen -2,3 (-3,6) 
KS- Kommunledningskontor +1,2 (+1,2) 

Vakanta tjänster och sjukskrivningar samt förändrat 
genomförande av projekt för målstyrning och kvalitets
ledning bidrar till ett prognostiserat överskott jämfört 
med budget. 

Kommunledningskontoret tillämpar återhållsamhet av 
kostnader i verksamheten för att bidra till att kommun
styrelsens verksamheter totalt sett håller budget i ba
lans. 

KS- Teknik och service -3,4 (-4,8) 
Totalt prognostiserar teknik och service en negativ av
vikelse om -3,4 mkr. 

Väghållning har belastats med fakturor från Bjäre Kraft 
avseende 2018 års felavhjälpning på gatubelysning. 
Verksamheten har tidigare inte fått information om 
dessa kostnader och prognostiserar därför ett under
skott om -0, 9 mkr för 2018 och -0, 7 mkr för 2019, då 
budget 2019 inte täcker detta extra arbete. Rutiner 
sätts upp för att löpande få kontroll över utförd felav
hjälpning. 

För kommunens parkeringsintäkter under sommaren 
prognostiseras en positiv avvikelse om +0,3 mkr. 

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 demontage av Skogsbyns moduler. Sam
mantaget prognostiseras en negativ avvikelse 
om -1,2 mkr för dessa poster. 

Fordonsorganisationen är ännu inte fullt etablerad, och 
prognostiserar en negativ avvikelse om -0,6 mkr för 
uppskjuten intern intäkt. 

Nyrekryteringar av materialförvaltare inom Rädd
ningstjänsten och säkerhetschef har pågått under året 
och medarbetarna började i augusti. För den vakanta 
perioden prognostiserar verksamheten en positiv avvi
kelse om +0,5 mkr. 

KS - Samhällsbyggnad +0,4 (+0,3) 

Pågående vakans på administrationen samt outnyttjad 
konsultbudget på ledning genererar överskott för året. 
Samhällsbyggnad tillämpar återhållsamhet av kostna
der i verksamheten för att bidra till att kommunstyrel
sens verksamheter totalt sett håller budget i balans. 

KS - Bildning och arbete -0,6 (-0,4) 

Verksamheten för försörjningsstöd förväntas avvika 
mot budget med -0,8 mkr, vilket är en försämring 
om -0,2 mkr mot föregående prognos. Försörjningstöd 

... ett biittre s~tt u.tt ievu. 
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för området integration avviker negativt mot budget då 
de schablonbaserade intäkter kommunen får från mi
grationsverket inte täcker de utgifter försörjningsstöd 
belastas med. I takt med att kommunen förlorar den 
statliga ersättningen och om kostnaden för försörj
ningsstöd återstår kommer detta medföra större un
derskott för försörjningsstöd under kommande år. Ar
betsmarknadsenheten prognostiserar en positiv av
vikelse om +0,2 mkr vid årets slut, delvis på grund av 
vakanta tjänster samt något högre intäkter än budg
eterat. 

Myndighetsnämnd +1,0 (+0,7) 
MN - Samhällsbyggnad +1,0 (+0,7) 
Vakanta tjänster inom miljö- och hälsoskydd samt ett 
större antal fattade beslut i bygglovsärenden bidrar hu
vudsakligen till ett prognostiserat överskott jämfört 
med budget. 

Utbildningsnämnd -17,6 (-13,2) 
UN - Barn och skola -2,0 (-2,0) 

Lokaler för förskola och grundskola prognostiserar en 
negativ avvikelse mot budget om -1, 7 mkr på grund av 
ej budgeterade kostnader för moduler i främst Östra 
Karup men även för förskolemoduler för Klockarebyn. 
Skolskjutsverksamheten prognostiseras avvika mot 
budget om -0,3 mkr, främst på grund av fördröjd upp
handling vilket gör att inköp av nya skolbussar inte 
sker förrän tidigast i slutet av året Denna försening 
medför fortsatt dyra reparationskostnader av befint
liga bussar samt inhyrning av externa bussar. 

UN- Bildning och arbete-15,5 (-11,1) 
Bildning och Arbetes ramfinansierade verksamheter 
prognostiserar totalt en negativ avvikelse 
om -15,5 mkr. Skillnaden mot föregående prognos 
är -4,4 mkr och återfinns inom Individ- och familjeom
sorgen. 

Individ- och familj prognostiserar en total avvikelse för 
placeringskostnader vid årets slut till -12,3 mkr. Place
ringar av barn och unga i HVB-hem och familjehem av
viker ca - 8,2 mkr mot budget Placeringar av vuxna av
viker motsvarande -4,1 mkr mot budget. Skillnaden 
mot föregående prognos återfinns främst i verksam
heten för barn och unga där prognosen för både place
ringar i HVB-hem och familjehem både enligt SoL och 
LVU har försämrats från föregående månad men en del 

av skillnaden återfinns även hos placeringar hos vuxna 
som också försämrar sin prognos från föregående må
nad. 

På grund av omstruktureringar, arbetsrelaterade pro
blem kommer utredningsenheten för barn och unga av
vika med ca -1 mkr mot budget för personalkostnader. 
Ytterligare -0,9 mkr i avvikelse mot budget uppstår på 
grund av kostnader för konsulter som behövts anlitas 
för att stötta verksamheten. Sen föregående prognos 
har kostnaderna också ökat delvis beroende på utbetal
ningar av övertidsersättning då verksamheten varit 
mycket tungt belastad. Förändringar av denna verk
samhet har skett under sommaren så att organisat
ionen har en budget i balans 2020. 

Likt tidigare prognoser förväntas gymnasiesärskolan 
avvika -1,3 mkr mot budget med anledning av fler 
elever på helårsbasis än budgeterat. 

Vård och omsorgsnämnd-19,0 (-17,0) 
VN -Vård och omsorg-18,9 (-16,9) 
Utförare inom vårdboende prognostiserar en negativ 
avvikelse om -4, 9 mkr. För att bibehålla kvalite och sä
kerhet på vård- och omsorgsboende krävs en lägsta
nivå på bemanning, denna bemanning är utöver vad 
som ges i budget. Vårdtyngden på boendena har varit 
hög kopplat till palliativ vård, med vak och ökad be
manning. Ytterligare bidragande faktor är tillsättandet 
av ytterligare enhetschef på kommunens största bo
ende, detta i linje med arbetsmiljöverkets inspektion 
och med politisk förankring. 

Inom vårdboenden har hyrundersköterskor behövts 
under sommaren vilket påverkat prognosen negativt. 
Bjärehemmets nedläggning prognostiserar en avvi
kelse om 1,3 mkr på grund av kostnader avseende 
hyra, el samt personalkostnader som kvarstår efter 
stängning. 

Prognostiserad avvikelse för korttidsvård förväntas vid 
årets utgång bli -750 tkr. Detta beror i huvudsak på 
ökade kostnader för personal, i samband med en hög 
vård tyngd. 

Hemvården prognostiserar en negativ avvikelse om 
- 0,6 mkr, resultatet visar på höga kostnader kopplade 
till introduktion. Köp av undersköterskor har skett till 
den del som inte kunde lösas genom egen personal 
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samt vikarier. Mottagningsteamet prognostiserar en 
visst förväntad negativ avvikelse på ca -950 tkr. Larm
organisationen är inte budgeterad fullt ut och insat
serna ökar i takt med att larm och annan digital tillsyn 
ska implementeras. 

Centralt prognostiseras en negativ avvikelse 
om -0,6 mkr. Ett generellt sparbeting på 1, 7 mkr är lagt 
på det centrala i ramen, men endast 1,1 mkr beräknas 
hanteras under 2019. 

Inom stöd och omsorg prognostiseras en negativ avvi
kelse om -7,6 mkr. En stor del av avvikelsen beror på 
nya köpta platser inom LSS och SoL, uppgående 
till -3,2 mkr. 

Två nya personlig assistans ärenden har tillkommit, ej 
budgeterade under 2019. Tillsammans innebär dessa 
en ökad kostnad av ca 3 mkr på helårsbasis. Retroak
tivt beslut är fattat från och med 2018-08-25, detta 
prövas i domstol. 

Det ökade antalet biståndsbeslut för kontaktpersoner 
medför en prognostiserad avvikelse om -0,5 mkr för 
helåret. 

Inom Hälso- och sjukvård prognostiseras en negativ 
avvikelse om -2,7 mkr. Rehabenhetens prognos är en 
negativ avvikelse på -0,8 mkr. Avvikelsen beror på för
flyttningsutbildningar kopplade till Arbetsmiljöverkets 
krav. Enheten fick en minskad budget för hjälpmedel 
men utfallet har inte kunna minskas som planerat. En 
ny kostnadsmodell har antagits vid Medelpunkten, som 
innebär att kostnaderna ökar med ca 0,4 mkr årligen. 

Enheten för sjuksköterskors prognos på helår är en ne
gativ avvikelse på -2,2 mkr och faktorer som påverkar 
detta är bemanning utöver budget dels till viss del ofi
nansierade HSL-undersköterskor. 

Bidragande faktor är det utökade behovet av hälso- och 
sjukvårdskompetens. Inför budgetarbetet 2019 har 
inget budgettillskott gjorts, men både sjuksköterske
och rehabilteringsgruppen har tvingats att utöka be
manningen för att bibehålla kvalitet och säkerhet. 

Finansiering +20,8 (+20,0) 
Demografireserv +1,0 (+1,0) 

Demografireserven ska täcka eventuellt ökade kostna
der till följd av ökade volymer kopplade till demo
grafiska förändringar. 

Finansförvaltning +19,8 (+19,0) 

· Avvikelsen beror till största del på prognostiserade ex
ploateringsintäkter på 13 mkr. Dessa är för försäljning 
av tomter och är således engångsintäkter. Lägre av
skrivningskostnader, högre skatteintäkter, utdelning 
från finansiella poster samt övriga finansiella poster bi
drog till en positiv avvikelse mot budget med +4,2 mkr, 
+2,1 mkr, +1,2 mkr respektive +2,1 mkr. Pensionskost
naderna prognostiseras dock bli 2,8 mkr högre än bud
get. 

Investeringar +50,1 (+49,6) 
Avser investeringar inklusive medfinansiering statlig 
infrastruktur och exklusive exploatering. 

Prognosen för skattefinansierade investeringar är en 
positiv avvikelse på +5,5 mkr. För medfinansiering 
statlig infrastruktur prognostiseras en positiv avvikelse 
på +3, 7 mkr. Avgiftsfinansierade investeringar progno
stiseras ge en positiv avvikelse på +40, 9 mkr. 

KS - Kommunkontor +1,4 (+1,6) 
Önskemål om överföring till år 2020. 

KS- Teknik och service +47,3 (+46,6) 

Skattefinansierad verksamhet inklusive medfinan
siering till statlig infrastruktur +6,4 ( +5,1) 
Kattegattleden färdigställdes under 2018. Inga ytterli
gare kostnader prognostiseras i projektet, vilket inne
bär att det kommer redovisas en positiv avvikelse på 
+3, 7 mkr. Även projekt avseende klimatanpassning 
samt Lejontrappan och ett flertal projekt inom gatu
verksamheten bedöms redovisa en positiv avvikelse 
vid årets slut. Avseende klimatsäkring blir stenskoning 
vid Gulstad billigare än vad som inledningsvis bedömts. 
Övriga projekt redovisar positiva avvikelser bland an
nat på grund av att personella resurser saknats för ge
nomförande av projekten . 
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Avgiftsfinansierad verksamhet +40,9 ( +41,5) 
Avvikelsen är hänförlig till ett antal poster, varav de 
större avser +8, 7 mkr exploatering VA för tomten Förs
löv 2:4, där projektet förväntas utföras 2020 och 
+25 mkr för Sydvatten, där projektet pågår men kost
nader skjuts fram till kommande år. 

KS- Samhällsbyggnad +0,3 (+0,2) 
Önskemål om överföring till år 2020. 

MN - Samhällsbyggnad +0,1 (+0,1) 
Önskemål om överföring till år 2020. 

VN - Vård och omsorg +1,0 (+1,0) 
Önskemål om överföring till år 2020. 

Befolkning 
Den 30 september uppgick antalet invånare till 15 076 
vilket är en ökning med 128 personer sedan årsskiftet 
(14 948). Motsvarande uppgift för januari-september 
2018 är en ökning med 62 personer till 14 858. 

Ökningen innevarande år beror på ett positivt inflytt
ningsnetto på + 169 samt ett negativt födelsenetto 
på -41. Det flyttade ut 689 personer och 858 flyttade in 
och det föddes 99 barn och 140 personer avled. Uppgif
terna är hämtade från Tekis Kid. 

. .. ett b~ttre s<itt u.tt ievu. 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: : 2019-10-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000408/2019 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Bilagd redovisning daterad den 9 oktober 2019 godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Till stöd för kommunfullmäktiges beslutsfattande och uppföljning finns en beslutslogg. Loggen 
innehåller uppgifter om väckta ärenden och ärenden som bordlagts eller återremitterats. 
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beslutsloggen och samråd sker med förvaltning-
en innan den skickas ut till sammanträdet.  
 
 
Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2019-10-09. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
 



 

 

   Uppdaterad: 2019-10-09 
   Dnr: KS 000408/2019-900 
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Beslutslogg för kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslutslogg innehåller övergripande information om inlämnade motioner/medborgarförslag, beredningsuppdrag och övriga ärenden som 
återremitterats/bordlagts av kommunfullmäktige.  

 

Motioner 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2019-09-17 702/19 Införa kurtaxa (BP) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2019 

2019-06-10 472/19 Ta fram en ny resepolicy (MP) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2019 

2019-06-10 471/19 Uppdatering av fordonspolicy (MP) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2019 

2019-05-09 403/19 Vattenmätare till alla hushåll i kommunen (MP) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2019 

2019-04-17 351/19 Alternativ återvinningscentral (C) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2019 

2019-04-15 349/19 Allmänhetens frågestund som fast punkt på fullmäktiges 

sammanträden (C)   

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Okt 2019 

2019-04-02 303/19 Bättre företagsklimat (C)  Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2019 

2019-01-29 91/19 Översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda loka-

ler (C)  

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2019 

2019-01-29 89/19 Utökad samverkan med  idéburna sektorn (C)  Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2019 

2018-12-06 1142/18 Jämställt försörjningsstöd (C)   Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i november/december 

2019 

2018-07-12 678/18 Översyn av regelverk för föreningsbidrag (S)  Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i november/december 

2019 

2018-04-30 451/18 Inför giftfri policy för kommunens skolor (C)  Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i november/december 

2019 

2018-04-30 449/18 Inrätta familjecentral (C)  

 

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i november/december 

2019 

2018-04-18 416/18 Kulturgaranti till alla elever (L)  Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i november/december 

2019 

2018-03-27 351/18 Inrättande av välbefinnanderåd (L)  Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i november/december 

2019 

2018-01-16 59/18 Nya vägar in på arbetsmarknaden för de funktionsnedsatta 

(L) 

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i november/december 

2019 
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Motioner fortsättning 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2018-01-16 58/18 Fler praktikplatser för daglig verksamhet i kommunens regi Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i november/december 

2019 

2017-12-14 1402/17 Arkitekturprogram för Båstads kommun (L) Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i november/december 

2019 

2017-12-06 1354/17 Temalekplatser (S)  Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i november/december 

2019 

2017-12-06 1353/17 Småföretagarhotell (S) Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i november/december 

2019 

2017-11-16 1323/17 Hållbar handelspolicy för Båstads kommun (L, M, C och S) Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i november/december 

2019 

2017-11-16 1307/17 Kommunens roll för att driva övergången till elbilsamhället 

och uppbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar  (L) 
Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 

kommunfullmäktiges sammanträde i november/december 

2019 

2017-10-31 1181/17 Broddar till alla 65 år och äldre (C) Kommunstyrelsen Återremitterades i Ksau 2019-03-21 2019 

2017-10-18 1120/17 Alkolås i kommunala fordon (C)  Kommunstyrelsen Bordlades på KS i april i avvaktan på att beslut om nya 
styrdokument för fordonshantering ska tas 

2019 
 

2017-10-12 1079/17 Motionsspår med belysning i Båstad/Hemmeslöv, Östra-
Karup, Torekov, Västra Karup, Grevie och Förslöv senast 
2026 (C)  

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i november/december 

2019 

2017-10-04 1044/17 Båstads kommuns maskinpark avseende grönyteskötseln 

skall ersättas med fossilbränslefritt drivmedel (S) 
Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 

kommunfullmäktiges sammanträde i september/oktober 

Okt 
2019 

2017-09-01 915/17 Utomhusisbana (L) 
 

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i november/december 

2019 

2017-08-21 866/17 Framtagande av handlingsplan för utbyggnad och upp-
rustning av idrottshallar (L)  

Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i november/december 

2019 

2017-07-14 800/17 Jouröppen vårdcentral dygnet runt i Båstads kommun (M)  Kommunstyrelsen Samråd har skett i ärendet och motionen ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i november/december 

2019 
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Medborgarförslag 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2019-09-11 694/19 Attraktivare arbete för hemtjänstpersonal Kommunstyrelsen Redovisad och handläggning pågår. 2019 

2019-07-25 605/19 Upprätta en informationsskylt om Malenbadets historia  Kommunstyrelsen Redovisad och handläggning pågår. 2019 

2019-07-19 597/19 Upprätta ett café vid Båstads tågstation Kommunstyrelsen Redovisad och handläggning pågår.  2019 

2018-01-03 9/19 Båstads kommun ska driva en kommunal återbruksvers-
kamhet 

Kommunstyrelsen Redovisad och handläggning pågår. 2019 

2018-02-14 211/18 Anställ en syn- och hörselinstruktör i Båstads kommun Kommunstyrelsen Redovisad och handläggning pågår. 2019 

2017-10-19 1118/17 Parkeringsplatser på Ydrehall i Torekov Kommunstyrelsen Redovisad och handläggning pågår. 2019 

2015-11-02 1445/15 Stöttning med kollektivtrafik till Apelrydsskolans elever 
och personal 

Kommunstyrelsen Redovisad och handläggning pågår.  

2015-09-08 1174/15 Farthinder utmed Järnvägsgatan i Grevie Kommunstyrelsen Återremiss i kommunfullmäktige oktober 2015 2019 

2015-03-25 464/15 Tillskapande av trygghetsboende eller motsvarande i 
Västra Karup 

Kommunstyrelsen  Redovisad och handläggning pågår. 2019 

 
 

Bordläggningar/återremisser  

Upprättat Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2019-02-04 731/15 Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 
(Båstads hamn) har varit utställt för gransk-
ning. Inkomna synpunkter har samman-
ställts och kommenterats i ett gransknings-
utlåtande och mindre justeringar har gjorts i 
planförslaget. Nästa steg i planprocessen är 
antagande.       

Kommunstyrelsen Ärendet återremitteras på KF 2019-09-25  med  
motiveringen:  
 
Ärendet återremitteras för omarbetning av detaljplanen i 
syfte att inte öka evenemangsytorna samt behålla de nu-
varande parkeringsplatserna.       

2020 
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Datum: : 2019-10-08. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000489/2018 – 906 
 
 

Delårsrapport 2019-08-31 
 
 

Förslag till beslut 
 
Delårsrapporten läggs till handlingarna.  

 
Sammanfattning av ärendet 
2019-10-09 beslutade kommunstyrelsen att delårsrapporten 2019-08-31 godkänns. Enligt 
kommunallagen kap 11 § 16 ska kommunfullmäktige behandla delårsrapporten.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-10-08. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, 2019-09-24. 
Delårsrapport 2019-08-31. 
 
 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-10-09 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 225  Dnr KS 000489/2018 - 906 

Delårsrapport 2019-08-31  

 
Beskrivning av ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per den 31 augusti 2019. 

Resultatet för delåret uppgår till 13,4 mkr. Helårsprognosen beräknas till 3,0 
mkr, en negativ avvikelse mot budget på 13,1 mkr. Bedömningen för helåret 
2019 är att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. Bedömningen 
är att kommunen kommer att uppfylla det ena av kommunfullmäktige 
fastställda finansiella målen. Målet avseende finansiering av investeringar 
prognostiseras att uppfyllas men däremot uppfylls inte målet avseende 
överskott.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2019-09-24,  

med tillhörande bilaga. 
  
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Delårsrapport 2019-08-31 för Båstads kommun godkänns. 
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner och kommundirektör Erik Lidberg föredrar 

ärendet. 
 
Yrkande Johan Olsson Swanstein (M): Bifall med följande tillägg: Uppdra åt 

kommundirektören att arbeta vidare med de handlingsplaner som 
initierats inom verksamhetsområdena. 

 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit detta yrkande. 

 

Yttranden I ärendet yttrar sig även Bo Wendt (BP), Thomas Nerd (S), Ebba Krumlinde (C),  
Uno Johansson (C), Ingela Stefansson (S) och Ulf Jiewertz (M). 

 

Protokollsanteckning Utbildningsnämndens ordförande samt vård- och omsorgsnämndens 
ordförande lämnar information från sina respektive verksamhetsområden 
beträffande underskott och vidtagna åtgärder. Även frågan om varför budget 
2020 inte först passerar nämnderna innan de läggs fram för beslut tas upp 
under detta ärende.  

 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1.  Delårsrapport 2019-08-31 för Båstads kommun godkänns. 

2.  Uppdra åt kommundirektören att arbeta vidare med de handlingsplaner 
som initierats inom verksamhetsområdena.    
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Datum: 2019-09-24 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabet Edner och Christel Crespin 

Dnr: KS 000489/2018-906 

 
 
 

Delårsrapport 2019-08-31 
 
 
Förslag till beslut 
 
Delårsrapport per 2019-08-31 för Båstads kommun godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per 2019-08-31. Resultatet för delåret 
uppgår till 13,4 mkr. Helårsprognosen beräknas till 3,0 mkr, en negativ avvikelse mot budget 
på 13,1 mkr.    
 
Bedömningen för helåret 2019 är att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. Be-
dömningen är att kommunen kommer att uppfylla det ena av kommunfullmäktige fastställda 
finansiella målen. Målet avse-ende finansiering av investeringar prognostiseras att uppfyllas 
men däremot uppfylls inte målet avseende överskott. 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delårsrapport per 2019-08-31 
 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Elisabet Edner, Ekonomichef  Erik Lidberg, Kommundirektör 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2019-08-31 

Målredovisning 

 
 

Målredovisning 

 

 

Båstads kommun 
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. Under hös-
ten 2019 genomförs en ny medborgarundersök-
ning. Resultatet av detta publiceras under decem-
ber.  

 

 

 

 
 

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 hösten kommer  förbättringsarbete 
på detta område påbörjas. 

 

 

 
 

Kommunen har satt upp följande finansiella mål:	

 

Överskott ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter 
och generella bidrag.  

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Efter andra tertialen prognostiseras ett resultat 
på +3 mkr för 2019, vilket innebär 0,4 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommu-
nens drift och verksamheter drar ner resultatet 

medan överskottet på den finansiella sidan balan-
serar upp, dock inte tillräckligt för att kommunen 
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 52 
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 DELÅRSRAPPORT 2019-08-31 

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). Vi 
har goda förutsättningar att lyckas med detta ef-
tersom det nyligen rekryterats en säkerhetschef 
med uppdrag att samordna trygghets- och säker-
hetsarbetet. 

 

 

 

 
 

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. 

Båstadhem AB 
Båstadhem har två visioner och tre målsätt-
ningar.  

 

 

	
 

 

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

2019-01-01 har Båstadhem 44 procent av hyres-
rätterna i kommunen. Andelen har sjunkit från 
2013 då det var 53 procent. 

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. 

Vision 1 

Båstadhem ska vara det naturliga valet av hyres-

boende i Båstads kommun 
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Målredovisning 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt 

Båstadhem har inga bostäder i orten Västra 
Karup. 

 

 

 
 

 

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

2019 kommer Båstadhem färdigställa 14 nya lä-
genheter i Förslöv samt har nytt äldre boende 
med 48 vård- och omsorgslägenheter under pro-
duktion. 

 

 

 

 

 

 

 

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt 

Båstadhem underhåller fastigheterna enligt un-
derhållsplaner. Fastigheterna är i största del väl 
underhållna och har ett ökande marknadsvärde.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt. 

Bolaget har investerat mycket senaste åren men 
soliditeten har ändå inte minskat. En större ök-
ning är dock önskvärd. De investeringar som 
gjorts och är pågående kommer framgent bidra 
med ökad vinst. 

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. 

.

Vision 2  

Båstadhem skall verka i hela kommunen och er-

bjuda ett varierat utbud av bostäder med hög ser-

vicenivå och trygghet i boendet 

Målsättning 1  

Båstadhem ska främja kommunens försörjning av 

bostäder och lokaler 

Målsättning 3  

För att säkerställa företagets utveckling och fort-

bestånd ska en rimlig vinst eftersträvas för en 

sund konsolidering 

Målsättning 2  

Förvaltning ska ske på sådant sätt att fastigheter-

nas värde bibehålls och hyresgästerna ges en god 

standard och ett tryggt boende till företagets 

självkostnad 
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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. Arbetet med att bli bättre 
på detta område har påbörjats.

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 andra tertialen prognostiseras ett resultat på +3 mkr för 
2019, vilket innebär 0,4 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 52 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 Andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år är 63,8 % mot 
77,0 % i hela riket. De två program som är rapporterade är Sa och 
Na, totalt 48 elever. (Källa: Skolverket, 2018 års statistik)

Andel elever som påbörjar studier vi högskola eller 
universitet inom två år efter avslutad gymnasieutbildning 
(N17497)

V Andelen elever som påbörjar studier vid högskola eller universitet 
inom två år efter avslutade gymnasietstudier är 50% efter 1 år. Ett 
bra resultat jämfört med andra kommuner i Skåne.

Andel examina YH (egen mätning) V 66 stud inom yrkeshögskolan, 62 klarade examen. (94%)
Andel i arbete efter utbildning (egen mätning efter 6 
månader)

V Mätning sker i december.

Nivå SFI (skolverket) E 34 elever klarade nationella prov. 

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 Prognosen är att vi uppnår målet.

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning 
ska vara minst 60 procent
KKiK (U07414)

V Enligt senaste resultatet (2017)är ndelen 59 % och vi antar att 
andelen ökar.

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 
näringslivskommuner

Båstad ska vara en av 
Sveriges 25 bästa 
kommuner inom miljö 
och hållbart 
samhällsbyggande
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Målredovisning

BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2019-08-31

Målredovisning Båstadhem AB

Visioner RT = Resultatindikatorer     E = Effektivitetsindikatorer     V = Volymindikatorer

Vision 1 Mätmetod Mått Prog-
nos 

2019

Utvärdering/Kommentar

SCB: andel av hyresrätter i kommunen V 2019-01 har Båstadhem 44% av hyresrätterna i kommunen. 
Andelen har sjunkit från 2013 då det var 53%.

Kösystem RT V 2019-08-31 har Båstadhem 3 780 köande. Senaste 12 
månaderna har  658 anmält intresse för 78 lediga lägenheter. Av 
dessa intresseanmälningar kom 50 från hyresgäster hos 
Båstadhem.

Vision 2 Mätmetod Mått Prog-
nos 

2019

Utvärdering/Kommentar

Båstadhem har lägenheter i hela kommunen förutom i 
orten Västra Karup.

V

NKI-undersökning vart 2-3 år. E Båstadhem har höga index för service och trygghet i senaste 
undersökning. 

Målsättning
Målsättning 1 Mätmetod Mått Prog-

nos 
2019

Utvärdering/Kommentar

Båstadhem ska främja 
kommunens försörjning 
av bostäder och lokaler

SCB: andel av hyresrätter i kommunen V Under 2019 kommer 14 nya lägenheter i orten Förslöv vara klara 
för inflyttning. 

Produktion av specialbostäder E 48 nya VoO-lägenheter för äldre är under produktion. Klara mars 
2020.

Målsättning 2 Mätmetod Mått Prog-
nos 

2019

Utvärdering/Kommentar

Förvaltning ska ske på 
sådant sätt att 
fastigheternas värde 
bibehålls och 
hyresgästerna ges en 
god standard och ett 
tryggt boende till 
företagets självkostnad

Marknadsvärdering RT Marknadsvärdet, kr/m², har stigit med drygt 50% under senaste 
5-årsperioden.

Nyckeltalsjämförelser genom Sveriges Allmännytta RT Jämförelser med kr/m² görs årligen gentemot Sveriges 
Allmännytta.

Underhållsplaner 10 år framåt E Underhåll enligt plan utförs varje år.
Målsättning 3 Mätmetod Mått Prog-

nos 
2019

Utvärdering/Kommentar

Soliditet RT Bolaget har investerat mycket senaste åren men soliditeten har 
ändå inte minskat. En större ökning är dock önskvärd. De 
investeringar som gjorts och är pågående kommer  framgent 
bidra med ökad vinst.

Avkastningskrav 4% mätt som driftnetto/marknadsvärde i 
genomsnitt över 3 år.

RT Med ökat marknadsvärde krävs högre driftnetto för att klara 
målet.  Prognosen är 3,5% för 2019.

Båstadhem skall verka i 
hela kommunen och er-
bjuda ett varierat utbud 
av bostäder med hög 
servicenivå och 
trygghet i boendet

För att säkerställa 
företagets utveckling 
och fortbestånd ska en 
rimlig vinst eftersträvas 
för en sund 
konsolidering

Båstadhem ska vara det 
naturliga valet av 
hyresboende i Båstads 
kommun
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Förvaltningsberättelse - Omvärldsanalys och finansiell analys

Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner 
minst en gång under varje räkenskapsår upprätta 
en delårsrapport, som omfattar verksamheten 
från årets början. Den ska innehålla en översiktlig 
redogörelse för utvecklingen av kommunens 
verksamhet och ekonomiska resultat samt lämna 
upplysningar om sådana förhållanden som är vik-
tiga för bedömningen av kommunens ekono-
miska ställning. 

Denna delårsrapport har upprättats utifrån kom-
munens räkenskaper per 31 augusti 2019. Ny re-
dovisningsprincip för finansiella instrument till-
lämpas vilket innebär värdering till verkligt 
värde. Detta innebär att de finansiella omsätt-
ningstillgångarna har ökat med 796 tkr. Under 
2018 har jämförelsetalen i resultaträkningen ju-
sterats med den värdenedgång som skedde under 
2018 med 146 tkr.  

  

Omvärldsanalys
Samhällsekonomin 
Kommentarer från SKL (hämtat ur ekonomirappor-
ten maj 2019):  

Kommunerna	och	regionerna	är	i	början	av	en	pe‐
riod	med	mycket	stora	krav	på	omställning.	Det	
ökade	trycket	från	demografin	har	varit	uppenbart	
och	känt	under	ett	antal	år.	Hittills	har	utmaning‐
arna	i	sektorns	ekonomi	hanterats	genom	intäkt‐
sökningar	från	främst	skatter	och	markförsäljning	
som	gynnats	av	högkonjunkturen.	Men	den	ekono‐
miskt	starka	perioden	går	mot	sitt	slut	och	omfat‐
tande	åtgärder	kommer	att	bli	nödvändiga.	Vi	räk‐
nar	med	att	skattesatsen	till	kommuner	och	reg‐
ioner	ökar	med	13	öre	år	2020,	vilket	ger	drygt	3	
miljarder	kronor	i	intäktsökning.	För	att	klara	ett	
resultat	på	1	procent	som	andel	av	skatter	och	
statsbidrag	fram	till	år	2022	saknas	ändå	nästan	
35	miljarder,	givet	att	kostnaderna	ökar	i	takt	med	

befolkningen.	Enligt	intentionerna	i	januariavta‐
let[1]	ska	statsbidragen	till	kommuner	och	reg‐
ioner	höjas	med	5	miljarder	per	år.	Därtill	behöver	
sektorn	själv	effektivisera	verksamheten	motsva‐
rande	en	årskostnad	på	cirka	20	miljarder	år	2022.	

Befolkning 
Den 31 augusti uppgick antalet invånare till 
15 084 vilket är en ökning med 136 personer se-
dan årsskiftet (14 948). Motsvarande uppgift för 
januari-augusti 2018 är en ökning med 90 perso-
ner till 14 886. 

Ökningen innevarande år beror på ett positivt in-
flyttningsnetto på +178 samt ett negativt födelse-
netto på -42. Det flyttade ut 588 personer och 766 
flyttade in och det föddes 92 barn och 134 perso-
ner avled. Uppgifterna är hämtade från Tekis Kid. 

 

 

 

Finansiell analys
Resultat och kapacitet 
Båstads kommuns resultat per 2019-08-31 upp-
går till 13 mkr.  

Båstads kommuns prognostiserade resultat för 
2019 uppgår till 3 mkr, vilket är en negativ avvi-
kelse i förhållande till budget med -13 mkr. Re-
sultatet för 2018 var 15 mkr.  

 

 

Tabell:	Prognos	2019	

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 

Maj +16,1 +8,7 -7,4 

Augusti +16,1 +3,0 -13,1 
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Finansiell analys 

 
Budgetavvikelserna för den ordinarie verksam-
heten beräknas uppgå till -32 mkr inklusive de-
mografireserven. Att årets resultat ändå progno-
stiseras bli positivt förklaras delvis av att kom-
munen under året beräknas få exploateringsin-
täkter med ca 13 mkr. Dessa är för försäljning av 
tomter och är således engångsintäkter. Lägre av-
skrivningskostnader, högre skatteintäkter, utdel-
ning från finansiella poster samt övriga finansi-
ella poster bidrog till en positiv avvikelse mot 
budget med +4,2 mkr, +1,4 mkr, 1 mkr respektive 
cirka +2,3 mkr. Pensionskostnaderna prognosti-
seras dock bli 2,8 mkr högre än budget. 

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.  

Tabell:	Balanskravsutredning	

(mkr) 

Prognos 

2019 

Årets resultat 3,0 

- avgår samtliga reavinster -0,5 

Årets resultat efter balanskravsjustering 2,5 

 

Några underskott från tidigare år finns inte att 
täcka. Det prognostiserade resultatet på 2,5 mkr 
efter balanskravsjusteringen innebär därmed att 
balanskravet kommer att uppfyllas. 

Upplåning 
Enligt ursprunglig budget beslutad i december 
2018 kan nyupplåning om totalt 150 mkr ske un-
der 2019. Nyupplåning uppgår hittills under 
2019 till 50 mkr. Amorteringar under samma pe-
riod uppgår till 14 mkr. Hur stor nyupplåning 
som kommer ske under 2019 beror bland annat 
på hur mycket av kvarvarande prognostiserade 
investeringar 2019 som förfaller till betalning un-
der innevarande år. Hittills har endast ca 64 mkr 
av årets investeringar (inklusive exploatering) 
bokförts av de 185 mkr som är budgeterade. 

Pensioner och pensionsskuld 
För dagens anställda har kommunen ett framtida 
pensionsåtagande. Enligt den så kallade bland-
modellen redovisas de intjänade pensionerna till 
och med 1997 som en ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen. Förbindelsen uppgick per den 
31 augusti 2019 till 245 mkr inklusive löneskatt.  

Enligt prognos från KPA uppgår ansvarsförbin-
delsen utanför balansräkningen vid slutet av 
2019 till 241 mkr. I och med att Båstads kommun 
redovisar enligt blandmodellen påverkar eventu-
ell förändring av ansvarsförbindelsen inte kom-
munens resultat. 

Kommunkoncernen 
Ett bolag ingår i kommunkoncernen, det är det 
helägda bostadsbolaget Båstadhem AB.  

Koncernens resultat per 31 augusti 2019 uppgick 
till 21 mkr. För helåret prognostiseras ett resultat 
på 14 mkr, en försämring med drygt 1 mkr 
jämfört med 2018 då resultatet uppgick till 
15 mkr. 

Resultat och kapacitet 
Båstadhems resultat per 2019-08-31 uppgår till 
7 mkr. Resultatet innefattar en reavinst på drygt 
2 mkr från försäljning av fastigheten Hålarp 
4:212 på Järnvägsgatan 7 i Grevie. Utfallet mot 
budget är 0,4 mkr bättre vilket till största del be-
ror på lägre uppvärmningskostnad än budgeterat. 

Båstadhems prognostiserade resultat för 2019 
uppgår till +11 mkr innan skatt, vilket är en posi-
tiv avvikelse mot budget med +3 mkr. 

Upplåning 
Båstadhems nyupplåning för 2019 beräknas bli 
130 mkr, 90 mkr hittills och ytterligare 40 mkr i 
november. Nyupplåningen avser finansiering av 
de två nybyggnadsprojekt som pågår; Haga Park, 
120 mkr, och Mejeritomten, 18 mkr, i Förslöv. 

Per 2019-12-31 kommer Båstadhem ha total 
upplåning på 658 500 mkr. Hela skuldportföljen 
har borgen av Båstad kommun som säkerhet. Av-
gift för kommunal borgen erläggs med 0,25 pro-
cent på borgensåtagandet per den 1 januari inne-
varande år, vilket för 2019 blir kommunal bor-
gensavgift på 1,4 mkr. 
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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 -32 mkr. Det är 
något bättre jämfört med 2018 då avvikelsen 
uppgick till 33 mkr för verksamhetsområdena. 
Årets prognostiserade avvikelse motsvarar 
4,0 procent av nettokostnaderna. 

Verksamheternas negativa avvikelser beror 
främst på stora avvikelser inom vård- och om-
sorg med -17 mkr, bildning och arbete ram 
med -11 mkr samt teknik och service 
med -5 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)	
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KF - KF
KF - skolpeng bo/grsk

KF - skolpeng gymn
KF - hemvårdspeng

KF - boendepeng
KS - kommunstyrelse

KS - kommunledningskontor
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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Driftsredovisning 

Tabell:	Driftsredovisning	

(mkr) 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

Kommunfullmäktige -2,3 -2,2 0,1 -1,5 

Skolpeng, barnomsorg/grundskola -199,7 -198,9 0,8 -187,4 

Skolpeng, gymnasium -48,7 -49,5 -0,8 -47,3 

Hemvårdspeng -57,6 -56,3 1,3 -52,2 

Boendepeng -63,3 -64,7 -1,4 -64,4 

Kommunstyrelsen -157,3 -160,8 -3,6 -152,7 

- varav kommunstyrelse -3,0 -2,9 0,1 -2,5 

- varav kommunledningskontor -53,0 -51,8 1,2 -53,3 

- varav teknik och service -54,9 -59,7 -4,8 -54,3 

- varav samhällsbyggnad -3,1 -2,8 0,3 -3,0 

- varav bildning och arbete -43,3 -43,7 -0,4 -39,6 

Myndighetsnämnd -3,5 -2,8 0,7 -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 -2,9 -2,2 0,7 -1,4 

Utbildningsnämnd -112,7 -125,8 -13,2 -127,2 

- varav utbildningsnämnd -0,5 -0,5 -0,0 -0,4 

- varav barn och skola ram -72,3 -74,3 -2,0 -77,1 

- varav barn och skola resultatenheter 0,0 0,0 0,0 -3,3 

- varav bildning och arbete ram -39,9 -51,0 -11,1 -44,4 

- varav bildning och arbete resultatenheter 0,0 0,0 0,0 -1,9 

Vård- och omsorgsnämnd -120,0 -137,0 -17,0 -125,8 

- varav vård- och omsorgsnämnd -0,4 -0,4 -0,1 -0,4 

- varav vård- och omsorg -119,7 -136,6 -16,9 -125,4 

Valnämnd -0,3 -0,3 0,1 -0,3 

Överförmyndare -1,2 -1,3 -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 -768,3 -800,5 -32,1 -763,3 

Övriga kommungemensamma poster -24,2 -8,2 15,9 3,6 

Summa verksamhetens nettokostnad -788,0 -804,2 -16,2 -759,7 

Finansförvaltning 804,1 807,2 3,1 774,9 

SUMMA 16,1 3,0 -13,1 15,2 

VA 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTALT 16,1 3,0 -13,1 15,2 
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Investeringsredovisning
Kommunens investeringar (skattefinansierade, 
avgiftsfinansierade samt medfinansiering) under 
2019 beräknas uppgå till 164 (171) mkr. I bud-
get och tilläggsbudget finns 213 mkr avsatta.  

Bland de större investeringarna finns VA-inve-
steringar på 55 mkr och fastighetsrelaterade in-
vesteringar på 51 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) 164 171 121 121 116 

- varav skattefinansierat 105 80 79 77 86 

- varav VA-investeringar 55 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* 46 44 63 58 60 

Investeringar, 

skattefinansierad 

verksamhet* 52 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 52 procent. Sett 
över den senaste femårsperioden hamnar självfi-
nansieringsgraden i snitt på 67 procent. I kom-
munens budget för 2019 och plan för 2020-2021 
uppgår den budgeterade självfinansieringsgra-
den, inklusive beslutade överföringar från 2018, 
enbart till 42 procent. 
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Tabell:	Investeringar	

(mkr) 

Utfall 

 

Jan-aug 

Budget 

 

2019 

Prognos 

 

2019 

Avvikelse 

mot budget 

2019 

KOMMUNKONTOR -2 -5 -4 2 

TEKNIK OCH SERVICE     

Skattefinansierad verksamhet     

  Räddningstjänst -0 -0 -0 0 

  Måltid -0 -1 -1 0 

  Gata -1 -11 -10 1 

  Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) -0 -7 -4 4 

  Park -1 -8 -6 2 

  Fritid -1 -1 -1 0 

  Hamn -0 -1 -1 0 

  Övrigt -1 -2 -2 0 

  Fastighetsservice -38 -41 -51 -10 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) -44 -66 -72 -7 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) medfinansiering -0 -7 -4 4 

Taxefinansierad verksamhet     

  Reinvesteringar -8 -56 -29 27 

  Landsbygdsinvesteringar -1 -7 -7 0 

  Nyinvesteringar -9 -14 -13 1 

  Exploatering VA -1 -20 -7 13 

TS Summa (taxefinansierad verksamhet) -20 -97 -55 42 

Anslutningsavgifter 15 13 19 6 

Exploateringsområden (ej VA)     

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) skattefinansierat -6 -22 -14 8 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) medfinansiering 0 0 0 0 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) övrig exploatering 10 29 11 -17 

TS Summa (exploateringsområden ej VA)  4 7 -3 -9 

TEKNIK OCH SERVICE summa -70 -192 -145 47 

SAMHÄLLSBYGGNAD -0 -1 -0 0 

BARN OCH SKOLA -1 -11 -11 0 

BILDNING OCH ARBETE -1 -2 -2 0 

VÅRD OCH OMSORG -1 -3 -2 1 

TOTALT (inklusive exploatering, exklusive anslutningsavgifter) -64 -185 -152 32 

varav     

Skattefinansierad investering -55 -109 -105 4 

Medfinansiering statlig infrastruktur -0 -7 -4 4 

Avgiftsfinansierad investering (brutto, exklusive anslutningsavgift) -20 -97 -55 42 

Exploatering 10 29 11 -17 

     

Summa anslutningsavgifter 15 13 19 6 

Avgiftsfinansierad investering (netto, inklusive anslutningsavgifter) -5 -84 -36 47 
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Exploateringsredovisning
Exploatering är en process varigenom råmark 
omvandlas till färdiga bostads- eller verksam-
hetsområden. 

Exploatering 2019 
Under 2019 har tre markförvärv genomförts. 
Förvärven tillför ca 11,5 ha mark till kommu-
nens markreserv. Detaljplanearbete har påbör-
jats för det markområde kommunen förvärvat av 
trafikverket.  

Ett flertal etableringar längs Inre Kustvägen har 
behandlats. Ett optionsavtal av tre har resulterat 
i försäljning. Kommunen har för närvarande tre 
tomter lediga längs Inre Kustvägen.  

Markanvisningstävling har genomförts för om-
rådet Heden (etapp III) i Hemmeslöv. Utbyggnad 
av gata och VA i området påbörjas under hösten. 
Området kommer att bebyggas med 180 nya 
lägenheter med upplåtelseform hyresrätt och 
bostadsrätt under perioden 2020-2022. 

Samtliga kommunala villatomter på Heden 
(etapp II) i Hemmeslöv har sålts under året. 

I Östra Karup byggs 32 st hyresrätter på mark 
som kommunen sålt. Lägenheterna är klara i 
oktober 2019.  

I oktober påbörjas utbyggnad av gata och VA på 
”Förslövs Ängar”. Utbyggnaden beräknas bli klar 
till oktober 2020. Området kommer att innebära 
35-40 st nya bostäder där försäljning planeras 
till våren 2020. 

Resultatpåverkan 
Exploateringsverksamhet bedöms redovisa en 
negativ avvikelse mot budget om -17,4 mkr. 

Ett flertal påbörjade detaljplaner saknar budge-
terat utrymme 2019. -1,5 mkr.   

Projektet Heden etapp III fortskrider som för-
väntat men budgeterad intäkt uteblir. -15 mkr.  

Försäljning av ”skoltomten” i Grevie och en 
verksamhetstomt längs Inre Kustvägen uteblir. 
-4,2 mkr. 
 
Kommunens åtagande i projektet ”Trollbäcken” 
genomförs. -1,2 mkr. 

Sammantagna, oförutsedda kostnader för utred-
ningar, sanering, lantmäteri i pågående exploa-
teringsprojekt. -1,1 mkr. 

Samtliga tomter i Heden etapp II är sålda. 
+3 mkr.   

Toppbeläggning i Östra Karup skjuts framåt.  
+1mkr.  
 
Ej projektanknuten försäljning av kommunal 
mark. +1,5 mkr. 
 
Outnyttjat utrymme för inköp av mark. +6,2 mkr 

Outnyttjat utrymme för provisorisk ÅVC. 
+1,5 mkr. 

Investeringar, försäljningar och självfinansie-
ringsgrad 
De större, enskilda investeringsposterna är 
kopplade till utbyggnad av allmän plats i kom-
munens bostadsområden Förslövs Ängar och 
Heden etapp III, samt i projektet för provisorisk 
ÅVC i Förslöv.  

Investeringsvolymen kommer att öka under 
2020-2023 i och med genomförandet av Förs-
lövs Ängar, Vistorps väst väg 105 och Peters-
berg.  

På intäktssidan förväntas Heden etapp III gene-
rera intäkter om uppskattningsvis 27 mkr under 
2020 och Förslövs Ängar 22 mkr under åren 
2020-2025. Vistorps verksamhetsområde och 
området Petersberg förväntas generera intäkter 
tidigast 2022. 
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Personalredovisning 
Personalkostnaderna har uppgått till 417 mkr, 
vilket är en ökning med 3,24 procent jämfört med 
motsvarande period förra året. I personalkostna-
derna ingår, utöver löner och semesterersättning 
till våra medarbetare, även arvode till politiken.  

Antalet månadsavlönade medarbetare uppgår 
per den 31 augusti 2019 till 1 285, vilket är 10 
personer färre jämfört med 31 december 2018. 
Antalet tillsvidareanställda har ökat med 25 per-
soner medans antalet visstidsanställda har mins-
kar med 27 personer. 

Den totala sjukfrånvaron per den 31 augusti 2019 
har minskat marginellt till 5,95 procent jämfört 
med den 31 augusti 2018 då den var 6,20 pro-
cent. Av den totala sjukfrånvaron för tertial 2 
2019 är 44 procent långtidssjukfrånvaro.  

Av den totala sjukfrånvaron är det fördelat per 
verksamhet enlig följande. 

Tabell:	Total	sjukfrånvaro	per	verksamhet	

(%) Sjukfrånvaro 

Kommunkontor 4,47 

Teknik och service 6,49 

Samhällsbyggnad 1,45 

Barn och skola 5,35 

Bildning och arbete 4,95 

Vård och omsorg 7,21 

 
Arbetsmiljöarbetet är fortsatt ett prioriterat om-
råde i kommunens verksamheter. Båstads kom-
muns verksamhetsområden har under årets 
första två tertial arbetat med resultatet för med-
arbetarundersökningen som genomfördes i bör-
jan av året. 
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Miljöredovisning 

Arbetet med miljömålsättningar 

I Båstads Kommuns Miljö och Energiprogram 
2012-2022 pekas inriktningen för miljöarbetet i 
kommunen ut. Miljö och Energiprogrammet är 
ett vägledande och strategiskt inriktningsdoku-
ment och pekar ut fem övergripande områden 
vilka baseras på de nationella miljökvalitetsmå-
len; Vatten,	Natur	och	Ekosystem,	Energi	och	Kli‐
mat, Transporter	och	Bebyggd	miljö. Under varje 
område finns ett antal inriktningsmål identifie-
rade. Båstad ska enligt nämndsmål 4 vara en av 
Sveriges 25 bästa kommuner inom miljö- och 
hållbart samhällsbyggande. Enligt Aktuell Håll-
barhets ranking 2019 hamnade Båstads kom-
mun på plats 53 av 290 och tappade 14 place-
ringar. I kommungruppen Mindre städer och 
landsbygdskommuner hamnar Båstads kommun 
på plats 14 av 136. I en helt ny mätning av kom-
munernas arbete med Agenda 2030 som baseras 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  nya 
nyckeltal hamnar Båstads kommun på plats 9 av 
136 i sin kommungrupp. För att nå målen och en 

positiv utveckling vad gäller inriktningsmålen 
krävs det strategiska satsningar, prioriteringar 
och bättre uppföljning och analys. För 2018 gjor-
des det för första gången ett Miljöbokslut i vilket 
man kan läsa mer om arbetet och inriktningsmå-
len, detta kommer att följas upp årligen i sam-
band med årsredovisningen. Arbetet med att ut-
veckla uppföljningen av miljöarbetet och med att 
ta fram nyckeltal och indikatorer har påbörjats. 
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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. 

 

1) 

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. 
 

2) 

Beslut om bygglov fattas inom tio arbetsdagar om ansökan är komplett och följer gällande detaljplan, regler och lagar. 
 

3) 

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. 
 

4) 

  
 

    

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. 
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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. 
 

  

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. 

 

5) 

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. 

 

6) 
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) Kundcenter erbjuder god service men har för närvarande ingen lotsfunktion kring näringslivsfrågor.     

2)  I vissa fall uppfyller vi detta, men inte i alla.     

3) Uppfylls inte alltid. Orsaken är  personalomsättning.     

4) Sena beslut i avloppsärenden. Orsaken är hög arbetsbelastning och personalbrist.     

5)  På helgerna är det på grund av bemanning svårt att avsätta tid till detta.      

6) Har ej varit möjligt under hela perioden på grund av brand i köket .     
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Resultaträkning, Balansräkning 

 
Resultaträkning 

    Kommun   Kommunkoncern 

  Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Utfall Utfall Prognos Bokslut 

(mkr) 190831 180831 191231 191231 181231 190831 180831 191231 181231 

Verksamhetens intäkter 158 160 200 211 280 204 200 278 345 

Verksamhetens kostnader  -647 -617 -930 -961 -984 -668 -634 -990 -1014 

Avskrivningar -36 -36 -58 -54 -56 -48 -48 -71 -74 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -526 -492 -788 -804 -760 -512 -481 -784 -743 

Skatteintäkter  457 444 686 686 666 457 444 686 666 

Generella statsbidrag och utjämning  81 70 120 121 107 81 70 121 107 

VERKSAMHETENS RESULTAT 13 22 18 3 13 26 33 23 30 

Finansiella intäkter 3 4 2 4 4 2 3 2 3 

Finansiella kostnader -2 -1 -4 -3 -2 -8 -8 -11 -18 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 13 24 16 3 15 21 28 14 14 

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PERIODENS RESULTAT 13 24 16 3 15 21 28 14 15 
 

Balansräkning 
 Kommun Kommunkoncern 

 Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

(mkr) 190831 181231 190831 181231 

TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 981 942 1 594 1 545 

   Maskiner och inventarier 62 66 69 74 

   Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 101 33 

Finansiella anläggningstillgångar 45 45 41 41 

Summa anläggningstillgångar 1 088 1 053 1 805 1 693 

Bidrag till statlig infrastruktur 57 59 57 59 
Omsättningstillgångar     
Förråd och exploateringsfastigheter 13 20 13 20 

Kortfristiga fordringar 108 106 119 101 

Kortfristiga placeringar 1 1 1 1 

Kassa, bank 21 0 47 21 

Summa omsättningstillgångar 142 126 180 142 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 287 1 239 2 042 1 895 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     
Eget kapital     
Årets resultat 13 15 21 15 

Pensionsreserv 107 101 107 101 

Övrigt eget kapital 401 391 492 482 

Summa eget kapital 521 508 619 598 

Avsättningar     
Avsättningar för pensioner 7 5 7 5 

Avsättningar för latent skatt 2 1 10 9 

Avsättningar för bidrag till statlig infrastruktur 4 4 4 4 

Summa avsättningar 13 10 20 18 

Skulder     
Långfristiga skulder 550 503 1 169 1 032 

Kortfristiga skulder 203 217 234 247 

Summa skulder 753 721 1 403 1 279 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 287 1 239 2 042 1 895 

     
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER     
Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Inga Inga 
Ansvarsförbindelser     
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller 
avsättningarna 245 246 245 246 

Övriga ansvarsförbindelser 677 587 29 29 
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Kassaflödesanalys 
 

  Kommun Kommunkoncern 

(mkr) 
Utfall  

190831 
Utfall 

181231 
Utfall  

190831 
Utfall 

181231 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN         

Årets resultat 13 15 21 15 

Justering för ej likviditetspåverkande poster       

     Avkrivningar 36 54 47 72 

     Nedskrivningar  2  2 

     Utrangeringar 1   1   

     Gjorda avsättningar  -15  -15 

     Återförda avsättningar 2   2   

     Orealiserade kursförändringar 0   0   

     Upplösning av bidrag till infrastruktur 2 3 2 3 

     Upplösning av investeringsbidrag -2 -3 -2 -3 

Övriga likviditetspåverkande poster       

     Utbetalning av bidrag till infrastruktur 0 12 0 12 

Poster som redovisas i annan  sektion       

     Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar -1 0 -3 0 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 51 68 68 86 

Minskning/ökning kortfristiga fordringar -2 -1 -10 -1 

Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter 7 0 7 0 

Minskning/ökning kortfristiga skulder -14 -15 -20 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 42 52 45 86 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN       

Investering i materiella anläggningstillgångar -71 -156 -161 -197 

Investeringsbidrag till anläggningstillgångar 0 7 0 7 

Anslutningsavgifter VA 13 7 13 7 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 0 4 7 

Förvärv av  finansiella tillgångar  -7  -7 

Avyttring av finansiella tillgångar  0  0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -58 -149 -145 -183 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       

Nyupptagna lån 50 90 140 90 

Amotering av skuld -14 -34 -14 -34 

Ökning av långfristiga fodringar  -3  -3 

Minskning av långfristiga fordringar 1 0 1 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 36 53 126 53 

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR       

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 -12 0 -12 

Årets kassaflöde 21 -56 27 -56 

Likvida medel vid periodens början 0 56 21 77 

Likvida medel vid periodens slut 21 0 47 21 
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Kommunfullmäktige – Kommunfullmäktige  
 

Kommunfullmäktige

 (tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

Kommunfullmäktige  

och beredningar och 

partistöd -1 377 -2 275 -2 225 50 

 

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-augusti har kommun-
fullmäktige haft sex ordinarie sammanträden och 
ett extra sammanträde för bussutflykt. Vid sam-
manträdena har det behandlats 120 ärenden 
(122 ärenden under samma period 2018). Kom-
munfullmäktiges sammanträden har i genomsnitt 
varat i 3 timmar (4 timmar under samma period 
2018). 

 

	

Tabell:	Sammanträden	kommunfullmäktige	

 
2019 

jan-aug 
2018 

jan-aug 

Ordinarie sammanträden 6 5 

Extra sammanträde för bussutflykt 1  

Behandlade ärenden 120 122 

Sammanträdeslängd genomsnitt, timmar 3 4 

	

Kommunfullmäktiges presidium har i augusti 
arrangerat en busstur för folkvalda i kommun-
fullmäktige och särskilt utvalda förtroendevalda i 
andra politiska organ. Bussturen, som ägde rum 
onsdagen den 21 oktober, syftade till att träffa 
föreningsliv i Grevie och Förslöv, samt få inform-
ation om den framtida utvecklingen i tätorterna. 
Bussturen uppmärksammades i media och före-
ningsliv har särskilt tackat för initiativet.	

Ekonomi 
Kommunfullmäktige prognostiserar en positiv 
avvikelse mot budget med anledning av att tillfäl-
liga beredningar ej aktualiserats och att arvodes-
kostnader har minskat.  

Kommunfullmäktiges positiva avvikelse bidrar 
till att kostnaden för den politiska verksamheten i 
sin helhet håller budget. 
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Skolpeng

 

Ekonomi 
Skolpeng för barnomsorg/grundskola 
Skolpeng Barn och Skola prognostiserar en posi-
tiv avvikelse mot budget om 0,8 mkr vid årets 
slut. Avvikelser inom skolpengen återfinns mel-
lan barnomsorg och grundskola, där antalet barn 
i fritidshem och förskola beräknas bli fler på 
helårsbasis än budgeterat och antalet elever i 
grundskolan färre än budgeterat. Det prognosti-
seras gå fler barn än budgeterat i fristående regi 
och annan kommun än i egen regi. 

Beslutet om skolpeng 2019 är överklagat av fri-
stående aktör till förvaltningsrätten, dom har vid 
tillfället för delårsbokslut inte kommit.  

	

Tabell:	 Antal	 folkbokförda	 barn	 och	 elever	 barnom‐
sorg/grundskola	

 Budget Prognos Avvikelse 

Egen regi 2 454 2 427 27 

Fristående regi 369 380 -11 

Annan kommun 42 51 -9 

Summa 2 865 2 858 7 

 
Skolpeng för gymnasium 
Skolpeng Bildning och Arbete prognostiserar en 
negativ avvikelse om -0,8 mkr vid årets slut. 
Kostnaden för köp av gymnasieplatser progno-
stiseras bli högre än budgeterat. Detta med an-
ledning av att färre elever väljer att studera på 
Akademi Båstad och fler istället väljer att stu-
dera i annan kommun och fristående verksam-
het. Elevernas val medför en högre kostnad per 
elev än budgeterat. Prognosen är beroende av 
elevernas val av utbildning och kostnaden mel-
lan olika utbildningar kan variera stort samt att 
elever kan byta utbildning, vilket medför en viss 
osäkerhet till avvikelsen vid årets slut. 

 

 

Tabell:	Antal	folkbokförda	elever	och	snittpeng	gymnasium	

 Budget Prognos Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

 antal antal antal snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

Egen regi 198 154 44 75 999 82 155 -6 156 

Fristående regi 94 118 -24 126 736 125 872 864 

Annan kommun 190 202 -12 115 840 111 296 4 544 

Summa 482 474 8     

  

 

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

Skolpeng, 

barnomsorg/ 

grundskola -131 013 -199 727 -198 927 800 

Skolpeng, 

gymnasium -32 176 -48 673 -49 473 -800 
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Hemvårds- och boendepeng

(tkr) 

Utfall 

jan-Aug 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

Hemvårdspeng -36 230 -57 607 -56 307 1 300 

Boendepeng -43 932 -63 260 -64 660 -1 400 

 

Hänt i verksamheten 
Hemvårdspeng 
Den omarbetade hemvårdspeng som beslutats 
om inför 2019 har januari-augusti visat sig vara 
mer rätt än den tidigare. Dock har ett sparbeting 
avseende bilar lagts in i hemvårdspengen vilket 
ännu inte har kunnat hanteras av verksamheten. 

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 133 000 timmar jämfört med 
budget 136 700 timmar. Detta ger en prognosti-
serad positiv avvikelse om 1,5 mkr. Totalt pro-
gnostiseras en positiv avvikelse om 1,0 mkr av-
seende alla hemvårdstimmar. Intäkterna för om-
vårdnadsavgifterna beräknas överstiga budget 
med 0,7 mkr. Hemvårdspengen prognostiserar 
totalt en positiv avvikelse om 1,3 mkr.  

 
 
 
 

Boendepeng 
Beläggningen för vårdboende låg under peri-
oden januari-augusti på 97 procent. Köp av bo-
endedygn prognostiserar en negativ avvikelse 
om 3,2 mkr beroende på bland annat köp av 
korttidsplatser men också en extern somatik-
plats. För korttidsvård i intern regi har i genom-
snitt 12 av 14 platser varit belagda. 

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. 

Boendepengen visar en negativ avvikelse som 
beror på att behovet av korttidsplatser under 
årets första månader varit stort, större än vad 
kommunen har egna korttidsplatser. Det har 
medfört köp av platser hos extern leverantör.  

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. 

Verksamheten arbetar intensivt och kontinuer-
ligt med att klara korttidsverksamheten inom 
egen regi. Dock påverkas inflödet av vård- och 
omsorgstagare kraftigt av den nya utskrivnings-
lagen som trädde i kraft 2018. Förvaltningen tit-
tar på ett förslag där växelvård och korttidsvård 
separeras för att skapa ytterligare utrymme för 
platser för vård- och omsorgstagare med rena 
korttidsvårdsbehov.   
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Diagram:	Hemvårds‐	och	mottagningsteampeng‐	Köp	av	timmar	månadsvis	
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Kommunstyrelse

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

Kommunstyrelse - 1 879 -3 011 -2 906 105 

 

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-augusti har kommunsty-
relsen haft sju ordinarie sammanträden. Vid 
dessa har kommunstyrelsen behandlat 185 
ärenden (178 ärenden under samma period 
2018). Kommunstyrelsens sammanträden har i 
genomsnitt varat 3,6 timmar (5,9 timmar under 
samma period 2018)  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts fem ledamö-
ter bereder ärenden till kommunstyrelsen. Ar-
betsutskottet har under perioden haft sju ordi-
narie sammanträden. Vid dessa har kommunsty-
relsen behandlat 156 ärenden (176 ärenden 
under samma period 2018). Arbetsutskottets 

sammanträden har i genomsnitt varat i 4,1 tim-
mar (6,2 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. 

Ekonomi 
Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv 
avvikelse mot budget med anledning av att 
sammanträdestiden för kommunstyrelsen och 
dess arbetsutskott minskat avsevärt. 

Kommunstyrelsens överskott bidrar till att kost-
naden för den politiska verksamheten i sin hel-
het ger ett nollresultat. 
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Kommunledningskontor

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvi-

kelse 

2019 

KOMMUNLEDNINGS-

KONTOR -32 707 -53 015 -51 825 1 190 

Kommundirektör -3 881 -6 623 -6 123 500 

Strategi och utv. -792 -1 820 -1 620 200 

Kundcenter -1 864 -3 453 -3 203 250 

Kommunikation -1 102 -2 419 -2 169 250 

Kommunkansli -2 521 -3 864 -3 864 0 

Ekonomiavdelning -6 251 -9 977 -9 827 150 

HR-avdelning -6 477 -10 538 -10 358 180 

IT-avdelning -7 490 -11 189 -11 589 -400 

Upphandlingsavdel-

ning. -1 408 -2 141 -2 141 0 

Verksamhetsstöd -920 -991 -931 60 

INVESTERING -1 994 -5 476 -3 880 1 596 

 

Hänt i verksamheten 
Kommundirektören 
Kommundirektören beslutade under året att ge-
nomföra en organisationsförändring som innebar 
att avdelningen Verksamhetsstöd lades ner. Inför 
beslutet om att inrätta Verksamhetsstöd besluta-
des att organisationsformen skulle utvärderas ef-
ter ett år. Utvärderingen genomfördes under året 
och resultatet ligger till grund för beslutet om att 
avveckla Verksamhetsstöd som avdelning. Samti-
digt föreslås att en ny tjänst som biträdande kom-
mundirektör inrättas som får personalansvar för 
avdelningscheferna inom kommunledningskon-
toret (tidigare kommunkontoret). Syftet med åt-
gärderna ovan är att skapa bättre förutsättningar 
till ett fördjupat samarbete inom kommunled-
ningskontoret och med övriga verksamhetsområ-
den. Innan tillsättning sker kommer samråd att 
ske med förhandlingsutskottet. 	

Strategi och utveckling 
Avdelningen Strategi och utveckling har arbetat 
med att vidareutveckla kommunens målstyr-
nings-process, vilket har skett i samverkan med 
politikerna, ledningsgruppen och ekonomiavdel-
ningen. 

	

Arbetet med Interreg-projektet Smart Cities Ac-
celerator fortlöper och kommer att förlängas med 
sex månader och därmed slutredovisas i slutet av 
februari 2020. Vidare pågår arbetet med att inte-
grera Agenda 2030 med de 17 globala målen i 
den kommunala verksamheten. Detta sker bland 
annat ge-nom deltagande i projektet Glokala Sve-
rige. Under sommaren inleddes förberedelserna 
av höstens stora evenemang, Agenda 2030 tema-
vecka, som arrangeras 5-12 oktober.	

Kommunikationsavdelning 
Kommunikationsavdelningen introducerade i maj 
en ny kommunikationskanal med information till 
invånarna i Båstads kommun. Den innebär att 
kommunen regelbundet kommer att ha en helsi-
desannons i den lokala gratistidningen Bjäre Nu. 
Annonsen kommer att innehålla en krönika av 
kommunstyrelsens ordförande och i övrigt bestå 
av samhällsinformation från kommunen. Annon-
sen ersätter det tidigare direktutskicket Kom-
munstyrelsen informerar.    

Kommunikationsavdelningen har under våren 
och sommaren påbörjat en översyn av styrdoku-
ment, rutiner och arbetssätt inom kommunikat-
ionsavdelningen. Avdelningen har också inlett ar-
betet med att kunna genomföra digital annonse-
ring. 

Från och med den 1 juni är kundcenter en enhet 
inom kommunikationsavdelningen. Kundcenter 
kommer att jobba för ”en väg in” då fokus initialt 
kommer att ligga på att kartlägga och identifiera 
det interna behovet samt att omvärldsbevaka.	

Kommunkansli 
Kommunkansliet har under andra tertialen fort-
satt utvecklingsarbetet av en ny metod för ären-
deberedningen 2020, för att på så vis möta fram-
tidens utmaningar och förväntningar i den poli-
tiska organisationen. I det projektet ingår plane-
ring av sammanträden 2020 och anordnande av 
särskilda handläggarträffar för att stärka kvali-
teten i beredningsarbetet. 

Tillsammans med kommunens Valnämnd har av-
delningens valkansli planerat och genomfört EU-
parlamentsvalet 8-28 maj. Genom ett aktivt ar-
bete med förändrade öppettider och stärkt ser-
vice ökade valdeltagandet till 61,3 procent (50,7 

31



VERKSAMHETSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2019-08-31 

Kommunstyrelse – Kommunledningskontor 

 
 

procent 2018). Valdeltagandet är det högsta i Fa-
miljen Helsingborg och placerar Båstads kommun 
på plats 23 av landets 290 kommuner. 

Vidare har kansliet arbetat efter antagen verk-
samhetsplan för att effektivisera processer kopp-
lade till nämndarbetet och registrering av ären-
den. I det arbetet ingår bland annat översyn av 
arvodesutbetalningar och rutin för överklagan av 
ärenden.  

Verksamhetsstöd 
Efter utvärdering av avdelningen och vad som 
uppnåtts lades avdelningen ner from 2019-09-01. 

Ekonomiavdelningen 
Under året har ekonomiavdelningen implemente-
rat en portal för att säkerställa att alla statsbidrag 
som utlyses fångas upp för bedömning om de är 
värdefulla för kommunen att söka eller ej. 

Arbete pågår med att förnya kommunens attest-
reglemente och policy för resor och representat-
ion. 

HR-avdelningen 
HR-avdelningen har arbetat med en kommunge-
mensam introduktion för chefer och fortsatt ar-
betet med digitalisering av HR-tjänster då ett 
kommungemensamt system för upprättande av 
anställningsavtal har införts.  Utöver detta har fo-
kus under året varit dels åtgärdsarbetet efter 
medarbetarundersökningen som genomfördes ti-
digare i år samt uppföljning av kommunens ar-
betsmiljöarbete. Under våren en arbetsgrupp ar-
betat fram ett nytt samverkansavtal för kommu-
nen som implementeras under senare delen av 
2019 och våren 2020. 

 

IT-avdelning 
Hälften av kopiatorerna i kommunen är nu ut-
bytta. Förberedelser är gjorda för att ta fram en 
ny digitaliseringsstrategi och det arbetet kommer 
att påbörjas under hösten. Ett nytt övervaknings-
system kommer att tas i drift där vi snabbare kan 
få information om vad som påverkar våra nät-
verk/system så att vi uppnår en ännu högre till-
gänglighet och säkerhetsnivå. Ett nytt digitalt mö-
tessätt, Zoom, kommer att införas under hösten, 
då även växelsystemet Trio kommer att uppdate-
ras. 

Upphandlingsavdelningen 
Under tertial två har den nya Inköps- och upp-
handlingspolicyn antagits av kommunfullmäk-
tige. Denna ska nu förankras i verksamheten, 
bland annat genom utbildningar, informations-
material samt med en kommunikationsplan som 
tas fram tillsammans med kommunikationsavdel-
ningen.  

Arbetet med att införa Inköpsgrupper inom samt-
liga kommunens verksamheter har påbörjats och 
första Inköpsgruppen, Vård och Omsorg, är på 
plats och igång, bland annat har ett studiebesök 
och Upphandlingsavdelningen gjorts ute hos leve-
rantör.  

Framtagandet av en Inköpshandbok är i sitt slut-
skede. Syftet med denna är att underlätta och att 
det ska vara enkelt att göra rätt i inköpsproces-
sen för kommunens anställda. 

Under året har flera nya leverantörer lagts in i 
kommunens e-handelssystem, arbetet med att få 
in ytterligare leverantörer i systemet fortsätter så 
att allt fler beställningar kan göras därifrån. Ge-
nom detta kan kommunen få bättre kontroll över 
de inköp och beställningar som görs. 

  

IT-avdelningen i siffror 2019T2 2019T1 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2003 

Antal system inklusive applikationer 395 395 393 402 384 394 373 353 300 

Antal datorer (PC och Mac) 1600 1 600 1 600 1 500 1 500 1 700 1 750 1 700 600 

Antal mobiltelefoner 850 850 850 750 650 600 600 600 70 

Antal surfplattor 2650 2 600 2 600 2 500 2 200 1 200 500 400  

Antal ärenden ej felanmälan 4645 3 346 8 021 8 668 7 961 10 478 5 956 6 780  

Antal anställda på IT-avdelningen 7,5 7,5 7,5 7(7,5) 7(7,5) 6  6 (8) 6 (8) 6 

Omkostnader IT (tkr) 7 353 3 817 12 003 10 887 9 565 9 637 9 748 9 696 5 147 
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Ekonomi 
Kommunkontoret prognostiserar en positiv av-
vikelse om totalt 1,2 mkr. 

Kommundirektören 
På grund av vakanta tjänster prognostiserar 
kommundirektören en positiv avvikelse jämfört 
med budget.  

Strategi och utveckling 
Avdelningen prognostiserar en positiv avvikelse 
mot budget till följd av ej tillsatt vakans av nä-
ringslivskoordinator. Överskottet reduceras av 
att EU-projektet Smart Cities Accelerator har bli-
vit förlängt med sex månader och avslutas i feb-
ruari 2020 samt högre kostnader än budgeterat 
för kvalitetsmätningar. 

Kommunikationsavdelning 
Kommunikationsavdelningen prognostiserar en 
positiv avvikelse mot budget. Detta beror på va-
kanser. 

Kundcenterenheten	

Verksamheten förväntas ge en positiv avvikelse 
på grund av bland annat sjukskrivningar och va-
kanser samt att en resurs har bytt avdelning. 

Kommunkansli 
Ingen avvikelse mot budget. 

Ekonomiavdelningen 
Ekonomiavdelning prognostiserar en positiv av-
vikelse om 150 tkr som beror på lägre kostnader 

för färdtjänstavtalet än budgeterat samt på att 
konsultkostnader och linsenskostnader beräk-
nas bli längre än budgeterat. 

IT-avdelningen  
IT-avdelningen prognostiserar en negativ avvi-
kelse mot budget på grund av högre personal-
kostnader än budgeterat. Kostnader för IT-ut-
rustning till kontorsrum och informationstermi-
naler har varit högre än budgeterat. 

HR-avdelningen  
Förväntas för närvarande ha en positiv avvikelse 
mot budget, detta beror i huvudsak på tillfälliga 
vakanser och prognosen kan därför förändras 
under årets sista tertial. 

Investeringar 
Kommunledningskontoret prognostiserar ett 
lägre utfall än budget för sina investeringspro-
jekt 2019. Detta beror framförallt på att gemfö-
randet av vissa projekt har skjutits fram till 
2020. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Kommunledningskontoret åtog sig att under 
2019 vara återhållsam med kostnader om totalt 
650 tkr för att bidra till att kommunstyrelsens 
verksamheter totalt sett håller budget i balans. 
Främst på grund av vakanta tjänster är detta 
möjligt. 

 

 

33



VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2019-08-31 

Kommunstyrelse – Teknik och service  

 

Teknik och service

 

Hänt i verksamheten 
Skattefinansierad verksamhet 

Mark- och exploateringsverksamhet 
För att möta efterfrågan av exploateringsmark så 
har detaljplaner för nya områden påbörjats. De-
taljplan för området Petersberg i Hemmeslöv, 
direkt anslutning till handelsområdet 
”Entre´Båstad” är påbörjad. Området möjliggör 
exploatering av bostäder, skola samt centrum-
verksamheter. Även detaljplan för området i 
Förslöv väster om väg 105 är påbörjad. Detta 
område planeras för industri, kontor och tekniska 
anläggningar.   

En markanvisningstävling pågår för utbyggnad av 
kommunens område ”Förslövs Ängar” och Stine-
hov i Östra Karup. Tävlingsförfarandet har påbör-
jats och fortlöper till oktober 2019. Tilldelning 
förväntas ske innan årsskiftet. 

Verksamheten har tagit fram riktlinjer för exploa-
terings- och markanvisningsavtal. Verksamheten 
arbetar med framtagande av konsekvensanalys 
av föreslaget övertagande av huvudmannaskap 
för allmän plats på utvalda platser i kommunen.  

Park- och gatuverksamheten och naturvård 
Många evenemang som pågått parallellt i kombi-
nation med fint sommarväder har inneburit ett 
utökat behov gällande renhållningen på kommu-
nala ytor.  

Under vår och sommar har delar av utemiljön på 
Äppelbyns förskola och Östra Karups skola rus-
tats upp. 

På gatusidan fortgår reinvesteringar gällande 
asfaltbeläggningar i det kommunala vägnätet 
enligt plan för 2019. 

Nytt för året är att kommunen upplåtit en yta på 
prov för tätortsnära ställplatser på Prästliden i 
Båstad. Utvärdering av utfallet av markupplåtel-
sen kommer ske under hösten.  

Fastighets- och fritidsverksamhet 
Första etappen av ombyggnaden på Förslövs 
skola genomfördes innan starten av hösttermi-
nen. Även rivning av byggnader som inte kommer 
att användas för den nya skolan är genomfört. En 
ytterligare etapp av ombyggnad pågår och beräk-
nas vara klar i slutet av oktober. Entreprenör för 
den nya skolbyggnaden är tilldelad och projekte-
ring påbörjas i höst. 

Programhandling för Västra Karups skola och 
förskola är framtagen och beslutad. Projektering 
av förfrågningsunderlag för anbud påbörjas un-
der hösten. I Bjäre Krafts gamla lokaler i Västra 
Karup har tillfälliga skollokaler inretts vilket har 
möjliggjort evakuering av befintlig skola. 

Årets fastighetsreinvesteringar pågår och innefat-
tar bland annat modernisering av kontorslokaler 
i kommunhuset. 

På fritidssidan har ett nytt utegym uppförts i 
Malenskogen i Båstad, i samarbete med närings-
livet. En spontanidrottsanläggning har uppförts 
vid Strandängsskolan, även den i samarbete med 
näringslivet. 

 (tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

TEKNIK OCH SERVICE -37 690 -54 895 -59 665 -4 770 

Tekniska kontoret -1 167 -985 -1 185 -200 

Park, gata och natur -14 257 -22 423 -23 483 -1 060 

Fastighet -7 417 -9 117 -11 517 -2 400 

Fritidsverksamhet -6 756 -9 047 -9 047 0 

Service (fordon, kontor,  

lokalvård och måltid) -638 -1 929 -2 909 -980 

Räddningstjänst -7 455 -11 994 -11 524 470 

Renhållningsverk- 

samhet 

 

0 600 0 -600 

VA-verksamhet -3 778 0 0 0 

Återställning VA- 

regleringsfond 3 778 0 0 0 

Resultat VA 0 0 0 0 

INVESTERING     

Skattefinansierad  

verksamhet -50 123 -87 741 -86 312 1 429 

Medfinansiering statlig 

infrastruktursatsning 67 -7 394 -3 694 3 700 

Renhållningsverksamhet 0 0 0 0 

VA-verksamhet -19 802 -96 708 -55 206 41 502 

Övrig exploaterings- 

verksamhet 10 402 28 820 11 448 -17 372 
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Räddningstjänst och säkerhetsarbete 
Nyrekrytering av Säkerhetschef är klar. Den utö-
kade resursen innebär att kommunen kommer 
att lägga mer fokus på civilförsvars- och krisbe-
redskapsfrågor, krisledning, risk- och sårbarhets-
analyser, informationssäkerhet med mera. 

Vårens nyrekryterade brandmän åker under 
hösten på utbildning med målet att de efter nyår 
ska kunna ingå i beredskap. Rekrytering och be-
manningsproblematiken är ändå stor och därför 
behöver vi vara kreativa och hitta andra former 
av bemanning för att klara framtida beredskap. Vi 
behöver i projektform genomlysa verksamheten 
och se om det finns möjligheter att ha någon form 
av heltidsstyrka i framtiden. 

Tjänsten som materialförvaltare är tillsatt och 
dialog förs hur kommande brandinspektörstjänst 
ska utformas. 

Tabell:	Antal	larm	i	eget	insatsområde 

 

Larmstatistiken har under första och andra ter-
tialen fortsatt öka och ökningen kommer främst 
via sjukvårdslarm och hjärtstoppslarm. Detta är 
uppdrag som genomförs via avtal med Region 
Skåne och där vi får ersättning för samtliga insat-
ser. 

Implementeringsplan för fordonsskötsel med 
överflyttning för kommunens fordon till denna 
finns och dialog kring personal förs med de verk-
samheter som redan har utförare av fordonssköt-
seltjänster.  

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 innebar att matpro-
duktionen för vård- och omsorgsverksamheten 
utfördes på Strandängsskolans kök istället. Nu är 
verksamheten åter igång på Skogsliden.  

Torkan sommaren 2018 innebar att livsmedels-
priserna har ökat med ca 8 procent. Priserna 
antas fortsätta öka även under 2019. 

Kommunen inhandlar ca 21 procent ekologiska 
råvaror.  

Lokalvårdsverksamhet 
Verksamheten har tagit fram en beskrivning för 
att tydliggöra uppdraget och inriktning mot kvali-
téts- och miljöanpassning. 

Kostnaden för entrémattor och andra städpro-
dukter har ökat efter ny upphandling. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Renhållningsverksamhet 
Arbetet med den provisoriska återvinningscen-
tralen i Förslöv har fortlöpt och under sommaren 
har både tidsbegränsat bygglov och miljötillstånd 
vunnit laga kraft. Utöver detta har NSR låtit göra 
en kundundersökning i syfte att undersöka hur  
abonnenterna påverkats av att Svenstad stängt. 
Undersökningen är tänkt att ligga till grund för 
det fortsatta arbetet med både provisorisk och 
långsiktig lösning för ÅVC i kommunen. 

Under sommaren har NSR vid tre tillfällen kört 
kampanjinsamling av trädgårdsavfall på utvalda 
platser i kommunen.  

Det löpande arbetet med att få fler att välja abon-
nemang med fyrfackskärl har varit lyckad och i 
juli 2019 var andelen abonnemang med fyrfack-
skärl 72,7 procent. 

VA-verksamhet 
Inför sommaren flaggade NSVA för låga grundvat-
tennivåer i kommunen och risk för akut vatten-
brist. NSVA utfärdade bevattningsförbud den 12 
juli och hävde densamma den 14 augusti efter en 
period med mycket nederbörd. Slutsatsen efter 
sommaren är att läget generellt var mindre all-
varligt denna sommar än under torkan 2018. 

Sydvattenprojektet pågår och det har under 
sommaren arbetats intensivt med markägarkon-
takter för ledningens tilltänkta läge. 

Station/år 2019T2 2018 2017 2016 2015 

Båstad 199 258 242 257 186 

Förslöv 46 66 66 64 73 

Torekov 69 80 77 44 65 

TiB ärende Båstads kommun, 

Vård och omsorg 28 23    

Summa 342 428 385 365 324 
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Ekonomi 
Skattefinansierad verksamhet 
Totalt prognostiserar teknik och service en nega-
tiv avvikelse om -4,8 mkr. 

Väghållning har belastats med fakturor från Bjäre 
Kraft avseende 2018 års felavhjälpning på gatu-
belysning. Verksamheten har tidigare inte fått 
information om dessa kostnader och prognosti-
serar därför ett underskott om -870 tkr för 2018 
och -700 tkr för 2019, då budget 2019 inte täcker 
detta extra arbete. Rutiner sätts upp för att lö-
pande få kontroll över utförd felavhjälpning.  

För kommunens parkeringsintäkter under som-
maren prognostiseras en positiv avvikelse om 
+300 tkr. 

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 demontage av 
Skogsbyns moduler. Sammantaget prognostiseras 
en negativ avvikelse om -2,4 mkr för dessa pos-
ter. 

Lokalvården prognostiserar en negativ avvikelse 
om -180 tkr på grund av minskat bidrag från 
arbetsförmedlingen. 

Fordonsorganisationen är ännu inte fullt etable-
rad, och prognostiserar en negativ avvikelse 
om -600 tkr för uppskjuten intern intäkt. 

Nyrekryteringar av materialförvaltare inom 
Räddningstjänsten och säkerhetschef har pågått 
under året och medarbetarna började i augusti. 
För den vakanta perioden prognostiserar verk-
samheten en positiv avvikelse om +470 tkr. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Renhållningsverksamhet 
Markarrende för provisorisk återvinningscentral 
är budgeterat från och med 1 april 2019 men det 
är osäkert om den tas i bruk, vilket medför en 
minskad intäkt om -0,6 mkr.  

 
VA-verksamhet 
Inga avvikelser prognostiseras. 

Årets investeringar 
Skattefinansierad verksamhet 
Den skattefinansierade verksamheten inklusive 
medfinansiering av statlig infrastruktur bedöms 
redovisa en positiv avvikelse om 5,1 mkr.  

En större negativ avvikelse på 12 mkr är om- och 
tillbyggnad av Förslövs skola F-6. Delar av bygg-
nationen har tidigarelagts för att klara den plane-
rade sluttiden. Kattegattleden färdigställdes un-
der 2018. Inga ytterligare kostnader prognostise-
ras i projektet, vilket innebär att det kommer 
redovisas ett överskott på +3,7 mkr. Även projekt 
avseende klimatanpassning bedöms redovisa ett 
överskott vid årets slut på ca 1 mkr.	

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Avvikelsen på +41,5 mkr är hänförlig till ett antal 
poster, varav de större avser +9,0 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 
fram till kommande år. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunsty-
relsen att ta fram en handlingsplan med att besk-
riva konsekvenser för att hantera underskottet 
för kommunstyrelsens verksamhetsområden. För 
Teknik och Service innebär beslutet en besparing 
på 660 tkr.  

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 och 
minska vikariekostnader, minska eller uppehåll 
av bidrag, se över omfattningen i avtal som avser 
rondering och felavhjälpande underhåll av belys-
ningsanläggningar och gator. 
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Samhällsbyggnad

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängden har varit stor för alla delar av 
verksamheten. Översiktsplanen har varit pausad 
för politiskt ställningstagande till de inkomna 
yttrandena under samrådet. Arbetsbelastningen 
har varit hög på framförallt plan, bygglov och 
miljö på grund av vakanser och föräldraledighet 
vilket lett till omprioritering av ärenden samt 
längre handläggningstider för vissa typer av 
ärenden. Administrationen har uppgraderat 
verksamhetsstödssystem för miljöärenden och 
utvecklar ständigt bygglovsprocessens digitala 
system. Handläggningen av alkoholtillstånd och 
tillsyn har kommit igång bra. Rekrytering av ny 
bygglovshandläggare, miljöinspektör, översikts-
planerare och detaljplanerare har skett under 
perioden.  

Planarbete 
Vidare arbete med ny översiktsplan har avvaktat 
politiskt beslut om att ställa ut planen för 
granskning. Planavdelningen har under perioden 
arbetat med att ta fram en ny befolkningsprognos 
för kommunen samt 19 detaljplaner varav fyra 
har vunnit laga kraft och en detaljplan har avbru-
tits på sökandes begäran. 

Geodata 
Upphandling av nytt verksamhetssystem för 
kartverksamheten pågår. Under våren genomför-
des två arbetsmöten med Ängelholms mät-

ingenjörer och Båstads bygglovsavdelning för att 
hitta en samsyn kring innehållet i våra kartpro-
dukter. Synkronisering av Lantmäteriets och 
kommunens fastighetsdatabaser pågår. Resulta-
tet kommer innebära tidsbesparingar för båda 
parter och fördelarna med att alla tittar i samma 
karta. 

Alkoholtillsyn och serveringstillstånd 
Ansvaret för verksamheten har överförts till 
myndighetsnämnden. 

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Samhällsbyggnad visar ett positivt resultat för 
perioden. Överskotten beror på vakanser på pla-
navdelningen och outnyttjade konsultkostnader 
som ligger under ledning. En tjänst har överförts 
från administrativa avdelningen till bygglovav-
delningen vilket ger ett överskott på 80 tkr på 
administrationen. Motsvarande underskott finns 
på bygglov. Hållbar utveckling kommer få ett 
underskott på 80 tkr beroende på ett projekt som 
förlängts. 

Plan 
Planverksamheten ligger intäkts- och kostnads-
mässigt något före budget och räknar med över-
skott på 50 tkr vid årets slut. 

Geodata 
Följer budget väl. 

Alkoholtillsyn och serveringstillstånd 
Ansvaret för verksamheten har överförts till 
myndighetsnämnden. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Återhållsamhet med kostnaderna kommer att ske 
under resten av året så att det prognostiserade 
överskottet på 300 tkr kan hållas. Konsekvenser-
na blir att det inte finns utrymme för att anlita 
konsulter under resten av året.  

 

 

 (tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

KS – 

SAMHÄLLS- 

BYGGNAD -915 -3 081 -2 781 300 

Planarbete -293 -1 460 -1 410 50 

Geodata -760 -1 303 -1 303 0 

Hållbar 

utveckling -202 -265 -345 -80 

Ledning och 

administration 340 -53 277 330 

INVESTERING -102 -400 -170 230 
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Bildning och arbete 

(tkr) 

Utfall Budget Prognos Avvikelse 

jan-aug 2019 2019 2019 
KS - BILDNING  
OCH ARBETE -26 133 -43 252 -43 652 -400 

Verksamhets-
övergripande -181 -1 590 -1 590 0 

Vuxenutbildning  
(inklusive SFI) -5 003 -7 939 -7 939 0 

Yrkeshögskola 
och Yrkesvux 459 - 842 -842 0 

Arbetsmarknad -4 673 -8 133 -7 933 200 

Bibliotek -5 643 -8 717 -8 717 0 

Kultur -1 470 -2 281 -2 281 0 

Ungdomens hus -2 103 -3 456 -3 456 0 

Ekonomiskt  
bistånd -7 519 -10 294 -10 894 -600 

INVESTERING -556 -800 -800 0 
     

 

Hänt i verksamheten 
Vuxenutbildning och SFI 
Vuxenutbildningen: Grundvux, Gyvux och Särvux 
har cirka 100 elever. En minskning av antalet 
elever har skett i direkt i anslutning till somma-
ren, då flertalet elever sommarjobbar. Antalet 
elever vid SFI har minskat med 10 procent jäm-
fört med augusti 2018. Dessa elever jobbar i allt 
högre grad än tidigare dessutom har utbudet av 
yrkesutbildning ökat i familjen Helsingborg, det 
finns idag utbildningar inom de flesta branscher 
med språkstöd. 

Yrkeshögskola och yrkesvux 
Yrkeshögskolan erbjuder utbildningar inom vård, 
besöksnäring och trädgård. Två utbildningar 
inom yrkeshögskolan beviljades i januari. Koor-
dinator inom besöksnäringen som funnits i mer 
än 20 år i Båstad samt en ny utbildning inom vård 
- specialistundersköterska inriktning mot äldres 
hälsa. Det finns åtta pågående utbildningar med 
totalt cirka 210 studerande. Två kvalitetsgransk-
ningar har gjorts av myndigheten för yrkeshögs-
kola, med mycket goda resultat. Andelen elever 
inom yrkesvux har ökat i Båstad det senast året. 
80 studerande läser till trädgårdsmästare, under-
sköterska, cykeltekniker samt naturbruk med 
språkstöd. 

 

Arbetsmarknad (AME) 
13 extratjänster är utfasade under första halvåret 
varav sju gått till arbete, en till studier, en till 
föräldraledighet och fyra åter till Arbetsför-
medlingen.	

I ESF projektet Jag Kan där Helsingborg är pro-
jektägare har Båstad sex personer inskrivna och 
en sjunde på ingång.	

Arbetet med årets feriejobb resulterade i att ett 
40-tal unga fick arbete inom kommunens verk-
samheter. Nytt för i år var två Ipads projekt, fyra 
VR-projekt och tre Digitalkompis inom äldre-
omsorgen. Projekt Strandstäd där fyra unga arbe-
tade samlade ihop drygt ett ton skräp från Bjäre-
halvöns stränder. 	

Med stöd av medel från balanspengarna har 
verksamheten arbetat med uppdraget att halvera 
arbetslösheten ur målgruppen utrikesfödda 
kvinnor, det så kallade VEN uppdraget och första 
gruppen är nu avslutad med resultatet fyra kvin-
nor till arbete och fyra kvinnor till studier. Under 
våren har 66 kvinnor kartlagts varav 22 gått ut i 
arbete, 19 sökt utbildning och övriga fortsatt 
studier på VUX. Simskola har bedrivits under 
sommaren för målgruppen utrikesfödda. Medel 
från balanspengarna har även skapat omkring 
300 kontakter under våren med arbetssökande 
och arbetsgivare i arbetet med att få utrikesfödda 
ut i arbete och praktik. Mycket av detta arbete 
har utgått från Kompetenshubben där utveckl-
ingen fortsätter kontinuerligt.	

Arbetscenter Jv9 har under våren fått tacka nej 
till många uppdrag. En anledning är arbetsför-
medlingens förändrade struktur bland annat med 
personalneddragningar som lett till att färre per-
soner blivit anvisade till kommunens arbets-
marknadsverksamhet.	

Bibliotek 
Biblioteket bjöd på bokfrukost och bokbytarda-
gar under maj. I juni drog sommarlovsaktiviteter 
igång med bl.a. pyssel, barnteater och gose-
djursövernattning. Under hela sommaren erbjöds 
sommarboksläsning till alla barn och unga. I au-
gusti genomfördes ett stort LEGO-event med 
klossar över hela biblioteket.  

38



VERKSAMHETSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2019-08-31 

Kommunstyrelse – Bildning och arbete 

 
Biblioteket fick besked om statliga medel, om 400 
tkr, via Kulturrådets stärkta bibliotek för satsning 
på science fiction och fantasy för unga och unga 
vuxna.  

Kultur 
Kommunen fattade beslut om ny driftsansvarig 
för Scalabiografen. Lilla filmfestivalen genomför-
des i regi av föreningen Film i Båstad och Scalabi-
ografen. Kammarmusikfestivalen genomfördes 
enligt plan med Roland Pöntinen som konstnärlig 
ledare för andra året. Teaterföreningens ordfö-
rande avgick. Under hösten hålls extra stämma i 
syfte att rekrytera ny ledning. Båstad Bjäre Hem-
bygdsförening fick en ny ordförande. Beslut fat-
tades om reviderad fördelning av kulturföre-
ningsbidrag i början av sommaren. Konstinvente-
ringen fortsätter liksom fördelning av konst inom 
verksamheterna. Reparation av konstinnehavet 
fortgår regelbundet.  Tema ”Att växa som männi-
ska” genom en utställning i KonstGalleriet och 
föreläsare Philip Bäckmo som talade på temat 
samlade ett 60 tal intresserade i sagorummet på 
biblioteket. En student från Musikhögskolan spe-
lade piano i biblioteket under vecka 8 samtidigt 
som en kurs i skapande pågick i sagorummet. En 
klädbytardag genomfördes i samverkan med 
Naturskyddsföreningen. Kulturavdelningens 
projekt Ung konst visades genom Isabelle Jans-
sons konst, under sommarmånaderna i KonstGal-
leriet Inköp av konst genom BBK genomfördes.  
Priset/plaketten ”Treasure of Film Culture” blev 
stulen från Hovs hallar och en polisanmälan gjor-
des. Gravstenarna i Torekov vid S.ta Thora ren-
gjordes och texten fylldes i.  Konstverket med 
keramikklot och fåglar samt en fontän, i Förslöv, 
av Gustav Kraitz, reparerades och underhölls av 
Gustav Kraitz. KonstGalleriet fick ny belysning. 
Reparation av konstverket Femton Love påbörja-
des. Britt Arnstedt tilldelades årets kulturpris. Ett 
sommarprogram för barn och unga togs fram i 
samverkan med biblioteket, teknik och service 
och integration samt biblioteket. Kultursamord-
naren genomförde kulturgarantin ”Kultur för 
lärande” i enlighet med programmets innehåll. 
Kultursamordnaren och kulturstrategen deltog i 
utbildning i Barnkonventionen i SKLs regi.  

 

 

Fritidsgårdar 
UH i Förslövs verksamhet har varit oförändrad. 
Besöksantalet sjunker lite under våren av natur-
liga skäl.  

Musteriet stängde lite tidigare under våren för att 
upprusta lokalerna på grund av förslitningar de 
senaste 13 åren. Inför hösten skapar man några 
rum för nya möjligheter. En viktig del inför hös-
ten är trygghetsskapande åtgärder för besökarna.  

För båda verksamheterna har man tagit bort 
söndagsöppet samt sänkt åldern till året man 
fyller 18 år.  

Individ och Familj 
Försörjningsstöd 

Finsam projektet ”Klient support” som riktar sig 
till individer som står långt från arbetsmark-
naden har efter en trög start kommit igång med 
ett  aktivt arbete för att underlätta samarbetet för 
målgruppen med arbetsförmedling , försäkrings-
kassa och regionvård. Med hänvisning till att 
målgruppen är utmanande på olika vis så förvän-
tas resultat på sikt och då bland annat i form av 
minskat försörjningsstöd 

Arbetsförmedlingens organisationsförändring 
och effekterna därav innebär en fortsatt ovisshet 
och utmaning inför framtiden. I dagsläget fortgår 
det välfungerande samarbetet ”Samsyn” med 
Arbetsförmedlingen där vi med gemensamma 
resurser och insatser haft goda resultat att få ut 
människor i egen försörjning. Koordinator inom 
Finsam ”Klientsupport”, deltar numera i dessa 
möten.  

Det finns utmaningar i hur vi på bästa sätt ska 
arbeta med målgruppen som har språkhinder för 
att stärka deras möjligheter till egenförsörjning. 
Utbudet av insatser särskilt riktade till målgrup-
pen är begränsad 

Inom enheten pågår fortlöpande utvecklingsar-
bete för att effektivisera arbetssättet. En uppda-
tering av riktlinjer och implementering av struk-
turerade genomförandeplaner pågår. Inför hös-
ten planeras även utbildning för socialsekrete-
rarna gällande våld i nära relation. 

 
 

39



VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2019-08-31 

Kommunstyrelse – Bildning och arbete 

Ekonomi 
Bildning och arbete prognostiserar totalt en ne-
gativ avvikelse om -0,4 mkr mot budget. Verk-
samheten för försörjningsstöd förväntas avvika 
mot budget med -0,6 mkr. Arbetsmarknadsen-
heten prognostiserar en positiv avvikelse om 
0,2 mkr vid årets slut delvis på grund av vakanta 
tjänster samt något högre intäkter än budgeterat. 

Inom verksamhetsområdet finns framöver en 
generell risk kring de områden och tjänster som 
berör migration och integration där kommunen 
hittills har fått schablonfinansiering från staten 
via migrationsverket. Dessa intäkter förväntas 
minska framöver men behovet av exempelvis 
försörjningsstöd samt SFI-utbildning bedöms inte 
minska i samband med att statens finansiering 

upphör.  Inom exempelvis försörjningsstöd samt 
SFI finns per 2019-08-31 negativa ekonomiska 
avvikelser för minskade intäkter som inte mots-
varas av minskande kostnader. Effekten av mins-
kad finansiering från migrationsverket är inklu-
derad i årets prognos men riskerar att bli större 
under 2020. 

Investeringar 
Samtliga årets budgeterade investeringar bedöms 
utnyttjas.  

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
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Myndighetsnämnd

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

Myndighetsnämnd -225 -293 -343 -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-augusti har nämnden 
haft sju ordinarie sammanträden och behandlat 
79 ärenden (89 ärenden under samma period 
2018). Nämndens sammanträden har i genom-
snitt varat 3,4 timmar (3,7 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 mot budget motsvarande -50 tkr under 

2019, vilket är oförändrat från föregående pe-
riod. 

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 funnits utrymme för. 

Den prognostiserade avvikelsen på helåret be-
döms bero på kostnad för sammanträdestid och 
den lagstadgade rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst som förtroendevalda har.  

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Nämnden har fått information om den negativa 
avvikelsen i samband med föregående uppfölj-
ning, och har gjort åtgärder för sammanträdes-
planeringen. 
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Teknik och service

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

Räddningstjänst -136 -282 -282 0 

 

Hänt i verksamheten 
Det löpande tillsynsarbetet med platsbesök har 
inte genomförts under året enligt tillsynsplanen 
på grund av vakans på brandinspektörstjänsten. 
Samtliga remisser, tillstånd och byggärende har 
arbetats med och besvarats av Räddningschef. 

Ekonomi 
Inga avvikelser prognostiseras. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Inga avvikelser prognostiseras. 
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Samhällsbyggnad

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

MN – SAMHÄLLS- 

BYGGNAD 288 -2 888 -2 188 700 

Bygglov 2 113 987 1 207 220 

Bostadsanpassning -539 -1 418 -1 218 200 

Miljö- och 

hälsoskydd  -1 125 -2 232 -1 902 330 

Alkohol och tobak -162 -224 -274 -50 

INVESTERINGAR -11 -141 -11 130 

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängden har varit stor för alla delar av 
verksamheten. Översiktsplanen har varit pausad 
för politiskt ställningstagande till de inkomna 
yttrandena under samrådet. Arbetsbelastningen 
har varit hög på framförallt plan, bygglov och 
miljö på grund av vakanser och föräldraledighet 
vilket lett till omprioritering av ärenden samt 
längre handläggningstider för vissa typer av 
ärenden. Administrationen har uppgraderat 
verksamhetsstödssystem för miljöärenden och 
utvecklar ständigt bygglovsprocessens digitala 
system. Handläggningen av alkoholtillstånd och 
tillsyn har kommit igång bra. Rekrytering av ny 
bygglovshandläggare, miljöinspektör, översikts-
planerare och detaljplanerare har skett under 
perioden.  

Bygglov 
Byggaktiviteten i kommunen är fortsatt hög. 
Antalet ansökningar om bygglov och förhands-
besked ökade under sommarmånaderna men 
antal anmälningar och tillsynsärenden har mins-
kat något jämfört med motsvarande period ifjol. 
Antalet fattade beslut likaså på grund av färre 
beslutande handläggare vid nyanställning. 

Handläggningstiden för bygglov- och anmälans-
ärenden uppfyller lagkraven men är längre än 
önskvärd på grund av upplärning av nya medar-
betare på bygglovavdelningen. Administrationen 
stöttar mycket och tillsammans digitaliserar vi 
avdelningen för att effektivisera och öka ser-
vicen till medborgarna. Tillsynsärenden har 
prioriterats ner men handläggs nu löpande. 
 

Bostadsanpassning 
Ärendemängden är något lägre än motsvarande 
period förra året och de sökta bidragen avser 
mindre anpassningar i bostaden.  
Miljö- och hälsoskydd 
Miljöavdelningen har under den senaste peri-
oden haft en hög arbetsbelastning på grund av 
tidigare personalförändringar. Detta har medfört 
att vi har fått göra omprioriteringar och omför-
delningar av arbetsuppgifter. Sommarmånader-
na medför som vanligt att tillsynen dominerats 
av händelsestyrda ärenden som anmälningsä-
renden och klagomål. Miljöavdelningen ser med 
tillförsikt inför framtiden då en person har åter-
vänt från sin föräldraledighet och pågående 
rekrytering av avlopphandläggare förväntas 
vara slutförda inom kort.	

Alkoholtillsyn och serveringstillstånd 
Tillsyn och handläggning av anmälningar sker 
enligt plan. Under sommarmånaderna har fokus 
legat på handläggning av klagomål och tillsyn av 
verksamheter som huvudsakligen bedrivs under 
sommartid. Den nya tobakslagen har medfört att 
ansökningar om tillstånd har börjat skickas in till 
miljöavdelningen. För att hantera den ökade 
belastningen har ett avtal slutits med Ängel-
holms kommun där vi under hösten kommer att 
dela en tjänst för handläggningen.	

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Samhällsbyggnad visar ett positivt resultat för 
perioden. Överskotten beror på vakanser på 
miljöavdelningen, låg utbetalning av bostadsan-
passningsbidrag och högre intäkter på bygglov 
än budgeterat. En tjänst har överförts från ad-
ministrativa avdelningen till bygglovavdelningen 
vilket ger ett underskott på 80 tkr på bygglov. 
Motsvarande överskott finns på administration-
en.  

Bygglov 
Bygglovsidan prognostiserar en positiv avvikelse 
på 0,3 mkr på intäktssidan vilket i huvudsak 
beror på att ett större antal ärenden har det 
fattats beslut i under perioden. 
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Bostadsanpassning 
Bostadsanpassning visar på en positiv avvikelse 
på drygt 0,2 mkr vilket beror på färre och 
mindre bidrag betalts ut än budgeterat. 

Miljö- och hälsoskydd 
Miljöavdelningen ligger egentligen något efter 
intäktsmässigt. Avvikelsen beror främst på va-
kanser vilket ger en positiv avvikelse. Prognosen 
för årsskiftet är att miljösidan visar en positiv 
avvikelse på 330 tkr.  

 
 

Alkoholtillsyn och serveringstillstånd 
Verksamheten i sig följer budgeten väl. Det pro-
gnostiserade underskottet beror på inköp av 
verksamhetssystem som blev dyrare än budge-
terat.  

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Inga åtgärder föreslås. Överskottet går till kom-
munens resultat. 
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Utbildningsnämnd

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

Utbildningsnämnd -324 -470 -510 -40 

 

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 de strategiska frå-
gorna på kort och lång sikt för all utbildning av 
barn och unga i Båstads kommun, samt individ 
och familjeärenden för barn, unga och vuxna.  

Under perioden januari-augusti har nämnden 
haft sex ordinarie sammanträden samt ett ex-
trainsatt till följd av ny mandatperiod för nämn-
den. Vid dessa sammanträden har nämnden 
behandlat 103 ärenden (68 ärenden under 
samma period 2018). Nämndens sammanträden 
har i genomsnitt varat 2,9 timmar (3,2 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 mot budget motsvarande -40 tkr under 
2019, vilket är en minskning sedan föregående 
tertial. 

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 
Sedan föregående uppföljning har nämnden 
gjort en översyn av sammanträdesplaneringen, 
för att minska effekten av förlorad arbetsin-
komst. Det har gett effekt och kommer fortsatt 
att ge effekt under resterande del av 2019.  
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Barn och skola
 
  

Utfall Budget Prognos Avvikelse 

(tkr) jan-aug 2019 2019 2019 

UN - BARN OCH 
 SKOLA -50 194 -72 285 -74 310 -2 025 
Verksamhets- 
övergripande BS -37 636 -54 518 -56 543 -2 025 
Öppen förskola  
(familjecentral) -752 -1 127 -1 127 0 

Grundsärskola -3 021 -4 338 -4 338 0 
Tilläggsbelopp  
extraordinära  
stödåtgärder  
barnomsorg/ 
grundskola - speci-
alskola -5 836 -7 253 -7 253 0 
Svenska som and-
raspråk/ 
Modersmåls-
undervisning -2 949 -5 049 -5 049 0 

Summa -50 194 -72 285 -74 310 -2 025 

Resultatenheter  0   

Förskola 1-5 år 1 407 0 0 0 
Grundskola F-9  
inklusive fritids 6 893 0 0 0 

Summa 8 300 0 0 0 

INVESTERING -838 -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 -192  145 

Summa -513 -192  -705 

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Nätverk med familjen Helsingborg verkade med 
gemensamma krafter för hur vi möter upp i en 
föränderlig tid där digitalisering och kompetens-
försörjning utgjorde prioriterade frågor.  

Riktlinjer för ansökan om tilläggsbelopp utveck-
lades för att bättre möta individuella behov av 
särskilt stöd. Detta arbete kommer att fortsätta 
under hösten och utvecklas ytterligare. 

Från den 1 juli 2019 övergår befattningen försko-
lechef till rektorer med ansvar för förskola med 
huvudregeln att alla rektorer som anställs i för-
skolan ska gå den obligatoriska befattningsut-
bildningen för rektorer. 

Verksamheterna besöktes av utbildningsnämn-
den. Ett fördjupat utredningsarbete gällande 
Norra delens skolorganisation inleddes och Södra 
delen fortsatte det påbörjade arbetet med till-
byggnad och ombyggnad av Förslövs skola. Mat-
salen renoverades och flera byggnader revs un-
der sommaren. En gångtunnel under mark eta-
blerades för att säkra elevers förflyttning. Verk-
samheten fortsatte att låna lokaler från Ungdo-
mens Hus och Kulturskolan. Arbetsmiljöproblem 
kvarstod i undervisningslokaler för 7-9, samt 
personalens arbetsrum, framförallt kopplat till 
ventilation och värme. 

Planering av Västra Karups skola fortgick enligt 
plan och programhandlingen presenterades för 
Kommunstyrelsen under första delen av hösten.  

Rektorer fick, med anledning av minskat tilläggs-
belopp, prioritera högre grundbemanning än 
budgeterat för att elever med omfattande behov 
av särskilt stöd skulle ges en likvärdig utbildning. 

Vidare arbetade barn och skola i ett 0-19 per-
spektiv i projektet Hej kommunen tillsammans 
med Friends för att motverka mobbning och tra-
kasserier. Ett samarbete pågår även med Driv-
kraft Båstad där möjlighet till studieverkstäder 
och mentorskap finns. 

Grundskola F-9 inklusive fritidshem 
Gemensamt initiativ och helhetsgrepp togs i arbe-
tet med att möta elevers olika behov och förut-
sättningar genom Skolverkets kompetensutveckl-
ingsinsats i Specialpedagogik för lärande. Detta 
beslutades i syfte att få fler elever att nå målen 
genom ökad specialpedagogisk kompetens och 
kunskap om tillgänglig lärmiljös betydelse för 
utveckling och lärande.   

Ökade lönekostnader vid tillsättning av legitime-
rad personal medförde högre kostnader för verk-
samheterna. Likaså kostnader för kompetensut-
veckling för personal under pågående tjänstgö-
ring för att möta skollagens krav om behörighet.  
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Arbete inleddes i samverkan med Glada Hudik för 
fördjupat värdegrundsarbete. 

Förskola 1–5 år 
Ökat fokus på undervisning som nytt begrepp i 
förskolan efter att läroplanen Lpfö18 trädde i 
kraft 1 juli. Ökad vistelsetid i förskolan medförde 
en ökad arbetsbelastning för personalen i försko-
lorna.  

Ökade kostnader för längre öppethållande och ett 
ökat antal barn i behov av särskilt stöd samt svå-
righeter med insyn i prognoser för barnunderlag 
påverkade budgetberäkning. Färre barn startade 
läsåret än föregående år. Även förskolans verk-
samhet kände av ökade lönekostnader för att 
kunna hålla hög kvalitet gällande behörig perso-
nal.	

Ekonomi 
Barn och skolas ramfinansierade verksamheter 
prognostiserar totalt en negativ avvikelse mot 
budget på -2 mkr.  Lokaler för förskola och 
grundskola prognostiserar en avvikelse mot bud-
get om -1,7 mkr på grund av ej budgeterade kost-
nader för moduler i främst Östra Karup men även 
för förskolemoduler för Klockarebyn. Skolskjuts-
verksamheten prognostiseras avvika mot budget 
om -300 tkr, främst på grund av fördröjd upp-
handling vilket gör att inköp av nya skolbussar 
inte sker förrän tidigast i slutet av året. Denna 
försening medför fortsatt dyra reparationskost-
nader av befintliga bussar samt inhyrning av ex-
terna bussar. 

Resultatenheter 
Kommunens resultatenheter visar tillsammans 
en positiv avvikelse om +8 300 tkr per den 31 
augusti 2019. Den positiva avvikelsen beror till 
stor del av en positiv semesterlöneskuld om 
+7 979 tkr. Efter reglering av semesterlöneskul-
den som kommer att utjämnas under året, visar 
resultatenheterna en positiv avvikelse om 
+321 tkr. Kommande statsbidrag såsom karriär-
tjänster och lärarlönelyftet för juli och augusti 
månad gör att resultatet visar en positiv avvi-
kelse om +950 tkr. 

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 2 nya skol-
bussar. Skolbussarna förväntas köpas in under 
senare delen av kvartal 4 2019. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Inför budget 2020 kommer Barn och skola vidta 
åtgärder avseende de ofinansierade loka-
ler/moduler som idag finns i verksamheten.  

Under förutsättning att inköp av nya bussar kan 
verkställas kan reparationskostnader reduceras 
något inför 2020. 
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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 
Det finns idag nio elever som tillhör målgruppen 
gymnasiesärskolan i Båstad kommun. Utbild-
ningen är fyraårig. Verksamheten köper plats 
från de närliggande kommunerna som erbjuder 
de program som elever söker och önskar gå på. 

Fyra elever läser enligt det individuella pro-
grammet på Viktoriaskolan i Ängelholm. 

Fem elever läser något av de nio nationella gym-
nasiesärskoleprogrammen 

Gymnasieskola 

Andelen elever med gymnasieexamen på Aka-
demi Båstad gymnasium var våren 2019 95 pro-
cent på de högskoleförberedande programmen 
och 57 procent på yrkesprogrammen. 

Här bör nämnas att bland Elittennis, Samhälls, 
Natur och VVS och fastighetsprogrammet var 
måluppfyllelsen 100 procent. 

Totalt tog 55 elever studenten från Akademi Bå-
stad gymnasium i juni 2019. Meritvärdena för de 
eleverna som gick högskoleförberedande pro-
gram var 15,5 vilket kan jämföras med förra årets 
14,4. Glädjande resultat. 

Höstterminen 19 har 56 elever antagits till de 
nationella programmen. Utöver det har knappt 
30 elever antagits på de tre introduktionsutbild-
ningarna språk, yrkesintroduktion och individu-
ellt alternativ. 

Totalt har skolan i dagsläget 211 elever, 101 tje-
jer och 110 killar. 

Det finns en fortsatt minskning på introduktions-
programmet, inriktning språk, men en ökning av 
antalet elever som går på individuellt alternativ. 
Skolan har ett gott renommé som en skola där 
arbetet är lyckosamt och utvecklande för elever 
som har haft svårt att hitta rätt på grundskolan. I 
många fall elever med neuropsykiatriska funkt-
ionsnedsättningar. 

Det finns en ökning av viljan hos elever att driva 
företag, genom Ung företagsamhet. I år provas 
därför att erbjuda alla elever på natur att till-
sammans med ekonomerna ha kursen entrepre-
nörskap. 

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.  

Förändringsarbetet har pågått sedan våren 2017 
då en genomlysning av hela verksamheten gjor-
des av en arbetsgrupp, med representation från 
samtliga kompetenser, vilket ledde fram till ett 
förslag till en helt ny organisation. Syftet med 
förändringen var, förutom att komma till rätta 
med det som nämndes inledningsvis, att identifi-

 (tkr) 

Utfall Budget Prognos Avvikelse 

jan-aug 2019 2019 2019 

UN - BILDNING  
OCH ARBETE -34 605 -39 913 -51 013 -11 100 

Gymnasiesärskola -3 020 -3 496 -4 796 -1 300 
Gymnasium  
ramfinansierad  -6 514 -10 214 -10 214 0 
Individ- och  
familjeomsorg -23 422 -23 283 -33 083 -9 800 

Kulturskolan -1 649 -2 920 -2 920 0 

Summa -34 605 -39 913 -51 013 -11 100 

Resultatenhet  0   
Akademi Båstad  
Gymnasium 420 0 0 0 
Summa resulta-
tenhet 420 0 0 0 

INVESTERING -63 -837 -837 0 
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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 indi-
vid behöver hjälp med omgående utan någon 
fördröjning. Det bildades också en enhet för ar-
bete med förebyggande och frivilliga insatser.  

De övriga två enheterna arbetar med utredning, 
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 förebyggande 
tidiga och frivilliga insatser och på så sätt undvika 
kostsamma placeringar.  

Under hösten påbörjas implementeringen av 
barnkonventionen i vår verksamhet med mål-
sättningen att vi ska bli Sveriges första rättig-
hetsbaserade socialtjänst. 

Kulturskolan 
Marknadsföringsåtgärder innebär att det nu är 
fulla grupper inom både musik och drama. Under 
våren fakturerades 117 elever. Kön är omfat-
tande till alla instrument. Kön till piano och gitarr 
är längst. Undervisningen fortgår som planerat 
och utöver det genomfördes programverksamhet 
genom en kulturskolevecka med föreställning på 
temat ”Kommunikation över tid”. Föreställningen 
visar hur kommunikation har gått till från stenål-
dern till nu. 	

KulturMix genomfördes i kulturskolans Pugesal 
där alla elever visar sin musikalitet i samverkan 
med musiklärarna. Föräldramöte och Öppet Hus 
genomfördes liksom en vårkonsert på Dalmanska 
tomten. Lokalerna delas med musikundervis-
ningen i grundskolan. Sommarkulturskolan ge-
nomfördes med medel från staten, i samverkan 
med biblioteket, teknik och service samt integrat-
ion. Kurser i dans, sång och drama samlade ett 15 
tal elever i juni. Nu pågår ett arbete att upphandla 
ett nytt registersystem vilket kommer att effekti-
visera verksamheten så att lärarnas tid fokuseras 
undervisning. Ett registersystem finns idag men 
detta behöver utvecklas genom ett nytt. Bidrags-
ansökan skickades till Kulturrådet avseende utö-
kad verksamhet inom dans, sång och bild. 	

Ekonomi 
Bildning och arbetes ramfinansierade verksam-
heter prognostiserar totalt en negativ avvikelse 
om -11,1 mkr. Skillnaden mot föregående pro-
gnos är -3,7 mkr vilket främst beror på att ett 
flertal nya LVM samt LVU-placeringar tillkommit 
under sommaren avseende klienter som tidigare 
varit okända för verksamheten. Verksamheten 
prognostiserar en total avvikelse för placerings-
kostnader vid årets slut till -9,0 mkr. Underskott 
inom individ- och familjeomsorgen återfinns även 
hos enheten för barn och unga vilka har haft stora 
problem med ärendehandläggning och genom-
strömningstid. Detta har gjort att personalkost-
naderna ökat och enheten kommer att visa en 
negativ avvikelse avseende personalkostnader 
med -800 tkr. Arbetsledningsbeslut har fattats 
om att fördela arbetet inom enheten på ett nytt 
sätt, det ekonomiska resultatet av dessa beslut 
kommer dock inte att synas förrän nästa år. 

Likt tidigare prognoser förväntas gymnasie-
särskolan avvika -1,3 mkr mot budget med an-
ledning av fler elever på helårsbasis än budgete-
rat. 

Inom individ- och familjeomsorgen finns framö-
ver en generell risk kring de områden och tjäns-
ter som berör migration och integration där 
kommunen hittills har fått schablonfinansiering 
från staten via migrationsverket. Dessa intäkter 
förväntas minska framöver men behovet bedöms 
inte minska i samband med att statens finansie-
ring upphör. Effekten av minskad finansiering 
från migrationsverket är inkluderad i årets pro-
gnos men riskerar att bli större under 2020. 

Resultatenhet 
Akademi Båstad gymnasium visar en positiv av-
vikelse om +420 tkr per den 31 augusti 2019. 
Avvikelsen beror på en positiv semesterlöneskuld 
om +992 tkr. Elevantalet sjunker under hösten, 
vilket innebär att personaltätheten har justerats. 
Eventuellt underskott vid årets slut kommer att 
regleras med tidigare års överskott. 

Investeringar 
Samtliga årets budgeterade investeringar bedöms 
utnyttjas.  
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Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Socialtjänstens nya organisation skapar förut-
sättningar 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. Dyra skydds-
placeringar i kvinnoboenden kan ibland ersättas 
av placeringar i lägenheter som vi hyr för att se-
dan slussas vidare men en del av dem kommer 
aldrig kunna placeras i lägenhet i Båstad utifrån 
skyddsaspekten. Det går bara i de fall då den som 
utsatts för våld inte förföljs och kontrolleras utan 
istället behöver komma från en svår situation där 
mannen kanske står på hyreskontraktet. 

Målsättningen är att placering av barn/unga ska 
göras i kommunala familjehem och inte som tidi-
gare i de betydligt mer kostsamma konsulent-
stödda alternativen. Samarbetet mellan mottag-
ning, barnutredare, vuxenutredare och öppen-
vård är fortsatt välfungerande. Snabba insatser 
till öppenvård har möjliggjort mer välgrundade 
utredningar och matchning vid behov av extern 
placering.  

Vårens många skyddsplaceringar ger fortsatt 
effekt då merparten kvarstår i sina placeringar.  
Tyvärr är det svårt för den enskilde att finna egna 
boenden vilket gör att de behöver bo kvar längre 
än nödvändigt. Under perioden noteras ett mins-
kat inflöde av skyddsplacerade men en ökning av 
vuxna med missbruksproblematik. Det är kom-
plex problematik i dessa fall som inte kan hante-
ras inom egen regi. Av de ärenden som tillkommit 
är det i huvudsak personer som det inte funnits 
en kännedom om sedan tidigare. Ytterligare pla-
ceringar är att vänta. 

Det pågår ett intensivt arbete för att motivera till 
frivilliga insatser istället för tvångsåtgärd. Sam-
verkan kring utslussning/avslut från placeringar 
prioriteras.  En översyn kommer även att ske 
kring hur vi kan effektivisera planeringen kring 
utslussning/avslut utan att vi brister i vårt upp-
drag. Möjligheten att placera ungdomar i vårt 
eget stödboende Skutan ger oss stora möjligheter 
till bättre och billigare placeringar.  

Satsningar på att stärka och utveckla ledar- och 
medarbetarskapet görs under året, dessutom 
kommer en modell för mål- och resultatstyrning 
inom verksamheten införas hösten 2019. 

 

50



VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2019-08-31 

Vård- och omsorgsnämnd – Vård- och omsorgsnämnd 

 

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-augusti har nämnden 
haft sex ordinarie sammanträden och behandlat 
81 ärenden (71 ärenden under samma period 
2018). Nämndens sammanträden har i genom-
snitt varat 3,7 timmar (4,9 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 -60 tkr under 
2019, vilket är en ökning sedan föregående 
tertial. 

Nämndens budget är ansträngd till följd av nytt 
arvodesreglemente och budgetbesparingen	ef‐
fektivare	möten. Genom god planering lyckas 
nämnden hålla sin budget för sammanträdenas 
genomförande. 

Den prognostiserade avvikelsen går till stora 
delar att hänföra till den lagstadgade rätt till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst som för-
troendevalda har, men är även delvis kopplat till 
extra tjänstgöring i samband med samråd och 
information. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Nämnden har fått information om den negativa 
avvikelsen i samband med föregående uppfölj-
ning, och har gjort åtgärder för att korta ned 
sammanträdena. Översyn kommer ske kring 
extra tjänstgöring för att motverka ytterligare 
underskott.

 

 (tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

Vård- och 

omsorgsnämnd -300 -384 -444 -60 
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Vård och omsorg

(tkr) 

Utfall 

Jan-Aug 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

VN- VÅRD OCH  

OMSORG -94 463 -119 652 -136 592 -16 940 

Centralt -4 954 -6 697 -7 397 -700 

Myndighetsenhet -4 260 -6 197 -6 517 -320 

Stöd och omsorg -37 028 -46 773 -54 398 -7 625 

Hälso- och sjukvård -23 597 -32 499 -35 314 -2 815 

Verksamhets- 

övergripande 

äldreomsorg -18 470 -27 486 -27 156 330 

Summa -88 309 -119 652 -130 782 -11 130 

Resultatenheter     

Hemvård -2 164 0 -1 580 -1 580 

Vård- och omsorgs- 

boende -3 990 0 -4 230 -4 230 

Summa -6 154 0 -5 810 -5 810 

     

INVESTERING -964 -3 380 -2 394 986 

 

Hänt i verksamheten 
Det arbete som påbörjades under 2017 kring att 
förbättra arbetsmiljön och därmed minskad sjuk-
skrivning har genererat minskad sjuklön om 
110 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 arbete i verksam-
heten har kostnader för övertid minskat med 
60 tkr jämfört med 2018 för verksamhetsområ-
det som helhet. En bidragande faktor till ovanstå-
ende är en ökad chefstäthet, som främjar det nära 
ledarskapet. 

Rekryteringen	inför sommaren blev problematisk 
med ovanligt få ansökningar, samt 83 personer 
för tillfällig vistelse främst i Torekov. För att möta 
detta scenario upphandlades undersköterske-
tjänster externt. Omfattningen har varit ca fyra 
tjänster.	

Bjärehemmet avvecklades till fullo 190703 och 
de boende fick ny placering enligt önskemål. Be-
rörd personal har erbjudits anställning i andra 
verksamheter.	

Trygghetskameror har köpts in till hemvården 
och till ett boende, blir ett komplement till fysiska 
besök under natt. Tillsyn görs av vår egen vård-
personal. 

Olika aktiviteter inom ramen för Digilitt har ge-
nomförts. Vi är i en fas där praktiska idéer imple-
menteras i verksamheten och kommer vård- och 
omsorgstagaren tillgodo. 	

På Bjäredalen har daglig verksamhet fått nya lo-
kaler och ett konferensrum har skapats. Tvätt av 
arbetskläder kommer att utökas då nya tvättma-
skiner är installerade.	Ombyggnation som avser 
omklädningsrum, har tyvärr inte påbörjats med 
anledning av att ekonomiska förutsättningar sak-
nats inom investeringsbudgeten.	Värmekonverte-
ring till fjärrvärme är genomförd i fastigheten.		

Stab och ledning har samlokaliserats till Citadel-
let. Stöd och omsorgs chefs- och assistentfunkt-
ioner samlades på Ängahällan, en kortsiktig lös-
ning till sommar 2020.  

Brister i arbetsmiljö vid Skogsliden har föranlett 
en ombyggnation. Kontor för kvälls-och nattskö-
terskor är tillskapat, hemvården får mer ända-
målsenliga utrymmen, matsalen har förbättrats 
liksom omklädningsrum och dusch. 	

Introduktionsutbildningar	har genomförts vid 
tre tillfällen, med goda insatser från olika profess-
ioner. Vikten av en god introduktion ökar i takt 
med antalet outbildade. Utbildning i palliativ vård 
har genomförts inom vår egen organisation. 

Arbetsmiljöverket	återkom i juni om ett föreläg-
gande om vite med uppdrag att komplettera risk-
bedömningar och insatser för att förbättra ar-
betsmiljön.  

Demensteamet har kompletterats med arbetste-
rapeut och kan ge stöd till såväl enskild, anhöriga 
samt personal.  

Äldreomsorg 
Kvalitetsrevision är genomförd inom hemvården, 
med mycket gott resultat.	 

Den ökade vårdtyngden har under perioden varit 
kännbar för såväl mottagningsteam, hemvård och 
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hemsjukvård. Hög ålder och svåra sjukdomstill-
stånd vårdas i ordinärt boende och antalet perso-
ner med avancerad sjukvård i hemmet ökar.	

Flödet från slutenvården till ordinärt boende sker 
i mycket snabbare takt än tidigare, vilket ställer 
höga krav på en flexibel bemanning och kompe-
tens. 

Planering för uppstart av hemstödsteam för per-
soner med kognitiv svikt, har genomförts med i 
samverkan med HSL och demensteamet. Detta fi-
nansieras av hemvårdspeng. 

Vård	och	omsorgsboende	har under perioden 
haft en lägre omsättning av platser än 2018. 
Stängningen av Bjärehemmet har påverkat, ge-
nom att de prioriterats före de som väntar på bo-
endelistan. Det är 30 personer som väntar på bo-
ende, varav 75 procent rör demensplats. Vid ter-
tialens utgång var det sex personer inom soma-
tiskt boende samt fem personer inom demensbo-
ende, som väntat i tre månader och däröver. 

Behovet av korttidsvård har ökat under andra 
tertialet och bidragit till ökning av köp av externa 
platser. Under 2018 var kostnaden för dessa ex-
terna platser 106 tkr/månad, vilket kan jämföras 
med årets genomsnittliga kostnad av 337 tkr/må-
nad. Vårdtyngden är hög och vård i livets slut 
ökar, vilket medfört behov av högre bemanning. 
Eftersom väntetiden till boende är lång, så vistas 
ett antal personer i väntan på boende och vars 
behov inte kan tillgodoses i hemmet. 

Mottagningsteamets ärendemängd har varit 
konstant hög under sommaren, men avtagit något 
i augusti månad. 

Myndighetsenheten  
Inflödet av ärenden gällande LSS och socialpsyki-
atri har varit högt under perioden och ett flertal 
ärende har haft hög komplexitet. Enheten väntar 
på domsutslag i en del ärenden, vars utgång får 
påverkan över de ekonomiska konsekvenserna.  

Viss vikarietillsättning har funnits, då ansvaret 
för tillfällig vistelse numera ligger på enheten. Det 
höga flödet av patienter från slutenvård till kom-
munal vård har medfört en hög arbetsbörda, inte 
minst för mottagningsteamets handläggare. Utö-
ver detta har en mottagningsfunktion tillskapats, 
vilket ökar tillgängligheten för våra invånare 
samt ger handläggarna en förbättrad arbetsmiljö. 

Avgiftshandläggarens arbetssituation har under 
de senaste åren blivit alltmer ohållbar och med 
anledning av detta har enheten förstärkts med 50 
procent handläggare, som även kommer att kopp-
las till nya uppdrag som till exempel sjuklöner till 
privata utförare av personlig assistans som nu 
hanteras inom stöd och omsorg.  

Rehabilitering  
Hjälpmedelshanteringen har effektiviserats men 
påverkas av den snabba hemtagningen från sjuk-
hus, vilket medfört att det finns behov av en viss 
buffert av hjälpmedel för att hantera detta. 

Ett förbättringsarbete har genomförts för att öka 
kvaliteten i förflyttningsutbildningen, utökad tid 
och en digital del är nyheter. Utbildning anordnas 
varannan månad. 

Hälso och sjukvård 
Hemsjukvården har en fortsatt hög vårdtyngd, 
med mycket svårt sjuka. Antalet patienter är 395, 
samma som föregående år. HSL-undersköters-
korna har under sommaren varit en förutsättning 
för att vården har kunnat genomföras. Bespa-
ringen av dessa är kopplat till handlingsplanen 
och kommer att bli märkbar för sjuksköterskor-
nas arbetssituation. 

En ny modell för delegeringsutbildningen har im-
plementerats, vilket bidrar till en ökad kompe-
tens och säkerhet i de delegerade uppgifterna.  

En ökad grundbemanning under året minskar ris-
kerna för dyra tjänsteköp. 

Stöd och omsorg  
En ökad bemanning i boenden med anledning av 
vård och omsorgstagares sammanhängande se-
mester har medfört en högre lönekostnad. Sche-
maförändring är genomförd på gruppbostad till 
följd av förändrade behov i verksamheten.  

Antalet ärenden som rör kontaktpersoner ökar, 
även i komplexitet.  

Nya statsbidrag i syfte till att införa, bibehålla el-
ler höja habiliteringsersättningen inom LSS, har 
rekvirerats. Samma ersättningsnivå som förra 
året. 

Nedläggning av Café SoL genomfördes 2019-07-
16, enligt handlingsplan för ekonomi i balans 
2019.  
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Ny överenskommelse inom området psykisk 
hälsa 2019, innebär att medel tillförs till kommu-
nen samt till insatser för en ökad samverkan med 
regionen. 

Vård och omsorgsnämnden har fattat ett inrikt-
ningsbeslut om att fortsätta planerna med att 
starta en servicebostad för personer med psy-
kiska funktionsnedsättningar. Som en del av 
handlingsplanen för en ekonomi i balans, plane-
ras hemtagning av ett enskilt ärende som i dags-
läget är externplacerad. Målet är att behovet av 
externa platser minimeras.  

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 1,7 mkr för tertial 2. 

Centralt 
Under centralt ligger en intern besparing där man 
prognostiserar att inte kunna realisera ca 
0,7 mkr.  

Äldreomsorg 
Hemvårdspengen minskades med 0,4 mkr för 
2019 med ett uppdrag om att minska antalet bi-
lar. Budgetbeslutet för 2019 kom sent 2018 och 
det har inte varit möjligt att fullt ut genomföra 
denna effektivisering under årets första 8 måna-
der. Bilarnas del i hemvårdens negativa avvikelse 
motsvarar hittills -100 tkr.  

Hemvården prognostiserar en negativ avvikelse 
om -1,6 mkr, resultatet visar på höga kostnader 
kopplade till introduktion. Köp av undersköters-
kor har skett till den del som inte kunde lösas ge-
nom egen personal samt vikarier. Mottagnings-
teamet prognosticerar en visst förväntad negativ 
avvikelse på ca -800 tkr. Larmorganisationen är 
inte budgeterad fullt ut och insatserna ökar i takt 
med att larm och annan digital tillsyn ska imple-
menteras. Detta finansieras inte via pengen. 

Vård och omsorgsboendena prognostiserar en 
negativ avvikelse om 4,2 mkr. För att bibehålla 
kvalitet och säkerhet på vård- och omsorgsbo-
ende krävs en lägsta-nivå på bemanningen. För 
denna finns det inte budget fullt ut. Bedömningen 
i budgetarbetet är ett behov om 3,1 mkr och bud-
getförstärkningen blev 1 mkr för 2019. Vårdtyng-
den på boendena har varit hög kopplat till pallia-
tiv vård, med vak och ökad bemanning. 

Även inom vårdboenden har hyrundersköterskor 
behövts under sommaren vilket påverkat progno-
sen negativt. Bjärehemmets nedläggning progno-
stiserar en avvikelse om 1,3 mkr på grund av 
kostnader avseende hyra, el samt personalkost-
nader som kvarstår efter stängning. 

Under årets utökades chefsnivå på kommunens 
största boende genom tillsättning av ytterligare 
en enhetschef i linje med Arbetsmiljöverkets in-
spektion och med politisk förankring. Dock sak-
nas dessa lönekostnader i boendepengen. Detta 
motsvarar en prognostiserad avvikelse om cirka 
690 tkr.  

Prognostiserad avvikelse för korttidsvård förvän-
tas vid årets utgång bli -650 tkr. Detta beror i hu-
vudsak på ökade kostnader för personal, i sam-
band med en hög vårdtyngd. 

Myndighetsenhet, rehab och HSL 
Beräknad prognos för myndighetsenheten är en 
negativ avvikelse på -320 tkr. Förstärkning av av-
giftshandläggare är ofinansierad, så är även en 
LSS-handläggare som godkändes av nämnd i au-
gusti 2018. Ingen budget tillfördes. 

Rehabenhetens prognos är en negativ avvikelse 
på -915 tkr. Avvikelsen beror på förflyttningsut-
bildningar kopplade till Arbetsmiljöverkets krav, 
ska genomföras. Enheten fick en minskad budget 
för hjälpmedel men utfallet har inte kunna mins-
kas som planerat. En ny kostnadsmodell har anta-
gits vid Medelpunkten, som innebär att kostna-
derna ökar med ca 360 tkr årligen.  

HSL-enhetens prognos på helår är en negativ av-
vikelse på -1,9 mkr och faktorer som påverkar 
detta är till viss del ofinansierade HSL-underskö-
terskor (300 tkr), lön till sjuksköterskestu-
derande som gör sin praktik för att få svensk legi-
timation för att kunna arbeta som sjuksköterska.  
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Stöd och omsorg  
Inom stöd och omsorg prognostiseras en negativ 
avvikelse om -7,6 mkr. En stor del av avvikelsen 
beror på nya köpta platser inom LSS och SoL, 
uppgående till -3,4 mkr. 

Vaktmästartjänst vid Bjäredalen, är inte finansi-
erad och ger en negativ avvikelse med -270 tkr.  

Två nya personlig assistans ärenden har tillkom-
mit, ej budgeterade under 2019. Tillsammans in-
nebär dessa en ökad kostnad av ca 3 mkr på 
helårsbasis. Retroaktivt beslut är fattat från och 
med 2018-08-25, detta prövas i domstol.  

Ärendet inom LSS boende som tidigare medfört 
en förstärkning i budget med motsvarande 
4,15 mkr, har med anledning av en positiv ut-
veckling hos den enskilde samt nya, effektiva och 
fungerande arbetssätt gett en minskad kostnad 
motsvarande 500 tkr. En ramväxling med 500 tkr 
är gjord till ett annat boende, trots detta progno-
stiseras verksamheten ge en negativ avvikelse om 
ca 150 tkr på årsbasis. 

Det ökade antalet biståndsbeslut för kontaktper-
soner medför en prognostiserad avvikelse 
om -500 tkr för helåret. 

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. 

Somatiska enheter har numera inte pedagogisk 
måltid. På våra demensboende/avdelningar ut-
förs fortsatt pedagogisk måltid. 

Översyn av inköp och beställningar. 

Hemvården har minskat anslag för bilar, till för-
mån för fler elcyklar. 

Ständigt pågående arbete för aktiva åtgärder för 
att minska sjukfrånvaro och övertid. Detta ställer 
krav på närvarande chefer och rimligt antal un-
derställda medarbetare. 

Kurs och konferensstopp, gäller dock ej tving-
ande utbildningar.  

Resor till och från Lyan utförs nu via färdtjänst. 
Planerad besparing som verkställdes 2019-08-05. 

Budget avseende personlig assistans sänktes in-
för 2019 med 200 tkr. Visar på att denna bespa-
ring är orealistisk. 

Ärendena och kostnaderna inom kontaktpersons-
verksamheten ökar, vilket är kopplat till generösa 
beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL). I samband 
med översyn av vägledningsdokumentet kommer 
detta att ses över i förhållande till intentionen 
med lagstiftningen.  
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Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

 

Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

 (tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

Valnämnd -116 -323 -253 70 

Överförmyndare     

Överförmyndare -427 -495 -495 0 

Överförmyndar- 

kansli -550 -687 -762 -75 

Överförmyndare  

ensamkommande 

barn -4 0 0 0 

Överförmyndare 

totalt -981 -1 183 -1 258 -75 

Kommunrevision -508 -855 -855 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. Valnämnden 
har under perioden genomfört, utvärderat och 
avslutat projektet kring EU-parlamentsval 2019. 
Valet genomfördes utan störningar och kommu-
nens 90 valförrättarna har tackats för sina insat-
ser.	

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.  

Ekonomi 
Valnämnd 
Ingen avvikelse prognostiseras mot budget. 

Överförmyndare 
Prognostiserat underskott beror på släpande 
lönekostnader från 2018 inom administration 
och dyrare systemintegration än budgeterat. 

Kommunrevision 
Ingen avvikelse prognostiseras mot budget. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Organisationsförändringen av Överförmyndaren 
har medfört engångskostnader i början av 2019. 
Då valnämnden prognosticerar ett positivt resul-
tat på motsvarande belopp tar kostnaderna ut 
varandra.
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Båstadhem AB 

 

Båstadhem AB 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

Intäkter 71 901 103 500 105 700 2 200 

Kostnader -46 400 -68 660 -67 800 860 

Avskrivningar -11 908 -17 500 -17 500 0 

Rörelseresultat 13 593 17 340 20 400 3 060 

Finansnetto -6 403 -9 200 -9 400 -200 

Resultat efter 

finansiella poster 7 191 8 140 11 000 2 860 

     

Balansomslutning 763 025    

Soliditet, % 13,3 14,0 14,0  

INVESTERING 90 417    
 

 
 
 

 
Hänt i verksamheten 
Under perioden har två stora nybyggnadsprojekt 
påbörjats. Det är vård-och omsorgsboendet Haga 
Park i Förslöv med 48 lägenheter och ett hyres-
hus med 14 mindre lägenheter på så kallade me-
jeritomten i Förslöv. Därutöver pågår under-
hållsprojekt enligt fastställd underhållsplan.  

Ekonomi 
Under perioden har en fastighet sålts med 
2,2 mkr i reavinst. I övrigt hålls budget för året 
med en liten positiv avvikelse i uppvärmnings-
kostnad på 860 tkr. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-10-09 1 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 210  Dnr KS 000652/2014 - 315 

Översiktsplan för Båstads kommun - Beslut om granskning 

 
Beskrivning av ärendet Granskningshandlingen utgår från kommunfullmäktiges antagna 

utvecklingsstrategier som fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat 
antal åretruntboende i kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som 
skapar den natur och kultur som är unik för Bjärehalvön. Under samrådet har 
inga synpunkter inkommit som föranleder förslag på ändring av planens 
strategiska inriktning. Granskningshandlingen är uppdaterad med de ändringar 
som föreslås efter samrådet om översiktsplanen. Inkomna yttranden och 
kommunens kommentarer och förslag på ändringar presenteras i 
samrådsredogörelsen (bilaga 1). Planförslaget finns tillgängligt på Båstads 
kommuns hemsida.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, daterad 2019-01-08, med tillhörande 

bilagor. 
 
Förvaltningens förslag Godkänna att Båstads kommun översiktsplan - granskningshandling och 

tillhörande konsekvensbeskrivning ställs ut för granskning under minst två 
månader. 

 
Föredragande Planchef Olof Selldén föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Uno Johansson (C): Centerpartiet lämnar in ett separat yrkande, daterat den  

9 oktober 2019, se bilaga. 
 
Bo Wendt (BP): Skoltomten, Strandängsskolan, i centrala Båstad ska även 
fortsättningsvis användas för skoländamål. 

 

Protokollsanteckning Samverkan för Bjäre önskar påpeka att beslutade bygglov, byggrätter och 
beslutade detaljplaner fortfarande gäller efter antagandet av översiktsplanen, 
samt att tidigare beslutade inriktningsdokument inte längre kommer att gälla 
som juridiskt vägledande dokument. 

 

Propositionsordning Ordföranden frågar först om protokollsanteckningen kan godkännas eller inte 
och finner att den godkänts. Därefter ställer ordföranden proposition på 
yrkandena från Centerpartiet respektive Bjärepartiet och finner att dessa 
avslagits. Omröstning begärs avseende Centerpartiets yrkande. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
 
JA - Avslag till Centerpartiets yrkande. 
NEJ - Bifall till Centerpartiets yrkande. 

 
  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-10-09 2 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

 
Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 7 JA-röster, 2 NEJ-röster samt 4 som avstår  

enligt nedan: 
  

Ledamot Ja-
röst 

Nej-
röst 

Avstår från 
att rösta 

Kerstin Gustafsson (M)  X   

Ulf Jiewertz (M) X   

Ninni Markow (M)  X   

Ingela Stefansson (S) X   

Thomas Nerd (S) X   

Birgitte Dahlin (L) X   

Bo Wendt (BP)   X 

Inge Henriksson (BP)    X 

Claes Sjögren (BP)   X 

Uno Johansson (C)  X  

Ebba Krumlinde (C)  X  

Jonas Nilsson (MP)   X 

Ordf. Johan Olsson Swanstein (M) X   

Summa: 7 2 4 

 
 

  Ordföranden finner då att kommunstyrelsen beslutat att avslå Centerpartiets 
yrkande. Därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen bifallit 
förvaltningens förslag.  

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
 Godkänna att Båstads kommun översiktsplan - granskningshandling och 

tillhörande konsekvensbeskrivning ställs ut för granskning under  
minst två månader. 

 
Reservation Mot beslutet reserverar sig Centerpartiet, se bilaga.     

 
 

 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Yrkande gällande Översiktsplan för Båstad kommun KS den 9 oktober. 

)0_19 -10- 0 9 

tefff~~J.~/ 
Centerpartiet har i samrådshandlingarna framfört föijande: 

Centerpartiet anser inte att prioritering innebär ett totalstopp för utveckling, boende och verksamhet 
i andra delar av kommunen än där tågstationer finns. Kommunen är inte mer hållbar för att man bara 
utvecklar två av kommunens tätorter. 
Centerpartiet anser sig inte kunna står bakom att hela västra Bjäre till stor det undanhålls utveckling 
och att det är kommunal urbanisering genom att merparten av utveckling planeras i Båstad med 
Hemmeslöv och Förslöv. 
Centerpartiet anser att det ska finnas mer avsatt mark för boende i Torekov och att Lindströms backe 
i sin helhet i Västra Karup ingår. Förutom möjlighet till befolkningsökning ger det också ökat 
underlag till utveckling av kollektivtrafik och service. 
Centerpartiet anser också att fler områden från ÖPOS ska lyftas fram för att främja levande bygd i 
Rammsjö by, Torekov Solsidan och Ängalagsvägen. I Hov bör också finnas möjlighet till boende som 
också ger stöd åt kollektivtrafiken. 
För Båstads tätort ser vi också oro för att man tar död på det som idag är centrala Båstad. Det kanske 

inte direkt framgår mer än att tex skolområdet, kommunkontorsområdet och förskoleområdet är 

tänkt som förändrad/ny stadsbygd. Men det känns som om det finns tankar att stänga ner skolan, 

flytta brandstationen, flytta kommunkontoret, flytta macken, allt för att ge plats för bostäder. Kanske 

känner vi fel signaler men detta bör beaktas och i dagsläget inte markeras som stadsbygd. 

På samma sätt måste verksamhetsmark markeras i de olika tätorterna och inte bara i 

Båstad/Hemmeslöv och Förslöv. It ex Östra Karup är norr om väg 115 troligen fullt möjligt. 

Centerpartiet yrkar att: 

I Torekov mark avsätts för framtida bostadsändamål enligt ÖP08 (Solsidan, 

Ängalagsvägen och Lyckeborgsvägen/Tunbyvägen). 

I Västra Karup hela Lindströms backe avsätts för bostadsändmål, markeras som 
stadsbygd. Att därmed området tas bort som La-Lb område. 

I Rammsjö by avsätts mark för bostadsändamål enligt ÖP08. 

I Hov tillkommer mark möjlig för bostadsändamål. 

I området i centrala Båstad som markerats som stadsbygd behåller nuvarande status. 

Verksamhetsmark avsätts i alla tätorter. 

I Östra Karup området norr om väg 115 markeras som verksamhetsmark. 

Energiproduktion får ett tydligare innehåll och inriktning, t ex avsätts mark för 

solenergianläggningar. 



I kartdokumentet förändra den övergripande benämningen på Torekov och Västra 
Karup till något framåtsyftande för utveckling av dessa tätorter och inte endast för 
besöksnäringen eller som ett litet centrumområde på västra Bjäre. 

Båstad den 9 oktober 2019 
För Centerpartiet 



Reservation från Centerpartiet. 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -10- 1 4 
Dnj{~QQ!XQ.2-1 
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Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att godkänna att Båstads kommun översiktsplan

granskningshandling ställs ut för granskning enligt det underlag som föreligger. 

Allra först konstaterar vi att det inte finns något protokollsutdrag från Kommunstyrelsens AU 

där en första politisk behandling borde föreligga. Därmed blev också tiden för att ta ställning 

till föreliggande förslag väldigt kort, knappt en vecka. Eftersom inte yrkandet från oss att ta 

ur ärendet om ÖP ur dagordningen tog vi upp det vi snabbt kunde formulera genom 

yrkanden som tyvärr röstades ner. 

Det är anmärkningsvärt att partier som i sam rådsförfarandet i flera fall tyckte som 

Centerpartiet nu helt bortser från det och därmed medverkar till att delen västra Bjäre i 

Båstads kommun tappar möjligheten att utvecklas. Varken möjliga bostadsområden eller 

verksamhetsområden avsätts i förslag till översiktsplanen (ÖP) . Det gäller Västra Karup, 

Torekov, Rammsjö, Hov med omnejder. 

Den kommunala urbaniseringen tar fart. Det stärker inte heller möjligheten till bättre 

kollektivtrafik och service. Torekov räknas inte längre som annat än möjlighet till utveckling 

för besöksnäringen. Centerpartiet vill, förutom att möjliga områden för bostäder pekas ut, 

ha kvar skolan. 

I Västra Karup är en ny skola på gång vilket vi anser kan vara bra . Däremot saknar vi de 

förutsättningar som krävs för att göra Västra Karup levande. Det räcker inte enbart med en skola, vi 

måste även ge förutsättningarna för bosättning i Västra Karup. Därav att vi i Centerpartiet vill ha kvar 

Lindströms backe som ett område för bostäder. Något som tyvärr ej hörsammats av M,S,L och KD. 

Centerpartiet anser också att områden i Rammsjö för bostäder finns kvar enligt ÖP08 och att 

man ser på möjligheter i Hov att bosätta sig. 

I Båstad vill vi i dagsläget inte öppna upp området förskola, skola till stadsbyggd, utan att 

skolområdet är kvar åtminstone tills beslut tagits om skolstruktur. 

Avseende verksamhetsområde är det anmärkningsvärt att det i Östra Karup norr om väg 115 

ej öppnas upp för möjlighet till verksamhetsområde, något som flera partier fört fram i 

samrådet. 

På klimat- och energiområdet finns inte mycket att hämta i ÖP. Det borde utvecklas och 

mark avsättas för energiproduktion, tex solenergi. 

För Centerpartiet 

Uno Johansson Ebba Krumlinde 
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Datum: 2019-01-08 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Kristina Bell/Olof Selldén 

Dnr: KS 000652/2014 – 315,  
 
 

Översiktsplan för Båstads kommun – beslut om granskning 
  
 Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. godkänna att Båstads kommun översiktsplan - granskningshandling och tillhörande 
konsekvensbeskrivning ställs ut för granskning under minst två månader. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Granskningshandlingen utgår från kommunfullmäktiges antagna utvecklingsstrategier som 
fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i kommunen och var-
samhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik för Bjärehalvön. 
Under samrådet har inga synpunkter inkommit som föranleder förslag på ändring av planens 
strategiska inriktning. Granskningshandlingen är uppdaterad med de ändringar som föreslås 
efter samrådet om översiktsplanen. Inkomna yttranden och kommunens kommentarer och 
förslag på ändringar presenteras i samrådsredogörelsen (bilaga 1). Planförslaget finns tillgäng-
ligt på Båstads kommuns hemsida (bilaga 3). 
 
Bakgrund 
I februari 2016 (KF § 13) fattade kommunfullmäktige beslut om att uppdra förvaltningen att ta 
fram en ny översiktsplan för Båstads kommun. I september 2016 (KF § 152) beslutade kom-
munfullmäktige om en projektbeskrivning för arbetet och valde en tillfällig beredning som tog 
fram förslag till utvecklingsstrategier för en ny översiktsplan. I beslutet ingick i uppdraget att 
ta fram en ny översiktsplan som följer Boverkets modell och lämpar sig för framtida ”rullande” 
översiktsplanearbete. I januari 2017 (KF § 7) antog kommunfullmäktige den tillfälliga bered-
ningens förslag till utvecklingsstrategier som utgångspunkt för förvaltningens arbete med att 
ta fram samrådshandling för Båstads kommuns översiktsplan.  
 
Samrådshandlingen godkändes för samråd i maj 2018 och var initialt ute på samråd från den 
25 maj 20108 till den 31 augusti 2018. Samrådet förlängdes sedan till 30 september 2018. Un-
der samrådet har synpunkter inkommit på planförslaget och på den digitala kartan som verk-
tyg för att förmedla planförslaget. 
 

Aktuellt 
Under arbetet med granskningshandlingen har utgångspunkten varit de antagna utvecklings-
strategierna som fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i 
kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik 
för Bjärehalvön. Under samrådet har inga synpunkter inkommit som föranleder förslag på 
ändring av planens strategiska inriktning. En av de föreslagna ändringarna är att infoga inrikt-
ningsdokumenten och andra kommunala dokument såsom fördjupade översiktsplaner och 
planprogram i översiktsplanen. Detta gör att vid antagandet av översiktsplanen kommer de 
dokument som är infogade i översiktsplanen upphöra att gälla. Endast de delar av dokumenten 
som går i linje med översiktsplanens strategier är infogade.  
 
I samrådsredogörelsen (bilaga 1) bemöts alla yttranden som inkom under samrådet och före-
slagna ändringar beskrivs. Kommunens kommentarer och de föreslagna ändringarna återfinns 
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även i en kortare sammanställning (bilaga 2). Planförslaget med den digitala kartan finns på 
kommunens hemsida (bilaga 3).  
 
Översiktsplanen är framtagen för att uppfylla lagkraven gällande översiktsplan och miljökon-
sekvensbeskrivning i plan- och bygglagen och miljöbalken. Konsekvensbeskrivningen har utö-
kats för att inkludera även sociala och ekonomiska aspekter utöver miljöaspekterna.  
 
Förvaltningen föreslår att under granskningen  bjuda in allmänheten, föreningslivet, näringsli-
vet och intresseorganisationer genom att göra ett större utskick med inbjudning till sam-
rådsmingel samt annonsera i media.  
 
Efter avslutad granskning kommer ett särskilt utlåtande sammanställas med inkomna syn-
punkter som redovisar de förslag som synpunkterna gett anledning till. Om planförslaget änd-
ras väsentligt efter utställningen ska kommunen ställa ut förslaget på nytt. Om inga väsentliga 
ändringar görs kan kommunfullmäktige besluta om antagande av översiktsplanen. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Beslutet innebär att översiktsplanen ställs ut för granskning vilket ger kommunens invånare, 
verksamhetsutövare och besökare möjlighet att påverka den fysiska planeringen av mark- och 
vattenområden i kommunen. Översiktsplanen visar den önskade inriktningen på kommunens 
utveckling vilket signalerar tydlighet till kommande exploatörer. 
 

Verksamhet 
Verksamheten är en av de stora användarna av översiktsplanen. Planen utgör underlag och 
stöd i vidare planering och bygglovshandläggning. Även Barn & Skola, Bildning & Arbete och 
Vård & Omsorg kan använda översiktsplanen som underlag gällande var befolkningsökning i 
olika åldersgrupper kommer att ske beroende på lokalisering av områden för stadsbygd och 
därmed påverkan på verksamheterna. 
 

Ekonomi 
Arbetet med kommunens översiktsplan innefattar en konsekvensbeskrivning av planförslaget. 
Beskrivningen inkluderar miljö-, sociala- och ekonomiska effekter. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Konsekvensanalysen av översiktsplanen inkluderar barnperspektivet. 
 
Miljökonsekvensanalys 
Arbetet med kommunens översiktsplan innefattar en konsekvensbeskrivning av planförslaget. 
Beskrivningen inkluderar miljö-, sociala- och ekonomiska effekter. 
 
Samhällsbyggnad 
Kristina Bell, översiktsplanerare 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad - Olof Selldén och Carina Ericsson.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 Översiktsplan för Båstads kommun – samrådsredogörelse  
Bilaga 2 Sammanställning av kommentarer och åtgärder för inkomna synpunkter på Båstads 
kommuns översiktsplan (samrådshandlingen) 
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Bilaga 3 Webblänk till Översiktsplan för Båstads kommun – granskningshandling med tillhö-
rande konsekvensbeskrivning: 
http://bastad.engelholm.se/mapguide/fusion/templates/mapguide/op2030_utstallning_b/ind
ex.html?ApplicationDefinition=Library://Bastad/OP2030/Utstallning/Layouts/OP_utstallning.
ApplicationDefinition&locale=en 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, planchef 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
 

http://bastad.engelholm.se/mapguide/fusion/templates/mapguide/op2030_utstallning_b/index.html?ApplicationDefinition=Library://Bastad/OP2030/Utstallning/Layouts/OP_utstallning.ApplicationDefinition&locale=en
http://bastad.engelholm.se/mapguide/fusion/templates/mapguide/op2030_utstallning_b/index.html?ApplicationDefinition=Library://Bastad/OP2030/Utstallning/Layouts/OP_utstallning.ApplicationDefinition&locale=en
http://bastad.engelholm.se/mapguide/fusion/templates/mapguide/op2030_utstallning_b/index.html?ApplicationDefinition=Library://Bastad/OP2030/Utstallning/Layouts/OP_utstallning.ApplicationDefinition&locale=en
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översiktsplanens textavsnitt samt konsekvensbeskrivning. De korta texter som finns 
för objekten i utvecklingsstrategin eller områdesanvändning i kartan är inte 
inkluderade utan dessa måste läsas i det digitala kartverktyget på hemsidan. 
Länsstyrelsen har fått ta del av dessa texter genom digitala utdrag som kommunen 
har tillhandahållit. 
 
Enligt 3 kap. 10 § plan- och bygglagen (PBL) ska länsstyrelsen under samrådet 
särskilt: 
1. ta till vara och samordna statens intressen, 
2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om 
sådana allmänna intressen enligt 2 kap. PBL som hänsyn bör tas till vid beslut om 
användningen av mark- och vattenområden, 
3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken (MB) tillgodoses, att 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs och att redovisningen av områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket 
MB, 
4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som 
angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och 
5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion. 
 
Nedan följer en summering av det som översiktsplanen ska uppfylla enligt 3 kap. 
PBL och som är relevant för ÖPBåstad; 
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den 
fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden 
ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
Kommunen ska i planen redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 
kap. PBL ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av mark- och 
vattenområden kommer att tillgodoses. I redovisningen ska riksintressen enligt 3 
och 4 kap. miljöbalken anges särskilt. 
 
Översiktsplanen ska redovisa grunddragen i fråga om den avsedda användningen av 
mark- och vattenområden, kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras, och hur kommunen avser att tillgodose de redovisade 
riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer. Vidare ska det i planen 
redovisas hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och 
samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen och hur kommunen 
avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. 
 
Översiktsplanen ska utformas så att innebörden och konsekvenserna av den tydligt 
framgår. 
 
Länsstyrelsens synpunkter i sammanfattning 
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Länsstyrelsen är mycket positiv till den höga ambition som pekas ut i ÖPBåstad i 
syfte att nå en hållbar samhällsutveckling samtidigt med en varsamhet för de natur-, 
kultur- och friluftsvärden samt med fokus på att skapa förutsättningar för detta i 
kollektivtrafiknära lägen. Samtidigt är det utifrån nuvarande handlingar svårt att få 
en uppfattning m vilka intressekonflikter som kan uppstå för föreslagen mark- och 
vattenanvändning och hur dessa intressekonflikter kan och bör hanteras. Detta 
mycket på grund av att det krävs en relativt detaljerad kartsökning för varje plats 
för att få fram alla delar som utgör översiktsplanen och för att få fram den 
information som kan anses utgöra vägledning och riktlinjer. Länsstyrelsen 
konstaterar att det i flera fall framgår att t.ex. ett utbyggnadsområde kan ligga inom 
strandskyddsområde, riksintresseområde, inom riskområde för översvämning utan 
att det tydligt går att få fram vilka avvägningar som då bör göras inom varje område. 
De avsnitt som är tydligast att till sig i ÖPBåstad är de som rör redovisningen och 
vägledningen som rör de utpekade La- och Lb-områdena. Det upplägget skulle 
kunna vara intressant att använda även för andra sakfrågor inom ramen för 
ÖPBåstad. 
 
För flera frågor hänvisas i konsekvensbeskrivningen generellt till behov av 
kommande utredningar. Det går därför inte på nuvarande handlingar att se var det 
har skett en avvägning mellan olika allmänna intressen så att föreslagen mark- och 
vattenanvändning kan anses lämplig eller vilka frågor som kvarstår till kommande 
prövningar. Det är därför inte möjligt för länsstyrelsen att i detta skede ange var det 
finns föreslagen mark- och vattenanvändning som kan komma i konflikt med statliga 
intressen. Detta samrådsyttrande lämnar därför synpunkter och råd på en mer 
övergripande nivå för hur förslaget behöver utvecklas inför granskningen. I vissa fall 
är synpunkterna förtydligade med exempel. Länsstyrelsen välkomnar en fortsatt 
dialog med kommunen efter att den formella samrådstiden har avslutats och när 
kommunen har fått ta del av synpunkter från allmänheten samt andra myndigheter. 
 
Kommentarer: För att förtydliga de intressekonflikter som kan uppstå inom specifika 
geografiska områden behöver förbättringar och kompletteringar göras för att öka 
planens läsbarhet. Kommunen har valt att indikera områden där det idag inte finns 
tillräckligt med underlag, men som är viktiga att hantera i kommande översiktlig 
planering. 
 
Åtgärder: Objektsspecifika texter kompletteras med vägledning inför kommande mer 
detaljerad planering. 
 
Länsstyrelsen anser att ÖPBåstad inför granskningen framförallt behöver 
kompletteras och utvecklas utifrån följande fokusfrågor; 
 

• En bedömning av hur konflikter mellan allmänna intressen som uppstår 
inom utpekade utbyggnadsområden ska hanteras vid kommande 
prövningar. Länsstyrelsen konstaterar att åtgärder och vägledning för 
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intressekonflikter tydligare bör kopplas till kommunens olika geografiska 
områden. Detta för att göra det möjligt att bedöma om marken kan anses 
lämplig för den markanvändning som pekas ut. 

 
Kommentarer:  För att förtydliga de intressekonflikter som kan uppstå inom specifika 
geografiska områden behöver förbättringar och kompletteringar göras för att öka 
planens läsbarhet.  
 
Åtgärder: Objektsspecifika texter kompletteras med vägledning inför kommande mer 
detaljerad planering. 
 

 
• ÖPBåstad behöver ge tydligare vägledning inför kommande prövningar för 

HUR föreslagen mark- och vattenanvändning kan genomföras så att berörda 
riksintressen inte påtagligt skadas. 

Kommentarer: För att förtydliga de intressekonflikter som kan uppstå inom specifika 
geografiska områden behöver förbättringar och kompletteringar göras för att öka 
planens läsbarhet. Generella ställningstagande för varje riksintresse finns i 
Hänsynsavsnittet. 
 
Åtgärder: Objektsspecifika texter kompletteras med vägledning inför kommande mer 
detaljerad planering. 
 

• Utvecklad beskrivning av förutsättningarna för befintlig och ny bebyggelse 
och infrastruktur i relation till läget vid havet, förväntade 
klimatförändringar och avseende risken för översvämning och erosion. 

Kommentarer: Kommunen har valt att indikera områden där det idag inte finns 
tillräckligt med underlag, men som är viktiga att hantera i kommande översiktlig 
planering. 
 
Åtgärder: Förbättra underlaget till kommande aktualisering av översiktsplanen 
genom arbete med planeringsunderlag om klimatanpassning. 

 
• Åtgärder och ställningstagande bör utvecklas för att ÖPBåstad ska anses ta 

tillräcklig hänsyn till framtida extremvattenstånd, förhöjda vattenstånd och 
skyfall i relation till de konsekvenser som uppstår för till exempel 
dagvattenhantering och vattenförsörjning och för att innehålla MKN vatten. 

Kommentarer: Kommunen delar Länsstyrelsens i Skåne län uppfattning att frågorna 
om framtida extremvattenstånd och andra konsekvenser av klimatförändringar måste 
ingå i kommunens strategiska planering. Framtida aktualiseringar av översiktsplanen 
kommer fortsätta behandla frågorna allt eftersom kommunen har resurser att ta fram 
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planeringsunderlag. I nuläget har kommunen en försiktig inställning till byggnation i 
strandnära lägen och i lågpunkter.  
 
Åtgärder: Planen kompletteras för att tydliggöra påverkan inom vattenområdet och 
fortsatt arbete med konsekvenser av klimatförändringar. 

 
• Ställningstaganden i andra kommunala inriktningsdokument och program 

som har betydelse för kommunens mark- och vattenanvändning behöver 
infogas i ÖPBåstad för att kunna utgöra ställningstaganden och vägledning 
vid kommande prövningar och tillståndsgivningar enligt PBL och MB. 

Kommentarer: Granskningshandlingen tydliggör kommunens ställningstaganden 
genom att samla dem i översiktsplanen. Vid antagande av en ny översiktsplan för 
kommunen kan äldre planeringsdokument, till exempel fördjupade översiktsplaner och 
planprogram, samt andra kommunala planeringsunderlag ersättas med 
översiktsplanen 
 
Åtgärder: Vid antagande av den nya översiktsplanen ska äldre planeringsdokument, 
till exempel fördjupade översiktsplaner och planprogram, samt andra kommunala 
planeringsunderlag ersättas med översiktsplanen. 

 
• Kommunens ställningstaganden för havsområdet behöver tydliggöras på 

mark- och vattenanvändningskartan. 

Kommentarer: Kommunen har begränsad kunskap om vilka typer vattenanvändning 
som är realistiska inom kommunens vatten utanför det direkta kustområdet. 
 
Åtgärder: Komplettering av avsnitt om havsplanering och objektstext i havet om hur 
kommunen vill reglera tillståndspliktiga verksamheter i havet. 
 
Länsstyrelsens synpunkter 
 
Riksintressen 
Planering i eller i anslutning till ett riksintresse måste ske med utgångspunkt i de 
värden som riksintresset representerar. Riksintressena och deras värdebeskrivning 
anger förutsättningarna för vad som är möjligt att göra på platsen. Översiktsplanen 
ska ge översiktlig vägledning för efterkommande beslut och tillståndsprövning och 
ange hur riksintressena ska tillgodoses, dvs hur den mark- och vattenanvändning 
som föreslås kan genomföras utan påtaglig skada på riksintressets värden som kan 
finnas på en specifik, geografisk plats. 
 
Länsstyrelsen konstaterar att det i stora delar saknas en beskrivning av 
konsekvenserna för riksintressenas värden i relation till den markanvändning som 
pekas ut på markanvändningskartan. I sammanhanget påminner Länsstyrelsen om 
att det är de utpekade värdena alternativt funktionerna som utgör ett riksintresse, 
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inte dess avgränsning. Det innebär att åtgärder även utanför ett område utpekat 
som riksintresse kan påverka riksintressevärdena negativt. Det hade med fördel 
kunnat framgå i de olika beskrivningarna av utbyggnadsområdena hur berörda 
riksintressen kan komma att påverkas och hur dessa kommer att tillgodoses vid 
planeringen och kommande utbyggnad. 
 
Kommentarer: Kommunen anser att många riksintressen har alltför generella, eller 
saknar riksintressebeskrivningar vilket försvårar för kommunen att värna 
riksintressenas värden. I Hänsynsavsnittet anges kommunens generella 
förhållningssätt till framtida planering som berör riksintresset. Objektstexter för 
områden med ny användning föreslagen ska kompletteras med om, och i så fall hur, de 
påverkar riksintressenas värden. 
 
Åtgärder: Objektstexter för områden med ny användning föreslagen ska kompletteras 
med om, och i så fall hur, de påverkar riksintressenas värden. 
 
När det gäller de av kommunen redovisade La- och Lb-områdena avser dessa att 
reglera och ge vägledning för kommande bebyggelse. Beskrivningarna och 
motiveringarna för dessa områden är tydliga och väger även in hänsynstaganden 
som tillgodoser ett flertal riksintressen. Däremot framgår inte hur andra åtgärder 
bör hanteras inom dessa områden som kan komma att påverka de värden som 
kommunen avser att värna. Vägledningen för La- och Lb-områden bör kunna 
kompletteras för att fånga upp även andra åtgärder som kan komma att prövas mot 
översiktsplanen såsom t.ex. täkter, anläggande av vägar mm för att tillgodose 
riksintressena även i dessa avseenden. 
 
Kommentarer: För att förtydliga inför kommande handläggning av främst 
förhandsbesked och bygglov avser kommunen att tydliggöra sitt förhållningssätt 
angående andra typer av byggnader och anläggningar (än bostäder) inom de 
landskapsklassificerade områdena.  
 
Åtgärder: Texten inom Hänsynsavsnittet för de landskapsklassificerade områdena 
förtydligas med ny text om kommunens förhållningssätt till byggnader och 
anläggningar inom områdena. 
 
Avseende riksintressen utpekade enligt 4 kap. MB 
Dessa riksintressen utgör inte hinder för bl.a. tätortsutveckling eller utveckling av 
det lokala näringslivet. Länsstyrelsen anser att det är angeläget att kommunen 
motiverar och förtydligar vilka föreslagna utbyggnadsområden som kommunen 
anser är en sådan utveckling som avses i 4 kap. 1§ andra stycket MB och där 
prövning enligt riksintresse enligt 4 kap. MB därför inte är aktuell. Utöver de ovan 
nämnda synpunkterna som gäller för samtliga berörda riksintresse lämnas här 
några områdesspecifika kommentarer; 
 
Motstående riksintressen 
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Av planhandlingarna framgår av den mer generella beskrivningen i textdokumentet 
att riksintresse för friluftslivet, riksintresse för naturvården samt riksintresse för 
det rörliga friluftslivet kan komma i konflikt med varandra. Det saknas samtidigt en 
beskrivning av var dessa konflikter kan tänkas uppstå. Det är oklart var det kan 
krävas åtgärder för att skada på respektive riksintresse kan minska så att inte 
påtaglig skada uppstår. 
 
Kommentarer: Kommunen anser att många riksintressen har alltför generella, eller 
saknar riksintressebeskrivningar vilket försvårar för kommunen att värna 
riksintressenas värden. I Hänsynsavsnittet anges kommunens generella 
förhållningssätt till framtida planering som berör riksintresset. Objektstexter för 
områden med ny användning föreslagen ska kompletteras med om, och i så fall hur, de 
påverkar riksintressenas värden. 
 
Åtgärder: Objektstexter för områden med ny användning föreslagen ska kompletteras 
med om, och i så fall hur, de påverkar riksintressenas värden. 
 
Riksintresse för yrkesfisket (3 kap 5§) 
Under tredje och fjärde kvartalet 2018 kommer Havs- och vattenmyndigheten att 
inleda en översyn för att revidera nuvarande riksintresse för yrkesfiske (RI). 
Översynen kommer att genomföras enligt Boverkets vägledning till 
riksintressemyndigheterna. 
 
Kommentarer: Noterat. 
 
Åtgärder: - 
 
Riksintresse för friluftslivet (3 kap 6§ MB) 
Av handlingarna framgår att riksintresseanspråket för friluftslivet reviderats av 
Naturvårdsverket med nya beslut under 2017. Huvudkriterier och 
värdebeskrivningar för dessa bör framgå av ÖPBåstad tillsammans med 
kommunens bedömning för hur dessa värden inte ska påtagligt skadas av 
genomförandet av ÖPBåstad. 
 
Kommentarer: Värdebeskrivningar inkluderande huvudkriterier presenteras i 
Hänsynsavsnittet för riksintresse Friluftsliv tillsammans med kommunens 
ställningstagande. 
 
Åtgärder: - 
 
Riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6 § MB) 
Kommunen redovisar kortfattat sina förhållningssätt till riksintressen för 
kulturmiljövården. Avseende Dagshög, Salomonshög – Stora Nötte, Båstad och 
Dömestorp (i Halland) föreslås inga åtgärder som påverkar riksintressena. Båstad 
tätort omfattas av riksintresse för kulturmiljövården [L:K32], men kommunen 
bedömer inte att planen medför några förändringar som berör riksintresset. 
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Bevarandevärda områden har pekats ut och undantas från förtätningsmöjligheter 
och Attefallsregler. Länsstyrelsen konstaterar att det i anslutning till 
riksintresseområdet i Båstads hamn finns ett utvecklingsområde markerat. Av 
planen eller inriktningsbeslutet framgår inte mer i detalj vilka förändringar som kan 
vara aktuella inom området. För att inte påverka riksintresset negativt måste de 
dock anpassas efter områdets kulturmiljövärden.  
 
Kommentarer: De bevarandevärda områdena som pekats ut samt områden som 
undantas från Attefallsreglerna är utpekade just för att inte påverka riksintressets 
värden. Inom övriga områden anses inte förtätning skada riksintressets värden. 
 
Åtgärder: Området för ny stadsbygd i hamnområdet i Båstad kommer att 
kompletteras med hur riksintressets värden kommer att hanteras i planläggningen.  
 
Vare sig i Grevie eller Förslöv finns utpekade sammanhängande kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer i tätorten. Grevie gränsar dock till riksintresse för 
kulturmiljövården, Salomonhög- Stora Nötte [L:K33]. I planen redovisas ett 
utvecklingsområde inom riksintresset, dock baserat på en redan antagen plan.  
 
Kommentarer: Fördjupad kulturmiljöinventering behöver göras i både Förslöv och 
Grevie. Utvecklingsområdet som ligger inom riksintresset är en laga kraft vunnen 
detaljplan från 2009. I arbetet med detaljplanen kunde, efter arkeologisk utredning, 
konstateras att planarbetet kunde genomföras utan att byggnation skadar 
riksintressets värden.  
 
Åtgärder: Kulturhistoriskt värdefulla byggnader inkluderas i objektstexterna i 
granskningshandlingen i väntan på bättre underlag om de kulturhistoriska miljöerna i 
Förslöv och Grevie. 
 
Avseende Gröthögarna – Segelstorp [L:K34] konstateras att bronsålderslandskapets 
skyddsvärden behöver preciseras geografiskt för att motivera riksintressets 
utsträckning i söder mot väg 115. Länsstyrelsen uppmanar kommunen att ta 
kontakt med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet för att initiera en dialog kring 
avgränsningen.  
 
Kommentarer: Länsstyrelsen Skåne anger att Länsstyrelsens kulturmiljöprogram kan 
ses som en fördjupning av riksintresset och att områdets värden preciseras i 
programmet. Områdets avgränsning följer enligt länsstyrelsen områdets 
värdestruktur och naturliga gränser i landskapet. Länsstyrelsen i Skåne län har som 
ambition att se över riksintresset för kulturmiljövård. 
 
Åtgärder: Kommunens förhållningssätt i Hänsynsavsnittet uppdateras med 
Länsstyrelsens förtydligande.  
 
Avseende Båstad-Norrvikens trädgårdar [M:36] konstaterar kommunen att 
Norrvikens campinganläggning inte är av riksintresse samt att en eventuell fortsatt 
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utveckling av det resterande området ska ta hänsyn till kärnvärdena i riksintresset. 
Länsstyrelsen bedömer att ett mer utvecklat resonemang hade behövts om hur 
kommunen ser på områdets framtida bevarande och utveckling. Riksintresset är 
mycket känsligt för förändringar som påverkar dess värden och Länsstyrelsen vill 
understryka att eventuella förändringar inom området kräver en hög grad av 
hänsyn och anpassning till den värdefulla kultur- och naturmiljön. 
 
Kommentarer: Området kring Norrvikens camping anser kommunen inte är av 
riksintresse för dess kulturmiljö. Anläggningen kan utvecklas på ett sätt som inte 
skadar värdena i det riksintresse som finns inom trädgårdsanläggningen  Norrviken. 
Norrvikens camping anses dock fortfarande vara av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet och friluftslivet samt kustzon. Länsstyrelsen Skåne bekräftar att 
campingområdet inte är ett områden med värde för riksintresset så länge inte 
förändringar inom området har negativ påverkan på siktlinjerna från 
trädgårdsanläggningen. 
 
Åtgärder: Kommunens förhållningssätt i Hänsynsavsnittet uppdateras med 
Länsstyrelsens förtydligande.  
 
Formalia: I inledningstexten för Kulturmiljövård anges att: ”Områden av riksintresse 
för kulturmiljövård pekas ut enligt miljöbalkens 4 kap.” (s.72 i textdokumentet). 
Riksintressen för kulturmiljövården är utpekade utifrån 3 kap. MB.  
 
Kommentarer: Kommunen har uppmärksammat misstaget efter länsstyrelsens 
synpunkter. 
 
Åtgärder: Texten om riksintresse för kulturmiljövård korrigeras till att hänvisa till 3 
kap. MB som såsom beskrivs i rubriken.  
 
Riksintresse anläggningar för kommunikationer (3 kap. 8§ MB) 
Eftersom station Båstad Södra inte längre är i bruk samt Båstad Norra och Förslöv 
är nya stationer där resandeutbyte sker kommer Trafikverket att ta nya beslut 
gällande riksintresse för järnvägsstationerna. Frågan behöver därför följas upp inför 
granskningsskedet.  
 
Kommentarer: Kommunen inleder en dialog med Trafikverket med intentionen att 
riksintresset för kommunikation järnväg uppmärksammas. 
 
Åtgärder: Texten för riksintresse kommunikation kompletteras med Trafikverkets stöd 
för kommande beslut av Länsstyrelsen Skåne och Trafikverket om riksintresset för 
kommunikation järnväg och järnvägsstation enligt Båstads kommuns översiktsplan. 
Riksintresset för kommunikationer kommer i granskningshandlingen peka ut 
tågstationerna i Båstad och Förslöv i väntan på beslut. 
 
ÖPBåstad behöver kompletteras avseende riksintresset för kommunikationer för 
sjöfart som nu saknas i handlingarna.  
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Kommentarer: Kommunen har uppmärksammat misstaget efter länsstyrelsens och 
Sjöfartsverkets synpunkter. 
 
Åtgärder: Riksintresset för sjöfart kommer att läggas till i kartmaterialet under 
Hänsyn. Kommunen kommer även komplettera med beskrivning av riksintresset och 
kommunens ställningstaganden.  
 
Område som är av riksintresse för kommunikation ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Handlingarna 
ger inte svar på vilken påverkan genomförandet av översiktsplanen kan få på 
Västkustbanan eller väg E 6 som ligger i nära anslutning till en del föreslagna 
utbyggnadsområden. Det innebär att prövningen skjuts till kommande 
planeringsskeden om inte översiktsplanen till granskningsskedet kompletteras med 
hur riksintressena ska beaktas.  
 
Kommentarer: Den ökade mängden tågtrafikanter och fordonstrafik som förväntas 
genereras från områdena utpekade i översiktsplanen anses inte påtagligt försvåra att 
komma till eller nyttja väg E6 eller Västkustbanan och därför inte skada riksintresset 
för kommunikation. Kommunen anser inte att riksintresset på något vis skadas av 
föreslagen utveckling. 
 
Åtgärder: Hänsynstexten kompletteras med text om att riksintresset inte kommer att 
påtagligt skadas av den ökade mängden tågtrafikanter och fordonstrafik som 
förväntas genereras från områdena utpekade i översiktsplanen. 
 
Delar av kommunen påverkas av Ängelholms flygplats. Detta har kommenterats i 
underlaget och kommunens syn är att man inte kommer föreslå markanvändning 
som påverkar influensområdet för riksintresset Ängelholms flygplats negativt. 
ÖPBåstad bör tydligare ange hur man kommit fram till den slutsatsen. 
 
Kommentarer: Kommunen har lokaliserat utvecklingsområden främst i centrum- och 
kollektivtrafiknära lägen vilket gör att mark inom de områden som påverkas av buller 
från flygplatsen inte är aktuella. De områden som pekas ut för stadsbygd i Storahult 
och Förslöv påverkas endast av området för hindersfria ytor. Inom dessa områden 
remitteras bygglov över 20 meter till totalförsvaret, LFV och länsstyrelsen. 
Översiktsplanen kan förtydligas genom att komplettera med text om hindersfria ytor.  
 
Åtgärder: Komplettera text i nya stadsbygdsobjekt som berörs av hindersfria ytor för 
flygplatsen. 
 
Natura 2000-områden (4 kap. 8§ MB) 
Vid Östra Karup föreslås utbyggnad som berör Natura 2000-område. Påverkan på 
Natura2000- området ska därför beskrivas. 
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Kommentarer: I Östra Karup ligger ett stadsbygdsområde i gräns med Natura 2000- 
området för Hallandsås nordsluttning. Området är detaljplanelagt till stor del och 
kommunen anser att det är lämpligt att justera stadsbygdsområdet att följa 
detaljplanens gräns även i söder. 
 
Åtgärder: Området för stadsbygd ny/ändrad  i Östra Karup justeras till att följa 
detaljplanens södra gräns. Hela detaljplanen inkluderas. 
 
Risk för översvämning och erosion – klimatanpassning 
 
Det framgår av planhandlingarna att det finns områden inom kommunen med risk 
för översvämningar och där det finns en uttalad översvämningsrisk, både för 
befintlig och föreslagen ny bebyggelse. Länsstyrelsen ser mycket positivt på att 
ÖPBåstad påpekar behovet av fortsatt arbete med att utreda översvämningsrisker 
inom kommunen. I det arbetet ska enligt handlingarna riskerna även beaktas både 
för befintlig och kommande infrastruktur såsom VA-ledningar och viktiga områden 
för dricksvattenförsörjning. Fortsatt arbete ska också inkludera 
översvämningsrisken för vattendrag.  
 
Länsstyrelsen saknar däremot en analys som redovisar översvämningsriskerna 
inom områden där ny ändrad markanvändning föreslås. Exempel på sådana 
riskområden är områdena som redovisas som ny/ändrad stadsbygd inom Båstad 
tätort. Kommunen behöver därför inom ramen för ÖPBåstad avgöra om marken är 
lämplig för bebyggelse inom samtliga områden där ny och ändrad markanvändning 
föreslås. Frågan är betydligt svårare att hantera i enskilda detaljplaner. I 
sammanhanget är det även viktigt att bedöma eventuellt markbehov för att kunna 
hantera översvämningsrisken idag och framöver. Dessa områden bör redovisas i 
översiktsplanens markanvändningskarta.  
 
Kommentarer: Kommunen har underlag att på en generell nivå redovisa 
översvämningsrisker och har därför flaggat för att mer arbete på strategisk nivå 
måste göras angående risker som uppstår vid klimatförändringar. Översiktsplanen 
kan tydliggöra riskerna genom att komplettera objektstexterna för de områden som 
berörs. Mer detaljerat arbete sker vid detaljplaneläggning. En uppdatering av 
översiktsplanen kan inkludera resultatet från en skyfallsplan som planeras utföras 
under 2020. 
 
Åtgärder: Komplettera objektstexter för de nya/ändrade stadsbygds- och 
verksamhetsområden som, enligt den kunskap kommunen har idag, berörs av 
lågpunkter och översvämningsrisk vid 100 års högvatten år 2015 och år 2100.  
 
För ny bebyggelse behöver risken för översvämning och erosion belysas både i 
förhållande till befintliga förhållanden och ur ett klimatperspektiv. När ny mark tas i 
anspråk för bebyggelse så innebär detta att marken som regel tas i anspråk för all 
framtid. Det är därför rimligt att ha ett så långt tidsperspektiv som möjligt när ny 
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bebyggelse planeras. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) och olika 
forskningsinstitut presenterar huvudsakligen klimatscenarios för år 2100. 
Länsstyrelsen menar att det är tveksamt att använda denna tidshorisont och IPCCS 
resultat när ny mark tas i anspråk då livslängden för den bebyggelse eller 
anläggning som föreslås måste vägas in. Någon form av försiktighetsprincip som 
rekommendation för ny exploatering bör därför finnas. Översiktsplaneförslaget 
tillåter inte ny bebyggelse i kustområdet under 3,5 meter om inte andra åtgärder 
som skyddar mot översvämning vidtas. Länsstyrelsen bedömer att denna nivå i de 
flesta fall är tillräcklig med hänsyn till dagens kunskapsläge. I direkt anslutning till 
kusten och i erosionsutsatta områden kan det däremot finnas anledning att 
överväga om nivån är tillräcklig och om också andra aspekter ska vägas in. 
Länsstyrelsen vill påminna kommunen om att använda underlag från karttjänsten 
vatten och klimat i de fall kommunen saknar planeringsunderlag för översvämning 
och erosion. Nedan ges några exempel på aspekter som behöver belysas för att 
avgöra markens lämplighet för bebyggelse: 
 

• Är eller blir området ett instängt område avseende vattenflöden? 
• Kombinationseffekter av stigande havsnivå, höjda grundvattennivåer, nivåer 

i vattendrag samt urban avrinning 
• Om åtgärder behövs för att skydda mot översvämning behöver det beskrivas 

hur reglering och säkerställande kan ske i kommande planering eller 
tillståndsprocesser  

• Kommer stigande havsnivå innebära att planområdet kommer så nära 
framtida strandlinje att erosionsproblem kan uppstå? 

Kommentarer: Kommunen har underlag att på en generell nivå redovisa 
översvämningsrisker och har därför flaggat för att mer arbete på strategisk nivå 
kommer att göras angående risker som uppstår vid klimatförändringar. 
Översiktsplanen kan tydliggöra riskerna genom att komplettera objektstexterna för de 
områden som berörs. Mer detaljerat arbete sker vid detaljplaneläggning. En 
uppdatering av översiktsplanen kan inkludera resultatet från en skyfallsplan som 
planeras utföras under 2020. 
 
Åtgärder: Komplettera objektstexter för stadsbygds- och verksamhetsområden som, 
enligt den kunskap kommunen har idag, berörs av lågpunkter och översvämningsrisk 
vid 100 års högvatten år 2015 och år 2100.  
 
Om skyddsåtgärder behöver vidtas är det lämpligt att belysa dessa i MKB:n 
avseende bland annat:  

• Olika alternativ – bygga utan skyddsåtgärd, bygga på annan plats, bygga med 
skyddsåtgärd (platsen) 

• Alternativens effekter på värden både på land och i vatten (påverkan) 
• Övrig markanvändning utpekad i ÖPBåstad avseende t. ex behov av att vara 

nära vatten, andra risker, samhällsviktiga funktioner 
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Kommentarer: I de områden som föreslås för ny/ändrad stadsbygd och behöver 
skyddsåtgärder behöver mer detaljerat arbete göras i vidare planering. De områden 
som berörs lågpunkter och översvämningsrisk vid 100 års högvatten år 2015 och år 
2100 beskrivs i konsekvensbeskrivningen. 
 
Åtgärder: Komplettera objektstexter för de nya/ändrade stadsbygds- och 
verksamhetsområden som, enligt den kunskap kommunen har idag, berörs av 
lågpunkter och översvämningsrisk vid 100 års högvatten år 2015 och år 2100.  
 
Länsstyrelsen konstaterar att det inte framgår vilka strategier kommunen har för 
hur befintlig bebyggelse hanteras angående risken för översvämning från hav och 
vattendrag både idag och i ett framtida klimat. Då översiktsplanen ska ge vägledning 
för hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras är det lämpligt redovisa om 
det finns behov av åtgärder för att skydda mot översvämning och erosion för 
befintlig bebyggelse under den tidsperiod planen är tänkt att omfatta. Sedan 1 
augusti 2018 har kravet tillkommit i PBL att det av översiktsplanen ska framgå 
vilken syn kommunen har på risken för skador på den byggda miljön som kan följa 
av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur 
sådana risker kan minska eller upphöra. Då aktuellt översiktsplaneärende har 
påbörjats före aktuellt datum saknas formellt dessa krav på redovisning men 
länsstyrelsen menar att frågorna är angelägna att hantera i kommunens 
översiktsplan. 
 
Kommentarer: I planen beskrivs ett område där kommunen ser att en detaljplan bör 
göras om för att hitta en bättre lösning för hantering av vatten. Planen pekar också ut 
områden som grönområden med förklaringen att ytorna krävs för dagvattenhantering 
vid stora regnmängder. Dessa ytor kan bidra till att hantera vatten från både befintlig 
och kommande bebyggelse. I övrigt så kan planen kompletteras med text som 
beskriver generell översvämningsproblematik i tex. Förslöv. Arbetet med Båstads 
översiktsplan påbörjades innan 1 augusti 2018 och följer därför inte lagstiftningen 
som trädde i kraft vid det datum. Vid uppdatering/aktualisering som hanterar 
översvämning och erosion kommer då gällande lagstiftning att följas. 
 
Åtgärder: Planen kompletteras med text som beskriver generell 
översvämningsproblematik i till exempel Förslöv. 
 
Båstads tätort 
Kommunen har identifierat översvämningsrisker och även kopplat detta till ett 
framtida förändrat klimat. Dock ligger flera av utbyggnadsområdena inom av 
kommunen utpekade riskområden för översvämning. Länsstyrelsen anser att det i 
största möjligaste mån bör undvikas att bygga in fler risker inom dessa områden. 
 
Kommentarer: I objektstexten till de områden som delvis hamnar inom riskområden 
för översvämning kommer förtydligas att områdena måste undvikas i efterföljande 
planering om inte andra åtgärder vidtas. I NSVA:s analys bedöms inte de utpekade 
områdena att få problem vid skyfall eller översvämmas. 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
 
 
 
 
 
 
 

15 (189) 
 
 
 
 
 
 

 
Åtgärder: I objektstexten till de områden som delvis hamnar inom riskområden för 
översvämning kommer förtydligas att områdena måste undvikas i efterföljande 
planering om inte andra åtgärder vidtas. 
 
Dagvatten 
 
Dagvattenhanteringen vid planering av nya områden föreslås ske genom lokalt 
omhändertagande, vilket innebär enskilt ansvar inom kvartersmark. Länsstyrelsen 
vill i detta sammanhang påpeka att det inom verksamhetsområde för dagvatten inte 
är möjligt att i detaljplan ställa krav på lokalt omhändertagande. Lokalt 
omhändertagande måste därför ske frivilligt. För att kunna säkerställa att 
kommande planläggning kan genomföras utan risk för översvämning och för att 
kunna följa miljökvalitetsnormerna för vatten kan det vara lämpligt att i 
planförslaget redovisa ytor på allmän platsmark som behövs för genomförandet av 
planförslaget. 
 
Kommentarer: Kommunen anser det inte lämpligt att i översiktsplanen redovisa ytor 
för allmän platsmark. Vilka ytor inom ett stadsbygdsområde som behövs för hantering 
av dagvatten avgörs i detaljplaneprocessen. Kommunens ställningstaganden 
förtydligas med att: ” tillräckliga ytor för allmän platsmark för att hantera dagvatten 
(upp till det för planen dimensionerande regnet) från planområdet samt ytor för att 
säkert avleda vatten från upp till 100 års regn ska identifieras under 
detaljplaneprocessen.” 
 
Åtgärder: Översiktsplanen korrigeras och förtydligas med att dagvatten ska fördröjas 
och omhändertas lokalt utan påverkan på omkringliggande områden. Hur detta ska 
ske utreds i detaljplaneprocessen. Kommunens ställningstaganden förtydligas med att: 
” tillräckliga ytor för allmän platsmark för att hantera dagvatten (upp till det för 
planen dimensionerande regnet) från planområdet samt ytor för att säkert avleda 
vatten från upp till 100 års regn ska identifieras under detaljplaneprocessen.” 
 
Vatten och avlopp 
 
Kommunen vill anpassa kommande VA-utbyggnader till ett framtida förändrat 
klimat men det framgår inte om det till exempel finns geografiska områden där 
klimatförändringarna särskilt behöver beaktas avseende dagvattenhanteringen. 
Länsstyrelsen menar att det är angeläget att kommunen skaffar sig en uppfattning 
om vad effekterna av extrema nederbördssituationer, höjda havsvattennivåer och 
förändrat klimat kan få för betydelse för den egna kommunen och dess fysiska 
planering. 
 
Länsstyrelsen saknar sammantaget ställningstaganden och riktlinjer för hur 
kommunen för olika geografiska områden avser att hantera vatten- och 
avloppsfrågorna. Det framgår inte om det finns områden som idag inte är anslutna 
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till det kommunala vatten- och avloppsnätet, där kommunen bedömer att man har 
ansvaret för att ordna VA i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster samt för 
områden utanför verksamhetsområden för dagvatten. Ställningstagandena bör 
också tydliggöras för områden med kapacitetsbrist i VA-systemet eller där det krävs 
åtgärder för att göra marken lämplig för den användning som föreslås i ÖPBåstad. 
 
Kommentarer: Kommunen har en plan för utbyggnaden av VA-systemet för 
landsbygden. Inom områdena för ny/ändrad stadsbygds kommer anslutning till 
kommunalt VA ses som en självklarhet och kan förtydligas i kommunens 
ställningstagande för teknisk försörjning – vatten- och avloppsförsörjning och 
objektstexterna. VA-frågan för byggnation på landsbygden, där planläggning inte 
krävs, hanteras i bygglovsskedet. Områden med kapacitetsbrist pekas ut i 
objektstexterna och identifierar vilken typ av åtgärd som är lämplig inom olika 
områden. Kommunen arbetar kontinuerligt  med dagvattenhantering och utför 
åtgärder succesivt. 
 
Åtgärder: Anslutning till kommunalt VA ska förtydligas i kommunens 
ställningstagande för teknisk försörjning – vatten- och avloppsförsörjning. Områden 
med kapacitetsbrist pekas ut i objektstexterna och identifierar vilken typ av åtgärd 
som är lämplig inom olika områden. 
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 
 
Av kartmaterialet framgår var det kan finnas översvämningsrisker men det är svårt 
att få grepp om den övergripande strategin samt hur storskaliga processer så som 
till exempel miljökvalitetsnormer för vatten bedöms påverkas. Det saknas även 
koppling för hur vatten- och avloppsfrågor relaterar till utbyggnadsområdena samt 
strategier för hur dagvatten/skyfall ska hanteras. Detta innebär att det inte heller 
går att bedöma hur genomförandet av ÖPBåstad med bland annat nya 
utbyggnadsområdena förväntas påverka miljökvalitetsnormer för vatten. Det bör 
även framgå av ÖPBåstad hur ovanstående frågor ska hanteras på landsbygden för 
att underlätta vid kommande prövningar såsom bygglovsprocessen. 
 
Kommentarer: Planen ska förtydligas genom att i objektstexten till de områden som 
delvis hamnar inom riskområden för översvämning eller kan anses påverka 
miljökvalitetsnormerna för vatten förtydligas med hur detta kommer att hanteras i 
efterföljande planering. 
 
Åtgärder: I objektstexten till de områden som delvis hamnar inom riskområden för 
översvämning eller kan anses påverka miljökvalitetsnormerna för vatten kommer 
förtydligas med hur detta kommer att hanteras i efterföljande planering. 
 
MKN avseende hälsa och säkerhet 
Länsstyrelsen efterlyser en beskrivning av hur planförslaget direkt påverkar 
enskilda vattenförekomster. Kommunen bör beskriva samlade effekter av hur 
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planförslaget påverkar förhållandet mellan enskilda avlopp och kommunal 
anslutning samt hur reningsverkets kapacitet relaterar till planförslaget. Det är 
angeläget att belysa effekterna av effekter eventuell exploatering inom 
vattenskyddsområden både med hänsyn till miljökvalitetsnormer men också ur 
hälso- och säkerhetssynpunkt. Då Eskilstorptäkten enligt planförslaget är en viktig 
del såväl i dagens som i framtida vattenförsörjning är det särskilt angeläget att 
åtgärder inte försämrar vattenkvaliteten här. Länsstyrelsen ställer sig bakom att 
kommunen utreder ett fortsatt skydd av de vattentäkter som kommer att läggas ned 
till följd av anslutningen till Sydvatten. Denna utredning bör också omfatta 
beredskapsperspektivet. 
 
Kommentarer:  Kommunen kommer att föra en dialog med NSVA om möjligheterna att 
bevara skydd för vissa vattentäkter även efter sydvattenanslutningen. Inga nya 
exploateringsområden föreslås inom Eskilstorpstäkten och frågan om hur farligt gods 
led genom ett föreslaget vattenskyddsområde har lyfts i översiktsplanen. 
  
Åtgärder: Konsekvensbeskrivningen kompletteras med mer detaljerad beskrivning om 
eventuell påverkan på vattenförekomster. Handlingarna kompletteras även i 
objektstexterna om det finns åtgärder inom vatten- och avlopp som måste vidtas innan 
exploateringen är möjlig. 
 
Hälsa, säkerhet och risk 
 
Risk och sårbarhet 
Av handlingarna framgår att i syfte att säkra vattenförsörjningen kommer Båstads 
kommun att ansluta sig till Sydvatten. Ur ett beredskaps- och robusthetsperspektiv 
bör kommunen fortsatt beakta vilka befintliga råvattentäkter som behövs i 
kommunen vid eventuella störningar i det storskaliga vattenförsörjningsnätet även 
om man i ett läge kan tvingas ge avkall på kraven på god dricksvattenkvalitet. Detta 
är en situation som kan uppstå inte nödvändigtvis påkallat av olyckor. Enligt 
kommunens vattenförsörjningsplan avser kommunen att försörja de södra delarna 
av kommunen av Sydvatten och försörja de norra delarna från Eskilstorpstäkten 
samt en ny ledning över åsen, vilket kan medverka till ett robustare 
vattenförsörjningsnät. Samtidigt vill kommunen lägga ner merparten av 
vattentäkterna, vid utredningen av frågan om fortsatt skydd för råvattentäkter bör 
också beredskapsperspektivet ingå, utöver konsekvenser vid eventuell förorening 
inom en vattentäkt.  
 
Kommentarer: Kommunen kommer att föra en dialog med NSVA om möjligheterna att 
bevara skydd för vissa vattentäkter även efter sydvattenanslutningen. 
 
Åtgärder: - 
 
Närhet till miljöfarliga, miljöstörande verksamheter och farligt gods-leder 
Enligt ÖPBåstad ska skyddsavstånd upprätthållas längs rekommenderade vägar för 
farligt gods samt intill miljöfarliga verksamheter. Det framgår däremot inte vilka 
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skyddsavstånd som kommunen avser avseende farligt gods-leder eller om det finns 
olika skyddsavstånd som bör tillämpas för olika markanvändning. Vidare blir 
ställningstagandet inte möjligt att ta hänsyn till i karttjänsten då inga miljöfarliga 
verksamheter redovisas.  
 
Länsstyrelsen konstaterar att kommunen utgår från ”skyddsavstånd” även när man 
beskriver hur man ska förhålla sig till miljöfarliga verksamheter och deras påverkan 
på omgivningen. Begreppet skyddsavstånd förekommer bl. a i Boverkets ”Bättre 
plats för arbete” från 1995 men denna är inte helt tillämpbar längre. Det är viktigt 
att kommunen definierar vad man menar med skyddsavstånd i sin översiktsplan. 
Enskilda verksamheter har generellt inga förutbestämda skyddsavstånd inskrivna i 
tillstånden.  
 
Reningsverket i Torekov har lyfts ut som en tillståndspliktig verksamhet och hur 
kommunen avser förhålla sig till detta. Det finns ytterligare sex tillståndspliktiga 
verksamheter inom kommunen som eventuellt kan påverka planerade utbyggnader 
av t ex bostäder. Det bör påpekas att även om den tillståndspliktiga verksamheten 
inte bedöms påverka ett planområde kan ett planområde komma att påverka, ibland 
inskränka, en verksamhets möjlighet att utnyttja sitt tillstånd. Vid planläggning bör 
man utgå ifrån att verksamheten utnyttjar sitt tillstånd fullt ut. 
 
Kommentarer: Kommunen anser att ”Bättre plats för arbete” från Boverket 
fortfarande är en bra utgångspunkt. Gällande skyddsavstånd för tillståndspliktiga 
verksamheter har kommunen internt arbetsmaterial som konsulteras tillsammans 
med miljöavdelningen inför detaljplanearbete. I områden där planerad bebyggelse kan 
påverka tillståndspliktiga verksamheters möjlighet att ändra eller expandera sin 
verksamhet lyfts detta i detaljplaneprocessen. Byggnadsfritt avstånd ska upprätthållas 
längs rekommenderade vägar för transport av farligt gods med undantag för områden 
som detaljplaneläggs där bedömning av risk och skyddsavstånd sker i 
detaljplaneprocessen.  
 
Åtgärder: I områden där planerad bebyggelse kan påverka tillståndspliktiga 
verksamheters möjlighet att ändra eller expandera sin verksamhet lyfts detta i 
detaljplaneprocessen. Kommunens ställningstagande till att byggnadsfritt avstånd ska 
upprätthållas längs rekommenderade vägar för transport av farligt gods med 
undantag för områden som detaljplaneläggs där bedömning av risk och skyddsavstånd 
sker i detaljplaneprocessen.  
 
Föroreningar 
Områden som är innehåller markföroreningar framgår inte av handlingarna. Det går 
därför inte att bedöma om det finns förorenade områden som kan innebära 
konsekvenser för möjligheten att genomföra ÖPBåstad. I nuvarande handlingar 
redovisas enbart behovet av att skydda grundvatten inom vattentäkterna från 
föroreningar. 
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Kommentarer: Kommunen har valt att inte inkludera ett kartlager med information 
om förorenad mark. Kommunen har tillgång till länsstyrelsens indikationsmaterial 
samt internt arbetsmaterial som konsulteras tillsammans med miljöavdelningen inför 
detaljplanearbete. 
 
Åtgärder: - 
 
Buller 
Av handlingarna framgår att det finns bullerutsatta områden både inom befintlig 
bebyggelse samt för föreslagen bebyggelse. Det är oklart varför kommunen i 
textdokumentet illustrerar områden som utsätts för buller från väg på nivåer på 30 
dBA respektive 40 dBA och varför det är 2003 års nivåer som anges. Sedan 1 juni 
2015 gäller förordningen (2015:216) med bestämmelser om riktvärden för buller 
utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. De senaste 
ändringarna av förordningen denna trädde ikraft 1 juli 2017. Länsstyrelsen menar 
att det tydligt bör framgå var det finns en bullerproblematik och hur kommunen 
avser att hantera detta vid kommande planläggning och lovgivning. Om det finns 
behov av att avsätta markområden för bullerskydd bör detta framgå av 
handlingarna. Av ÖPBåstads textdokument framgår att det finns områden inom 
kommunen som kan definieras som tysta områden. Vilka områden som kommunen 
bedömer utgör tysta områden bör redovisas även på den digitala kartan samt 
komplettera med vägledning och riktlinjer för kommande prövningar och lovgivning 
inom dessa områden. Det är oklart t.ex. varför hälsofarliga verksamheter inte ska 
tillåtas inom de bullerfria områdena.  
 
Kommentarer: Kommunen har inget mer aktuellt kartmaterial. I varje 
detaljplaneärende görs en avvägning om en bullerutredning krävs. I de fall en 
bullerutredning krävs används Trafikverkets rekommendation om basprognos för 
trafikalstring som grund. I bygglovsärenden utanför detaljplaneratområde görs en 
avvägning i varje fall om en bullerutredning krävs. Bullerfria områden redovisas i 
kartan. 
 
Åtgärder: Kartlagret för buller från väg behålls i översiktsplanen som en indikation på 
var det finns områden som kan störas av buller från väg. Texten för kartlagren om 
vägbuller och bullerfria områden uppdateras. 
 
Strandskydd 
 
Beskrivningen till strandskyddet, sid 62, samt i det digitala materialet bör 
sammanfattningsvis utvecklas och förtydligas. Det generella strandskyddet omfattar 
land- och vattenområdet 100 meter från strandlinjen. I Skåne län har Länsstyrelsen 
tillsammans med kommunerna genomfört revideringar av de strandskyddade 
områdena och beslutat om strandskyddets geografiska omfattning. I vissa 
strandområden har strandskyddet utökats medan det i andra strandområden har 
reducerat, och vid många mindre sjöar och vattendrag är det generella 
strandskyddet helt borttaget. Strandskyddsområdet kan maximalt utvidgas till 300 
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meter. Av Skånes stränder omfattas endast en tredjedel av strandskydd. Det innebär 
att två tredjedelar av Skånes stränder inte omfattas av strandskydd. Inom 
strandskydd är det bland annat förbjudet att uppföra nya byggnader, göra 
tillbyggnader eller att anlägga bryggor. Ansökan om strandskyddsdispens görs 
vanligen till kommunen. Länsstyrelsen vill erinra om att i de fall en äldre detaljplan, 
stadsplan etc. upphävs, som innefattar strandområden men som inte har 
strandskydd, inträder strandskydd med 100 meter. Väljer kommunen att planlägga 
strandskyddsområdet på nytt, kan ett upphävande av strandskyddet prövas inom 
ramen för den nya detaljplanen. Det är endast själva förfarandet för upphävandet av 
strandskyddet som regleras i PBL. De lagliga förutsättningarna för att upphäva 
strandskyddet i detaljplan regleras i 7 kap. MB. Länsstyrelsen konstaterar att 
utbyggnadsområden för verksamheter och bostadsbebyggelse föreslås inom 
strandskyddat område i bl.a. Båstad och Förslöv utan att det finns vägledning för hur 
detta ska kunna hanteras eller om dessa utbyggnadsområden redan nu bedöms 
kunna bebyggas i enlighet med strandskyddsbestämmelserna. 
 
Kommentarer: I objektstexten till de nya/ändrade stadsbygds- och 
verksamhetsområdena som delvis hamnar inom strandskydd kommer förtydligas att 
strandskyddat område ska undvikas för byggnation eller att det i detaljplaneskedet 
utreds om det finns möjlighet för användning som är förenligt med strandskyddets 
intentioner, eller om en process kring att upphäva strandskyddet ska inledas. 
 
Åtgärder: Förtydligande text i de objekt som berörs av strandskyddet, hur 
strandskyddet ska hanteras i kommande planering. 
 
Samordning mellan kommuner 
 
Länsstyrelsen bekräftar kommunens bedömning vad gäller vilka frågor som är av 
mellankommunal karaktär. Inför granskningen bör det tydligt framgå vad av 
föreslagen utbyggnad som har anslutning till Ängstorps reningsverk som 
förutsättning. Dialogen och överenskommelser med Laholms kommun vad gäller 
VA-utbyggnaden bör också tydliggöras. 
 
Kommentarer: Noterat.  
 
Åtgärder: Områden inom ny/ändrad stadsbygd som kopplas till Ängstorps reningsverk 
ska identifieras genom att komplettera objektstexterna samt i kommunens 
ställningstagande att det finns avtal med Laholms kommun om VA-utbyggnaden. 
 
Länsstyrelsens råd 
 
Behov av mark för bostäder, verksamheter och ny infrastruktur 
 
Bostäder för att täcka upp för kommunens bostadsförsörjningsbehov är ett 
väsentligt allmänt intresse enligt 3 kap. 4 § MB som kommunen i sin översiktsplan, i 
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avvägningen med andra allmänna intressen, ska ge vägledning och riktlinjer för. Den 
prognosticerade befolkningsökning identifierar ett bostadsbehov av ca 1200 
bostäder till 2030. Enligt den byggbaserade befolkningsprognosen 2017 kommer 
cirka 1500 bostäder att byggas i kommunen till 2027, men kommunen bedömer att 
bostadsprojekt i planeringsstadier förväntas realiseras till endast 50%. Dessa bidrar 
då med ca 750 bostäder till 2027. Enligt handlingarna kvarstår då ett bostadsbehov 
på ca 500 (korrigerat) bostäder till perioden till år 2030. Under planperioden 
beräknas ca 10 bostäder/år byggas utanför detaljplanelagd mark.  
 
Det är oklart vad som menas med att de bostäder som redan idag är möjliga att 
bygga inom redan antagna detaljplaner inte möter det framtida bostadsbehovet. Hur 
stor denna planberedskap är eller i vilken grad de inte uppfyller bostadsbehovet 
behöver förtydligas. Länsstyrelsen menar att redan detaljplanelagda bostäder bör 
räknas in i den totala bebyggelsepotentialen för att det ska gå att motivera att ny 
mark tas i anspråk. Detta gäller särskilt nyare detaljplaner med gällande 
genomförandetid. Annars bör kommunen överväga att upphäva olämpliga 
detaljplaner eller detaljplaner som inte genomförts för att kunna ge skäl att peka ut 
annan oexploaterad, och mer lämplig mark för bebyggelse. Länsstyrelsen bedömer 
att det angivna bostadsbehovet för kommunen som helhet är rimligt men att 
kopplingen till markanspråk i översiktsplanen för bostadsbyggelse därför brister. 
Länsstyrelsen kan vidare inte utläsa hur många bostäder de på kartan utpekade 
markanspråken förväntas innehålla för respektive ort, förtätningsområde eller 
utbyggnadsområde. Detta är särskilt angeläget att redovisa då flera 
utbyggnadsområden föreslås på oexploaterad mark eller i konflikt med allmänna 
och statliga intressen.  
 
Kommentarer: Kommunen räknar inte in äldre detaljplaner, som under en längre tid 
varit detaljplanerade, i sin planberedskap. Många av de detaljplanerna är lokaliserade 
på platser som inte bidrar till att uppnå kommunens ambition om att bygga centrum- 
och stationsnära och nyttja befintlig infrastruktur. Därför pekas vissa av dessa 
detaljplaner inte ut som stadsbygd, vilket skulle ses som att kommunen prioriterade 
byggnation i dessa lägen.  
 
I granskningshandlingen kommer avsnittet om bostadsförsörjning skrivas om. 
 
Kommunen anser inte att det är lämpligt att i översiktsplanen peka ut hur många 
bostäder som varje område ska skapa. Områdets andel av byggbar mark för bostäder 
och täthet beror på resultatet av utredningar som endast är rimliga att göra i 
detaljplaneprocessen. 
 
Åtgärder: Nytt avsnitt om bostadsförsörjning som förtydligar kommunens 
bostadsbehov, motiverar nivån av utpekad mark och för ett resonemang om det 
allmänna behovet av bostäder och motstående intressen, tex behovet att bevara 
jordbruksmark. 
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I flera avseenden anges att kommunen ska prioritera vissa typer av bebyggelse. Det 
framgår inte på vilket sätt eller i samband med vilken process detta ska ske, vilket 
innebär att det finns en risk att det aldrig ges utrymme för någon prioritering. 
Vidare hänvisas till att ”generellt uppmuntras förtätning inom tätorterna, men varje 
projekts lämplighet måste bedömas innan ett detaljplanearbete påbörjas”. Vilken 
prövning detta avser framgår inte och Länsstyrelsen menar att det är 
översiktsplanen som ska ge vägledning och ange riktlinjer för var kommande 
bebyggelse anses som lämplig. 
 
Kommentarer: Kommunens bostadsförsörjningsprogram visar tydligt vilka typer av 
detaljplaner som prioriteras. Denna prioritering återfinns i kommunens 
ställningstagande för bostadsförsörjningen. Formuleringen som länsstyrelsen hänvisar 
till kan förtydligas med att förtätning uppmuntras inom tätorterna men att ett 
projekts lämplighet måste bedömas genom beslut om planbesked innan 
detaljplanearbete påbörjas. 
 
Åtgärder: Planen förtydligas med att förtätning uppmuntras inom tätorterna men att 
ett projekts lämplighet måste bedömas genom beslut om planbesked innan 
detaljplanearbete påbörjas. 
 
Ianspråktagande av oexploaterad mark, jordbruksmark och skogsmark 
Det ligger i Länsstyrelsen uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag. 
Detta har bl.a. inneburit ett tydligt ställningstagande för en begränsad exploatering 
av jordbruksmark, samt ett mer effektivt utnyttjande av den mark som ändå 
exploateras. Länsstyrelsen anser att handlingarna inte tillräckligt motiverar behovet 
av att ta i anspråk jordbruksmark relaterat till bestämmelserna i miljöbalken. 
Länsstyrelsen rekommenderar att kommunens ställningstagande och motiv 
tydligare beskrivs i översiktsplanen. Enligt förslaget är förtätning en prioriterad 
inriktning samtidigt som flera av utbyggnadsområden snarare utgör en 
ortsutbredning och inte en förtätning av orterna. Var förtätning är lämplig framgår 
inte heller av kartunderlaget. 
 
Kommentarer: Kommunen anser att ställningstagandet om att prioritera planer i 
stationsnära lägen även om jordbruksmark tas i anspråk och förtydligar sina motiv till 
detta ställningstagande i granskningshandlingen. Exploatering som påverkar 
jordbruksmark i andra lägen är nedprioriterad av kommunen.  
 
Åtgärder: Planen förtydligas genom ett mer utvecklat resonemang kring varför 
kommunen anser att det är lämpligt att exploatera i stationsnära lägen, även om 
jordbruksmark tas i anspråk.  
 
Havsområdet 
 
I beskrivningen av statlig planering inom havsområdet refererar kommunen till 
Havs- och vattenmyndighetens tidiga utkast. Länsstyrelsen påminner om att det 
även genomförts en samrådsprocess för statliga havsplaner. Samrådsförslaget 
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innehåller i sak samma användning och ställningstaganden och är därför förenligt 
med kommunens ställningstaganden. Om kommunen inom havsområdet har förslag 
på andra användningar är det viktigt att det synliggörs på plankartan. Inför 
granskningsskedet är det lämpligt att kommunen håller sig uppdaterad om det sker 
några förändringar i den statliga havsplaneringen. Granskningsskedet för den 
statliga planen är planerat till våren 2019. 
 
Kommentarer: Kommunen följer den statliga havsplaneringen. Idag fokuseras den 
kommunala havsplaneringen på bevarande av naturvärden och möjligheter till 
rekreation och utveckling av besöksnäringen i närheten av strandkanten. I 
granskningshandlingen tar kommunen ställning till tillståndspliktiga verksamheter. 
 
Åtgärder: Inkludera ställningstagande angående tillståndspliktiga verksamheter till 
havs. 
 
Bredbandsutbyggnad 
 
ÖPBåstad anger mål för hushållens och verksamheternas tillgång till bredband samt 
att man arbetar med en bredbandsstrategi vilket Länsstyrelsen ser mycket positivt 
på. Kommunen har fått resurser av Länsstyrelsen via Landsbygdsprogrammet för 
bredbandsutbyggnad på landsbygden, men det finns ännu obyggda delar kvar vilket 
utgör en av förutsättningarna för fortsatt utveckling. Detta kan med fördel beskrivas 
i kommande handlingar såsom en av flera förutsättningar för kommunens 
utvecklingspotential i dess olika geografiska områden. Boverket har nu fått i 
uppdrag att ge vägledning till kommunerna via webb för att säkra upp kravställan 
vid bostadsbyggande. Det kommer mer och mer krav också på vad man kallar robust 
fiber, redundans så att försörjningen av digital kommunikation hålls stabil. 
 
Kommentarer: Kommunen ser positivt på länsstyrelsens skrivning då en robust, 
redundant infrastruktur med fiber är en förutsättning för att kommunens verksamhet 
ska fungera och avser främja en fortsatt fiber bredbandsutbyggnad. Kommunen anser 
dock att det inte ekonomiskt försvarbart att bygga ut bredband via fiber till 100% av 
kommunens hushåll eftersom det finns ett antal hushåll som ligger ensligt i svårare 
terräng.  
 
Åtgärder: - 
 
Hållbara transporter 
 
Länsstyrelsen ser mycket positivt på att kommunen i sin övergripande 
utvecklingsstrategi avser att skapa förutsättningar för attraktiva bostadsmiljöer, 
verksamheter och kommunal service i kollektivtrafiknära lägen. Av 
ställningstaganden som rör näringsliv och verksamhetsmark framgår kommunens 
definition av vad som avses med kollektivtrafiknära lägen utifrån en prioritering vid 
planering men det saknas definitioner av kollektivtrafiknära lägen avseende t.ex. 
bostäder och service. Detta bör utvecklas inför granskningsskedet. Av handlingarna 
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framgår att då Båstad är en landsbygdskommun med begränsad kollektivtrafik och 
utmanande höjdskillnader är bilen fortsatt ett viktigt färdmedel, främst på 
landsbygden. För att möjliggöra en mer hållbar bilism behövs ladd-infrastruktur och 
tankställen för fordon med alternativa drivmedel vid målpunkter i tätorterna. 
Hållbart resande även på landsbygden innebär också att det måste finnas möjlighet 
att köra bil till en kollektivtrafiknod för att sedan fortsätta resan med kollektivtrafik. 
Det framgår inte om kommunen tagit fram någon bristanalys för resandet i 
kommunen som helhet och för orterna. Detta bör i så fall tas fram som utgångspunkt 
för att kunna ta fram strategier och åtgärder för att till exempel minska befintligt 
bilberoende och motverka att bilberoendet ökar. Länsstyrelsen vill i sammanhanget 
lyfta behovet av att arbeta med bland annat mobility management då förändrade 
resvanor kräver åtgärder inom flera olika områden liksom föreslagna satsningar och 
utveckling av gång- och cykelvägar.  
 
Kommentarer: Kommunen anser inte att det finns något behov av bristanalys då 
kommunen har vetskap om att det körs mycket bil i kommunen, 74% av resorna i 
kommunen görs med bil. Utveckling som skett vid de nya tågstationerna är att många 
resenärer kör bil till tågstationen för fortsatt resa med kollektivtrafik. Mobility 
management åtgärder uppmuntras i översiktsplanen genom ställningstagande för en 
fysisk planering som underlättar att gå och cykla samt nyttja kollektivtrafik. 
Kommunen utgår från Familjen Helsingborgs definition av stationsnära läge och 
anpassar den efter lokala förutsättningar i Båstad och Förslöv. 
 
Åtgärder: - 
 
Kollektivtrafik 
Utveckling av bebyggelse föreslås i stråket Båstad - Grevie – Förslöv för att förbättra 
förutsättningarna för kollektivtrafik och därigenom hållbar utveckling. Bebyggelsen 
ska fokuseras till kollektivtrafiknära lägen. ÖPBåstad bör kompletteras med en 
strategi för hur utbyggnaden av bebyggelse och utvecklingen av kollektivtrafiken 
ska genomföras. För att undvika spridd bebyggelse längs det ca 12 km långa 
utvecklingsstråket bör kommunen till exempel definiera innebörden av goda 
kollektivtrafiklägen. ÖPBåstad föreslår en möjlig ny sträckning för direktbuss Båstad 
– Förslöv som avviker från det föreslagna utvecklingsstråket Båstad - Grevie – 
Förslöv. Länsstyrelsen menar att det är tveksamt om det kommer att finnas 
tillräckligt resandeunderlag för både en direktbuss och kompletterande 
kollektivtrafik så att det sammantaget blir en attraktiv kollektivtrafik i det 
föreslagna utvecklingsstråket. 
 
Kommentarer: I samrådshandlingen pekas inte ut någon spridd bebyggelse kring 
busshållplatserna längst utvecklingsstråket Båstad – Grevie – Förslöv ut. Detta för att 
kommunen vill tydliggöra att det är i de befintliga tätorterna som utvecklingen ska 
ske. Trots detta ses hela sträckan som ett utvecklingsstråk för kommunen eftersom det 
är viktigt att knyta samman tre av de största tätorterna som idag har en väl 
fungerande kollektivtrafik. Direktbussen mellan Båstad och Förslöv kan anses 
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överflödig som komplement till tågtrafiken i det här skedet och plockas bort i 
översiktsplanen.  
 
Åtgärder: Ta bort markeringen i kartan för direktbussen Förslöv – Båstad. 
 
Gång och cykelvägar 
Redovisningen av gång och cykelvägar bör kompletteras så att det framgår om gång- 
och cykelvägarna är separerade eller om de går i blandtrafik. Det bör även framgå 
om ”möjliga” eller ”föreslagna” gång- och cykelvägar har finansiering genom 
Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 eller om kommunen har annan finansiering för 
den föreslagna utbyggnaden av GC-nätet. 
 
Kommentarer: Kommunen väljer att inte ange finansieringskällan för planerade gc-
vägar i översiktsplanen. Finansieringsmetoder kan förändras över tid och i 
översiktsplanen finns objekt med som är del av kommunens ambition men inte 
nödvändigtvis planerade i detalj i översiktsplaneskedet eller har säkrat finansiering. 
Eftersom planerade gc-vägar som är inkluderade i översiktsplanen inte nödvändigtvis 
är detaljplanerade är det inte heller avgjort om de kan uppnå kommunens ambition 
om att vara separerade från övrig trafik. 
 
Åtgärder: Kommunen förtydligar sin ambition om gång- och cykelvägar separerade 
från övrig trafik i ställningstagandena om Gång- och cykel. 
 
Social hållbarhet 
 
Länsstyrelsen ser mycket positivt på att kommunen utöver att ha ett aktuellt 
bostadsförsörjningsprogram också anger åtgärder för att få en bredare 
medborgardialog. Däremot saknas beskrivning och konsekvenserna av ÖPBåstad 
vad gäller barnperspektivet, folkhälsomål och jämställdhetsmål mer än på en 
mycket generell nivå. Den fysiska planeringen behöver uppmärksamma att kvinnor 
och män generellt har olika livs- och förflyttningsmönster och att kön har betydelse 
för hur människor använder sin tid. För att på riktigt kunna väga in dessa aspekter i 
planeringen krävs statistik uppdelad på kön för att få fram vilka skillnader eller 
likheter som finns mellan kvinnor och män. De gäller till exempel olika livs- och 
förflyttningsmönster för män och kvinnor, flickor och pojkar använder sin tid. 
Statistik visar exempelvis att män gör färre resor per dag än kvinnor, men resorna 
är oftast längre samt görs oftare med bil än när kvinnor reser. Länsstyrelsen har 
tagit fram Vägledning för jämställd fysisk planering. Den innehåller bland annat en 
processuppdelad checklista med frågor som har bäring på de jämställdhetspolitiska 
delmålen. Vägledningen finns på länsstyrelsens webbplats.  
 
Länsstyrelsen ser fram emot en utveckling av dessa frågor i den fortsatta processen 
så att de kan få genomslag i den ÖPBåstad som antas. 
 
Kommentarer: Översiktsplanen har stort fokus på att bidra till en tätare och mer 
yteffektiv bebyggelse genom att nyttja centrum- och stationsnära lägen samt att ett 
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utvecklat gång- och cykelnät ska underlätta att nå målpunkter i samhället och därmed 
underlätta för ett liv där fler får möjlighet att röra sig självständigt. Länsstyrelsens 
vägledning för jämställd fysisk planering har använts som underlag i kommunens 
arbete. 
 
Åtgärder: Konsekvensbeskrivningen utvecklas med ökat fokus på barnperspektivet, 
folkhälso- och jämställdhetsmålen. 
 
Översiktsplanens koppling till nationella och regionala mål, planer och program 
 
Som framgår av planhandlingarna ska översiktsplanen styras av bland annat 
nationella och regionala mål. Av handlingarna framgår att kommunen har tagit fram 
lokala miljömål inom områdena vatten, natur- och ekosystem, energi och klimat, 
transporter och bebyggd miljö där ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet täcker 
upp de femton nationella miljökvalitetsmålen som berör Skåne. 
 
Länsstyrelsen ser mycket positivt på att kommunen har tagit fram lokala mål utifrån 
de nationella men att det av ÖPBåstad inte är tydligt vilka nationella eller regionala 
mål som hanterats i de olika lokalt beslutade programmen och vidare in i 
översiktsplanen. De regionala miljömålen nämns men det saknas till exempel 
koppling till de åtgärder som berör kommunens översiktsplanering och som tas upp 
i regionala åtgärdsprogrammet Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020. Dessa 
kopplingar bör förtydligas i kommande handlingar. Länsstyrelsen vill i 
sammanhanget även lyfta några av det nationella och regionala mål planer och 
program som är särskilt relevanta för Båstads översiktsplanering och som nu inte 
redovisas i handlingarna.  
 
Kommentarer: I konsekvensbeskrivningens avsnitt om miljökonsekvenser finns en 
tabell som presenterar hur kommunen genom översiktsplanen arbetar för att bidra till 
att nå de skånska utmaningarna utpekade av länsstyrelsen. 
 
Åtgärder: - 
 
De nationella friluftspolitiska målen 
Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är 
utgångspunkten för de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om 
i december 2012. Bland annat friluftsmålet om tillgång till natur för att kunna 
bedriva friluftsliv handlar om att samhällsplanering och markanvändning tar 
hänsyn till friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap. 
Målet innebär bland annat att  
 

• andelen översiktsplaner som behandlar och visar tillgången till natur- och 
kulturlandskap med olika upplevelsevärden i hela kommunen ökar och 
uppdateras kontinuerligt. 
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• friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap 
säkerställs genom hållbart brukande, fysisk planering och bevarande. 
 

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till en regional Handlingsplan för Skånes 
friluftsliv, 2018- 2020, som skickats på remiss till samtliga kommuner. Utkastet på 
handlingsplanen är det första steget att försöka samla hur Skånes friluftsliv ser ut 
och vilka åtgärder som behövs för att förverkliga friluftslivspolitiken i Skåne. 
Remissen finns utlagd på Länsstyrelsen hemsida. Planhandlingarna bör tydliggöra 
hur genomförandet av hur ÖPBåstad bidrar till att friluftsmålen uppnås. 
 
Kommentarer: Översiktsplanen hanterar friluftslivet genom att peka ut riksintressena 
för friluftsliv och för rörligt friluftsliv samt naturområden som regleras samt hur 
kommunen ställer sig till annan användning inom eller i anslutning till dessa områden. 
Friluftslivet berörs även av översiktsplanens ställningstaganden om grön- och 
blåstruktur och natur- och kulturmiljö. För att öka tillgängligheten till främst 
tätortsnära natur presenteras också områden där kommunen vill utveckla och 
tillgängliggöra naturområden.  
 
Åtgärder: - 
 
Naturvårdsstrategi för Skåne 
I juni 2015 antogs Vägen till biologiskt rikare Skåne – Naturvårdsstrategi för Skåne. 
Strategin lyfter fram vikten av att skydda de värdefullaste områdena och att öka 
hänsynen i vardagslandskapet. Denna kommer att följas upp med åtgärder som 
samordnas med regeringens uppdrag till länsstyrelsen att ta fram regionala 
handlingsplaner för grön infrastruktur så att vi i Skåne får en sammanhållen 
handlingsplan för naturvårdsområdet. Handlingsplanen ska också utgå ifrån och 
bygga vidare på det regionala åtgärdsprogrammet Skånska åtgärder för miljömålen 
2016-2020. Båstads kommun bör visa hur ÖPBåstad ligger i linje med den regionala 
naturvårdsstrategin. 
 
Kommentarer: Relationen mellan länsstyrelsens arbete och kommunens kommer att 
förtydligas i framtida arbete som behandlar naturvårdsområden som del av 
kommunens grön- och blåstruktur. Kommunen bidrar till att uppnå de regionala 
åtgärderna  på ett sätt som beskrivits i konsekvensbeskrivningen. 
 
Åtgärder: - 
 
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
Naturvårdsverket driver en satsning för att uppmärksamma värdet av biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster ska senast 2018 tas hänsyn till i 
alla relevanta beslut och ställningstaganden. För det krävs kunskap om vilka dessa 
är och var de finns inom kommunen. Den fysiska planeringen med 
ställningstaganden kring mark- och vattenanvändning utgör förutsättningar för 
dessa värden och tjänster för lång tid framöver. Därför är detta aspekter som på en 
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övergripande strategisk nivå också behöver vägas in i den kommunala 
översiktsplaneringen. 
 
Kommentarer: Översiktsplanen innehåller inget specifikt avsnitt om ekosystemtjänster 
men finns i praktiken med i grön- och blåstruktur och i havsplaneringen. Mycket 
arbete med ekosystemtjänster är platsspecifikt och fortsätter i detaljplaneprocessen. 
 
Åtgärder: Förtydliga ställningstaganden och objektstexter inom grön- och blåstruktur 
angående arbete med ekosystemtjänster.  
 
Nationella mål för kulturmiljöarbetet 
Sedan 2014 finns uppdaterade nationella mål för kulturmiljöarbetet. 
Planhandlingarna bör tydliggöra hur genomförandet av ÖPBåstad bidrar till att 
dessa mål uppnås. 
 
Kommentarer: Kommunens arbete med kulturmiljöer beskrivs i kommunens 
ställningstagande för natur- och kulturmiljö.  
 
Åtgärder: Granskningshandlingen bör med kopplingen till de nationella målen för 
kulturmiljöarbetet. 
 
Särskilt värdefulla vatten 
Inom miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” har områden i och intill sjöar och 
vattendrag pekats ut av Naturvårdsverket, både på nationell och regional nivå, och 
bedömts som antingen särskilt värdefulla eller enbart värdefulla med avseende på 
naturmiljö-, kulturmiljö-, fisk- och fiskevärden. Till exempel har Stensån pekats ut 
som nationellt särskilt värdefullt vatten och Lyabäcken som regionalt särskilt 
värdefullt vatten. Målsättningen är att vattenmiljöerna på sikt ska få ett långsiktigt 
skydd och även restaureras där behov finns och ÖPBåstad bör kompletteras med 
detta som en förutsättning för kommande planering. 
 
Kommentarer: Inom stadsbygds- och verksamhetsområden ingår annan 
markanvändning som till exempel grönytor. Hur kommunen ska skydda naturvärden i 
och omkring Stensån, dagvattenhantering, skydd av strandskyddets värde och 
ekosystemtjänster hanteras i mer detalj i detaljplaneprocessen. Miljöavdelningen 
hanterar att tillståndspliktiga verksamheter uppfyller de krav som ställs på 
verksamheterna.  
 
Åtgärder: Uppdatera objekttexterna både för stadsbygds- verksamhets- och 
grönstråksområden längst Stensån. 
 
Konsekvensbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska identifiera och beskriva 
miljöförhållandena som kan komma att påverkas betydligt, relevanta miljöproblem 
som har samband med naturområden som avses i 7 kap miljöbalken (MB) eller ett 
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annat område av särskild betydelse för miljön samt hur relevanta miljökvalitetsmål 
och andra miljöhänsyn beaktas i planen. MKB ska redovisa de i planförslaget gjorda 
valen i förhållande till möjliga alternativ, samt jämfört med ett realistiskt 
nollalternativ.  
 
Konsekvensbeskrivningen sammanfattar i korthet tre alternativa utvecklingsförslag; 
Nollalternativet som utgår från ÖP08, planförslaget utifrån fokus på centrum- och 
kollektivtrafiknära lägen, natur och kulturmiljöer samt ett alternativ med fokus på 
ytterligare bebyggelse i kustremsan och landsbygden som efterfrågas främst av 
delårsboende men även till viss del av åretruntboende. Det förslag som bedöms som 
mest hållbart för hela kommunen är själva planförslaget.  
 
Kommentarer: Noterat. 
 
Åtgärder: - 
 
MKBn redovisar i korthet de övergripande målen för ÖPBåstad som berör målen i 
det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen. Vidare anges i huvudsak behov av 
kommande hänsynstaganden eller utredningsbehov för ett antal sakfrågor. För 
miljökvalitetsnormerna anges mycket kort när särskild hänsyn kan behövas utifrån 
sakfrågan som helhet. Konsekvenserna för riksintressena redovisas inte. 
Konsekvensbedömningen av de sociala och ekonomiska konsekvenserna är mycket 
kortfattad.  
 
Kommentarer: Noterat. Konsekvensbeskrivningen kompletteras med eventuella 
konsekvenser på riksintressena. 
 
Åtgärder: Konsekvensbeskrivningen kompletteras med eventuella konsekvenser på 
riksintressena. 
 
För att nå fram till en bra och väl avvägd helhetslösning måste både konsekvenserna 
av varje enskilt alternativ och av helheten analyseras och diskuteras. Länsstyrelsen 
ifrågasätter inte de sammanfattande slutsatserna för respektive alternativ, men 
sammantaget anser länsstyrelsen att MKBn inte redovisar konsekvenserna av 
ÖPBåstad. Det går inte att utläsa för vilka sakfrågor eller geografiska områden som 
genomförandet av ÖPBåstad kan innebära sociala, ekonomiska eller ekologiska 
konsekvenser. Det framgår inte vilka miljökonsekvenser genomförandet av 
ÖPBåstad kan innebära och om dessa förväntas blir stora eller små konsekvenser, 
vilka miljökonsekvenser som kan antas bli påtagliga eller vilka åtgärder som kan 
behövas för att hantera negativa konsekvenser. Konsekvens- och 
miljökonsekvensbeskrivningen bör därför utvecklas i den fortsatta planprocessen. 
Detta för att öka förståelsen för kommunens bedömningar. 
 
Kommentarer: Kommunen har för avsikt att utveckla konsekvensbeskrivningen som en 
del av förbättringarna till granskningshandlingen. 
 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
 
 
 
 
 
 
 

30 (189) 
 
 
 
 
 
 

Åtgärder: Konsekvensbeskrivningen tydliggörs med hur eventuella konsekvenser av  
översiktsplanens genomförande påverkar samhället. 
 
 
Områdesskydd enligt miljöbalken 
 
Naturreservat 
En kort och enkel beskrivning till respektive naturreservat skulle kunna tas med i 
ÖPBåstad, både i de analoga och digitala handlingarna. I det digitala materialet kan 
man klicka vidare till mer faktamässiga och detaljerade beskrivningar för varje 
naturreservat men det är oklart om dessa utgör underlag eller är en del av ÖPBåstad  
 
Kommentarer: Naturvårdsverkets material är ett underlag till översiktsplanen och 
ersätts med kortare, beskrivande texter. 
 
Åtgärder: Länkarna till Naturvårdsverkets beskrivningar ersätts med kortare texter 
om naturreservaten. 
 
Ett nytt naturreservat, Haralds ängar, som är beslutat 2015, finns med på kartan 
men inte i listan på sid 60. 
 
Kommentarer: Misstaget korrigeras och Haralds ängar läggs till listan på 
naturreservat i kommunen. 
 
Åtgärder: Haralds ängar läggs till listan på naturreservat i kommunen. 
 
Skyddade arter, artskyddsförordningen och biotopskydd 
En generell text avseende rödlistade arter samt artskyddsförordningen bör tas med 
i ÖPBåstad. Även de generella biotopskyddsbestämmelserna bör kort beskrivas i 
ÖPBåstad och det bör framgå var kommunen på en övergripande nivå kan se att 
biotopskyddet blir berört av föreslagna utbyggnadsområden.  
 
Underlaget i rapporten ”Här finns höga naturvärden i Skåne – Artpools- och 
traktanalys med hjälp av rödlistade arter” ger en god bild över var i det skånska 
landskapet det finns en hög biologisk mångfald och var i Skåne man mer fokuserat 
bör arbeta för att bevara ekosystemen med dess arter och genetiska variation. 
Denna kunskap ger goda förutsättningar för att bygga en strategi för att bevara 
växter, djur och svampar i länet och för att skapa en grön infrastruktur för ett 
långsiktigt bevarande av den biologiska mångfalden, samtidigt som de 
ekosystemtjänster naturen ger oss även fortsättningsvis kan levereras. 
 
Kommentarer:. Kommunen anser att översiktsplanen kan förbättras om ett underlag 
för kommunens grönstruktur tas fram. Länsstyrelsens råd beaktas i ett sådant arbete. 
 
Åtgärder: - 
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Landskapsbildskydd 
Det bör beskrivas och informeras om, både i de analoga och digitala handlingarna, 
att det krävs en ansökan och prövning för uppförande av t.ex. nya byggnader inom 
landskapsbildskyddsområden. Utbyggnad för stadsbygd och verksamheter föreslås 
bl.a. i Grevie inom landskapsbildsskyddat områden. 
 
Kommentarer: Översiktsplanen beskriver att dispens för att bygga inom 
landskapsbildsskyddat område måste sökas hos länsstyrelsen. Översiktsplanen pekar 
ut ett framtida område för stadsbygd inom landskapsbildskyddet.  
 
Åtgärder: Objektstexten för ”Del av Böske” uppdateras för att uppmärksamma att 
området är landskapsbildsskyddat.  
 
Hänsyn till kulturmiljövärden 
 
ÖPBåstad utgår från ambitionen att koncentrera utvecklingen till befintliga tätorter 
och samtidigt styra undan exploatering från landsbygden, där kulturmiljön och 
landskapsbilden är känslig för påverkan.  
 
Hela kommunen, utom tätortsområdena, har delats in i landskapsklasserna La – Lc 
utifrån deras grad av känslighet för förändringar. Klassificeringen ska ligga till grund 
för kommande bedömningar av lämplighet för exploatering och därvid tillmätas stor 
betydelse så att ny bebyggelse inte tillåts påverka landskapsbilden eller natur- och 
kulturmiljöer negativt. För respektive landskapsklass har riktlinjer fastställt för att 
stödja planering och bygglovshantering, vilket är positivt.  
 
Kommentarer: Noterat. 
 
Åtgärder: - 
 
Förtätning och utbyggnad koncentreras främst till Båstad tätort, Grevie och Förslöv, 
samt i viss mån till Östra och Västra Karup samt till ett par mindre områden i 
Torekov och vid Vejbystrand. För tätorterna Båstad, Grevie och Förslöv finns 
inriktningsdokument som redovisar kunskapsläget avseende kulturmiljön samt 
översiktligt tar ställning till kulturmiljöaspekter i bebyggelsen. Samtidigt är det 
oklart vilken status inriktningsdokumenten har. Länsstyrelsen påminner om att 
synpunkter på förslaget till översiktsplanen utgår från de handlingar som utgör 
översiktsplanehandlingar. Ställningstaganden och riktlinjer som kommunen anser 
ska ligga till grund för kommande prövningar måste därför föras in i ÖPBåstad. 
Riktlinjer och principer för förtätning måste t.ex. på ett mycket tydligare sätt 
redovisas i ÖPBåstad för hur att ge såväl en utveckling som bevarande av 
kulturmiljöerna. 
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Kommentarer: Relevanta delar av inriktningsdokumenten kommer att inarbetas i 
översiktsplanen för att undvika missförstånd. 
 
Åtgärder: Relevanta delar av inriktningsdokumenten kommer att inarbetas i 
översiktsplanen. 
 
Arkeologi och fornlämningar 
 
I området mellan Grevie och Förslöv finns ett mycket stort antal gravhögar och 
stensättningar. Möjligheten att förstå och uppleva den sammanhängande 
fornlämningsmiljön kan komma att påverkas negativt av planerad bebyggelse i 
anslutning till Grevie kyrkby. I fortsatt planering inom området är det viktigt att 
hänsyn tas till fornlämningsmiljön och till möjligheten att bibehålla viktiga samband, 
siktlinjer med mera mellan lämningarna.  
 
Kommentarer: I Grevie kyrkby är de nya/ändrade stadsbygdsområdena som pekas ut i 
översiktsplanen detaljplanerade. Arkeologisk utredning har skett som det av 
detaljplanerna som har tagits fram för de två områdena och därför anses frågan vara 
hanterad i detaljplaneprocessen. 
 
Åtgärder: - 
 
Inom eller i anslutning till flera av de områden som i övrigt redovisas för utveckling 
finns kända fornlämningar. I de fall fornlämningar berörs krävs länsstyrelsens 
ställningstagande till ingrepp i fornlämning. Tillstånd kan förenas med krav på 
arkeologiska insatser. Inom område där uppgifter om fornlämningar saknas kan 
länsstyrelsen komma att ställa krav på arkeologisk utredning. 
 
Kommentarer: I detaljplaneprocessen för utpekade områden, som inte är 
detaljplanelagda, kommer frågan om fornlämningar hanteras i mer detalj.  
 
Åtgärder: - 
 
Energiförsörjning 
 
Åtgärder för att underlätta utbyggnad av småskalig förnyelsebar energiproduktion 
ska främjas genom kommunens miljö- och energiprogram. Länsstyrelsen 
konstaterar att inga markområden pekas ut i ÖPBåstad som lämpliga för vindkraft 
eller om hela kommunens mark- och vattenområden bedöms som olämpliga för 
vindkraft. Även möjligheterna till energiutvinning genom solenergi uppmuntras, 
samtidigt som kommersiella anläggningars eventuella påverkan på landskapsbilden 
ska bedömas.  
 
Kommentarer: Inga områden pekas ut som lämpliga för storskalig vindkraft.  
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Åtgärder: Kommunens ställningstagande ska förtydligas angående hur kommunen 
ställer sig till medelstora vindkraftverk.  
 
Småskalighet kan i detta sammanhang vara positivt ur ett beredskapsperspektiv. 
För att underlätta utbyggnad av småskalig energiproduktion kan kommunen 
underlätta utvecklingen genom att redovisa särskilt lämpliga områden för 
utbyggnad av småskalig energiproduktion. Även förutsättningar att utforma 
småskalig energiproduktion som är bortkopplingsbart från det vanliga nätet och 
därigenom självförsörjande på el från förnybara energikällor bör beaktas.  
 
Kommentarer: Småskalig energiproduktion uppmuntras i översiktsplanen och 
lokalisering av den småskaliga energiproduktionen prövas i förhandsbesked eller 
bygglov. 
 
Åtgärder: - 
 
Planhandlingarna och kravet på tydlighet 
 
Det går inte att få en samlad bild på en övergripande nivå för ett flertal sakfrågor, 
vilka intressekonflikter som kan uppstå eller hur kommunen bedömer att de ska 
hanteras. Detta är särskilt angeläget att utveckla inför granskningen för att det ska 
gå att följa hur kommunen kommit fram till att föreslagen mark- och 
vattenanvändning är lämplig. I sammanhanget vill Länsstyrelsen påminna om att 
områden som inte är detaljplanelagda inte har genomgått en prövning vad gäller 
avvägningar mellan olika allmänna eller statliga intressen. Det är därför inte 
lämpligt att peka ut t.ex. gles, icke detaljplanelagd bebyggelse som oförändrad 
stadsbygd om platsen idag inte redan uppfyller den definitionen.  
 
Den vägledning som anges för nya utbyggnadsområden är mycket kortfattad och är 
mer en målbeskrivning eller platsbeskrivning. För att få fram platsens 
förutsättningar eller krav på hänsynstaganden krävs att man öppnar upp ett flertal 
kartlager men det går inte att läsa ut vilka intressekonflikter som kan uppstå eller 
hur avvägningen mellan dessa bör ske. ÖPBåstads mark och 
vattenanvändningskarta som karttjänst ger därför bristande vägledning vid 
kommande prövningar för kommunens olika geografiska delar. 
 
Länsstyrelsen menar att det är angeläget att det finns en tydlig vägledning för hur 
olika markanvändningskonflikter ska kunna hanteras vid kommande prövningar. 
Till exempel föreslås utbyggnadsområden för verksamheter och bostadsbebyggelse 
inom strandskyddat område utan att det finns vägledning för hur detta ska kunna 
hanteras. 
 
Kommentarer: Granskningshandlingen med tillhörande konsekvensbeskrivning 
kommer att förtydliga varför utpekad mark är lämplig för exploatering samt hur 
kvarstående frågor kommer att hanteras. Områden som inte är detaljplanerade men 
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ingår i ”stadsbygd oförändrad” kommer att markeras och kommenteras. Kommunen 
anser inte att det är en svaghet att flera kartlager måste användas, snarare en styrka i 
jämförelse med en tryckt karta. När objektstexterna har utvecklats kommer dessa 
ännu tydligare beskriva kommunens resonemang kring den kommande planeringen 
och utvecklingen i området. 
 
Åtgärder: Förtydliga i nya stadsbygds- och verksamhetsområden varför de anses som 
lämpliga för exploatering samt vilka frågor som kvarstår till detaljplaneprocessen. 
Områden som inte är detaljplanerade men ingår i ”stadsbygd oförändrad” kommer att 
markeras och kommenteras.  
 
Länsstyrelsen i Halland  
Samrådsyttrande över översiktsplan för Båstads kommun 
 
Förorenad mark 
I Halland, alldeles nära det område där Båstads kommun tänker sig en 
utvidgning av den anlagda våtmarken Klarningen, finns två potentiellt 
förorenade områden, Skottorps AFA och Skottorps bildemontering. Det kan finnas 
risk att föroreningar därifrån kan ha spridits, eller kan komma att spridas, till det 
område som är tänkt för utvidgningen av Klarningen. 
 
Kommentarer: En fortsatt dialog med Laholms kommun omfattningen av 
problematiken med förorenad mark krävs. Objektstexten ska flagga upp 
problematiken med förorenad mark norr om kommungränsen.  
 
Åtgärder: Objektstexten för det föreslagna våtmarken vid Klarningen uppdateras för 
att inkludera text om fortsatt dialog med Laholms kommun om förorenad mark. 
 
Naturvård 
Lövskog på Hallandsåsen 
I anslutning till naturreservatet Osbecks bokskogar i Hallands län finns mycket 
värdefulla lövskogsmiljöer som ligger i Båstads kommun. Länsstyrelsen anser att 
det är mycket positivt att dessa värdefulla skogsområden utreds för framtida 
reservatsbildning. 
 
Kommentarer: Noterat. 
 
Åtgärder: - 
 
Hemmeslöv och Skummeslöv 
Vid Skummeslöv arbetar länsstyrelsen i Halland för att naturreservatet 
Skummeslövs sanddynsreservat Södra ska utvidgas österut. Det tillkommande 
området utgörs av sandhedar bevuxna med luckig, äldre tall- och björkskog. Båstads 
kommun anger angränsande områden som Landsbygd och Stadsbygd oförändrad 
med kommentaren: ”Inom befintlig bebyggelse i Hemmeslöv finns möjlighet till 
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mindre förtätning och förbättring av grönstråk som kopplar hav och land”. 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot den planerade markanvändningen. 
 
Kommentarer: Noterat. 
 
Åtgärder: - 
 
Stensån 
Nedströms ”Yta lämplig för en utökad våtmark vid Klarningen” i gränsen till 
Laholms kommun planeras industri och bostadsbebyggelse på båda sidor om 
Stensån. Strandskydd ska upphävas. Kommunen skriver samtidigt under Grönt 
samband om Stensån; ”Stensåns sträckning från Laholms kommun genom 
Eskilstorps by till Hemmeslöv och dess mynning i Laholmsbukten skapar kopplingar 
mellan rekreationsstråk och områden samt är viktig för en biologisk mångfald”. 
Länsstyrelsen anser att Stensån är ett mycket värdefullt vattendrag ur ett 
naturvärdesperspektiv. Här finns genuina stammar av lax och öring, hotade 
sötvattensmusslor och en rik bottenfauna. Det är viktigt att säkerställa att det finns 
en grön buffertzon i området närmast Stensån även vid framtida förändringar av 
markanvändningen i närområdet. Detta behövs både för fortsatta kopplingar mellan 
rekreationsstråk och för den biologiska mångfalden. Detta bör kompletteras i 
översiktsplanen. Stensån bör lyftas fram i översiktsplanen och en buffertzon 
fastställas. Skyddsavstånd på 30 meter används i allmänhet för mindre vattendrag. 
Ett mer lämpligt skyddsavstånd för Stensån är 100 meter. För korta skyddsavstånd 
är även olämpligt med tanke på att det kan komma ett 50- eller 100-årsflöde. Det är 
lämpligt att undvika bebyggelse på åns naturliga svämplan. Den bebyggelse som i 
senare skede planeras behöver anpassas till naturmiljön i området och särskild 
hänsyn tas till både befintliga höga naturvärden, möjlighet att nyttja åns närområde 
för rekreation och påverkan på vattenkvalitet och flöden. 
 
Enligt de juridiskt bindande miljökvalitetsnormerna för vatten behövs åtgärder som 
förbättrar statusen i Stensån. Åtgärder och verksamhet som riskerar att försämra 
möjligheten att uppnå god status kan inte tillåtas. Att bebygga och hårdgöra 
omgivande mark med både bostäder och verksamhet riskerar att påverka både 
naturvärdena i Stensån och vattenkvaliteten, både lokalt och längre uppströms. 
Länsstyrelsen förordar att den ytan som ska bebyggas minskas till förmån för 
naturvårdsnytta på ett större område i anslutning till Stensån. Ett lättillgängligt 
naturområde för rekreation kunde istället skapas som alternativ till bebyggelse 
väster om järnvägen. Även öster om järnvägen är det viktigt att bebyggelsen inte 
kommer för nära Stensån. 
 
Kommunen behöver även ta hänsyn till dagvatten från alla hårdgjorda ytor och 
vilken effekt det får nedströms vid kraftiga flöden, speciellt när man bygger nära ån. 
Detta är viktig med tanke på vad som nämns i MKB 
”Miljökvalitetsnorm för fisk- och musselvatten, SFS 2001:554 Det är från 
ekologisk och ekonomisk synpunkt nödvändigt att skydda fiskpopulationer mot 
utsläpp av sådana föroreningar i vatten som kan leda till att vissa arter minskar i 
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antal eller helt dör ut. Syftet med miljökvalitetsnormen är därför att skydda eller 
förbättra kvaliteten på sötvatten så att fiskbestånden upprätthålls.  
 
Stensån finns för upptagen i Naturvårdsverkets förteckning över fiskevatten som 
ska skyddas enligt förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och 
musselvatten.” 
 
Sjön Klarningen uppströms anges komma att bidra till en bättre 
vattenkvalitet nedströms. Då är det viktigt att vattenkvalitén inte försämras 
igen i Eskilstorp. 
 
Kommentarer: Inom stadsbygds- och verksamhetsområden ingår annan 
markanvändning som grönytor. Hur kommunen ska skydda naturvärden i och 
omkring Stensån, dagvattenhantering, skydd av strandskyddets värde hanteras i mer 
detalj i detaljplaneprocessen. Miljöavdelningen hanterar att tillståndspliktiga 
verksamheter uppfyller de krav som ställs på verksamheterna.  
 
Åtgärder: Uppdatera objekttexterna både för stadsbygds- verksamhets- och 
grönstråksområden längst Stensån. 
 
Region Skåne 
 
Region Skåne har ett samordnande ansvar för Skånes utveckling, enligt Lag 
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Detta ansvar innebär att 
utarbeta och fastställa en strategi för regionens utveckling och samordna insatser 
för genomförandet av denna samt att upprätta och fastställa planer för regional 
transportinfrastruktur. Region Skåne är också regional kollektivtrafikmyndighet i 
Skåne län, vilket innebär det politiska och ekonomiska ansvaret för den 
samhällsfinansierade kollektivtrafiken. Region Skåne utgör även en formell 
remissinstans enligt plan- och bygglagen (PBL) avseende översiktsplaner och enligt 
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar avseende riktlinjer för 
bostadsförsörjning.  

Region Skånes roll är att verka som koordinator, inspiratör och samlande kraft för 
Skånes 33 kommuner, myndigheter, näringsliv, universitet och högskolor samt 
organisationer och individer. Region Skåne har sedan 2005 tillsammans med de 
skånska kommunerna arbetat med Strukturbild för Skåne. Arbetet är ett initiativ för 
fysisk planering med den regionala skalan i fokus och är en del av det regionala 
utvecklingsarbetet. Syftet är att koppla samman det regionala utvecklingsarbetet 
med kommunernas översiktsplanering. Inom Strukturbild för Skåne har det tagits 
fram en rad rapporter och kunskapsunderlag med syfte att kunna användas i den 
kommunala och regionala planeringen. Strategier för Det flerkärniga Skåne antogs 
2013 och bygger på fem strategiområden med syfte att uppnå ett hållbart Skåne 
med den fysiska planeringen som verktyg. 
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Båstads kommun är en av pilotkommunerna i Boverkets arbete med att utveckla en 
modell för effektivare arbete med översiktsplanerna i Sveriges kommuner. Modellen 
kommer även ta fram en process för rullande översiktsplanering. 

För att skapa strukturer i samhället som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
hållbara fokuserar Översiktsplan för Båstads kommun på att skapa förutsättningar 
för attraktiva bostadsmiljöer, verksamheter och kommunal service i 
kollektivtrafiknära läge. Kommunens strategier och riktlinjer ska främja en hållbar 
livsstil och underlätta vardagslivet för de boende i kommunen. Översiktsplanen har 
en restriktiv hållning mot bostadsbyggnation utanför tätbebyggt område för att 
bevara det historiska natur- och kulturlandskapets värden och för att undvika 
negativ påverkan på landskapsbilden och områden för rekreation. Områden med 
goda förutsättningar för bevarande av natur- och kulturlandskap och spridning av 
biologisk mångfald skyddas i planen. 

Region Skånes synpunkter 
Region Skåne anser att översiktsplan för Båstads kommun överlag är en mycket bra 
och framtidssyftande plan med tydliga mål och strategier. Region Skåne ser positivt 
på kommunens nytänkande kring arbetet med den digitala och interaktiva 
versionen av planförslaget. Region Skåne kommer med intresse att följa det fortsatta 
arbetet med översiktsplanen och ser fram emot ett samarbete med kommunen i 
dessa frågor i framtiden.   
 
Utvecklingsstrategi 
 
Båstads kommun i ett regionalt perspektiv 
Region Skåne ser positivt på att planförslaget hänvisar till Skånes regionala 
utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030 och Strategier för Det flerkärniga Skåne. 
Likaså ser Region Skåne positivt på att Båstads kommun ser sig själv i ett regionalt 
sammanhang och lyfter fram fördelarna med en ökad tillgänglighet och stärkta 
relationer både norr- och söderut via Västkustbanan med Pågatåg och Öresundståg. 
 
Båstads kommun har ett mycket strategiskt läge i Öresundsregionen och i stråket 
Oslo-Göteborg-Köpenhamn-Hamburg, vilket också nämns i översiktsplanen. 
Eftersom översiktsplanen har fokus på år 2030 anser Region Skåne att det skulle 
vara intressant om den också förhöll sig till hur framtida kopplingar till 
grannregionerna kan påverka kommunen, exempelvis betydelsen av en HH-
förbindelse och en Fehmarn-bältförbindelse med stärkta kopplingar till Hamburg. 
Vad innebär det för kommunen när det blir allt mer rimligt att dagpendla till 
Köpenhamn och Göteborg? Hur påverkas exempelvis rollen som turist- och 
boendekommun i framtiden? 
 
Kommentarer: Granskningshandlingen kan förbättras genom att hantera ett bredare 
perspektiv i utvecklingsstrategin som även hanterar de delar som Region Skåne lyfter. 
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Åtgärder: Utvecklingsstrategin utvecklas genom att hantera hur utvecklingen i en 
större region, Göteborg – Hamburg, påverkar kommunen. 
 
Kommunal service 
Region Skåne anser att Båstads kommuns ställningstaganden för utbildning är 
mycket ambitiösa och väl genomtänkta. Utbildning är en stark bestämningsfaktor 
för hälsa och goda närmiljöer har stor betydelse för inlärning och trivsel. Region 
Skåne ser positivt på att kommunen lyfter frågan om tillgänglighet till skolor och 
skolområden i tidiga planeringsskeden. 
 
Region Skåne ser också positivt på ställningstagandena som rör tillgänglighet till 
vård och omsorg men vill göra medskicket att framtidens hälso- och sjukvård samt 
omsorg kommer utgå från att fler personer med vårdbehov kommer att fortsätta bo 
hemma eller i kommunala vårdboenden. Detta kommer att ställa andra krav på 
kommunerna vad gäller dimensionering av särskilda boenden och korttidsboenden. 
 
I den fysiska planeringen kommer det också behövas ta hänsyn till att vården går 
mot att bli mer och mer beroende av tillgång till digitala hjälpmedel vilket ställer 
krav på bredbandsutbyggnad, vidare förvaring av hjälpmedel, ramper för 
transporter av varor, nära till p-platser och kommunala transporter samt att dessa 
är anpassade miljömässigt till vård- och omsorgstagare. 
 
Kommentarer: Noterat. Kommunens planering för dimensionering av olika typer av 
vård- och omsorgslokaler prioriteras högt i detaljplaneskedet enligt 
Kommunstyrelsens planprioritering. Vård- och omsorgslokaler ryms inom 
översiktsplanens ”stadsbygd” och är en viktig del i efterföljande planering för att få 
goda förutsättningar för en blandad stad. Översiktsplanen tar också upp vikten av att 
bredbandsutbyggnaden fortsätter för att kunna möta nya krav inom bland annat 
vården. Övriga synpunkter är viktiga i efterföljande planering i detaljplaneprocessen 
och bygglov. 
 
Åtgärder: - 
 
Bostadsförsörjning och bostadsbyggnation 
Region Skåne ser positivt på att Båstads kommun poängterar vikten av att se 
kommunens flerkärniga ortsstruktur som en tillgång, att byarna kompletterar 
varandra istället för att konkurrerar med varandra.  
 
Region Skåne vill lyfta kommunens avsikt att skapa förutsättningar för ett ökat antal 
åretruntboende i kommunen med fokus på bostäder i centrum- och 
kollektivtrafiknära lägen i tätorterna. Region Skåne vill dock poängtera att detta inte 
får innebära att viktig jordbruksmark byggs bort under vilka förutsättningar som 
helst. I Strategier för Det flerkärniga Skåne läggs stor vikt vid effekterna av 
exploatering av högvärdig jordbruksmark. Det kan dock vara motiverat att bebygga 
högvärdig jordbruksmark i stationsnära läge om det sker med hög exploatering. 
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Region Skåne vill därför uppmana Båstads kommun att verkligen ta höjd för 
utbyggnaden i stationsnära lägen för att på bästa sätt ta tillvara nyttan och effekten. 
 
Översiktsplanen har en tydlig koppling till kommunens bostadsförsörjnings- 
program och lyfter behovet av bostäder för en växande befolkning. Bostadsutbudet 
är en viktig utvecklingsfaktor för Skåne. Region Skåne vill lyfta fram kommunens 
ambition om att skapa en varierad sammansättning lägenhetsstorlekar och 
upplåtelseformer, då det främjar en blandad befolkningsstruktur. 
 
Kommentarer: I översiktsplanen och kommunens bostadsförsörjningsprogram görs 
prioriteringen att mark i stationsnära lägen exploateras för att effektivt nyttja 
stationsläget och bidra till att skapa ett reseunderlag, även om marken är jordbruks 
mark. I övrigt gör kommunen ett aktivt ställningstagande att inte prioritera planer på 
jordbruksmark. 
 
Åtgärder: - 
 
Levande landsbygd 
Region Skåne ser positivt på översiktsplanens ställningstaganden för att skapa en 
levande landsbygd. Ställningstagandena ligger i linje med Strukturbild för Skånes 
Tema PM Fokus landsbygd, vars syfte är att förbättra möjligheterna för 
landsbygdsutvecklingen och bidra till ett ökat samspel mellan Skånes städer och 
landsbygd. 
 
I översiktsplanen lyfter kommunen att tillgängligheten till landsbygden bör 
förbättras genom satsningar på cykel- och vandringsleder för rekreation. 
Skåneleden går genom Båstads kommun och Region Skåne anser därför att 
kommunen bör föra ett resonemang om Skåneleden och vilka fördelar det kan 
innebära för invånarna. En ökad utevistelse i naturen ger inte bara förståelse för den 
egna hälsan och livskvalité. Den kan också ge människan kunskap om förhållandet 
mellan människa och natur, värde och bevarande av natur samt biologisk mångfald 
och ekologiska samband. Ledaktiviteterna ökar också bostadsortens attraktion och 
skapar förutsättningar för ökad fysisk aktivitet och nya besöksnäringsentreprenörer 
inom natur- och kulturturism, vilket kan bidrar till positiva ekonomiska effekter och 
ökad sysselsättning. 
 
Båstads kommun vill uppmuntra laddinfrastruktur vid målpunkter i tätorter vilket 
Region Skåne ser positivt på. Region Skåne saknar dock ett fokus på laddmöjligheter 
i gatumiljö vid flerfamiljshus. Här behövs en aktiv dialog med ägare till 
fastighetsbeståndet och bostadsrättsföreningar för att proaktivt få till stånd en 
laddinfrastruktur i takt med ökningen av elbilar så att omställningen inte förhindras. 
 
Kommentarer: I översiktsplanen lyfter kommunen frågan om folkhälsa och de positiva 
effekterna av tätortsnära natur och rekreation. Granskningshandlingen kan förbättras 
genom att inkludera Skåneleden i Hänsynsavsnittet. I dagsläget diskuteras 
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möjligheten till laddplatser i detaljplaneprocessen, men kommunen håller med Region 
Skåne att detta kan lyftas redan i översiktsplanen. 
 
Åtgärder: Inkludera Skåneleden i översiktsplanen. Komplettera avsnittet om 
bostadsförsörjning med ställningstagande om möjligheter till laddmöjligheter även vid 
flerfamiljshus. 
 
Näringsliv och verksamhetsmark 
Region Skåne ser positivt på kommunens ställningstagande att öka antalet 
arbetsplatser genom att förtäta i kollektivtrafiknära läge och skapa blandade 
funktioner. Region Skåne vill också lyfta fram kommunens goda intention att ha 
planberedskap för verksamheter i olika kategorier. 
 
Kommentarer: Noterat. 
 
Åtgärder: - 
 
Mötesplatser, folkhälsa och trygghet 
Region Skåne anser att ställningstagandena om social hållbarhet och fysisk 
planering är väl utvecklade. Ställningstagandet om nya metoder för att öka 
delaktigheten i planeringsprocessen är mycket intressant och Region Skåne ser fram 
emot att följa arbetet och tar gärna del av resultatet. 
 
Översiktsplanen betonar vikten av offentliga mötesplatser för kulturella aktiviteter 
där människor kan mötas över språk-, generations- och kulturgränser samt delta i 
kulturlivet, vilket Region Skåne ser som värdefullt. 
 
Kommentarer: Noterat. 
 
Åtgärder: - 
 
Kollektivtrafik 
Båstads kommun satsar stort i kollektivtrafiknära lägen och i de orter där Region 
Skåne ur ett kollektivtrafikperspektiv också anser att det finns potential. Region 
Skåne ser positivt på att kommunen tydligt lyfter fram vikten av bra kollektivtrafik 
för nya utbyggnadsområden. Samt att kommunen aktivt vågar nedprioritera 
satsningar som inte är kollektivtrafiknära. Det är också positivt att kommunen lyfter 
vikten av att koppla omgivande landsbygd till kollektivtrafiken med bra gång- och 
cykelvägar samt pendlarparkeringar. Detta stämmer väl överens med Strategier för 
Det flerkärniga Skåne och Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016. 
 
Översiktsplanen utgår från ett hela-resan-perspektiv när det gäller kollektivtrafiken. 
Region Skåne ser mycket positivt på kommunens ställningstaganden att arbeta för 
ökad användning av kollektivtrafik genom att i vidare planering prioritera 
utformning som stödjer användandet av gång- och cykel och kollektivtrafik. Likaså 
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instämmer Region Skåne i att det är bra att i stationsnära lägen prioritera 
verksamheter och funktioner som genererar ett regelbundet flöde av människor.  
 
Kommunen lyfter fram vikten av att stödja goda kollektivtrafiklägen längs 
linjesträckning genom förbättringar av hållplatser (tillgänglighet, gång- och 
cykelvägsanslutningar, cykelparkeringar och väderskydd) och att planera för 
pendlarparkeringar för både cykel och bil vid tågstationer. Region Skåne instämmer 
i att pendlarparkeringar är en mycket viktig del i att främja det kollektiva resandet 
men vill också poängtera att pendlarparkeringar för bil och cykel är viktiga även vid 
knutpunkter, så som i Grevie, Förslöv och Båstad centrum. Även i Torekov och 
Västra Torup bör ha god standard på bytespunkterna mellan bil, cykel och 
kollektivtrafik. 
 
När det gäller kommunens önskan att satsa på utökad närtrafik så erbjuder Region 
Skåne idag ett grundläggande utbud av fem resmöjligheter per vecka. Satsningar 
utöver denna grundläggande nivå kan göras genom tillköp från kommunen. 
  
Region Skåne ser fram mot att fortsätta samverka för att tillsammans kunna 
utveckla kollektivtrafiken, och förutsättningarna för den, i, till och från Båstads 
kommun. 
 
Kommentarer: Kommunen håller med Region Skåne i att det är viktigt med god 
standard på bytesplatser Torekov och Västra Karup men även i Östra Karup. 
Kommunen ser fram emot samarbete med Region Skåne i att utveckla attraktiva 
miljöer i bytespunkter för att skapa möjligheter att öka resandet med kollektivtrafik. 
 
Åtgärder: - 
 
Gång och cykel 
Region Skåne vill lyfta översiktsplanens goda intention att bygga ut det strategiska 
cykelvägnätet för att skapa möjligheter för att fler ska kunna reducera antalet 
bilresor, främst kortare resor inom tätorterna eller till kollektivtrafik. Region Skåne 
saknar dock ett generellt resonemang om de nya möjligheter som elcyklar ger, med 
möjlighet till längre pendlingsvägar även mellan orterna.  
 
Region Skåne vill passa på att tipsa om Cykelstrategi för Skåne och Planera för cykeln 
i småstaden, som kan vara inspirerande i det fortsatta arbetet med att utveckla gång- 
och cykelnätet i kommunen. 
 
Kommentarer: Kommunen tar med sig Region Skånes synpunkter i framtida arbete 
med gång- och cykelnätet. Granskningshandlingen kan förbättras genom ett 
resonemang om el-cykelns påverkan på möjligheterna att minska bilresor. 
 
Åtgärder: Lägg till resonemang om el-cykelns påverkan på möjligheterna att minska 
bilresor i avsnittet om gång- och cykel. 
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Väginfrastruktur 
Region Skåne ser positivt på Båstads kommun ställningstagande angående att nyttja 
befintlig infrastruktur effektivt och investera i ny infrastruktur i strategiskt hållbara 
strukturer. Detta ligger i linje med Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 
2050. Båstads kommun beskriver vidare att det är viktigt att skapa en struktur som 
gynnar hållbara och sammanhängande kollektiva transporter genom att öka 
tillgängligheten, vilket också Region Skåne håller med om. 

Region Skåne vill lyfta att Båstads kommun har inkluderat målsättningen om 
färdmedelsfördelningen i kommunens planering av transportsystemet och framtida 
färdmedelsfördelning, dock är den regionala målsättning i 2050 perspektiv och inte 
2030 som det står angivet i översiktsplanen. För att nå färdmedelsfördelningen i 
Skåne behöver regionen arbeta tillsammans med kommunerna i Skåne och Region 
Skåne ser framemot att följa utvecklingen i Båstads kommun. 

I Båstads kommuns översiktsplan nämns inget om godshantering, vilket Region 
Skåne anser att planförslaget bör kompletteras med. I Skåne, som gods- och 
logistikregion, blir stråk och flöden av varutransporter en viktig aspekt att väga in i 
ett tillgänglighetsperspektiv och något som behöver lyftas tillsammans med frågor 
rörande stadsutveckling, förtätning och kollektivtrafik. I sammanhanget vill Region 
Skåne tipsa om Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne. Strategin 
synliggör nuläge, trender och utveckling samt behovet av en strategisk inriktning. 

Under hösten kommer Region Skåne starta upp ett arbete kring parkering för att 
studera utvecklingen av framtidens parkeringar samt hur kommunerna kan arbeta 
med parkeringsstrategier. Ett antal seminarier/workshops kommer att hållas där 
Båstads kommun är välkomna att delta. 
 
Kommentarer: Kommunens ambition är att göra ett framtida arbete om 
godstransporter och leveranser tillsammans med näringslivet. 
 
Åtgärder: Granskningshandlingen ändras till att referera till den regionala 
målsättningen för färdmedelsfördelningen  till 2050. 
 
Digital infrastruktur 
Region Skåne ser positivt på att Båstads kommun tar ställning för att nå målet i 
Region Skånes bredbandsstrategi; 95 % av hushållen och 100 % av alla offentliga 
verksamheter ska ha tillgång till bredband via fiber om minst 100 Mbit/s år 2020. 
Region Skåne vill också lyfta Båstads kommuns goda exempel att hantera 
infrastruktur för fiber som ett allmänt intresse i översiktsplaner och kommande 
detaljplaner. Att planera för den digitala infrastrukturen är en viktig del i det 
strategiska arbetet med att skapa hållbara fysiska strukturer som gör det möjligt att 
bo, leva och verka i hela Skåne.  
 
Kommentarer: Noterat. 
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Åtgärder: - 
 
Energiproduktion 
I översiktsplanen finns ställningstaganden inom ökad energiproduktion från vind 
och sol. Region Skåne skulle vilja se ställningstaganden även inom ökad produktion 
av biogas, särskilt vid djurhållande gårdar i kommunen. 
 
Kommentarer: Översiktsplanen ska förtydligas med att även produktion av biogas 
främjas.  
 
Åtgärder: Översiktsplanen ska förtydligas med att även produktion av biogas främjas. 
 
Natur och rekreation 
Region Skåne saknar kopplingen till de mer direkta sambanden med människors 
hälsa och social hållbarhet. Det kan bland annat handla om att skapa miljöer för att 
öka den fysiska aktiviteten, att använda vandringsleder för förbättrad integration 
och de gröna miljöernas direkta hälsofrämjande egenskaper. 
 
Kommentarer: Granskningshandlingen förtydligas genom att inom avsnittet för natur 
och rekreation förtydliga sambanden mellan hälsa och social hållbarhet. 
 
Åtgärder: I avsnitten för natur och rekreation samt mötesplatser, folkhälsa och 
trygghet förtydligas sambanden mellan hälsa och social hållbarhet. 
 
Klimatanpassning 
Region Skåne anser att det är bra att Båstads kommun planerar för 
klimatanpassning med tydliga ställningstaganden inom erosion och översvämning. 
Båstads kommun har även planer för framtida vatten- och avloppsförsörjning. Då 
lantbruk och livsmedelsproduktion har en framträdande roll i Båstads kommun 
skulle Region Skåne gärna se att ställningstagande kring vattenförsörjning även 
benämner värmeböljor. 
 
Kommentarer: Kommunen anser att med minskad vattenanvändning och en ökad 
produktion efter anslutningen till VA Syd kommer vattenförsörjningen i kommunen 
även klara värmeböljor.  
 
Åtgärder: Förtydliga avsnitten om klimatförändringar och vattenförsörjning kring 
värmeböljor. 
 
Grön- och blåstruktur 
Båstads kommun vill öka de sociala värdena genom att bland annat knyta samman 
stigar och cykelvägar. Här anser Region Skåne att det också är viktigt att utveckla 
kvalitén samt att tänka på tillgänglighet och användbarhet för barn och personer 
med funktionsnedsättning. Region Skåne vill tipsa Båstads kommun om de 8 
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karaktärer som utvecklats av Patrik Grahn vid SLU Alnarp som kan fungera som 
utgångspunkt i det fortsatta arbetet. 
 
Kommentarer:  Kommunen tar med sig Region Skånes synpunkter i kommande arbete 
med grön-och blåstruktur. 
 
Åtgärder: - 
 
Natur- och kulturmiljö 
Stora delar av Båstads kommun innehåller värdefulla kulturmiljöer enligt 
kulturmiljöprogrammet från 2008. Region Skånes bedömning är att planen tar 
hänsyn till dessa och att utvecklingen i kommunen även följer intentionerna i 
Regional kulturplan för Skåne 2016-2019.  
 
Kommunen har inom sina gränser lämningar av fornminneskaraktär, vilka är 
intressanta både ur upplevelse- och forskningsperspektiv. Region Skåne ser positivt 
på att översiktsplanen tar hänsyn till dessa kulturvärden så att fler invånare i Skåne 
får möjligheten att uppleva kulturarv. 
 
Kommentarer: Noterat. 
 
Åtgärder: - 
 
Kultur, sport och fritid 
I översiktsplanen står det att platserna ska inbjuda till rörelse och vara nåbara med 
cykel samt ha fler leder för vandring och cykling. Kommunen vill också att 
genusperspektivet ska beaktas vid planeringen av idrottsanläggningar. Detta 
stämmer väl överens med den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. 
 
Kommentarer: Noterat. 
 
Åtgärder: - 
 
Hänsyn 
 
Miljö, människa och säkerhet 
Översiktsplanen har ett förhållningssätt för markradon. Region Skåne ser positivt på 
att kommunen har en plan för att hantera detta, då markradon leder till cirka 500 
lungcancerfall per år i Sverige. 
 
Kommentarer: Noterat. 
 
Åtgärder: - 
 
Konsekvensbeskrivning 
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Sociala konsekvenser – Delaktighet 
Översiktsplanen redogör inte för hur medborgardialogen är genomförd och hur 
delaktigheten sett ut. När inriktningsdokumenten togs fram involverades byråden 
och allmänheteten bjöds in att delta men det framgår inte om Båstads kommun har 
beaktat någon representativitet vid medborgardialogen. Region Skåne anser att det 
är viktigt att kommunen ser till representativiteten när man tar in synpunkter från 
allmänheten, så att även synpunkter från utsatta grupper som normalt har svårt att 
komma till tals ges särskilda möjligheter. 
 
Kommentarer: Eftersom kommunen ser samrådstiden som en stor del av 
medborgardialogen kommer medborgardialogen först att redogöras för i 
samrådsredogörelsen.  
 
Åtgärder: - 
 
Övriga synpunkter 
 
Kartor och digitalt verktyg 
Region Skåne ser generellt positivt på att översiktsplaner visas digitalt med klickbar 
karta som har information kopplad till sig. Det kan bidra till att den antagna 
översiktsplanen blir mer lättillgänglig för såväl invånare som för politiker och 
samverkande samhällsaktörer. Båstads kommuns digitala karta är dock 
svårnavigerad och Region Skåne anser att Båstads kommun bör jobba på att få det 
digitala verktyget mer pedagogiskt och användarvänligt. Även textmaterialet till 
kartorna är väldigt övergripande och svårt att få grepp om.  

Region Skåne anser också att Båstads kommun ska överväga att, som komplement 
till den digitala versionen, också erbjuda en traditionell PDF-version av 
översiktsplanen. Ett sådant dokument hade underlättat granskningen av innehållet i 
samrådsskedet. Det hade också gett allmänheten fler valmöjligheter att ta del av 
översiktsplanen utifrån deras egna förutsättningar. 
 
Kommentarer: Textmaterialet i kartorna, de så kallade objektstexterna kommer att 
utvecklas i arbetet med granskningshandlingen för att tydliggöra kommunens 
intentioner för utvecklingen av platsen.  
 
Kartverktyget som kommunen har valt att använda sig av är en utveckling av ett 
befintligt kartverktyg som kommunen använt i flera år i kommunens digitala karta 
”Båstadkartan”. Den tekniska lösningen har använts av flera kommuner i sitt arbete 
med digitala översiktsplaner och utvecklas kontinuerligt tillsammans med 
leverantören och synpunkterna som inkommit under samrådet är underlag i det 
arbetet.  
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Båstads kommun anser att en digital översiktsplan är en viktig del av arbete med att 
förbereda för rullande översiktsplanering. Den rullande planeringen ses som en 
förutsättning för att en liten kommun med knappa resurser att ha en aktuell 
översiktsplan. Trots detta har en PDF med strategitexterna tagits fram och denna 
kommer till granskningen utvecklas till att även inkludera objektstexterna som 
tidigare bara funnits i kartan. 
 
Under arbetets gång har det funnits farhågor för att en digital handling kan skapa 
problem för läsaren och under samrådet har det framkommit synpunkter på den 
digitala handlingen och kartlösningen. Kommunen respekterar att det är svårare att 
hantera den nya typen av översiktsplan för den som inte är van att arbeta med digitala 
karthandlingar. För att underlätta och komma till rätta med problemet har 
kommunen bjudit in brett till de samrådsmingel och samrådsmötet som har ägt rum 
samt erbjudit hjälp att förklara den digitala kartan till de som önskar. 
 
Åtgärder: Objektstexterna kommer att förtydligas. PDF med strategitexter utvecklas 
till att även inkludera objektstexterna som tidigare bara funnits i kartan. 
 
REGION HALLAND 
Yttrande - Samråd Båstads kommuns översiktsplan 
 
I Region Hallands arbete för att främja tillväxt är regionförstoring genom 
kollektivtrafik och infrastruktur prioriterat, såväl söderut som norrut. Sambanden 
med närliggande regioner blir allt viktigare då allt fler pendlar till arbete eller 
utbildning över länsgräns. Detta gäller även arbetspendlandet över Hallands södra 
länsgräns som har en god utveckling. En stor bidragande faktor i den utveckling och 
tillväxt som sker i Halland och Skåne är Västkustbanan, så därför ser Region Halland 
att det är bra att dess betydelse tydligt beskrivs i Båstads kommuns översiktsplan. 
 
Antalet hallänningar som arbetspendlar över länsgränsen söderut varje dag ökar. 
Dessutom är det ett antal skåningar som reser norrut vilket presenteras i 
översiktsplanens samrådsversion. Till detta ska läggas resandet till Högskolan i 
Halmstad och motsvarande resande till Helsingborg. Med tanke på befolkningens 
storlek i orterna utmed kusten och arbetsmarknadernas storlek finns det potential 
att öka regionintegrationen. Region Halland ser att potentialen för tillväxt är stor 
söderut – både i form av totalt ökat utbyte samt högre kollektivtrafikandel. Det finns 
en stor varierad och växande arbetsmarknad i stråket mellan Halmstad och 
Helsingborg. Det gäller inte bara ändpunkternas stora orter utan också i 
mellanliggande orter. 
 
Viktiga infrastruktursatsningar som Hallandsåstunneln och Båstads nya station ger 
trafik med goda restider och satsningarna lyfts i förslaget till översiktsplan. En 
konkret åtgärd som genomfördes i samband med öppnandet av Hallandsåstunneln 
var att starta upp pågatågstrafik mellan Helsingborg-Halmstad. Denna åtgärd gjorde 
att sträckan i kombination med Öresundstågen fick en avgång i halvtimmen på 
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morgon och eftermiddag vilket tydligt förbättrade pendlingsmöjligheterna med 
kortare restider på Västkustbanan. Trafik med tätare avgångar på Västkustbanan 
tillsammans med de större infrastruktursatsningarna leder till ökad bruttopendling 
mellan Båstads kommun och Halland. Denna utveckling ser vi redan idag och de 
tätare avgångarna gör också att även potentialen för att fler ska välja tåget till 
arbetet ökar. 
 
Kommentarer: Kommunen ser positivt på Region Hallands kommentarer om 
potentialen att öka regionintegrationen och ser fram emot ett mer utvecklat 
samarbete kring kollektivtrafiken över länsgränsen. 
 
Åtgärder: - 
 
I Region Hallands prioriterade arbete för tillväxt så lyfts vikten av att planera för 
infrastruktur, kollektivtrafik, samhälls- och bebyggelseplanering tillsammans då 
dessa delar går hand i hand. Utvecklingen och  beskrivningen av området kring 
Båstads nya station och hur denna del av Båstads tätort integrerar med övriga 
kommunen är ett tydligt exempel på detta. Utvecklingen av området kring Båstads 
station skapar inte minst goda förutsättningar för arbetspendling via Västkustbanan. 
 
Kommentarer: Noterat. 
 
Åtgärder: - 
 
Kattegattleden, Sveriges första nationella cykelled samt årets turistcykelled i Europa 
2018, nämns i samrådsversionen av översiktsplanen. Kattegattleden möjliggör för 
turister att se och uppleva Halland och Skåne. Leden bidrar också till möjligheter för 
lokal arbets- och studiependling. Kattegattledens roll skulle kunna lyftas fram 
tydligare utifrån både ett turism- och pendlarperspektiv i Båstads kommuns 
översiktsplan då leden används av både turisten och den mer lokale cyklisten. 
 
Kommentarer: Resonemanget kring gång- och cykel kan utvecklas med att inkludera 
potentialen som finns i de gång- och cykelvägar och leder som är främst till för 
rekreation. 
 
Åtgärder: Inkludera Kattegattleden, Skåneleden och gc-vägen i resonemang om gång- 
och cykelresor i kommunen. 
 
I förslaget till översiktsplan för Båstads kommun så lyfts vikten av att ta ett 
helhetsgrepp om persontransportfrågan. Genom att skapa en struktur som gynnar 
hållbara och sammanhängande kollektiva transporter genom att öka 
tillgängligheten för kollektivtrafiken samt gång och cykel, inom och till kommunen 
ser Region Halland som positivt. 
 
Kommentarer: Noterat. 
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Åtgärder: - 
 
Trafikverket 
Översiktsplan för Båstads kommun 
 
Samråd 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. 
 
Övergripande synpunkter 
Trafikverket är mycket positiva till att kommunen antar utvecklingsstrategier för 
transporter som innebär att i första hand utnyttja befintlig infrastruktur, investera i 
strategiska hållbara strukturer och delta i utvecklingen av de hållbara 
transportmedlen inom och till/från kommunen. Dessa går i linje med det 
transportpolitiska målet. Kommunen presenterar även ett viktigt resonemang kring 
Väginfrastruktur men när en tittar på ställningstaganden så kan vi konstatera att 
Kommunen inte tar ställning till hur bilanvändningen i kommunen ska hanteras 
vilket är synd. Det förs ett jätte viktigt och sakligt resonemang om bilanvändningen i 
kommunen och vikten av att minska bilanvändningen, dessutom finns strategi om 
att strukturerna för de hållbara transportmedlen ska utvecklas men frågan lämnas 
där hän. Ett tydligt ställningstagande hade varit positivt och gå i linje med det 
transportpolitiska målet. Vidare ser Trafikverket positivt på att kommunen har ett 
förhållningssätt i fysiska planeringen där man identifiera kopplingar till befintlig 
kollektivtrafik för att uppnå en god tillgänglighet, samt att aktivt planera för gång 
och cykel. 
 
Kommentarer: Kommunen arbetar för färre bilresor genom att utveckla gång- och 
cykelnätet och har stort fokus på att exploatering främst ska ske i centrum- och 
kollektivtrafiknära lägen för att uppmuntra till ökat resande med kollektivtrafik och 
håller inte med Trafikverket om att kommunen inte tar ställning till bilanvändandet i 
kommunen. Däremot konstaterat kommunen i översiktsplanen att det kommer att 
finnas ett fortsatt bilberoende, främst på landsbygden, eftersom det inte är rimligt att 
bygga ut ett robust nätverk av kollektivtrafik som når alla kommunens invånare. 
 
Åtgärder: - 
 
Riksintressen 
Trafikverket noterar kommunens synpunkt om det gamla stationsläget, vi tar med 
oss detta i kontinuerliga arbetet med att se över riksintressen tillsammans med 
Länsstyrelsen i Skåne. Den formella kopplingen mellan statlig och kommunal nivå i 
den fysiska planeringen sker genom att statliga myndigheter anger vilka områden, 
anläggningar och funktioner som de anser är av riksintresse. Riksintressenas 
markanspråk och funktioner ska sedan säkerställas i de planer som upprättas och 
beslut som tas enligt plan- och bygglagen och miljöbalken.  
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Kommentarer: Kommunen ser positivt på att Trafikverket och Länsstyrelsen i Skåne 
kommer att behandla frågan om riksintresset för järnväg och järnvägsstation i linje 
med det som presenteras i Båstads kommuns översiktsplan.  
 
Åtgärder: Texten för riksintresse kommunikation kompletteras med Trafikverkets stöd 
för kommande beslut av Länsstyrelsen Skåne och Trafikverket om riksintresset för 
kommunikation järnväg och järnvägsstation enligt Båstads kommuns översiktsplan. 
Riksintresset för kommunikationer kommer i granskningshandlingen peka ut 
tågstationerna i Båstad och Förslöv i väntan på beslut. 
 
Utpekande av ett riksintresse för kommunikationer innebär enligt 3 kap 8 § 
miljöbalken att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller nyttjandet av anläggningen. Här avses att det är funktionen hos 
transportsystemet som ska säkerställas. Tillkommande bebyggelse, exempelvis 
nybyggnad inom en anläggnings influensområde, får inte påverka negativt 
nuvarande eller framtida nyttjande av denna. 
Det gäller för bland annat buller och i framtagandet av en bullerberäkning ska det 
anges hur stortrafik man prognosticerar för och varför. Andra områden som 
påverkar eller påverkas av riksintresseanläggningen kan bero av vibrationer, 
luftkvalitet, barriäreffekter, påverkan på vattnets flöden och nivåer, trafiksäkerhet, 
elsäkerhet och transporter av farligt gods. Det sammanlagda område som behöver 
bevakas i planprocessen är riksintressets anläggning inklusive det markanspråk 
som behövs för skyddande av infrastrukturen och eventuellt framtida utbyggnad 
samt de områden som påverkar eller påverkas av riksintresset.  
 
Kommentarer: Noterat. 
 
Åtgärder: - 
 
Riksintresset för kommunikationer (sjöfart) saknas på den digitala kartan. 
Trafikverket hänvisar i övrigt till Sjöfartsverkets synpunkter i deras 
samrådsyttrande. 
 
Kommentarer: Riksintresset för kommunikationer (sjöfart) ska redovisas i 
granskningshandlingen. 
 
Åtgärder: Riksintresset för sjöfart kommer att läggas till i kartmaterialet under 
Hänsyn. Kommunen kommer även komplettera med beskrivning av riksintresset och 
kommunens ställningstaganden.  
 
Vi anser att planhandlingarna måste kompletteras med förtydliganden och riktlinjer 
om hur såväl riksintressena som miljöförutsättningar ska beaktas idag och i 
framtida planering. Dessa riksintressen behöver beskrivas och vägas in i 
kommunens planering. Riksintressen har utpekade funktioner som är prioriterade 
och beskrivna. Översiktsplanen redovisar inte järnvägens omgivningspåverkan 
(enligt stycket om Riksintresse ovan). Översiktsplanen bör kompletteras med ett 
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avsnitt om Buller från järnväg precis som det finns för väg. Viktigt att påpeka är att 
Trafikverket, vid kommande prövningar om markanvändning, kommer be 
kommunen om sammanvägda bedömningar (dvs buller från både spår och 
vägtrafik) av buller. Givet att fastigheten skulle utsättas av bägge bullerkällor. 
 
Kommentarer: Kommunen har inget mer aktuellt kartmaterial för väg eller järnväg. I 
varje detaljplaneärende görs en avvägning om en bullerutredning krävs. I de fall en 
bullerutredning krävs används Trafikverkets rekommendation om basprognos för 
trafikalstring som grund. I bygglovsärenden utanför detaljplaneratområde görs en 
avvägning i varje fall om en bullerutredning krävs.  
 
Åtgärder: Hänsynsavsnitten om buller från väg uppdateras med kommunens 
förhållningssätt. 
 
Etableringar som innebär åtgärder på statlig anläggning 
Ingångsvärdet för Trafikverket i all planering av framtida infrastruktur är att 
fyrstegsprincipen ska tillämpas när problem ska utredas, lösas eller behov 
tillgodoses. I första hand ska befintlig infrastruktur utnyttjas på effektivaste och 
optimalaste sätt innan vi trimmar den. Om inga trimningsåtgärder är tillräckliga ska 
vi då bygga om och i sista hand anlägga nya korsningstyper Man söker alltså i första 
hand lösningar som påverkar efterfrågan på transporter och i andra hand sådana 
som effektiviserar 
användningen av befintligt transportsystem. Först i tredje och fjärde hand övervägs 
ombyggnad och nybyggnad. Allt utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt. 
Kommunens planering kan innebära att statlig anläggning påverkas, 
fyrstegsprincipen ska vara ingångsvärdet. 
 
Kommentarer: Noterat. 
 
Åtgärder: - 
 
Miljö, hälsa och säkerhet 
Samhällsplaneringen har en mycket viktig roll i att uppnå nationella mål för 
samhällets långsiktiga utveckling, bl.a. rörande begränsad klimatpåverkan, 
transportsystemets funktionssätt samt de 16 nationella miljömålen. 
Transportsystemet påverkar de flesta miljömålen och särskilt målen Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö och Ett rikt väx- och djurliv samt 
Levande sjöar och vattendrag. I kommande aktiviteter och löpande arbete bör detta 
beskrivas och beaktas. 
 
Kommentarer: Noterat. Arbetet med att uppnå nationella mål fortsätter i varje 
process för detaljplanering. 
 
Åtgärder: - 
 
Fortsatt arbete 
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Trafikverket har ansvar att säkerställa att väghållaransvar överensstämmer med 
väglagen och att anpassa vägsystemet efter samhällets trafikbehov. Samhället 
förändras ständigt. Genom till exempel byggnation kan olika vägars funktion 
förändras. För att åstadkomma en korrekt ansvarsfördelning mellan stat, kommun 
och enskilda väghållare pågår därför en kontinuerlig översyn av väghållaransvaret. 
Samhällsutvecklingen kan leda till att en väg får en mer lokal betydelse, vilket 
medför att det är naturligt att utreda ifall väghållaransvaret till exempel ska gå över 
till kommunen. På en annan väg kan genomfartstrafiken öka och indikera att vägens 
funktion förändrats. I en sådan situation kan det vara naturligt att utreda ifall 
väghållaransvaret ska överlåtas till staten. Sammantaget kan detta leda till att 
justeringar behöver göras av väghållaransvaret. Trafikverket har ansvar att 
säkerställa att väghållaransvar överensstämmer med väglagen och att anpassa 
vägsystemet efter samhällets trafikbehov. Detta följer intentionen i Rätt 
väghållaransvar (Räv) som är ett nationellt samarbetsprojekt 
där styrgruppen består av representanter från Trafikverket, SKL och Riksförbundet 
för enskilda vägar.  En målbild om framtida väghållaransvarsfördelning har tagits 
fram och godkänts av styrgruppen. Målet är att nå visionen om rätt väghållare på 
rätt väg ska genomföras i samarbete med berörda parter. En rationell väghållning 
ska uppnås. Översyn av väghållaransvar är ett uppdrag som regeringen har tidigare 
gett Trafikverket. Vi är positiva till att diskutera hela väghållarfrågan med 
kommunen i den fortsatta dialogen snarare än i enskilda detaljplaner. 
 
Kommentarer: Väghållarfrågan kommer att diskuteras med Trafikverket i ett tidigt 
skede i planprogram eller detaljplaneprocesser, men kommunen anser att det generellt 
ska vara ett kommunalt huvudmannaskap i nya detaljplaner. Om det i större projekt 
uppkommer behov att vägar skall falla under statligt huvudmannaskap kommer detta 
diskuteras med Trafikverket och Lantmäteriet.  
 
Kommunen utreder för närvarande möjligheterna att ändra enskilt huvudmannaskap 
i stora delar av kommunens tätorter. Utredningen kommer även flagga för om det 
finns platser där ett statligt huvudmannaskap är mer lämpligt. Denna utredning och 
eventuellt arbete med att ändra huvudmannaskap löper parallellt med 
översiktsplanearbetet och i samarbete med berörda parter.  
 
Översiktsplanen kan förtydligas genom att inkludera ett generellt ställningstagande 
att kommunen ska se över frågan om huvudmannaskap för bland annat vägar för att 
uppfylla aktuell lagstiftning. 
 
Åtgärder: I avsnittet om väginfrastruktur inkludera ställningstagande om att 
kommunen ska se över frågan om huvudmannaskap för bland annat vägar för att 
uppfylla aktuell lagstiftning. 
 
Trafikverket ser fram emot det fortsatta samarbetet med samhällsutvecklingen 
inom kommunen. 
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Övrigt 
För mer information om Trafikverkets förhållningsätt och syn gällande 
samhällsplaneringen och infrastruktur rekommenderas "Transportsystemet i 
samhällsplaneringen" https://trafikverket.ineko.se/Files/sv- 
SE/25659/Ineko.Product.RelatedFiles/2016_148_transportsystemet_i_samhallsplan
eringen_2017.pdf 
 
Kommentarer: Noterat. 
 
Åtgärder: - 
 
 
Övriga myndigheter 

Sammanfattning av inkomna yttranden 
 
Sjöfartsverket 
Samrådsyttrande gällande ny översiktsplan för Båstad kommun 
 
Sjöfartsverket har mottagit rubricerat ärende för yttrande. 
 
Yttrande 
Sjöfartsverket ser positivt på nu presenterat förslag till ny översiktsplan för Båstad 
kommun och har i sak inget att erinra. 
 
Kommentarer: Noterat. 
 
Åtgärder: - 
 
Övrigt 
Sjöfartsverket gör tolkningen att någon planering av vattenområdena inte 
föreligger och således inte heller någon beskrivning av hur dessa områden skall 
användas. Användning av vattenområdena bör kompletteras i det fortsatta arbetet. 
Inte heller riksintresset för kommunikationer (sjöfart) beslutat av Trafikverket går 
att återfinna i den digitala kartan vilket bör kompletteras. Sjöfartsverket ser inte att 
det finns någon beskrivning kring hur den kommunala planeringen möter den 
nationella havsplaneringen som HaV nu arbetar med, vilket också bör utvecklas och 
kompletteras. 
 
Kommentarer: Riksintresset för kommunikationer (sjöfart) ska redovisas i 
granskningshandlingen. Havsplaneringen kommer att kompletteras med ett avsnitt 
om med kommunens ställningstagande till tillståndspliktiga verksamheter i havet. 
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Åtgärder: Lägg till riksintresset för kommunikationer (sjöfart) till Hänsynskategorin. 
Komplettering av avsnitt om havsplanering och objektstext i havet om hur kommunen 
vill reglera tillståndspliktiga verksamheter i havet. 
 
LFV 
I översiktsplanen nämns ingenting om flyghinder för en civila luftfarten. Detta bör 
nämnas i alla översiktsplaner för att säkerställa att LFV och Försvarsmakten 
remitteras i dessa ärenden. LFV vill påminna kommunen om att följande gäller för 
civil  luftfart: 
 
Alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, pyloner, skyltar, konstverk, 
byggnader etc. som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan skall remitteras 
till LFV. Detta gäller oavsett position på svenskt territorium. Befinner sig objektet till 
havs eller i insjö skall även Kustbevakningen i Karlskrona remitteras. 
 
Observera att som en konsekvens av ovanstående skall även alla vindkraftverk som 
är högre än 20 meter över mark eller vattenyta, oberoende av position, remitteras 
till LFV. Detta gäller överallt, även inom områden speciellt utpekade för vindkraft . 
 
Vidare gäller att alla objekt som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan 
som förekommer i kommunala planer skall remitteras till LFV. 
 
Samråd skall alltså inte enbart ske med Försvarsmakten när det gäller höga objekt 
utan även med LFV för civil luftfart. Vidare skall alltid samråd ske med berörda 
flygplatser inom 60 km radie från det objekt som är högre än 20 meter över mark 
eller vattenytan som skall uppföras. 
 
För Försvarsmakten gäller att objekt högre än 45 meter inom sammanhållen 
bebyggelse samt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse skall 
samrådas med Försvarsmakten. Observera skillnaden i höjder gentemot civil luftfart  
ovan. 
 
Vidare gäller att LFV har CNS-utrustning för överflygning och in- samt utpassering i 
svenskt luftrum utplacerad på en mängd platser i Sverige. Dessa utrustningar utgör 
skyddsobjekt enligt lag och deras positioner får ej röjas, ej heller får de avbildas. 
CNS-utrustningarna omges av skyddsområden och skall oberoende av riksintressen 
för flygplatser skyddas enligt ICAO:s (Internationella civilflygorganisationen) 
regelverk som enligt beslut av EU-kommissionen gäller som lag i EU, därför skall 
LFV remitteras enlig ovan.  
 
I övrigt har LFV inget att anmärka mot översiktsplanen. 
 
Kommentar: Kommunen har lokaliserat utvecklingsområden främst i centrum- och 
kollektivtrafiknära lägen vilket gör att mark inom de områden som påverkas av buller 
från flygplatsen inte är aktuella. De områden som pekas ut för stadsbygd i Storahult 
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och Förslöv påverkas endast av området för hindersfria ytor. Inom dessa områden 
remitteras bygglov över 20 meter till totalförsvaret, LFV och Länsstyrelsen. 
Översiktsplanen kan förtydligas genom att komplettera med text om hindersfria ytor.   
 
Åtgärder: - 
 
Havs och Vattenmyndigheten (HaV) 
 
HaV avstår från att yttra sig i ärendet. 
 
Kommentarer: Noterat. 
 
Åtgärder: - 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
 
MSB avstår från att yttra sig över samråd av översiktsplan för Båstads kommun. 
 
Kommentarer: Noterat.  
 
Åtgärder: - 
 
Lantmäteriet 
Huvudmannaskap för allmän plats 
Om intentionerna för nya/ändrade områden för stadsbygd, verksamheter och 
grönområden ska fastställas i detaljplaner har kommunen att ta ställning angående 
huvudmannaskap för allmänna platser. De allmänna platserna i nämnda områden 
förvaltas nästan uteslutande genom enskilt huvudmannaskap varför det får antas att 
framtida allmänna platser kommer förvaltas på samma sätt. 
 
Översiktsplanen är inte rättsligt bindande men man hade med fördel kunnat 
redogöra för kommunens intentioner angående den rent principiella frågan om att 
hela tätorter förvaltas genom enskilt huvudmannaskap och hur detta inverkar på 
genomförandet av visionerna kring tätorternas utveckling. 
 
Kommentarer: Kommunen anser att det generellt ska vara ett kommunalt 
huvudmannaskap i nya detaljplaner. Om det i större projekt uppkommer behov att 
vägar skall falla under statligt huvudmannaskap kommer detta diskuteras med 
Trafikverket och Lantmäteriet.  
 
Kommunen utreder för närvarande möjligheterna att ändra enskilt huvudmannaskap 
i stora delar av kommunens tätorter. Utredningen kommer även flagga för om det 
finns platser där ett statligt huvudmannaskap är mer lämpligt. Denna utredning och 
eventuellt arbete med att ändra huvudmannaskap löper parallellt med 
översiktsplanearbetet och i samarbete med berörda parter.  
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Översiktsplanen kan förtydligas genom att inkludera ett generellt ställningstagande 
att kommunen ska se över frågan om huvudmannaskap för bland annat vägar för att 
uppfylla aktuell lagstiftning. 
 
Åtgärder: I avsnittet om väginfrastruktur inkludera ställningstagande om att 
kommunen ska se över frågan om huvudmannaskap för bland annat vägar för att 
uppfylla aktuell lagstiftning. 
 
Sveriges geologiska undersökning (SGU)  
Som ett led i SGUs arbete med att effektivisera myndighetens remisshantering avger 
SGU generellt sett inte yttranden i denna typ av ärenden. SGU avstår därför från att 
yttra sig.  
 
SGU har en checklista gällande översiktsplaner som är till hjälp för att hitta till 
relevant information på vår hemsida. 
 
https://www.sgu.se/samhallsplanering/planeringochmarkanvandning/ 
kommunalplanering/ 
 
Kommentarer: Noterat. 
 
Åtgärder: - 
 
Tillväxtverket 
Tillväxtverket avstår från att yttra sig i ärendet. 
 
Kommentarer: Noterat. 
 
Åtgärder: - 
 
Försvarsmakten 
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 
 
Kommentarer: Noterat. 
 
Åtgärder: - 
 
NSR 
Översiktsplanen har en tydlig struktur som är lätt att förstå men saknar 
ställningstagande kring avfallshantering och masshantering.  
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Kommentarer: Översiktsplanen kommer att kompletteras med ett avsnitt om avfall 
under teknisk försörjning för att tydliggöra kommunens ställningstaganden. 
 
Åtgärder: Översiktsplanen kommer att kompletteras med ett avsnitt om avfall under 
teknisk försörjning. 
 
 
Risk och säkerhet, s 20 
NSR ser positivt på att kartlägga gamla deponier. 
 
Kommentarer: Noterat. 
 
Åtgärder: - 
 
Väginfrastruktur, s 24 
NSR instämmer att Köpmansgatan bör åtgärdas för en säkrare miljö. Blir 
Köpmansgatan smalare kommer inte renhållningsfordonen att stanna på den för 
hämtning av avfall på grund av att fordonet då blockera för övriga trafikanter och 
det medför en stor risk för chauffören och skapar irritation hos övriga trafikanter 
NSR ser positivt på att se över möjligheter till evenemangsparkering i östra Båstad 
för bättre framkomlighet i centrum. 
 
Kommentarer: Relevanta delar av inriktningsdokumenten kommer att inarbetas i 
översiktsplanen. Kommunen samråder med NSR i alla detaljplaner för att finna 
lösningar på avfallshantering inklusive framkomlighet för fordon.  
 
Åtgärder: - 
 
Vatten och avloppsförsörjning, s 29 
NSR ser positivt på att prioritera utbyggnaden av kommunalt vatten och 
avloppssystem. Mindre antal enskilda avlopp bidrar till mindre transporter för 
tömning av avlopp. 
 
Kommentarer: Noterat, stämmer överens med översiktsplanens intentioner och 
innehåll. 
 
Åtgärder: - 
 
Planprogram Området vid Båstads nya station, s 101 
I planprogrammet nämns inget om avfall. Detta är ett viktigt område under teknisk 
försörjning. När det byggs ett nytt stationsområde är det viktigt att ta med 
avfallshanteringen tidigt för att se helhetslösningar för gemensamma 
hämtningssystem för att slippa att flera olika fordon ska köra inne i tätbebyggt 
område. 
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Kommentarer: Översiktsplanen kommer att kompletteras med ett avsnitt om avfall 
under teknisk försörjning för att tydliggöra kommunens ställningstaganden. 
 
Åtgärder: Översiktsplanen kommer att kompletteras med ett avsnitt om avfall under 
teknisk försörjning. 
 
Övrigt 
NSR vill påpeka att vid förtätning är det viktigt att tänka på att avfallsmängden ökar 
på grund av fler boenden vilket kräver större miljörum eller tätare hämtning. Tätare 
hämtning ökar transporterna i området som medför mer buller och onödiga utsläpp. 
Vid förtätning är det viktigt att vägarna inte blir smalare så det inte skapar problem 
för renhållningsfordonen. 
 
Kommentarer: Kommunen samråder med NSR i alla detaljplaner för att finna 
lösningar på avfallshantering och hämtning av avfall.  
 
Åtgärder: - 
 
En omlokalisering av en ny återvinningscentral bidrar till ökad trafikbelastning av 
andra vägar än de som nämns i översiktsplanen. 
 
Kommentarer: Vid en omlokalisering av en återvinningsstation kommer kommunen 
under planprocessen hantera frågor om trafikbelastningen som genereras. Kommunen 
kommet att samråda med NSR under processens gång. 
 
Åtgärder: - 
 
NSVA 
Spillvatten 
Kapaciteten på spillvattennätet på sydsidan är begränsad och flera pumpstationer är 
hårt belastade. Andelen ovidkommande vatten i ledningsnätet är stor och bara till 
reningsverket i Torekov mer än fördubblas den inkommande mängden vatten under 
hösten jämfört med sommaren. Detta trots att andelen boende anslutna till nätet 
minskar under hösten. Spillvattensystemet på sydsidan är komplex med flera 
pumpstationer, långa överföringsledningar och många anslutna fastigheter. För att 
få en bättre uppfattning om hur systemet fungerar och var begränsningarna finns 
behöver flödesmätningar genomföras och en modell upprättas. Med hjälp av en 
modell kan åtgärder riktas dit de gör störst nytta. 
 
Åtgärder på spillvattensystemet som leder till minskad belastning eller utökad 
kapacitet är en förutsättning för de exploateringar på sydsidan som är beskrivna i 
Båstads översiktsplan 2018 ska kunna genomföras. 
 
Kommentarer: Kommunen är medveten om att det kommer krävas åtgärder på 
spillvattennätet för att exploateringsområdena i översiktsplanen ska kunna realiseras. 
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Det är av stor vikt för kommunen att arbetet med att identifiera åtgärder startas så 
snart som möjligt. Kommunen bistår NSVA i detta arbete. 
 
Åtgärder: Tydliggör i objektstexterna att exploatering av större områden på sydsidan 
är beroende av åtgärder på spillvattennätet. 
 
Ett skyddsavstånd på 200 m från Torekovs avloppsreningsverk till bebyggelse är i 
minsta laget. En diskussion angående lämpligt skyddsavstånd behöver föras mellan 
NSVA och Båstad kommun. 
 
Kommentarer: Reningsverket är utpekat som en viktig funktion för kommunens 
tekniska försörjning i översiktsplanen och planen pekar inte ut några nya 
exploateringsområden i reningsverkets närhet av flera olika anledningar som 
inkluderar undvika olägenheter för boende men också för att undvika klagomål på en 
väsentlig och prioriterad  verksamhet. I väntan reningsverkets nya miljötillstånd 
utökas skyddsavståndet till 300 meter. Befintliga detaljplaner kan fortfarande 
realiseras. 
 
Åtgärder: Skyddsavståndet kring Torekov reningsverk utökas till 300 meter.  
 
Dagvatten 
Dagvatten är en komplex fråga där ansvaret ligger på flera olika aktörer; kommunen, 
VA- huvudmannen, privata fastighetsägare, m.fl. Dagvattenfrågan behöver därför 
hanteras övergripande i den kommunala samhällsplaneringen. En dagvattenplan för 
Båstads kommun kommer tas fram under 2019. 
 
VA-huvudmannen ansvarar för utformningen av den allmänna VA-anläggningen upp 
till att det allmänna dagvattensystemet är fullt och dagvatten når markytan. Vilka 
konsekvenser som uppstår när dagvattensystemet är fullt och vatten rinner på 
markytan bestäms av hur bebyggelsen är utformad och höjdsatt. 
 
Det allmänna dagvattensystemet dimensioneras för dämning upp till markytan vid 
en viss återkomsttid som beror på bebyggelsetypen. För nya dagvattensystem 
brukar återkomsttiden variera mellan 10 och 30 år. För regn med en återkomsttid 
större än vad ledningsnätet är dimensionerat för upp till ett 100-årsregn, ska vattnet 
kunna hanteras på gator och andra öppna ytor utan att byggnader tar skada. 
Stadsplaneringen som krävs med utformning och höjdsättning för att åstadkomma 
detta är kommunens ansvar. 
 
Det är viktigt att bebyggelse planeras utifrån lågpunkterna. Ingen bebyggelse bör 
placeras i eller i nära anslutning till lågpunkter utan dessa bör reserveras som 
översvämningsytor. Även höjdsättning kring bebyggelse och i förhållande till 
lågpunkter är viktiga för att skapa säkra rinnvägar. På ett flertal platser i områdena 
utpekade för ny eller ändrad bebyggelse finns lågpunkter. För att skapa en hållbar 
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bebyggelse är det viktigt att bebyggelsen i dessa områden anpassas efter 
förutsättningarna enligt ovan. 
 
Kommentarer:  Kommunen är medveten om att  ansvaret för dagvattenhantering är 
delat på flera aktörer och förtydligar detta i sina ställningstaganden. Lågpunkter 
hanteras i översiktsplanen men kan för tydlighets skulle komplettas med i de 
påverkade områdenas objektstexter i kartan.  
 
Åtgärder: Översiktsplanen korrigeras och förtydligas med att dagvatten ska fördröjas 
och omhändertas lokalt utan påverkan på omkringliggande områden. Hur detta ska 
ske utreds i detaljplaneprocessen. I översiktsplanen kommunens ställningstaganden 
förtydligas med att: ” tillräckliga ytor för allmän platsmark för att hantera dagvatten 
(upp till det för planen dimensionerande regnet) från planområdet samt ytor för att 
säkert avleda vatten från upp till 100 års regn ska identifieras under 
detaljplaneprocessen.” Objektstexterna för påverkade områden förtydligas med att 
lågpunkter måste hanteras i detaljplaneskedet. 
 
Båstad tätort 
I Hemmeslöv pekas området mellan Norra vägen och Mellanvägen ut för 
exploatering. Spillvattnet från område ska ledas norrut mot Korpvägen. I samband 
med exploatering av Heden förbereddes ledningsnätet för att även ta emot 
spillvatten från tillkommande områden. En pumpstation kommer behöva anläggas 
inom det nya exploateringsområdet för att leda spillvattnet norrut. Spillvattnet ska 
inte ledas på ledningen i Mellanvägen som redan är hårt belastad. Inom 
exploateringsområdet finns även en större lågpunkt som bör beaktas vid 
planeringen av området. 
 
Kommentarer: Behovet av pumpstation och hur spillvatten ska ledas samt behovet att 
hantera lågpunkten inom området tydliggörs i objektstexterna och tas med som 
förutsättningar för ett kommande detaljplanearbete. 
 
Åtgärder: Behovet av pumpstation och hur spillvatten ska ledas samt behovet att 
hantera lågpunkten inom området tydliggörs i objektstexterna och tas med som 
förutsättningar för ett kommande detaljplanearbete. 
 
För vidare exploatering i Hemmeslöv kommer även en förstärkning av 
vattenledningsnätet från vattentäkten i Eskilstorp längs Hallandsvägen att behövas, 
både av redundans- och kapacitetsskäl. 
 
Kommentarer: Kommunen är medveten om att det kommer krävas åtgärder på 
vattenledningsnätet för att exploateringsområdena inom Hemmeslöv i översiktsplanen 
ska kunna realiseras. Detta tydliggörs i objektstexten i översiktsplanen.  
 
Åtgärder: - 
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Förslöv 
Hålebäcken/Möllebäcken rinner genom Förslövs tätort och problem med 
översvämningar förkommer på flera ställen längs sträckan. På vissa ställen är 
bäcken kulverterad och på vissa ställen är det en öppen bäck. Att kulvertera ett 
vattendrag innebär en begränsning av dess kapacitet. Det har sedan tidigare gjorts 
utredningar om bäcken där ett antal åtgärdsförslag för att minska 
översvämningsrisken har presenterats och är nu aktuella för ett genomförande. 
Utöver det finns det grönytor längs bäcken där kulverteringen kan tas bort och 
säkra översvämningsytor skapas. Att göra åtgärder för att minska 
översvämningsrisken från bäcken är ett väsentligt för att utöka bebyggelsen i 
Förslöv. 
 
Kommentarer: Kommunen är medveten om problemen med dagvattenhantering och 
översvämningsrisk i Förslöv och pekar därför ut stora ytor för hantering av dagvatten. 
Ytterligare ytor kommer behöva pekas ut inom kommande detaljplanearbete. Även 
åtgärder i bäcken måste utföras för att minska översvämningsproblematiken.  
 
Åtgärder: Översvämningsproblematiken och behovet av åtgärder i bäcken tydliggörs i 
objektstexterna och tas med som förutsättningar för ett kommande detaljplanearbete.  
 
Spillvattennätet genom Förslöv är hårt belastat och för att kunna ansluta de 
områden som är utpekade i översiktsplanen måste förstärkningar göras på 
ledningsnätet. 
 
Kommentarer: Kommunen är medveten om att det kommer krävas åtgärder på 
spillvattennätet för att exploateringsområdena i översiktsplanen ska kunna realiseras. 
Det är av stor vikt för kommunen att arbetet med att identifiera åtgärder startas så 
snart som möjligt. Kommunen bistår NSVA i detta arbete. 
 
Åtgärder: Tydliggör i objektstexterna att exploatering av större områden på sydsidan 
är beroende av åtgärder på spillvattennätet. 
 
Stora Hult 
Stora Hult omfattas inte av kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Vid en 
eventuell exploatering av Stora Hult 6:30 behöver dagvattenhanteringen ses över 
samt om området ska vara kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Om inte 
avledningen av dagvatten kan lösas med lokalt omhändertagande behöver nya 
dagvattenledningar läggas från exploateringsområdet till havet eller till annan 
lämplig utloppspunkt. 
 
Kommentarer: Kommunen är medveten om att en dagvattenutredning krävs för att 
lösa frågan om dagvattenhantering i det föreslagna området.  
 
Åtgärder: Objektstexten för det nya stadsbyggnadsområdet i Stora Hult tydliggörs om 
behovet av en lösning av dagvattenhanteringen i tidigt skede i planeringsprocessen. 
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Grevie 
För exploatering söder om Gimlevägen krävs troligtvis åtgärder för att öka trycket i 
vattenledningsnätet. 
 
Kommentarer: Kommunen är medveten om att det finns behov av att flytta befintliga 
ledningar vid exploatering av området kring Böske. Behovet av utredning kring 
ledningsdragning i ett tidigt skede tydliggörs i objektstexterna och tas med som 
förutsättning för ett kommande detaljplanearbete. 
 
Åtgärder: Kommunen är medveten om att det finns behov av att flytta befintliga 
ledningar vid exploatering av området kring Böske. Behovet av utredning kring 
ledningsdragning i ett tidigt skede tydliggörs i objektstexterna och tas med som 
förutsättning för ett kommande detaljplanearbete. 
 
Politiska partier 
Sammanfattning av inkomna yttranden 

 
Bjärepartiet 
Bjärepartiet har inkommit med ett yttrande som lyfter problem med en digital 
handling och att det är ett demokratiproblem om bara ett fåtal kan läsa och förstå 
den nya översiktsplanen.  
 
Kommentarer: Textmaterialet i kartorna, de så kallade objektstexterna kommer att 
utvecklas i arbetet med granskningshandlingen för att tydliggöra kommunens 
intentioner för utvecklingen av platsen.  
 
Kartverktyget som kommunen har valt att använda sig av är en utveckling av ett 
befintligt kartverktyg som kommunen använt i flera år i kommunens digitala karta 
”Båstadkartan”. Den tekniska lösningen har använts av flera kommuner i sitt arbete 
med digitala översiktsplaner och utvecklas kontinuerligt tillsammans med 
leverantören och synpunkterna som inkommit under samrådet är underlag i det 
arbetet.  
 
Båstads kommun anser att en digital översiktsplan är en viktig del av arbete med att 
förbereda för rullande översiktsplanering. Den rullande planeringen ses som en 
förutsättning för att en liten kommun med knappa resurser att ha en aktuell 
översiktsplan. Trots detta har en PDF med strategitexterna tagits fram och denna 
kommer till granskningen utvecklas till att även inkludera objektstexterna som 
tidigare bara funnits i kartan. 
 
Under arbetets gång har det funnits farhågor för att en digital handling kan skapa 
problem för läsaren och under samrådet har det framkommit synpunkter på den 
digitala handlingen och kartlösningen. Kommunen respekterar att det är svårare att 
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hantera den nya typen av översiktsplan för den som inte är van att arbeta med digitala 
karthandlingar. För att underlätta och komma till rätta med problemet har 
kommunen bjudit in brett till de samrådsmingel och samrådsmötet som har ägt rum 
samt erbjudit hjälp att förklara den digitala kartan till de som önskar. 
 
Åtgärder: Objektstexterna kommer att förtydligas. PDF med strategitexter utvecklas 
till att även inkludera objektstexterna som tidigare bara funnits i kartan. 
 
Partiet lyfter också att det saknas planeringsunderlag men framför att 
planeringsunderlaget för landskap, natur- och kulturmiljö är bra och har godkänts 
av kommunfullmäktige som underlag för översiktsplanen. 
 
Kommentarer: Översiktsplanen kommer på ett tydligare sätt inkorporera de 
planeringsunderlag som kommer att ersättas av översiktsplanen. 
 
Åtgärder: Vid antagande av den nya översiktsplanen ska äldre planeringsdokument, 
till exempel fördjupade översiktsplaner och planprogram, samt andra kommunala 
planeringsunderlag ersättas med översiktsplanen. 
 
Bjärepartiet ställer sig bakom Brundtlandskommissionens definition av hållbar 
utveckling och anser att natur- och kulturbygden bör skyddas från exploatering som 
kan förstöra. Företräde ska ges till markanvändning som ut allmän synpunkt är god 
markhushållning. Att tillvarata kulturmiljövårdens riksintressen är en förutsättning 
för långsiktigt hållbar utveckling. 
 
Ny bebyggelse ska fokuseras till tätorterna som har service, infrastruktur och 
kollektivtrafik, främst Båstad och Förslöv har utmärkta utvecklingsmöjligheter både 
för bostadsbebyggelse och verksamheter. 
 
Kommentarer: Noterat, stämmer överens med översiktsplanens intentioner och 
innehåll. 
 
Åtgärder: - 
 
Partiet anser att det är viktigt att småskalighet bibehålls och tillkommande 
bebyggelse inte tillåts skjuta i höjden. Viss förtätning kan göras som inte inverkar 
menligt på grönområden och kulturella miljöer. 
 
Skoltomten, Strandängsskolan, i centrala Båstad ska fortsättningsvis användas för 
skoländamål och undantas från centrumområdet där lägenheter och omsorg 
föreslås.  
 
Kommentarer: Översiktsplanen ange inget våningsantal eftersom detta prövas i den 
efterföljande detaljplaneprocessen. Området kring Strandängsskolan är planerat som 
stadsbygd i översiktsplanen och kan enligt definitionen inkludera bland annat 
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skolverksamhet och bostäder. Förvaltningen har valt att inte specificera användningen 
av marken i mer detalj i väntan på beslut om skolstrukturen in kommunen.  
 
Åtgärder: - 
 
Byggnation på landsbygden ska ske med stor varsamhet och respekt. 
 
Partiet är positivt till alternativ användning av biytor, som inte längre behövs för 
huvudnäringen, för att förbättra möjligheten att driva jordbruket vidare. 
 
Bjärepartiet vill att en restriktiv hållning ska beaktas i La, Lb och Lc områdena som 
beskrivs i översiktsplanen. 
 
Kommentarer: Noterat, stämmer överens med översiktsplanens intentioner och 
innehåll. 
 
Åtgärder: - 
 
Följande åtgärder stöds av Bjärepartiet (synpunkterna i sin helhet): 
• En bebyggelseinventering bör göras för samtliga tätorter och läggas ut på 
kommunens hemsida. 
 
• I tätorterna Båstad, Torekov och Rammsjöstrand, samt för övriga enskilda 
byggnader med särskilda kulturvärden bör en antikvarisk förundersökning med 
konsekvensbeskrivning göras för att underlätta bygglovshanteringen samt en 
kulturhistorisk undersökning för att värna bygdens kvaliteter som underlag till en 
bevarandeplan. 
 
• Naturvårdsprogrammet behöver uppdateras. Är 20 år gammalt. 
 
Kommentarer: Uppdatering av Naturvårdsprogrammet är önskvärt med inga resurser 
finns tillgängliga för att utföra arbetet. 
 
Åtgärder: - 
 
• Aktiva åtgärder behövs för att knyta ihop naturvårdsområden och skapa grönstråk 
för människor och djur på de områden där naturområden saknas. 
 
Kommentarer: Översiktsplanen fortsätter ett arbete om grön- och blåstruktur som 
startats i ÖP08 och Strukturplan för Skåne Nordväst där målet är att knyta ihop 
befintliga stråk. Förvaltningen anser att ett fortsatt och mer detaljerat arbete med 
kommunens grön- och blåstruktur skulle gynna kommunens utveckling.  
 
Åtgärder: - 
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• Att trafiksituationen sommartid är problematisk längs Köpmangatan får inte 
försvåra för handeln och dess kunder genom att ta bort all parkering längs gatan. 
Många åretruntboende på Bjäre är äldre och kan inte klara sig utan bil. Pendelbuss 
kan lösa viss del av sommartrafiken. 
 
• Kollektivtrafiken når inte alla ute på landsbygden vilket gör att bilen är helt 
nödvändig för många. 
 
Kommentarer: Situationen på Köpmansgatan utreddes i en åtgärdsvalsstudie 
tillsammans med Trafikverket och en mängd andra aktörer under 2014-2015. 
Åtgärder gällande parkeringssituationen utreds och åtgärdas nu av Teknik & Service. 
Översiktsplanen lyfter frågan om evenemangsparkering för att undvika att trafiken på 
Köpmansgatan ökar i så stor utsträckning under evenemang. Bilen kommer fortsatt 
vara viktig på landsbygden och därför krävs att kommunen verkar för att underlätta 
för bilister att göra delar av sin resa med bil och delar av resan med kollektivtrafik. En 
utbyggnad av laddinfrastrukturen är också ett viktigt sätt för kommunen att 
underlätta en övergång till alternativa drivmedel. 
 
Åtgärder: - 
 
• Bjärepartiet anser att den mark, som ligger norr om Willab Garden i korsningen 
mellan E6:an och väg 115, ska ligga kvar som verksamhetsområde. Det är ett 
utmärkt läge att exponera Båstad på. 
 
Kommentarer: Området anses som mindre lämpligt för exploatering eftersom det 
ianspråktar jordbruksmark i ett läge där det finns möjligheter till förtätning inom 
befintligt verksamhetsområde. För nya verksamheter finns alternativa lokaliseringar. 
Byggnation norr om väg 115 bryter en barriär och skulle över tid leda till en 
förändring till upplevelsen av Bjäre vid entrén från motorvägen.  
 
Åtgärder: - 
 
• I hamnområdet i Båstad omarbetas för närvarande detaljplanen. Bjärepartiet 
accepterar inte att del av parkmarken/stranden läggs som kvartersmark och 
därmed inte längre är till för allmänheten. Våra stränder och parker ska vara 
tillgängliga för alla. 
 
Kommentarer: Frågan hanteras i detaljplaneprocessen. Rekreation främjas i området i 
närheten av strandkanten. 
 
Åtgärder: - 
 
• För Kattvik bör en detaljplan upprättas för att reglera befintlig bebyggelse och 
styra ny bebyggelse med hänsynsbestämmelser. Kommunfullmäktige har antagit ett 
program till fördjupad översiktsplan för Norrviken/Kattvik, som endast medger att 
ett fåtal lucktomter får bebyggas på landsidan av Kattviksvägen och ingen 
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ytterligare utbyggnad på övre Kattvik. Detta program och KF:s protokoll med 
ändringar finns det ingen länk till och är inte heller infört i översiktsplanen. 
 
Kommentarer: Översiktsplanen kommer på ett tydligare sätt inkorporera de 
planeringsunderlag som kommer att ersättas av översiktsplanen. Förvaltningen 
förespråkar att områdesbestämmelser tas fram för Kattviksområdet för att kunna 
reglera lovplikten.  
 

Åtgärder: Vid antagande av den nya översiktsplanen ska äldre 
planeringsdokument, till exempel fördjupade översiktsplaner och planprogram, 
samt andra kommunala planeringsunderlag ersättas med översiktsplanen. 
Förtydliga översiktsplanen med objektstext för Övre Kattvik. 
 
• Apelrydsskolan med sitt läge, sin bebyggelsekaraktär och sin öppna vy mot havet, 
ingår också i ovannämnda program, där kommunfullmäktige enhälligt uttalade att 
ingen byggnation skall tillåts på sjösidan av sträckan Norrviken-Paulins väg. 
En GC-väg bör byggas från stranden till infarten vid Norrvikens trädgårdar. Det är en 
del av Kattegattleden och sträckan är hårt trafikerad och farlig för oskyddade 
trafikanter. 
 
Kommentarer: Översiktsplanen kommer på ett tydligare sätt inkorporera de 
planeringsunderlag som kommer att ersättas av översiktsplanen. Befintlig verksamhet 
bör kunna utvidga sin verksamhet. Ambitionen med mycket restriktiv hållning mot 
bebyggelse Norrviken – Paulins väg får inte föregripa en prövning. 
 
Åtgärder: Vid antagande av den nya översiktsplanen ska äldre planeringsdokument, 
till exempel fördjupade översiktsplaner och planprogram, samt andra kommunala 
planeringsunderlag ersättas med översiktsplanen.  
 
• För Norrvikens trädgårdar med förslag till tillkommande verksamheter bör en 
kulturhistorisk utredning med konsekvensbedömning ligga till grund för detaljplan 
med hänsynsbestämmelser för kulturmiljö som tydligt värnar riksintressets uttryck. 
 
För att löpande värna anläggningens kulturhistoriska värden är på sikt även 
framtagandet av en vård- och underhållsplan för byggnaderna relevant. Ett sådant 
dokument bör även inkludera anläggningens struktur och växtmaterial och tydligt 
inkludera ett kulturhistoriskt förhållningssätt även till dessa delar. 
 
Vid Norrviken har viss exploatering skett i närområdet. Det är oklart om alla värden 
i tidigare underlagsrapporter består idag, till viss del kan skogsbruksåtgärder 
vidtagits som sänkt värdena i vissa delar. Området behöver återinventeras till sin 
helhet. 
 
Kommentarer: I en ny detaljplaneprocess hanteras riksintressets värden  i mer detalj 
och i det skedet avgörs om ytterligare utredningar behövs. I nuvarande detaljplan 
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skyddas kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och stilträdgårdarna  på Norrvikens 
trädgårdar.  
 
I Norrvikens närområde styrs exploatering och bevarande av detaljplan och därför 
anses inte lovplikten behöva utökas med markplikt för trädfällning. 
Markägaren har ansvar att bevara värdefulla områden. 
 
Åtgärder: - 
 
Bjärepartiet vill värna om och varsamt utveckla den natur och kultur som gör oss 
unika. Vid avvägning mellan olika samhällsintressen ska natur och kultur prioriteras 
högt. 
 
Kommentarer: Noterat, stämmer överens med översiktsplanens intentioner och 
innehåll. 
 
Åtgärder: - 
 
Centerpartiet 
Centerpartiet har inkommit med ett yttrande som i vissa fall avviker från tidigare 
beslut till exempel inriktningsdokumenten. Centerpartiet framför att de inte anser 
att prioritering innebär ett totalstopp för utveckling, boende och verksamhet i andra 
delar av kommunen än där tågstationer finns. 
 
Centerpartiet anser sig inte kunna står bakom att hela västra Bjäre till stor det 
undanhålls utveckling och att kommunal urbanisering genom att merparten av 
utveckling planeras i Båstad med Hemmeslöv och Förslöv och i viss mån i Grevie. 
 
Partiet anser att det ska finnas mer avsatt mark för boende i Torekov och 
Lindströms backe i Västra Karup för att ge underlag till besöksnäring och utveckling 
av kollektivtrafik och service. Partiet anser också att fler områden från ÖP08 ska 
lyftas fram för att främja levande landsbygd i Rammsjö by, Torekov Solsidan och 
Ängalagsvägen. I Hov bör också finnas möjlighet till boende för att ge stöd åt 
kollektivtrafiken. 
 
Kommentarer: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för 
översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum – och stationsnära 
lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslagen som framförts 
frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. 
 
Åtgärder: - 
 
Centerpartiet ser med oro att man tar död på det som idag är centrala Båstad och att 
det finna tankar på att stänga skolan, flytta brandstationen, kommunkontoret och 
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macken för att ge plats för bostäder och att detta inte framgår mer än genom 
ny/förändrad stadsbygd. 
 
Kommentarer: Området kring Strandängsskolan är planerat som stadsbygd i 
översiktsplanen och kan enligt definitionen inkludera bland annat skolverksamhet och 
bostäder. Förvaltningen har valt att inte specificera användningen av marken i mer 
detalj i väntan på beslut om skolstrukturen in kommunen.  
 
Åtgärder: - 
 
Partiet framför följande synpunkter (synpunkterna i sin helhet):  
Sid 2. Andra stycket Utvecklingsstrategi . Mening ändras till "För att skapa 
strukturer i samhället som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara fokuserar 
översiktsplanen på att skapa förutsättningar för attraktiva bostadsmiljöer, 
verksamheter och kommunal service i huvudsak i kollektivtrafiknära läge" 
 
Kommentarer: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för 
översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum – och stationsnära 
lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslagen som framförts 
frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. 
 
Åtgärder: - 
 
Sid 3. Miljökvalitetsmål. Synpunkter. 
Mål 3 och 8. Vi menar att kommunen har dålig koll på bäckars och liknandes 
påverkan. Mål 10. Vi har i kommunen ingen kunskap om havsmiljön . 
Mål 11. Skulle kunna ges till lantbrukarna att anordna. 
Mål 16. Hur det vilda djurlivet ser ut har kommunen dålig koll på Viktigt i 
planeringen av grönstråk och liknande så att t ex inte naturliga "djurleder" skärs 
av/förstörs. 
 
Kommentarer: I kommunens strategiska miljöarbete arbetas det aktivt med 
åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt. I planeringen av den fysiska 
miljön finns ett stort fokus på hantering av dagvatten så att för snabb avrinning inte 
har en negativ påverkan på recipienten. Kommunen har begränsad kunskap om 
havsmiljön och väljer därför en restriktiv hållning med fokus på bevarande av natur- 
och djurlivet. Kommunen kan genom att lyfta frågan om våtmarkers betydelse stödja 
andra aktörer i sitt arbete att anlägga våtmarker. Översiktsplanen fortsätter ett 
arbete om grön- och blåstruktur som startats i ÖP08 och Strukturplan för Skåne 
Nordväst där målet är att knyta ihop befintliga stråk. Förvaltningen anser att ett 
fortsatt och mer detaljerat arbete med kommunens grön- och blåstruktur skulle gynna 
kommunens utveckling.  
 
Åtgärder: - 
 
Sid 5. Strukturplan. 
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Den negativa påverkan på kollektivtrafikförsörjningen såsom längs sydkusten måste 
uppvägas med en bättre och utvecklad Närtrafik. 
Sid. 7-8. Arbetspendling. 
Statistiken kring in-/utpendling visar på kraftig ökning av inpendling jämfört med 
utpendling. Det visar att det finns ett bra underlag för inflyttning till fast boende om 
bara planer arbetas fram för att möjliggöra boende. Vi får nu via media information 
att Lindab tar hem verksamhet till Grevie som erbjuder ytterligare arbetstillfällen. 
Det är hög tid att planlägga Grevie 37:1 (Böske). 
 
Kommentarer: Noterat, stämmer överens med översiktsplanens intentioner och 
innehåll. 
 
Åtgärder: - 
 
Sid 9. Vi ifrågasätter dessa jättestora bussar som utgör kollektivtrafik. Det ger ingen 
bra bild när man ser dessa många turer med tomma bussar. Dock är turtäthet 
viktigare än små bussar. 
 
Kommentarer: Båstads kommun har i dagsläget en god kollektivtrafik baserat på de 
satsningar som gjorts i och med Hallandsåstunnelns öppnande och de nya 
stationslägena i Båstad och Förslöv. För att behålla dagens turtäthet är det viktigt att 
kommunen planerar för ett samhälle där underlaget för kollektivtrafiken koncentreras 
och skapar möjligheter för att använda ett effektivt system. I diskussioner med 
Skånetrafiken har frågan om möjligheter med mindre bussar på landsbygden och de 
mindre tätorterna lyfts regelbundet med tyvärr utan resultat. Anledningen att är att 
ett mindre fordon inte skulle minska de totala kostnaderna för linjen nämnvärt på 
grund av bibehållna personalkostnader. 
 
Åtgärder: - 
 
Sid. 11. Kommunens ställningstagande Kommunal service. 
Punkt 4. Vi motsätter oss inte denna ståndpunkt, men tror inte att det är möjligt. 
Byggnaders utformning för att användningen skall kunna ändras. Med tanke på 
pågående projekt kan vi inte se att det är möjligt mer än i undantagsfall . Också olika 
krav från myndigheter och profession indikerar svårigheten. Mjukare eller ändrad 
skrivning men med inriktning att det byggs flexibelt. 
 
Kommentarer: Omformulera ställningstagandet för att förtydliga att kommunen i 
möjligaste mån ska planera för flera olika användningar, men med vetskapen att det 
inte är lämpligt i alla typer av byggnader. 
 
Åtgärder: Omformulera ställningstagandet till: Byggnader för kommunal service och 
verksamheter ska i den mån det är möjligt utformas på sådant sätt att användningen 
av lokalerna kan ändras över tid 
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Sid. 11. Kommunens ställningstagande Resonemang. Någon slags IT-
infrastrukturlösning för att främja samåkning vore önskvärt. 
 
Kommentarer: Arbete med att utveckla ett IT system för samåkning anses inte vara en 
fråga för översiktsplanen.  
 
Åtgärder: - 
 
Sid.12.   Kommunens ställningstagande Bostadsförsörjning. 
Punkten "Förtätning" . Det måste vara förtätning med försiktighet.  Så att inte 
områdens karaktär och miljö raseras. 
 
Kommentarer: Lämpligheten att ett förtätningsprojekt avgörs i 
planbesked/detaljplaneprocess eller direkt i bygglov i ett mindre projekt.  
 
Åtgärder: - 
 
Punkten ''Nedprioriteringen av byggnation där verksamheter, handel och kommunal 
service ej finns tas bort även om det går emot Bostadsförsörjningsprogrammet. Att 
ha kvar skrivningen innebär att Västra Karup annars nedprioriteras. Vi menar att 
Västra Karup har utvecklingspotential och ligger dessutom längs kollektivtrafiklinje. 
Lindströms backe skall ingå i det som kallas stadsbygd. Vi ställer oss bakom 
prioriteringen men det får inte vara totalstopp utanför plan, i undantagsfall ska 
byggnation kunna godkännas. 
 
Kommentarer: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för 
översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum – och stationsnära 
lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslagen som framförts 
frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. 
 
Åtgärder: - 
 
Sid 14. Resonemang. Bostadsbyggnation utanför detaljplanerat område. Vi delar 
bedömningen men det får inte vara ett totalstopp och så bedömer vi också texten. 
För lantbrukets generationsväxling vill vi tillåta enbostadshus i anslutning till övrig 
byggnation. 
 
Kommentarer: Att lyfta att styckning av tomter och spridd bebyggelse på landsbygden 
är tillåtet för vissa grupper är inte lämpligt eftersom alla kommuninvånare måste 
behandlas lika. Inom Lb- och Lc områden ska ny bebyggelse företrädelsevis placeras 
inom redan byggd miljö. 
 
Åtgärder: - 
 
Sid 16. Kommunens ställningstagande Näringsliv och verksamhetsmark. 
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Prioritering detaljplaner är en bra riktlinje att följa. Men det måste kunna ske 
undantag. Exempelvis ser vi området vid Hallandsås motell (eller vad det heter) som 
tänkbart område för etablering. Vi vill se ytterligare punktmarkeringar.  1. 
Kommunen säkerställer att mark finns för verksamhetsetablering i anslutning till de 
sex tätorterna. 2. Kommunen planerar för typ Industrihotell inom kommunen. 
Resonemanget att Båstads kommun har få möjligheter att på kommunägd mark 
skapa möjligheter för nya verksamhetsområden  stryks. Istället skall kommunen 
säkerställa att det finns kommunägd verksamhetsmark. Det är viktigt att kunna 
erbjuda möjligheter till företagsetablering och därmed skapa arbetstillfällen inom 
kommunen. Resonemangstexten måste bli mer positiv till verksamhetsetablering. 
 
Kommentarer: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för 
översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum – och stationsnära 
lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslagen som framförts 
frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. 
 
Åtgärder: - 
 
Sid 17. Kommunens ställningstagande Mötesplatser, folkhälsa och trygghet. 
Noterar att "1% målet" också kan användas till lokaler för kreativt skapande. Detta 
säger vi nej till, vi vill se att 1% går till s k kulturell utsmyckning. 
 
Kommentarer: I målen i kommunens kulturprogram kopplas kultur till 
folkhälsoarbetet vilket inkluderar kreativt skapande.   
 
Åtgärder: - 
 
Sid 19. Farligt gods och väg 115. Vi delar uppfattningen men det innebär att 
verksamhet som hanterar farligt gods ej kan etableras i norra delen av kommunen. 
Eller skall transporterna ske via nya stationsområdet??? 
 
Kommentarer: Ställningstagandet kring transportleder för farligt gods bör ändras till 
att kommunen ska arbeta för att Trafikverket ska utföra åtgärder längst väg 115 för 
att undvika att vattenskyddsområdet inte påverkas vid en olycka.  
 
Åtgärder: Ställningstagande och resonemang ska ändras till att kommunen ska arbeta 
för att Trafikverket ska utföra åtgärder längst väg 115 för att undvika att 
vattenskyddsområdet inte påverkas vid en olycka. 
 
Sid. 21.  Kommunens ställningstagande Kollektivtrafik. 
Resonemang. Minskningen av bilresor bör uttryckas i km istället för antal resor. Att 
ta bilen till t ex tågstationen i st f till t ex Ängelholm minskar ju inte antalet bilresor 
men sparar miljö. 
 
För att nå en mer hållbar bilism kan också den digitala utvecklingen bidra. T ex 
någon form av IT-infrastrukturlösning  för samåkning/beställning av resa. 
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Elfordonens utveckling mot bättre och bättre funktion måste tas med i all planering. 
Hela strukturen behöver ses över med laddmöjligheter och kanske 
parkeringsmöjligheter med induktiv laddning. 
 
Kommentarer: Resonemangtexten refererar till Region Skånes färdmedelsfördelning. 
Om en resa sker med bil och kollektivtrafik så räknas det som varsin resa med vartdera 
färdmedel. Arbete med att utveckla ett IT system för samåkning anses inte vara en 
fråga för översiktsplanen. Synpunkterna på möjligheterna med laddmöjligheter ligger 
i linje med översiktsplanen. 
 
Åtgärder: - 
 
Sid. 23.  Kommunens ställningstagande Gång och cykel. 
Punkten "Gång- och cykelstråk mellan tätorter o s v" förstår vi inte betydelsen av. 
Stryks. Betyder det att vi inte skall bygga cykelstråk mellan orter eller är det bara en 
markering om strategisk betydelse. 
 
Med elcyklar färdas man lättare längre sträckor och vi vill t ex se cykelstråk som 
möjliggör cykelpendling även mellan tätorter och över kommungränser. De är också 
hälsofrämjande som motionsstråk . 
 
Kommentarer: Längre cykelstråk mellan tätorter och över kommungränser ligger i 
linje med översiktsplanen 
 
Åtgärder: - 
 
Sid. 24.  Kommunens ställningstagande Väginfrastruktur. 
För att få en säkrare trafik och kanske också färre bilresor/km är 
trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder viktiga både där kommunen har ansvar, men 
också i samarbete med Trafikverket. Planering av uppställningsplatser för husbilar 
är viktig och då så att kollektivtrafik kan utnyttjas för vidare transport till 
"centrum". 
 
Kommentarer: Uppställningsplatser kan anläggas inom område för stadsbygd. 
 
Åtgärder: -  
 
Sid 26. Digital infrastruktur. 
Tydligare karta tack och lite mer statistik och/eller tabell. 
 
Kommentarer: Kartan från Region Skåne visar schematiskt hur långt utbyggnaden i 
kommunen har kommit. Utvecklingen presenterar även i  text och detta avsnitt 
uppdateras med senast tillgängliga siffrorna. 
 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
 
 
 
 
 
 
 

72 (189) 
 
 
 
 
 
 

Åtgärder: Utvecklingen presenterar även i  text och detta avsnitt uppdateras med 
senast tillgängliga siffrorna. 
 
Sid. 28.  Kommunens ställningstagande Magnetfält. 
Ställningstagande till magnetfält och dess påverkan behöver preciseras mer. T ex 
avstånd och vad som menas med rimliga kostnader. Det känns som mer tyckande än 
vetande och vem ska t ex bedöma vilka elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. 
 
Kommentarer: Förvaltningen har använt formuleringar som tagits fram av de fem 
svenska myndigheter som arbetar med eventuella hälsoeffekter från magnetfält. Vad 
som är rimliga kostnader får avgöras i planering av ett individuellt projekt. 
 
Åtgärder: - 
 
Sid 29.  Kommunens ställningstagande Vatten- och avloppsförsörjning. 
Punkt 4. Var kan man se dessa stoppområden i ÖP??  Utan att ha tillräcklig kunskap 
om detta måste ev. byggnation bedömas ur miljösynpunkt utan totalstopp. 
 
Kommentarer: Ärenden gällande enskilda avlopp handläggs av miljöavdelningen och i 
deras bedömning avgörs om ett enskilt avlopp är lämpligt eller ingår i ett 
stoppområde. 
 
Åtgärder: - 
 
Sid 32. Ett av argumenten att ansluta till Sydvatten var att befintliga vattentäkter 
kunde stängas ner för att motverka de begränsningar  som skyddet av vattentäkten 
skulle ge för lantbruket. Alltså restriktivitet med att hålla igång befintliga 
vattentäkter. 
 
Kommentarer: Samrådshandlingen föreslår att ska utredas om det finns behov för ett 
mer långsiktigt skydd för utsläckta vattentäkter och konsekvenser vid eventuell 
förorening inom en vattentäkt. Om en utredning visar att en eller några vattentäkter 
kan skyddas för att kunna garantera dricksvattenförsörjningen i ett mycket långsiktigt 
perspektiv anses detta vara av större vikt än att marken kan exploateras. 
 
Åtgärder: - 
 
Sid. 34. Energiproduktion. 
Här konstateras i stort att det inte finns möjlighet till energiproduktion i kommunen. 
Men nog måste väl solenergin och dess utveckling ge goda möjligheter till 
energiproduktion. Kommunens fastigheter och inte minst nya byggnader måste 
utnyttjas till energiproduktion. Kanske skull man undersöka möjligheten till 
solenergianläggningar på mark, t ex där mark inte anses byggbar. (T ex Östra Karup, 
Stensån). Havsbaserad energiproduktion borde heller inte vara uteslutet Bättre 
skrivning tack. 
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Kommentarer: Översiktsplanen hänvisar till beslut tagna genom antagandet av 
kommunens miljö- och energiprogram. Eftersom solenergi inte hanteras i någon större 
utsträckning i miljö- och energiprogram finns det ett antal kompletterande 
ställningstaganden i översiktsplanen.  
 
Åtgärder: - 
 
Sid 39. Grön- och blåstruktur. 
Prioritering av allmän platsmark i st för park och natur i detaljplaner som innebär 
att kommunen skall sköta dessa har en kostnadseffekt som är viktigt att känna till. 
 
Kommentarer: Noterat. 
 
Åtgärder: - 
 
Sid 45-50 . 
Båstad. Stadsbygd ny/ändrad Lyckanområdet, skolområdet, förskoleområdet. Stor 
hänsyn och väl genomarbetat underlag måste finnas vid en ev. förändring av detta 
område. Eventuell byggnations antal våningar bör ej överstiga 3 våningar. Skola 
skall finnas kvar inom området. Likaså skall brandstationen och kommunhuset 
finnas kvar. Vid en förtätning är det viktigt att allmänna ytor, lekparker, parker och 
utrymme för rörligt friluftsliv bevakas. 
 
Kommentarer: Översiktsplanen ange inget våningsantal eftersom detta prövas i den 
efterföljande detaljplaneprocessen. Området kring Strandängsskolan är planerat som 
stadsbygd i översiktsplanen och kan enligt definitionen inkludera bland annat 
skolverksamhet och bostäder. Förvaltningen har valt att inte specificera användningen 
av marken i mer detalj i väntan på beslut om skolstrukturen in kommunen.  
 
Åtgärder: - 
 
Torekov. Bostadsmark ändrad, avsätts för framtida utbyggnad. (Solsidan, 
Ängalagsvägen, Lyckeborgsvägen/Tunbyvägen) 
 
Kommentarer: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för 
översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum – och stationsnära 
lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslagen som framförts 
frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. 
 
Åtgärder: - 
 
Västra Karup. Hela Lindströms Backe markeras som ny stadsbygd. Gång- och 
cykelväg till idrottsplatsen markeras (om den inte redan är det). Cykelstråk mot 
Grevie markeras. 
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Kommentarer: Kommentarer: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger 
till grund för översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum – och 
stationsnära lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslagen som 
framförts frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. Möjlig stäckning för gång- 
och cykelväg mellan Västra Karup och Grevie är utmärkt i kartan (kartlager 
transportsystem). 
 
Åtgärder: - 
 
Östra Karup. Mer verksamhetsmark. På nytt utreda möjligheten att anlägga 
verksamhetsmark norr om väg 115. Cykelstråk mot Hasslöv markeras. 
 
Kommentarer: : Området anses som mindre lämpligt för exploatering eftersom det 
ianspråktar jordbruksmark i ett läge där det finns möjligheter till förtätning inom 
befintligt verksamhetsområde. För nya verksamheter finns alternativa lokaliseringar. 
Byggnation norr om väg 115 bryter en barriär och skulle över tid leda till en 
förändring till upplevelsen av Bjäre vid entrén från motorvägen. Möjlig stäckning för 
gång- och cykelväg mellan Östra Karup och Hasslöv märks ut i kartan. 
 
Åtgärder: - 
 
Grevie. Prioritering av Böske 37:1. Cykelstråk mot Västra Karup markeras. 
 
Kommentarer: Noterat, stämmer överens med översiktsplanens intentioner och 
innehåll. Möjlig stäckning för gång- och cykelväg mellan Västra Karup och Grevie är 
utmärkt i kartan (kartlager transportsystem). 
 
Åtgärder: - 
 
Sid55. 
Området söder om Gimlevägen i anslutning till Nötte Backar markeras som La 
Området Salomonhög, golfbanan, märks med La. Hela Lindströms backe i Västra 
Karup undantas från La Lb. 
 
Kommentarer: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för 
översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum – och stationsnära 
lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslagen som framförts 
frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. 
 
Åtgärder: - 
 
Sid 73. 
Rubriken skall väl också vara Segeltorp. 
 
Kommentarer: -  
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Åtgärder: Rubriken korrigeras till Segeltorp under kommunens förhållningssätt i 
avsnittet Kulturmiljövård. 
 
Sid 79. 
Hur påverkas verksamhetsområdena i Förslöv med 30 m skydd mot väg?? 
 
Kommentarer: Avståndet till för skyddsområde till allmän väg  på 30 meter hanteras i 
detaljplaneprocessen. 
 
Åtgärder: - 
 
KARTDOKUMENT. 
 
Vi har utgått från textdokumentet men måste påpeka att Torekov och Västra Karup 
inte är rättvist behandlade i översikten utvecklingsstrategi/bebyggelse.  I textrutan 
är Torekov till för besöksnäringen och Västra Karup ett slags centrum för dess 
omvärld. Vi menar att både Torekov och Västra Karup är utmärkta bostadsorter och 
skall utvecklas som sådana. Båda har kollektivtrafik och planering för fler bostäder 
ger då också ett bättre underlag för detta och all annan service. 
 
Kommentarer: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för 
översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum – och stationsnära 
lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslagen som framförts 
frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. 
 
Åtgärder: - 
 
Naturligtvis står vi också bakom insända synpunkter från Förslövs 
Centerpartiavdelning. 
 
Kommentarer: Inget yttrande har inkommit från Förslövs centerpartiavdelning. 
 
Åtgärder: - 
 
Liberalerna 
-  Vi uppskattar de ställningstaganden som gjorts avseende bebyggelse utanför 
detaljplan. Det är utomordentligt viktigt att dessa ställningstaganden respekteras 
för att inte typiska landskapsvärden skall gå förlorade. 
 
Kommentarer: Noterat, stämmer överens med översiktsplanens intentioner och 
innehåll. 
 
Åtgärder: - 
 
- Hänsyn till kulturmiljön, platsens historia och miljövärden ska alltid vara med vid 
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planläggning och framtida bebyggelse utanför detaljplanelagda områden. 
 
Kommentarer: Noterat, stämmer överens med översiktsplanens intentioner och 
innehåll. 
 
Åtgärder: -  
 
- Liberalerna vill understryka behovet av planberedskap för verksamhetsmark. 
Kommunen behöver mer mark för verksamheter, inte minst i skyltlägen, tex vid våra 
järnvägsstationer och vid Hallandsåsen. 
 
Kommentarer: Översiktsplanen pekar ut mark som är detaljplanelagd och möjligt att 
exploatera efter befintlig plan eller ändras för förtätning. Planen pekar också ut mark 
där detaljplan för verksamhetsmark skulle prioriteras. Marken anses täcka behovet 
fram till 2030.  
 
Åtgärder:  - 
 
- Vi vill betona att den kommunala marken norr om väg 115 i Östra Karup ska ligga 
som reserv/skydd vid översvämningar och inte tas i bruk för verksamhetsmark. 
 
Kommentarer: Noterat, stämmer överens med översiktsplanens intentioner och 
innehåll. Marken ligger markerad som landsbygd och kan användas som ytor för 
översvämning. 
 
Åtgärder: - 
 
- På södra kommundelen finns vattentäkter, som kommer att avvecklas i samband 
med påkoppling till Sydvatten. Trots det är det lämpligt att behålla vissa 
skyddsområden i reserv. 
 
Kommentarer: Noterat, stämmer överens med översiktsplanens intentioner och 
innehåll. 
 
Åtgärder: - 
 
- Transport av farligt gods genom våra skyddsområden för vattentäkter innebär 
stora risker för våra vattentäkter. Det framgår inte på vilket sätt vi vidtagit åtgärder 
för att minimera riskerna. 
 
Kommentarer: Ställningstagandet kring transportleder för farligt gods bör ändras till 
att kommunen ska arbeta för att Trafikverket ska utföra åtgärder längst väg 115 för 
att undvika att vattenskyddsområdet påverkas vid en olycka.  
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Åtgärder: Ställningstagande och resonemang ska ändras till att kommunen ska arbeta 
för att Trafikverket ska utföra åtgärder längst väg 115 för att undvika att 
vattenskyddsområdet påverkas vid en olycka. 
 
- För att minska volymerna av dagvatten är det lämpligt med en översyn av 
hårdgjorda ytor vid kommande omläggningar av ytskikt för att uppnå större 
genomsläppning av dagvatten. 
 
Kommentarer: Frågan kommer att beaktas vid kommande omläggningar av t ex vägar 
och asfalterade ytor. Infiltration och omhändertagande av dagvatten kan ske på flera 
olika sätt. Ett sätt kan vara att låta en remsa längs gata eller parkeringsyta bestå av 
genomsläppligt material såsom t ex grus eller armerat gräs. Raingarden, gröna tak 
samt plantering av träd är också åtgärder som kan vidtas för att både infiltrera och 
fördröja dagvatten samt skapa en grönare miljö med bättre luftkvalitet, 
ekosystemtjänster m.m. Lämpliga åtgärder är inte sällan unika och platsspecifika. 
Bästa och lämpligast åtgärd måste studeras samt vägas mot bland annat ekonomiska 
aspekter, tillgänglighet innan val av åtgärd sker. Dagvattenfrågan hanteras även i 
detaljplaneprocessen. 
 
Åtgärder: - 
 
- Många nya grönstråk finns inritade i kartmaterialet, men vi saknar en del befintliga 
såsom, tvärsträckningen av Skåneleden från Öllöv till Båstad, Sinarpsleden, 
Pershögsslingan, Axeltorpsslingan, Påarps kyrkväg, Beskedalsslingan. 
 
Kommentarer: Översiktsplanen kompletteras med Skåneleden och flera mer lokala 
slingor främst kring Västra Karup.  
 
Åtgärder: Översiktsplanen kompletteras med Skåneleden och flera mer lokala slingor 
främst kring Västra Karup. 
 
- Alla kommunens tätorter bör ha grönstråk i sig och runt sig då naturen ger 
invånarna möjlighet till rekreation, motion och social gemenskap. 
 
Kommentarer: Noterat och stämmer överens med översiktsplanens intentioner.  
 
Åtgärder: Grönstråk kring Östra Karup ses över. 
 
- På Salomonhögs högplatå, finns norra Europas största bronsåldersgravfält. Helt 
följdriktigt omfattas större delen av detta område av La-område, medan mitten, som 
motsvaras av Bjäre GK, endast har LB-klassning. Området är öppet och sikten vid en 
tillkommande byggnad inom det tänkta Lb-området skulle därför påverka hela det 
omgivande La-området. Vi menar därför att hela området måste ha La-klassning. 
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Kommentarer: Området inom golfbanan anses ha lägre värden än omkringliggande 
områden och är därför klassat som Lb.  Även inom Lb område finns starka 
restriktioner kring vilken typ av utveckling och bebyggelse som får ske.  
 
Åtgärder: - 
 
- En stor del av marken runt Västra Karup utgörs av La- och Lb-områden. 
Lindströms backe ligger i ett Lb-område, trots det anser vi att Lindströms backe har 
de bästa förutsättningarna för skapa ett nytt bostadsområde i Västra Karup. Därför 
bör Lindströms backe reserveras för framtida bebyggelse. 
 
Kommentarer: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för 
översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum – och stationsnära 
lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslagen som framförts 
frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. 
 
Åtgärder: - 
 
- Fritidsbåtsintresset är stort i vår kommun och kommer högst troligt att öka. 
Översiktsplanen bör visa var man kan utöka antalet båtplatser i vår kommun. 
Torekovs hamn är absolut inte lämplig för utbyggnad. Däremot bör man studera om 
Båstad hamn kan byggas ut i ostlig riktning. 
 
Kommentarer: Hamnen i Båstad pekas ut som en viktig funktion för kategorin Natur i 
Boverkets ÖP modell som beskrivs som följande ”Anläggning eller plats som är av stor 
betydelse för service, teknisk försörjning, idrott, friluftsliv och turism.” Det specifika 
objektet, det vill säga hamnområdet, beskrivs som ”Båstad hamn planeras även 
fortsättningsvis för möjligheter att utveckla mötesplatser och de föreningar och 
verksamheter som är verksamma i hamnen. Hamnen är en social mötesplats under hela 
året.”  

Formuleringarna ger möjlighet för vidare utveckling av hamnområdet. Objektstexten 
för områdesanvändningen kommer att uppdateras och utvecklas efter bland annat 
länsstyrelsens synpunkter. Intentionen för utvecklingen av området förblir det samma. 
 
Åtgärder: - 
 
Miljöpartiet 
Området i centrala Båstad kring Systembolaget, tunneln under Köpmansgatan och 
området kring A-huset är i stort behov av förändring. Lyckantorget, parkeringen och 
försäkringskassa behöver få en sammanhållen plan och strategi för framtiden. Nu 
står vi inför en fantastisk möjlighet att skapa ett nytt centrum med bostäder, caféer, 
restauranger och gemensamma platser för utbildning, kultur- och fritidsaktiviteter. 
Med andra ord möjligheten att bygga en levande miljö för alla åldrar och intressen. I 
detta sammanhang fyller både förskola, skola och idrottsanläggning en viktig 
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funktion. Människor som arbetar, barn som rör sig i och kring en skolmiljö och 
närhet till fritidsaktiviteter och idrottsmöjligheter ger liv och flöde åt centrum. 
Ersätts dessa ”vardagsfunktioner” som pågår året om med ett centrum bestående av 
uteslutande boende riskerar vi en ännu större utarmning av centralorten än vad 
som nu är fallet. Redan idag lider centrala Båstads delvis av ”vinterdöden” då 
åtskilliga fastigheter och lägenheter står tomma och mörka under stor delar av året. 
Det hade varit olyckligt att befrämja fortsatt utveckling i den riktningen. I värsta fall 
(som med Torekov) riskerar vi att få en stadskärna som domineras av 
sommarboende. Det riskerar också att skapa segregerat boende med välsituerade 
sommarboende i centrum och helårsboende och barnfamiljer allt mer i 
ytterkanterna av den ursprungliga stadskärnan. Vi kan inte se några fördelar med en 
sådan utveckling.  
 
Kommentarer: Området utpekat som ny/ändrad stadsbygd i centrala Båstad är 
planerat som stadsbygd i översiktsplanen och kan enligt definitionen inkludera bland 
annat skolverksamhet och bostäder. Förvaltningen har valt att inte specificera 
användningen av marken i mer detalj i väntan på beslut om skolstrukturen in 
kommunen.  
 
Åtgärder: - 
 
– Miljöpartiet har som policy att inte bygga hus högre än fyra våningar i tätorten. Vi 
ser ingen anledning att något annat skulle gälla i denna översiktsplan. Vi anser att de 
hus som byggdes med sju våningar är för höga och förstör stadsbilden och vill inte 
riskera att upprepa det misstaget.  
 
Kommentarer: Översiktsplanen ange inget våningsantal eftersom detta prövas i den 
efterföljande detaljplaneprocessen.  
 
Åtgärder: - 
 
 – Miljöpartiet ser inte att man i en ny översiktsplan bör använda sig av hänvisningar  
till inriktningsdokumentet. Det riskerar att föregripa det detaljplanearbete som så 
småningom ska ta vid. 
 
Kommentarer: Översiktsplanen kommer på ett tydligare sätt inkorporera de 
planeringsunderlag som kommer att ersättas av översiktsplanen. 
 
Åtgärder: Vid antagande av den nya översiktsplanen ska äldre planeringsdokument, 
till exempel fördjupade översiktsplaner och planprogram, samt andra kommunala 
planeringsunderlag ersättas med översiktsplanen. 
 
Moderaterna 
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En digital Översiktsplan är ett modernt verktyg som enklare kan aktualiseras utifrån 
framtida politiska beslut. Dock för den som inte har datavana är denna översiktsplan 
inte lika tillgänglig som en tryckt handling. 
 
Kommentarer: Textmaterialet i kartorna, de så kallade objektstexterna kommer att 
utvecklas i arbetet med granskningshandlingen för att tydliggöra kommunens 
intentioner för utvecklingen av platsen.  
 
Kartverktyget som kommunen har valt att använda sig av är en utveckling av ett 
befintligt kartverktyg som kommunen använt i flera år i kommunens digitala karta 
”Båstadkartan”. Den tekniska lösningen har använts av flera kommuner i sitt arbete 
med digitala översiktsplaner och utvecklas kontinuerligt tillsammans med 
leverantören och synpunkterna som inkommit under samrådet är underlag i det 
arbetet.  
 
Båstads kommun anser att en digital översiktsplan är en viktig del av arbete med att 
förbereda för rullande översiktsplanering. Den rullande planeringen ses som en 
förutsättning för att en liten kommun med knappa resurser att ha en aktuell 
översiktsplan. Trots detta har en PDF med strategitexterna tagits fram och denna 
kommer till granskningen utvecklas till att även inkludera objektstexterna som 
tidigare bara funnits i kartan. 
 
Under arbetets gång har det funnits farhågor för att en digital handling kan skapa 
problem för läsaren och under samrådet har det framkommit synpunkter på den 
digitala handlingen och kartlösningen. Kommunen respekterar att det är svårare att 
hantera den nya typen av översiktsplan för den som inte är van att arbeta med digitala 
karthandlingar. För att underlätta och komma till rätta med problemet har 
kommunen bjudit in brett till de samrådsmingel och samrådsmötet som har ägt rum 
samt erbjudit hjälp att förklara den digitala kartan till de som önskar. 
 
Åtgärder: Objektstexterna kommer att förtydligas. PDF med strategitexter utvecklas 
till att även inkludera objektstexterna som tidigare bara funnits i kartan. 
 
Infrastruktur 
Det är viktigt att kollektivtrafiken utvecklas i kommunen och då är det viktigt att 
förtätning sker i första hand längs dagens kollektivtrafikstråk i hela kommunen. För 
att uppnå en levande landsbygd är det viktigt att förtätning sker i alla byar där det 
finns lämplig mark för att behålla och utveckla kollektivtrafiken. Flera orter saknar 
kollektivtrafik till Båstads centrum, ett exempel är Östra Karup, där det nu finns 
tomter till försäljning. Tillgängligheten till landsbygden inriktad på kultur och 
naturupplevelser bör även förbättras genom ökad kollektivtrafik. 
 
Kommentarer: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för 
översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum – och stationsnära 
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lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslagen som framförts 
frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. 
 
Åtgärder: - 
 
Kartan över digital infrastruktur gällande bredband sidan 26 bör uppdateras enligt 
Bjärekrafts utbyggnad av digital infrastruktur. 
 
Kommentarer: Kartan från Region Skåne visar schematiskt hur långt utbyggnaden i 
kommunen har kommit. Utvecklingen presenterar även i  text och detta avsnitt 
uppdateras med senast tillgängliga siffrorna. 
 
Åtgärder: Utvecklingen presenteras även i  text och detta avsnitt uppdateras med 
senast tillgängliga siffrorna. 
 
Verksamhetsmark och näringsliv. 
Verksamhetsmarken vid E6:ans infart i Östra Karup bör återinföras i kommande ÖP. 
Denna mark som benämns risfält och gasledning är viktig mark för framtida 
etableringar och bör finnas kvar. 
 
Kommentarer: Marken har i samband med detaljplaneläggning prövats till högsta 
instans och avslogs av regeringen på grund av påtaglig skada på ett riksintresse. 
Förvaltningen anser inte att marken är lämplig att pröva igen för verksamheter. 
 
Åtgärder: - 
 
Jordbruksmark 
Klassificering, sidan 49, av jordbruksmark som snart är 50 år gammal frågan är om 
inte denna klassificering borde aktualiseras? 
 
Kommentarer: Även om klassificeringen är gjord 1974 är den fortfarande relevant. 
 
Åtgärder: - 
 
Handel 
Det är viktigt att handeln prioriteras i tätorterna och då framförallt i Båstad centrum 
för att uppnå levande centrum samt ökad köpkraft i kommunen. 
 
Kommentarer: Noterat, stämmer överens med översiktsplanens intentioner och 
innehåll. Handel kan ingå i områden för stadsbygd genom nya områden i ny/ändrad 
stadsbygd eller genom förtätning i befintliga områden. 
 
Åtgärder: - 
 
Tätorter 
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Förtätning i tätorterna bör ske, så långt det är möjligt, utifrån nuvarande struktur på 
bebyggelse. Vi menar att högre bebyggelse måste harmonisera med nuvarande 
bebyggelse och lämpligen inte bör byggas i centrala Båstad för att störa harmonin i 
landskapsbilden. Att bygga modernt med blandad bebyggelse, högt och lågt, bör ske 
inom nya områden. En fortsatt utveckling och förtätning av bebyggelse bör ske även 
i de mindre tätorterna som Torekov och Grevie för att skapa ökad inflyttning och 
bättre service. 
 
Kommentarer: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för 
översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum – och stationsnära 
lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslagen som framförts 
frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. 
 
Åtgärder: - 
 
Ramsjö 
I nu gällande översiktsplan finns ett mindre område i norra delen av Ramsjö som är 
avsatt som lämplig mark för exploatering och byggnation. I förslaget är detta 
område borttaget. Moderaterna anser att marken är mycket lämplig för exploatering 
och att området skall vara kvar i den nya översiktsplanen. Motiv enligt följande; 
Från samrådshandlingen ”Bebyggelse på landsbygden skall inte påverka 
landskapsbilden negativt”, Området ingår inte i La- eller Lb- klassad mark. I området 
finns vidare ingen markering för fornminnen, det ingår inte i 
Natura 2000 eller i strandskyddat område, ej heller inom bullerzoon från allmän 
väg. Ny bebyggelse placeras i anslutning till befintlig bebyggelse samt delvis i 
lucktomt utmed väg centralt i Rammsjö. Idag trafikeras området av buss från 
Torekov till Båstad. Området knyter på ett naturligt sätt ihop norra delen av 
Rammsjö med den befintliga bebyggelsen. 
 
Kommentarer: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för 
översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum – och stationsnära 
lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslagen som framförts 
frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. 
 
Åtgärder: - 
 
Övrigt 
Om mark inte kan brukas rationellt eller har sämre arrondering bör övervägas att 
bebyggelse får ske om marken ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. 
Jordbruksmark som numera ligger för ”fäfot”, som aldrig kommer i anspråk för 
jordbruk, i närheten till bebyggelse kan vara områden som är lämpliga för hus och 
boenden. 
 
Kommentarer: Även om jordbruksmark inte anses vara lämplig för rationellt jordbruk 
kan marken vara av stort värde att behålla som jordbruksmark för en annan typ av 
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gröda, som bete eller träda. Översiktsplanens strategier har som målsättning att 
förhindra ytterligare spridd bebyggelse i lägen som inte anses lämpliga.  
 
Åtgärder: - 
 
Lindströms backe i V Karup bör vara aktuell för bostads bebyggelse i enlighet med 
dagens ÖP. 
 
Kommentarer: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för 
översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum – och stationsnära 
lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslagen som framförts 
frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. 
 
Åtgärder: - 
 
Del av ”äppelodlingarna” på Småryds gård enligt tidigare förslag i FÖP Norrviken – 
Kattvik, bör tas upp som utredningsområde för bostäder i ett attraktivt område 
utanför men nära centrum i vacker natur och nära havet. 
 
Kommentarer: Angående den föreslagna marken för ett större område för  
bostadsbyggande så visar de politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till 
grund för översiktsplanen en tydlig inriktning mot utveckling i centrum – och 
stationsnära lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslagen som 
framförts frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. I Båstad/Hemmeslöv finns 
det mer centrum- och kollektivtrafiknära mark som är lämplig för bebyggelse och den 
marken anses möta behovet under planperioden. 
 
Åtgärder: - 
 
Socialdemokraterna 
Den nya tekniken kommer att bli ett bra stöd i det framtida planarbetet. Vi lever i en 
föränderlig värld där förutsättningarna snabbt kan förändras. Därför är den digitala 
översiktsplanen en klar förbättring när det behövs göras uppdateringar. Samtidigt 
måste dialogen med kommuninvånarna utvecklas. För många är den nya tekniken 
svår att bemästra. Direkta möten och diskussioner är ovärderliga. 
Informationsmöten måste hållas på flesta tätorter i kommunen. 
 
Kommentarer: Textmaterialet i kartorna, de så kallade objektstexterna kommer att 
utvecklas i arbetet med granskningshandlingen för att tydliggöra kommunens 
intentioner för utvecklingen av platsen.  
 
Kartverktyget som kommunen har valt att använda sig av är en utveckling av ett 
befintligt kartverktyg som kommunen använt i flera år i kommunens digitala karta 
”Båstadkartan”. Den tekniska lösningen har använts av flera kommuner i sitt arbete 
med digitala översiktsplaner och utvecklas kontinuerligt tillsammans med 
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leverantören och synpunkterna som inkommit under samrådet är underlag i det 
arbetet.  
 
Båstads kommun anser att en digital översiktsplan är en viktig del av arbete med att 
förbereda för rullande översiktsplanering. Den rullande planeringen ses som en 
förutsättning för att en liten kommun med knappa resurser att ha en aktuell 
översiktsplan. Trots detta har en PDF med strategitexterna tagits fram och denna 
kommer till granskningen utvecklas till att även inkludera objektstexterna som 
tidigare bara funnits i kartan. 
 
Under arbetets gång har det funnits farhågor för att en digital handling kan skapa 
problem för läsaren och under samrådet har det framkommit synpunkter på den 
digitala handlingen och kartlösningen. Kommunen respekterar att det är svårare att 
hantera den nya typen av översiktsplan för den som inte är van att arbeta med digitala 
karthandlingar. För att underlätta och komma till rätta med problemet har 
kommunen bjudit in brett till de samrådsmingel och samrådsmötet som har ägt rum 
samt erbjudit hjälp att förklara den digitala kartan till de som önskar. 
 
Åtgärder: Objektstexterna kommer att förtydligas. PDF med strategitexter utvecklas 
till att även inkludera objektstexterna som tidigare bara funnits i kartan. 
 
Vi vill att kommunen koncentrerar den kommunala servicen, skola, vård- och 
omsorg, företagsmark och olika former av boende, i tre områden 
 

1. Båstad, Hemmeslöv, Östra Karup 
2. Förslöv och Stora Hult 
3. Grevie, Hov, Västra Karup, Torekov 

Kommentarer: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för 
översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum – och stationsnära 
lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslagen som framförts 
frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. 

 

Åtgärder: - 
 
Även om översiktsplanen inte nämner något om höjden på byggnader har det av 
många tolkats som om att det är fritt fram för höga hus. Vi vill att den frågan 
tydliggörs bättre. Vi vill inte ha höghus som inkräktar på Båstads kulturhistoriska 
miljö. Det uppfattas också som att ÖP är ett ställningstagande för flytt av 
kommunhus och skola. Revidering av förslaget till ÖP bör ta sikte på att undanröja 
dessa missuppfattningar. Vi tycker det är positivt med förtätningar där det kan 
göras utan att inkräkta på grönområden och karaktären i området. Det är också 
viktigt när man förtätar att man tar hänsyn till behovet av att kunna parkera bilar. 
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Kommentarer: Översiktsplanen ange inget våningsantal eftersom detta prövas i den 
efterföljande detaljplaneprocessen. Området kring Strandängsskolan är planerat som 
stadsbygd i översiktsplanen och kan enligt definitionen inkludera bland annat 
skolverksamhet och bostäder. Förvaltningen har valt att inte specificera användningen 
av marken i mer detalj i väntan på beslut om skolstrukturen in kommunen.  
 
Åtgärder: - 
 
I ÖP bör det framgå att centrum i Båstads tätort ska förbli kring Lyckantorget. Även 
om Båstad har en långsmal centrumbildning så är det kring Lyckan centrum ska 
vara. Det krävs återkommande insatser för att stärka centrum så att inte den 
externa handeln utarmar centrum. Vi ser positivt på att Gamlegården förnyas och 
andra projekt för att stärka centrumbildningen från Lyckan torget upp mot Båstad 
torg. Vi ser det ytterst viktigt att man inte bygger bort vyn mot åsen och över 
kustlinjen. Tyvärr har det redan skett men vi vill inte se mer av detta. Vi har inte av 
materialet kunna utröna var gränsen för bostäder går vid Pershögsskogen. Vi vill att 
platån nedanför skogen bevaras som naturområde och inte bebyggs. Vi vill behålla 
den äldre karaktären i centrum av Båstad. Det nya mer moderna kan finnas i de nya 
områdena kring stationen. 
 
Kommentarer: Noterat, stämmer överens med översiktsplanens intentioner och 
innehåll. Inriktningsdokumenten kommer att inarbetas i översiktsplanen på ett 
tydligare sätt. Översiktsplanen korrigeras för att exkludera obebyggda delarna av 
platån från stadsbygd. 
 
Åtgärder: Översiktsplanen korrigeras för att exkludera obebyggda delarna av platån 
från stadsbygd. 
 
Vi vill att planeringen i kollektivtrafiknära lägen poängteras. Speciellt viktigt för 
stationen i Förslöv att det sker en utveckling i det området. 
 
Kommentarer: Noterat, stämmer överens med översiktsplanens intentioner och 
innehåll. 
 
Åtgärder:- 
 
Vi vill att kommunen går vidare med att föra fördjupade översiktsplaner för 
Torekov, Västra Karup och Östra Karup. Byaråden har tagit fram egna idéprogram 
som kan ligga som grund för ett inriktningsdokument. Dialog med allmänheten är a 
och o vid framtagandet. Så många som möjligt måste engageras i arbetet. 
 
Kommentarer: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för 
översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum – och stationsnära 
lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslagen som framförts 
frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. 
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Åtgärder: - 
 
Utvecklingen vid Båstad nya station är mycket lovande. Planen för Heden med 
blandad bebyggelse i naturskönt läge nära havet är mycket bra. Redan nu kan vi se 
vilken fin detaljplan som gjorts för området. Vi uppskattar också att området 
färdigexploaterats med vägar, planeringar, lekplats mm. Det ger ett större 
intresse för att bosätta sig i området. Vi ser fram emot markanvisningstävlingen 
med stort intresse. 
 
Kommentarer: Noterat, stämmer överens med översiktsplanens intentioner och 
innehåll. 
 
Åtgärder:- 
 
Vi ska prioritera cykelleder som möjliggör för barnen att cykla till skolan och fri- 
tidsaktiviteter samt cykelleder som förbinder de olika tätorterna. Cykelled på 
banvallen mellan Grevie och Förslöv kan vänta. 
 
Kommentarer: Noterat, stämmer överens med översiktsplanens intentioner och 
innehåll. Dock är även banvallen inkluderad  i översiktsplanen då den ses som en 
möjlighet att stärka både pendlingscykling och rekreationscykling. 
 
Åtgärder:- 
 

Nämnder och förvaltningar 
Inga inkomna yttranden. 
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Kommunala råd 
Yttrandet i sin helhet 
 
Kommunala handikapprådet  
 
Kommunala handikapprådet i Båstad instämmer f ö fullt ut i Bjärepartiets yttrande, 
(bifogat)  med tillägg: 

KHR förutsätter att gällande regler och lagstiftning angående tillgänglighet för 
allmänheten samt personer med funktionsvariation tillämpas fullt ut. Det har 
förekommit tveksamheter,  särskilt i hamnområdet, och vi hoppas slippa dylikt 
framöver. För förbättrad tillgänglighet till exv Stigssons begravningsbyrå,(finns 
även fotvård mm )  önskar rådet att övergångsstället ( vid Köpmansgatan91) 
snarast återställes.  
 
Kommentarer: Översiktsplanens intention är att bidra till planering av ett mer 
inkluderande samhälle där det skapas möjligheter att mötas. Gällande regler och 
lagstiftning angående tillgänglighet för allmänheten ska följas. Tillgänglighet (med 
hänsyn till t ex materialval på gångbanor, placering av skyltar etcetera) är en viktig 
detaljfråga som beaktas vid projektering och hanteras sedan i en separat process vid 
bygglov samt handläggning av trafikärenden. Specifika åtgärder längst 
Köpmansgatan beslutades av kommunstyrelsen 2018-09-05.  Se kommentarer och 
åtgärder i avsnittet om Bjärepartiets yttrande.  
 
Åtgärder: - 
 

Kommuner 
Sammanfattning av inkomna yttranden 
 
Ängelholms kommun 
Översiktsplanen lyfter såväl samverkan inom Familjen Helsingborg som med 
grannkommunerna på ett bra sätt. Ängelholms kommun ser fram emot ett fortsatt 
samarbete kommunerna emellan, då kommunerna har många beröringspunkter bl. 
a inom infrastruktur och kollektivtrafikområdet. De mellankommunala frågorna 
redovisas i översiktsplanen. Inga markområden för vindkraft pekas ut i 
översiktsplanen. Ängelholms kommun förutsätter att samråd med berörda 
kommuner kommer att ske om vindkraft etableras i närheten av kommungränsen. 
 
Ängelholms kommun har noterat att Båstads kommun pekar ut ett föreslag till 
skyddsområde för vattentäkt, som till en mindre del går in i Ängelholms kommun. 
Ängelholms kommun har inget att erinra mot detta. 
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Kommentarer: Översiktsplanen pekar inte ut några områden för storskalig vindkraft 
utan fokuserar på möjligheterna till småskalig energiutvinning från vind. 
 
Åtgärder: Förtydliga i kommunens ställningstaganden att berörda kommuner ska 
samrådas med om etablering av vindkraft påverkar deras intressen.  
 
Laholms kommun 
Mellankommunala frågor 
Laholms kommun uppskattar det informationsutbyte och samverkan 
som finns med Båstads kommun kring mellankommunala frågor. 
Laholms kommun instämmer i att de frågor som framförallt 
behöver ett utvecklat mellankommunalt samarbete är vatten- och 
klimatfrågor. Arbetet med kusterosionsproblematiken är ett sådant 
exempel där samverkan blir väldigt betydelsefull för att nå långsiktiga 
resultat. Även ur ett näringslivsperspektiv skulle samarbetet 
kunna utvecklas ytterligare. Texten i översiktsplanen om samarbeten kring avfalls- 
och VAfrågor skulle behöva förtydligas för att tydligare beskriva vad som 
menas med samarbete med Laholms kommun. 
 
Markanvändning i närheten av kommungränsen 
Laholms kommun har inget att erinra mot utökning av våtmarken 
Klarningen. Laholms kommun framhåller vikten av grön- eller fritidsområden 
för invånarnas rekreationsbehov. Laholms kommun är positiv till 
grönstråken söder om Allarp och ambitionen att knyta samman 
grönstrukturen över kommungräns. 
 
Laholms kommun avstyrker förändringen avseende markanvändningen 
söder om Allarp utifrån den omfattande bostadsutbyggnad 
som är planerat i närområdet. Planerad markanvändning ny stadsbygd 
behöver motsvaras med nya grön- eller fritidsområden för invånarnas 
rekreationsbehov. I och med järnvägens barriäreffekt är 
det framförallt i området väster om Västkustbanan som detta behov 
behöver tillgodoses. Yta för rekreation i någon form måste tillkomma 
inom Båstads kommun i närområdet Hemmeslöv/Allarp. 

Kommentarer: Båstads kommun ser positivt på Laholms kommuns kommentar om 
möjligheter till samarbete gällande vatten- och klimatfrågor och möjligheterna att 
eventuellt utöka samarbetet inom näringslivsfrågor. Områdena kring kommungränsen 
är planerade som stadsbygd vilket inkluderar parker och fritidsområden. Områdena 
för stadsbygd skiljer sig inte nämnvärt från utpekade områden i ÖP08. Kommunerna 
behöver fortsätta sitt samarbete och informationsutbyte för att uppnå en god 
samhällsplanering i Hemmeslövs/Allarps området som gagnar boende i Båstads 
kommun såväl som i Laholms kommun.  
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Åtgärder:  Förtydliga inom avsnittet för mellankommunala frågor att samarbetet med 
Laholms kommun gäller samarbetet VA-frågor och inte avfallshantering. 
 

Helsingborgs stad 
Helsingborgs stad ser positivt på de övergripande strategier som Båstads kommun 
lyfter fram i samrådsförslaget. Planens övergripande strategier utgår från nationella, 
regionala och delregionala mål och strategier där ställningstaganden i Familjen 
Helsingborgs strukturplanearbete inom bland annat infrastruktur, boende, 
näringsliv, grönstruktur lyfts fram. I såväl regionalt som kommunalt perspektiv är 
Västkustbanan och dess utbyggnad till dubbelspår samt framtida möjligheter till 
höghastighetståg viktigt att lyfta fram. Helsingborg ser positivt på att Båstads 
kommun intar en restriktiv hållning mot bostads byggande utanför tätbebyggt 
område och kommunens ambitioner att skapa förutsättningar för bostäder, 
verksamhet och service i kollektivtrafiknära lägen. Båstads kommuns ambitioner att 
öka samverkan inom Familjen Helsingborg för att utveckla och öka användningen av 
kollektivtrafik välkomnas. Helsingborgs stad ser positivt på att utreda möjligheterna 
till ett ökat samarbete mellan kommunerna i vatten- och klimatfrågor. 
 
Helsingborgs stad ser framemot ett fortsatt nära samarbete i frågor rörande fysisk 
planering i de gemensamma nätverken och inte minst inom ramen för Familjen 
Helsingborg. 
 
Kommentarer: Båstads kommun ser positivt på Helsingborgs stads kommentar om 
möjligheter till samarbete gällande vatten- och klimatfrågor. 
 
Åtgärder: -  
 
Höganäs kommun 
Höganäs kommun har tagit del av rubricerad översiktsplan. Några av Båstads 
uttalade ställningstaganden inom mellankommunala frågor syftar till att samverka 
inom Familjen Helsingborg, bland annat kring frågor som rör utveckling av gång- 
och cykelstråk samt utvecklad kollektivtrafik. Höganäs kommun ser positivt på 
detta. 
 
Höganäs kommun har inget att erinra mot förslaget till översiktsplan. 

Kommentarer: Noterat. 

Åtgärder: - 
 
Örkelljunga kommun 
Örkelljunga kommun har inget att erinra. 

Kommentarer: Noterat. 
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Åtgärder: - 

 
Landskrona stad 
Landskrona stad har inget att erinra och avser inte att inkomma med något 
remissvar. 

Kommentarer: Noterat. 

Åtgärder: - 

 

Allmänheten och föreningar (inkl. digitala kartan) 
Sammanfattning av inkomna yttranden 
 

AG Advokat (ombud)  
Fastighetsägaren till Båstad Hemmeslöv 9:6 har planer att exploatera fastigheten för 
hotell och bostadsbebyggelse och tecknade planavtal med kommunen 2012.  Även 
för Båstad Hemmeslöv 2:2 finns planer på bostadsbebyggelse inom närtid, som en 
naturlig förlängning av det detaljplanerade området som ligger i anslutning till 
fastigheten. 
 
Fastigheterna anses uppfylla många av de krav som ställs för att vara lämpliga för 
bostadsbebyggelse. 
 
För det fall Översiktsplanen med däri föreslagna områdestyper för Fastigheterna  
träder i kraft finns det därmed en mycket stor risk för att de långt gångna planerna 
på att bebygga Fastigheterna för bostadsändamål kommer att gå om intet. Detta 
trots att Båstads kommun varit väl medvetna om och positiva till planerna som 
diskuterats under lång tid. Om den planerade bostadsbebyggelsen inte kommer till 
stånd kommer detta att leda till såväl stora förluster för Fastighetsägarna som 
uteblivna nya bostäder som skulle bidra till att täcka bostadsbehovet för 
befolkningstillväxten och inflyttning till kommunen . 
 
Med anledning av det ovan anförda motsätter sig Fastighetsägarna de i 
Översiktsplanen föreslagna områdestyperna för Fastigheterna. Fastighetsägarna 
hemställer att Översiktsplanen ändras på så sätt att områdestyperna för 
Fastigheterna medger fortsatt bostadsbebyggelse avseende Båstad Hemmeslöv 9:6, 
respektive framtida bostadsbebyggelse avseende Båstad Hemmeslöv 2:2 
 
Kommentarer: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för 
översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum – och stationsnära 
lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslagen som framförts 
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frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. Översiktsplanen uttrycker för 
Landsbygdsområdet för Eskilstorp att ytterligare bostadsbebyggelse inte uppmuntras 
trots det stationsnära läget till fördel för utvecklingen av Hemmeslöv och Östra Karup 
och att de områden som är detaljplanerade för bostäder täcker behovet under 
planperioden.  
 
Åtgärder: Översiktsplanen uppdateras med att planen för Eskilstorp 5:6 som under 
samrådet var pågående nu är antagen. 
 

Bjäre Golf AB 
Större delen av Bjäre Golfklubb är markerat som grönområde men inte våra 
träningsområden, range samt hål 18. Har detta någon betydelse för verksamheten. 
Planer finns för att de närmaste åren bygga ut träningsområden, utöka boende och 
krogen. Hur ser kommunen på verksamheten? 

Kommentarer: Grönområdet har för avsikt att täcka in hela golfklubbens 
område. Kommunen ser positivt på en utökning av träningsverksamheten med 
vill uppmärksamma Bjäre Golf AB på att verksamheten ligger inom ett område 
med starka restriktioner på möjligheten att uppföra byggnader och andra 
anläggningar.  

Åtgärder: Utöka grönområdet för att inkludera hela befintliga golfbanans 
område. 

 
Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 (Morellen 1) 
Skrivelsen undertecknad av 41 personer boende i bostadsrättsföreningen 

Föreningen motsätter sig kraftigt översiktsplanen och detaljerna i 
inriktningsdokumentet angående förtätning av kvarteret Plommonet med 
lägenheter, förskola, skola och omsorg.  

Sid 11. "Koncentrera och förtäta" bör strykas. På kartan anges området för 
daghemmen som bostadsområde. Detta område bör behållas för daghem. De har en 
mycket bra miljö och den bör behållas! Det är mycket bra att våra idrottsområden 
värnas. Barn och ungdom kan lätt nå området genom säkra gång- och cykelvägar. 
 
Sid 19. Det är mycket angeläget att skola och förskola finns kvar på de platser där de 
finns idag. Miljön kring förskolorna är föredömlig och bör bevaras. 
 
Sid 38 I avsnittet bebyggelse motsätter vi oss starkt vad som framförs i första och 
andra stycket, Det vore förödande för Båstad att i området förtäta och bygga på 
höjden. Förra gången, för några år sedan, när ett liknande förslag fördes fram, tog 
Båstadsborna STARKT avstånd från de här planerna. Att nu återigen framföra 
liknande förslag, visar på stor okänslighet för de unika värden som kännetecknar 
Båstad. Varför göra Båstad centrum till något som finns i snart sagt varje stad? I 
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Båstads kommun finns stora markområden för bostadsbebyggelse, som torde räcka 
under lång tid framöver, 
 
Sid. 40 Första och andra samt sista stycket skall strykas! Det strider helt mot 
Båstads själ och skulle bli förödande för Båstads särprägel och attraktionskraft.  
 
Sid 41 Hela sidan tas bort. Att tränga ihop förskola, skola och bostäder i höghus i 
centrala Båstad får inte förekomma! 
 
Sid 46 Att ta bort daghemmens mycket fina miljö och bygga höghus där är vi absolut 
emot. Bevara det unika istället för att rasera. 
 
sid 50 - s3 När det gäller avsnitten om bebyggelsen, främst i centrum, är vi direkt 
negativa. Den omdaning som föreslås skulle vara förödande för miljön. Påståendet 
att höga byggnader i centrum inte skulle påverka landskapsbilden stämmer inte. Ett 
stolt värde i Båstad är att man kan känna och se åsen och havet. Bygger man höga 
hus störs dessa utsikter, några misstag har redan gjorts. 

Kommentarer: Boende i bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 framför 
synpunkter på inriktningsdokumentet för Båstad. Dokumentet är antaget av 
kommunfullmäktige och kommer att arbetas in i översiktsplanen för att 
tydliggöra kommunens intentioner. 

Kommunen har ett ansvar att planera mark och vatten på bästa sätt vilket 
inkluderar att även i Båstad måste möjligheterna till förtätning undersökas för 
att undvika bland annat exploatering av jordbruksmark. Översiktsplanen ska 
vägleda kommande planering och i det skedet avgörs om bebyggelse är lämpligt 
genom detaljplanering och bygglov och hur denna bebyggelse ska utformas. För 
att tydliggöra vad kommunen avser med förtätning kompletteras 
översiktsplanen med ställningstaganden om förtätning. 

Åtgärder: Inriktningsokumenten kommer att inarbetas i översiktsplanen. 
Översiktsplanen kompletteras med ställningstaganden om förtätning. 
 

Föreningen Malenbo  

Föreningen representerar boende i Malenområdet som har ca 1000 hushåll. 

Kännedom om översiktsplan och inriktningsdokumentet har inte funnits innan 
årsmöte 2018-07-24.  

• Vi yrkar där av på att remisstiden förlängs så att rimlig tid finns för att 
sätta sig In i ämnet och kunna ge synpunkter på förslagen. 

• Stor svårighet att hitta dokumenten samt förstå hur man "navigerar" 
sig fram till Informationen vilket leder till uppgivenhet och 
besvikelse över att ej nå fram till informationen. 

• Klargörande av behovet av bostäder genom höghus (4-6 vån). 
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• VI kräver att förslaget omformuleras och att byggnaderna ej ska 
vara högre än 2-3 våningar. 

• VI vill att Båstads centrala karaktär bevaras med låghus I centrum. 
• Iden karta som finns skär inringat "Bevaransvärt" område över Malen 

tvärs genom fastigheter och skapar förvirring samt att man ej förstår 
logiken över gränsdragningen. Vi vill få förklarat avsikten och 
kriterierna för denna gränsdragning. 

• Vi kräver att hela Malenområdet klassas som "Bevaransvärt område" 

Konkreta synpunkter på förtäta  i centrum: Strandängsskolan,  
Kommunhuset, Lyckantorget. 

Vi har fått information från kommunen att man vill få fler åretruntboende i 
centrum med barnfamiljer och folk som jobbar i vård och omsorg. 
Vårt antagande är att lägenheter som uppförs i centrum på attraktiv mark 
kommer att bli dyra och ej vänder sig till ovan nämnda grupper. Båstad 
kommer att förlora sin charm och karaktär om det uppförs byggnader på 4-6 
våningar som föreslås i Översiktsplanen och Inriktningsdokumentet. 
 
I många andra stycken känns planerna som genomtänkta och med omsorg 
kring Båstads framtid. 
 

Ytterligare synpunkter från mötet med föreningen Malenbo 2018-08-21: 

Synpunkter framfördes gällande: 
• Oro över våningsantal och höjder på eventuell kommande 

bebyggelse/förtätning i centrala delarna av Båstad tätort och att 
förtätning alltid betyder höga byggnader. 

• Oro över att hela Malen inte är inkluderat i den gränsdragningen 
mellan bevarandevärda områden och bebyggelse som pekats ut i 
Inriktningsdokumentet för Båstad tätort.  

• Arkitektur – viktigt att det är en hög nivå på arkitektur och utformning 
på ny bebyggelse samt hur ny bebyggelse möter den befintliga 
bebyggelsen. 

• Finns det uppdrag om att ta fram detaljplan för området som är 
utpekat för förtätning i centrala Båstad? 

Föreningen kommer skicka in yttrande till översiktsplanen och frågor direkt till 
politiken innan valet. Sammanfattande mötesanteckningar från mötet ska enligt 
önskemål bifogas det inkomma yttrandet. 
Kommunen ska kontrollera att föreningens mejladress stämmer överens med 
kommunens föreningsregister. 
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Kommentarer: Textmaterialet i kartorna, de så kallade objektstexterna kommer att 
utvecklas i arbetet med granskningshandlingen för att tydliggöra kommunens 
intentioner för utvecklingen av platsen.  
 
Kartverktyget som kommunen har valt att använda sig av är en utveckling av ett 
befintligt kartverktyg som kommunen använt i flera år i kommunens digitala karta 
”Båstadkartan”. Den tekniska lösningen har använts av flera kommuner i sitt arbete 
med digitala översiktsplaner och utvecklas kontinuerligt tillsammans med 
leverantören och synpunkterna som inkommit under samrådet är underlag i det 
arbetet.  
 
Båstads kommun anser att en digital översiktsplan är en viktig del av arbete med att 
förbereda för rullande översiktsplanering. Den rullande planeringen ses som en 
förutsättning för att en liten kommun med knappa resurser att ha en aktuell 
översiktsplan. Trots detta har en PDF med strategitexterna tagits fram och denna 
kommer till granskningen utvecklas till att även inkludera objektstexterna som 
tidigare bara funnits i kartan. 
 
Under arbetets gång har det funnits farhågor för att en digital handling kan skapa 
problem för läsaren och under samrådet har det framkommit synpunkter på den 
digitala handlingen och kartlösningen. Kommunen respekterar att det är svårare att 
hantera den nya typen av översiktsplan för den som inte är van att arbeta med digitala 
karthandlingar. För att underlätta och komma till rätta med problemet har 
kommunen bjudit in brett till de samrådsmingel och samrådsmötet som har ägt rum 
samt erbjudit hjälp att förklara den digitala kartan till de som önskar. 

Kommunen har ett ansvar att planera mark och vatten på bästa sätt vilket 
inkluderar att även i Båstad måste möjligheterna till förtätning undersökas för 
att undvika bland annat exploatering av jordbruksmark.. Översiktsplanen ska 
vägleda kommande planering och i det skedet avgörs om bebyggelse är lämpligt 
genom detaljplanering och bygglov och hur denna bebyggelse ska utformas. För 
att tydliggöra vad kommunen avser med förtätning kompletteras 
översiktsplanen med ställningstaganden om förtätning. 
 
Det område som markeras som bevarandevärt på Malen har ansetts vara mindre 
lämpligt för förtätning än övriga delar. I varje detaljplaneärende eller bygglov tas 
hänsyn till hur en eventuell tillkommande bebyggelse påverkar de befintliga 
kvalitéerna i ett område. 
 

Åtgärder: Objektstexterna kommer att förtydligas. PDF med strategitexter 
utvecklas till att även inkludera objektstexterna som tidigare bara funnits i 
kartan. Översiktsplanen kompletteras med ställningstaganden om förtätning. 
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Föreningen Stora Hults Strand 

Föreningen har ca 250 medlemmar. 

Föreningen framför synpunkter på: 

1. Behåll existerande grönområden och grönstråk i Stora Hult som de är. Bör 
explicit skyddas mot bebyggelse och exploatering. Ingen förtätning utöver 
befintliga detaljplaner bör ej ske. Föreningen är positiv till framtida 
bebyggelseenligt Översiktsplanens förslag men nybyggnationen måste ske så 
att trafik- och dagvattenfrågor löses för att undvika problem för ny eller 
existerande bebyggelse. 

2. Kommunen bör ta sig an dagvattenproblematiken i Stora Hult. Stöder starkt 
att den föreslagna dagvattenutredningen för kommunen i samarbete med 
NSVA genomförs inom snar framtid. 

3. Invånarna vill ha väl fungerande kommunikationer till Förslöv och Båstad där 
kommunal service finns. Föreslagen GC väg till Förslöv måste ges hög 
prioritet, med elcykel blir cykeln realistiskt transportalternativ och säker 
cykelväg ger möjlighet till utökad cykelturism. Reguljär direkt busslinje till 
Förslöv behövs. Lösning genom att förlänga rutt för lokalbussarna från 
Ängelholm – Vejbystrand till Stora Hult – Förslöv. Finns inga direktbussar 
Vejbystrand – Förslöv. 

4. Föreningen märker en ökning av cykelturister och vandrare i området. 
Kommunen måste intensifiera sitt samarbete med Länsstyrelsen och byalaget 
för skötsel, tillsyn och skyltning för stranden och naturreservatet.  

5. Förhöjda havsvattennivåer och erosion är de största hoten mot Stora Hult på 
sikt. Föreningen efterlyser konkret planering för vad som kan göras  och 
specifika förebyggande åtgärder. Stranden är ett Naturreservat så insatser 
måste ske i samråd med Länsstyrelsen.  

Föreningen önskar ett möte med kommunen inom samrådstiden. 

Kommentarer: Noterat. Önskan om ett möte med kommunen inom samrådstiden 
har tillgodosetts.  

De områden som är detaljplanerade som natur eller grönområden kommer att 
värnas. Inom området som är utpekat som stadsbygd inkluderas grönområden 
och parker. Vid förtätning måste lämpligheten av varje projekt avgöras i bygglov 
eller vid planbesked/detaljplaneprocessen. Dagvattenhanteringen är mycket 
viktig på sydkusten och det nya stadsbygdsområdet som pekas ut kan bara 
realiseras om dagvattenhanteringen kan lösas. Möjligheter till kollektivtrafik 
från Stora Hult till Förslöv är begränsade av reseunderlaget, men frågan lyfts 
med Skånetrafiken. 
 
Åtgärder: Objektstexten för det nya stadsbyggnadsområdet I Storahult tydliggörs om 
behovet av en lösning av dagvattenhanteringen i tidigt skede i planeringsprocessen. 
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Förslövs IF 

Yttrande rör sträckning av väg väster ifrån , samt parkering i anslutning till 
Bjärevallen i Förslöv. 

Föreningen ser gärna att mark väster om idrottsplatsen vigs för rekreationsområde 
där man kan uppföra anläggningar som (som i Lerberget i Höganäs kommun) samlar 
hall för idrottsaktiviteter, parkour och skateboardbanor på ett ställe. 

Föreningens vision är att idrottsplatsen med närhet till kollektivtrafik får en central 
roll i Båstads kommun med möjlighet till expansion i form av övernattningsstugor till 
gästande föreningar. 

Karta bifogas yttrandet. 

Kommentarer: Noterat, synpunkterna från Förslövs IF stämmer i stort överens 
med kommunens ambitioner i översiktsplanen och inriktningsdokumentet.  

Åtgärder: Inriktningsdokumenten kommer att inarbetas i översiktsplanen. 
 

Föreningen Gamla Båstad 

Föreningen anser presentationen av översiktsplanen vara mycket bristfällig och att 
tillgång till dator och datorvana krävs för att för att kunna ta del av handlingarna. 
Informationsmingel har nått få kommuninvånare och varit helt inriktat på hur man 
hanterar datorprogrammet. Politiker som föreningen varit  i kontakt med säger sig 
inte ha full överblick om vad planen omfattar. 

Föreningen har synpunkter på samrådstiden och när samrådet inföll (varm sommar 
och valår). 

Föreningen anser också att den formell handläggningen av beslutet om förlängning 
av samrådstiden anses mycket tveksam. 

Eftersom föreningen inte fått någon överblick av översiktsplanen har de skickat in 
synpunkter på Inriktningsdokumentet för Båstad som ligger till grund för 
översiktsplanen.  

Båstad har under de senaste 100 åren växt långsamt och i samklang med den 
omgivande naturen. Kontakten med havet och åsen har alltid varit en kvalité 
som man värnat om. Det är bara under de senaste åren som en omvändning 
skett. Byggande har skett högt och tätt helt i strid med platsen vi befinner oss 
på . 

En klok planering är att ta hänsyn till våra  naturliga förutsättningar (citat ut 
Båstads vision) och se Båstad som en treuddig stjärna. Bostäder längs med 
havet och ut i Sinarpsdalen i en måttlig skala. I stjärnans centrum finns, och 
bör finna s, all typ av service, social, kulturell och ekonomisk. Alla tankar  på 
att flytta skolor, kommunkontor  m fl. och ersätta  med höga 
bostadsbyggnader motsätter vi oss bestämt. Den ev. mark som finns till 
förfogande  i centrum kan behövas för allmännyttiga  ändamål. 
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Sid. 8 I visionen  bör första  meningen strykas eftersom den helt saknar relevans. 
All statistik  har visat att utvecklingen inte vänder  på grund av en kommunal 
slogan. Om kommunfullmäktige sätter ut mål och handlar i helt motsatt riktning 
bör de hellre strykas. Punkt nr 3 är nog mera en förhoppning än ett mål. 

 

Sid. 9 Under punkt 1bör första meningen strykas. Förtätning kan ske i lucktomter 
och i en balanserad skala. Förtätning har under de senaste två mandatperioderna 
betytt att bygga höga hus, upp till 7 våningar. Det är en tolkning som vi bestämt 
motsätter oss. 

Övriga punkter på sidan 9 anser vi är bra förutsättningar för framtida planering. 
 
Sid. 10 Förutsättningarna är välgrundade. Trots starka argument mot har 
kommunen frånhänt sig möjligheten att styra upplåtelseformen genom att 
genom Båstadhem sälja en stor del av hyresbeståndet. Båstad behöver fler 
åretruntboende och färre sommarboende. 

Sid 11 Koncentrera och förtäta bör strykas. På kartan anges området för 
daghemmen som bostadsområde. Detta område bör behållas för daghem. De har 
en mycket bra miljö och den bör behållas ! Det är mycket bra att idrottsområdes 
värnas. Barn och ungdom kan lätt nå området genom säkra gång- och cykelvägar. 
Sid 13. Bevarandeplanen gjordes under 1990-talet och är i stort behov av förnyelse. 
Detta arbete bör sättas igång skyndsamt för att motverka att fler värdefulla 
byggnader får rivningslov. Föreningen Gamla Båstad har gedigna kunskaper om 
Båstads historia och medverkar gärna i ett sådant arbete. 

s.14 Riksintressen för kulturminnesvård bör hävdas i större utsträckning än vad som 
sker idag. 

Sid 16 -17 Vattentäkter, strandskydd och klimatförändringar är väl beskrivet och 
bör i hög grad vara vägledande för framtida planarbete. 

Sid 18. Vid ev. om eller nybyggnad av de byggnader som finns längs med västra 
delen av Köpmansgatan under 60.70 talet är det angeläget att dessa får en 
utformning som anpassas till övrig byggnation sedan tiden strax efter senaste 
branden 1870. 

Sid 19. Det är mycket angeläget att skola och förskola finns kvar på de platser där 
de finns  idag. Miljön kring förskolorna  är föredömlig och bör bevaras. Även 
Strandängsskolan och fritidshemmen  ligger nära  Brunnsparken,  Malenstranden  
och  Malens skog vilket ger eleverna rika  möjligheter  till  utevistelse. 

Folkmängden har legat stilla under många år trots att det byggts många bostäder i 
de centrala delarna. Historien visar att fler och fler bostäder omvandlas till 
sommarbostäder. Nybyggnation i de centrala delarna bör alltså inte vara 
prioriterad. Istället borde ansträngningar ske för att motverka omvandlingen från 
åretruntboende till sommarboende. Detta är måhända inte en kommunal fråga 
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men påverkan på riksplanet, tillsammans med andra kustkommuner, borde ske. 
 

Sid 21. När flytten av kommunkontoret och etableringen av Lyckan beslutats 
tillsattes en utredning som utmynnade i flera åtgärder för att Båstads Torg skulle 
vara en träffpunkt även vintertid. Tyvärr har politiken inte genomfört några 
åtgärder i den riktningen utan gjort precis tvärtom. Flera verksamheter har 
dragits från området kring torget genom politiska beslut. 

Handelsområde har istället tillåtits etableras på platser som endast kan nås med bil 
och drar handeln från centrala Båstad 

Sid. 22 Det är viktigt att de idrotts och fritidsaktiviteter som finns centralt får 
finnas kvar. Allt kan nås med säkra gång- och cykelbanor. 

Sid. 24. Det är viktigt att de utmärkta grönområdena värnas. Ett stort tillskott är 
även gång- och cykelvägen på den gamla banvallen. Med sin höga belägenhet 
kan det bli en fantastisk tillgång även turistiskt. En vandringsled bör också 
utmärkas från Pershögsskogen väster- och österut med anslutning till 
Sinarpsdalen. Ett stort önskemål är även en gång och cykelväg längs med 
Stensån ut till Klarningen. Det skulle bli ett stort argument för boende i det nya 
stationsläget. Promenader, löpning och cykling är alltmer populärt och bidrar 
starkt till folkhälsan. 

Sid 26. Till uppräkningen av parker kan också läggas Malens Torg och 
nyetableringen på Dalmanska tomten {Birgit Nilssons plats). 

Sid 28 Buss, lastbils- och släpparkering finns på Prästliden och torde inte vara 
något stort problem. Avställningsplatser finns även vid Dala, i Östra Karup samt 
vid motellet. 

Sid 29 Kollektivtrafiken har förbättrats betydligt. Gång och cykeltrafiken längs med 
Köpmansgatan är på flera ställen farlig och därför kan eventuellt cykeltrafiken 
dirigeras till parallellgatorna söder och norr om Köpmansgatan. De åtgärder som 
aviserats har vi inte någon detaljerad information om men dubbelriktad gång o 
cykeltrafik på ena sidan av Köpmansgatan verkar mycket farlig. Vi har anmält 
intresse att delta i projektet men tyvärr inte blivit kallade. 

Sid 30 35 Vi samtycker till alla delar i beskrivningen. 
 
Sid 36 Trafiksituationen på Köpmansgatan är förvisso svår sommartid. De 
regleringar som finns under sommarmånaderna  anser vi är tillfyllest. Det skulle 
bli ett stort avbräck för handel i gamla Båstad om möjligheten att stanna till tas 
bort. Det har redan visats sig att handeln lidit av detta. 

Sid 37 Om Wi-fi skall anordnas bör det göras även kring torget och hamnen. 
Wifi är inte angeläget i ett framtidsdokument eftersom de allra flesta har 4-G 
uppkoppling. 
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Sid 38 I avsnittet bebyggelse motsätter vi oss starkt vad som framförs i första och 
andra stycket. Det vore förödande för Båstad att i området förtäta och bygga på 
höjden. Förra gången, för några år sedan, när ett likande förslag fördes fram tog 
Båstadborna STARKT avstånd från de här planerna. Att nu återigen framföra 
liknande förslag visar på stor okänslighet för de unika värden som kännetecknar 
Båstad. Varför göra Båstad centrum till något som finns i snart sagt varje stad. I 
Båstads kommun finns stora markområden för bostadsbebyggelse som torde räcka 
under lång tid framöver. Det är viktigt att även orterna utanför centralorten kan växa 
för att hålla kvar och utöka servicen där. Det skulle också förstöra den fina miljö som 
finns kring daghemmen och skolorna. En föredragshållare som engagerats av 
dåvarande Byggnadsnämnden, framhöll särskilt vikten av god miljö kring skolor och 
daghem och framhöll Båstad som ett mycket gott exempel! Varför förstöra den goda 
miljö som finns. 
 
Betr. Kulturmiljön skrivs att bedömning skall göras från fall till fall. Vi anser, med 
historisk bakgrund, att det måste tas politiska beslut att kulturmiljön måste hävdas 
för att förhindra rivningar och nybyggnation som helt avviker från 
Omkringliggande bebyggelse. Allt för många sådana beslut har redan fattats. 
I öster och väster anges att någon förtätning inte skall ske. Detta bör gälla för HELA 
området som inriktningsdokumentet omfattar. Alltså även för delarna i mitten. Vi 
anser att endast lucktomter skall bebyggas och då i måttlig skala. 

Sid. 40 Första och andra samt sista stycket skall strykas ! Det strider helt mot 
Båstads själ och skulle bli förödande för Båstads särprägel och attraktionskraft. 

Sid 41 Hela sidan tas bort. Att tränga ihop förskola, skola och bostäder i 
höghus i centrala Båstad får inte förekomma ! 

Sid. 42 Se sid 29. Att göra gatan enhetlig genom hela samhället torde inte vara 
möjligt eftersom den västra delen är betydligt smalare än i väster.  Det som i 
dokumentet kallas upplevelsehandel, och förbehållet sträckan väster om 
Lyckebacken, är inte hållbart året runt. för att kunna behålla och stärka servicen 
även i den delen måste även åretruntbutiker finnas där liksom längs hela gatan i 
Malen. Sommaröppna butiker ger varken service eller skatteintäkter till 
kommunen. Flytta tillbaka Getgubben ! ! ! ! 

Sid. 43 Vad avses med Upplevelseshopping? Vi vill att den del av Köpmansgatan 
som betecknas med upplevelseshopping skall vara angelägen hela året och inte 
bara ett turistiskt shoppingstråk under sommaren. 

Sid, 44 Torget  kan göras mer tillgängligt  om bredare strå k med borgmästarsten 
anlägges. Serveringar kan gärna anordnas men då i en stil som förstärker miljön 
och inte som nu - tvärtom.  Positivt  med torghandel  på  parkeringarnas  
bekostnad  sommartid.  Stråket hamnen-torget  längs  Hamngatan kan förtydligas  
och ges en utformning som  inbjuder till promenad.  Numera  placeras fula  
avstängningsanordningar  ut för att stoppa  biltrafik. I andra stycket skrivs om 
parkering på torgets  norra tredjedel.  Menas den västra  delen, dvs framför 
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Turistbyrån? En beläggning på Köpmansgatan som drar ner hastigheten kan vara 
bra men för trygghetens skull är det nog bra att muren, som byggdes för c: a 25 år 
sedan, får vara kvar. Historiskt har det funnits en trädrad längs torgets västra och 
norra sida som gjorde att torget gavs en mjukare inramning. Vidare fanns en häck 
istället för en mur av storgatsten i den östra delen. 
 
Beträffande uppdelningen privat/allmänt område i hamn-och strandområdet är 
det viktigt att allmänhetens tillgänglighet inte begränsas sommartid. Olika 
arrangemang ockuperar nu strandområdet stora delar av badsäsongen. 

Sid. 45 Bevaransvärt område - ej förtätning-restriktioner gällande utformning: 
Området utsträcks att gälla hela området. Det unika Båstad-området kring 
Köpmansgatan: Hela 
Båstad är unikt på grund av läget mellan åsen och havet och med sin småskaliga  
bebyggelse ! 

Att utmärka ett mindre område som unikt är en felsyn. Låt oss göra hela Båstad till 
ett unikt område . Inte omvandla det till ett stadscentrum vilket som helst. 

Sid 46 Scen och högtalare med musik från  mobiltelefoner  hör absolut  inte 
hemma  här. Att ta bort häckarna skulle göra torget ödsligt. Var rädd om det gröna 
som finns ! Bra med satsning på Örebäcksvallen. Att ta bort daghemmens  mycket 
fina miljö och bygga höghus där är vi absolut emot . Bevara det unika istället för 
att rasera. 

Sid 48 Entré Båstad är inte bara en komplettering till handeln i centrum, det är 
också en konkurrens och alstrar mer bilåkande och utarmar centrum 

Sid 49 Området kring Öresjön borde göras mera tillgängligt och det är 
positivt om verksamhetsbyggnaderna omvandlas till bostäder om de 
utformas på ett bra sätt. 

Sid 50 – 53 Det finns flera positiva inslag i dokumentet beträffande miljödelen . 
När det gäller avsnitten om bebyggelsen, främst i centrum, är vi direkt negativa . 
Den omdaning som föreslås skulle vara förödande för miljön och även för 
kommunens ekonomi. Påståendet att höga byggnaden i centrum inte skulle 
påverka landskapsbilden stämmer inte. Ett stort värde i Båstad är att man kan 
känna och se åsen och havet. Bygger man höga hus störs dessa utsikter, Flera 
misstag har redan gjorts. 

Slutligen: 
Dokumentet är mycket omfattande och alltför långt för att många människor skall 
kunna sätta sig in i det här. Det finns också många upprepningar. Delgivningen mot 
allmänheten är också mycket bristfällig. Någon bred och fördjupad information har 
inte skett och remisstiden alltför kort. Att sända ut den här informationen strax 
före jul gör att det når allt för få.  När den nu ingår i Översiktsplanen med remisstid 
mitt i sommaren förstärker intrycket att hanteringen 
går ut på att så få kommuninnevånare som möjligt skall yttra sig. 
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Vi anser att remisstiden skall förlängas och att det hålls informationsmöten där 
innehållet beskrivs i detalj. En möjlighet kan vara att den beslutade beredningen 
om översiktsplanen även behandlar det här inriktningsdokumentet. De kan då 
arrangera informationsmöten. 

Vi i Föreningen Gamla Båstad hjälper gärna till med informationsinsatser men 
den tid som stått till förfogande  har varit alltför kort. 

I tre inlägg på Facebook har vi spridit information om översiktsplanens intentioner 
vad avser området mellan Båstad och Malen. Dessa bifogas. 
De har tillsammans  nått 8 249 besök (de flesta troligen samma så antalet kan 
divideras med tre) 187 gilla (Ogilla) markeringar ( bifogas) . 47 kommentarer  ( 
bifogas) och 29 delningar. 

Kommentarer: Kartverktyget som kommunen har valt att använda sig av är en 
utveckling av ett befintligt kartverktyg som kommunen använt i flera år i kommunens 
digitala karta ”Båstadkartan”. Den tekniska lösningen har använts av flera kommuner 
i sitt arbete med digitala översiktsplaner och utvecklas kontinuerligt tillsammans med 
leverantören och synpunkterna som inkommit under samrådet är underlag i det 
arbetet.  
 
Båstads kommun anser att en digital översiktsplan är en viktig del av arbete med att 
förbereda för rullande översiktsplanering. Den rullande planeringen ses som en 
förutsättning för att en liten kommun med knappa resurser att ha en aktuell 
översiktsplan. Som ett komplement till den digitala kartan har en PDF med 
strategitexterna tagits fram och denna kommer till granskningen utvecklas till att 
även inkludera objektstexterna som tidigare bara funnits i kartan. Textmaterialet i 
kartorna, de så kallade objektstexterna kommer att utvecklas i arbetet med 
granskningshandlingen för att tydliggöra kommunens intentioner för utvecklingen av 
platsen.  
 
Under arbetets gång har det funnits farhågor för att en digital handling kan skapa 
problem för läsaren och under samrådet har det framkommit synpunkter på den 
digitala handlingen och kartlösningen. Kommunen respekterar att det är svårare att 
hantera den nya typen av översiktsplan för den som inte är van att arbeta med digitala 
karthandlingar. För att underlätta och komma till rätta med problemet har 
kommunen bjudit in brett till de samrådsmingel och samrådsmötet som har ägt rum 
samt erbjudit hjälp att förklara den digitala kartan till de som önskar. Samrådstiden 
möter mer än väl de krav som finns och förlängdes med ytterligare en månad när det 
kom till kommunens kännedom att tre månaders samrådstid ansågs för kort. 
 
Relevanta delar av inriktningsdokumenten kommer att inarbetas i översiktsplanen för 
att undvika missförstånd och för att samla kommunens ställningstaganden. 
Översiktsplanen kommer inte att ange hur ny tillkommande bebyggelse ska utformas 
utan bara peka ut vilka områden som är lämpliga för att prövas i mer detaljerad 
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planering, kommunens mål för området samt vilka de grundläggande 
förutsättningarna är på platsen.  

Många av de synpunkter som framförts om inritningsdokumentet stämmer med 
intentionerna i översiktsplanen. Inriktningsdokumentet kommer att inarbetas i 
översiktsplanen för att granskningshandlingen ska blir tydligare. Kommunen har 
ett ansvar att planera mark och vatten på bästa sätt vilket inkluderar att även i 
Båstad måste möjligheterna till förtätning undersökas för att undvika bland 
annat exploatering av jordbruksmark.. Översiktsplanen ska vägleda kommande 
planering och i det skedet avgörs om bebyggelse är lämpligt genom 
detaljplanering och bygglov och hur denna bebyggelse ska utformas. För att 
tydliggöra vad kommunen avser med förtätning kompletteras översiktsplanen 
med ställningstaganden om förtätning. För att stödja kommunen i dessa 
processer arbetas med mer och mer i detaljplaneprocessen med 3D modellering 
som underlättas analys av och kommunikation kring hur en tillkommande 
bebyggelse kan se ut. 
 
Åtgärder: Objektstexterna kommer att förtydligas. PDF med strategitexter utvecklas 
till att även inkludera objektstexterna som tidigare bara funnits i kartan.  
 
Grevie Bys Vägsamfällighet, Åkagårdens Golfbana AB, Åkagårdens 
golfklubb 

Föreningen och företagen har tidigare yttrat sig angående inriktningsdokumenten för 
Grevie och Förslöv samt i frågan om lokalisering av en återvinningscentral (ÅVC) i 
Båstads kommun. 

I yttrandet uttrycks förvåning att lokalisering av ÅVC inte nämns med tanke på 
konsekvenser för samhällsutvecklingen. Sedan ÖP samrådet inletts har KF fattat 
beslut om lokalisering av ÅVC längst Killerödsvägen strax norr om 
Förslöv/Bokesliden. I yttrandet krävs att det aktuella området förs in i 
översiktsplanen som ett verksamhetsområde. Platsen anses lämplig på grund av 
jordbruksmarkens låga klassning, placeringen i landskapet, trafiklösningen och att 
vegetationsskydd och omsorgsfull gestaltning krävs oavsett läge. Befintlig anläggning 
i Svenstad finns inte redovisad i översiktsplanen.  

Förslöv – Stöd för tankar att bygga samhället utifrån kärnan mot stationen som är ett 
viktigt nav för stadsbyggnaden (Entré Bjäre). Goda möjligheter till integrerad 
stadsbygd med bostäder och arbetsintensiva arbetsplatser samt mötesplats och 
arena för turismnäringen.  

Stöd för riktlinjer om kollektivtrafiknära bostäder och verksamheter. Anser dock inte 
att störande verksamheter bör lokaliseras så centralt utan inom Peabs anläggning 
eller längre österut. 

I yttrandet motsätter man sig aktuellt förslag att ersätta reservområde för 
golfändamål (ÖP2008) till verksamhetsområde dit störande verksamheter kan 
lokaliseras. Det strider mot kommunens mål och Åkagårdens golfbana/Grevie Kyrkby 
och dess friluftsanläggning som har upplevelsekrav om ostördhet som grönområde 
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och friluftsverksamhet jämställt med bostäder eller högre krav på frihet från 
störningar.  Vintertid är spårsystem som skulle utsättas för ovälkommet ljud, ljus och 
risk för luktstörning. 

Området väster om väg 105 ska betecknas som stadsbygd, eftersom Förslöv kan 
komma att växa västerut och bostäder ska inte planeras tillsammans med störande 
verksamheter (möjlighet till havsutsikt, direktaccess till stationen) 

Åkagårdens GK är den golfbana som har bäst kollektivtrafik på Bjärehalvön och har 
omfattande ungdomsverksamhet där många åker buss. På sikt kan bra gångstråk leda 
direkt till golfanläggningen från stationen. 

Kommentarer: Kommunen noterar stödet för planeringen av Förslöv med 
undantaget verksamhetsmark. En verksamhet som en återvinningscentral ingår i 
Boverkets ÖP modell i verksamhetsområde.  

I dagsläget pågår en prövning genom detaljplan om området väster om väg 105 
är lämpligt som verksamhetsområde. Detta arbete pågår parallellt med arbetet 
med översiktsplanen. Området vid Peab är redan utpekat i översiktsplanen som 
verksamhetsmark.  

Kommunens ambition är att hitta en koppling för gång- och cykelväg från 
stationsområdet upp mot rondellen och Åkagårdens golfbana för vidare koppling 
mot Grevie kyrkby och Grevie. 

Åtgärder: - 

 
Hyresgästföreningen Nordvästskåne 

Förtätning av kommunens tätorter med ökat antal åretruntboende samt utökad 
kollektivtrafik ses som positivt. I övrigt inget att erinra. 

Kommentarer: Noterat. 

Åtgärder: - 
 

Kattviks byalag 

Byalaget kan inte utläsa någon föreslagen bebyggelse i Övre Kattvik, alternativt 
planeras ingen förtätning i Övre Kattvik vilket i så fall välkomnas. Synpunkterna på 
FÖP 2015 bifogas yttrandet som lyfter punkter som sparsamhet med delning av 
tomter ut med Kattviksvägen med ett antal förbehåll. Byggnation i Övre Kattvik ska 
vara synnerligen begränsad och endast under premisserna som byalaget anser ska 
gälla längst Kattviksvägen. Strandskyddet, behovet att beakta riksintressen och inte 
bryta mot landskapsbildskyddet lyfts i yttrandet.  

Byalaget välkomnar text om restriktiv hållning till nybyggnad utmed Kattviksvägen 
och ambitionen om att konkretisera ”Kattviksstilen”. 
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Byalagets styrelse anser inte att det finns underlag för kommunens påstående om 
stark efterfrågan på byggnation i Kattvik, utan efterfrågan endast är från 
markexploatörer.  

Kommentarer: Noterat. Synpunkterna från FÖP 2015 är inte längre aktuella 
gällande de då utpekade bebyggelseområdena. I kommunens nya översiktsplan 
är dessa områden inte utpekade. Idag pekas både de övre och nedre delarna av 
Kattvik ut som landsbygd och pekas ut som La och Lb områden vilket reglerar 
hur restriktiv kommunen är i bygglovshantering av bebyggelse utanför 
detaljplaneratområde.  I objektstexten för nedre Kattvik föreslås att 
områdesbestämmelser för Kattvik ska tas fram för att reglera bygglovsplikten.  
Kommunen bedömer att det är ett högt exploateringstryck i Kattvik efter hur 
många förfrågningar och bygglov som hanteras i området. 

Åtgärder: Förtydliga med objektstext för Övre Kattvik. 
 

LRFs kommungrupp i Båstads kommun 

I yttrandet beskriver LRF betydelsen av jord- och skogsbruk är betydelsefullt för 
livsmedels- och energiproduktion, i klimatomställningen samt för sysselsättningen. 
Mark för livsmedelsproduktion ska skyddas mot exploatering. MB 3 kap 4§ anger att 
jord- och skogsbruk är av nationell betydelse och inte får tas i anspråk för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen. 

LRF anser att översiktsplanen ska större hänsyn till nationella och regionala 
livsmedelsstrategier. LRF anser att kommunen ska vara mycket restriktiv med att 
nyttja jordbruksmark för exploatering även inom stationsnära lägen. 
Produktionsskogsbruket måste skyddas.  

De areella näringarna ska värnas gentemot motstridiga intressen, det öppna 
kulturlandskapet ska bevaras, kommande etableringar ska inte begränsa jord- och 
skogsbrukets verksamhet. Företagen i De Gröna Näringarna omsätter  ca 500 
miljoner kronor och sysselsätter ca 300 personer i kommunen.  

För klimatet har en välskött skog positiv påverkan på miljön i jämförelse med skog u 
reservat där virkesuttag förbjuds. Vall, ängs- och betesmarker binder koldioxid vilket 
gör att betande djur i Sverige ha en mindre påverkan på miljön än importerat 
livsmedel från betande djur. 

LRF framför krav och önskemål på den kommunala upphandlingen av livsmedel. 

LRF anser att för att klara nationella mål för klimat – och energi krävs att jordbruket 
ska värnas gentemot motstridiga intressen och att kommunen ska medverka till att 
det ska vara enkelt att vara företagare/jordbrukare/skogsbrukare i Båstads kommun.  

Jord- och skogsbruket kan bidra till energiomställningen genom byggnader och mark 
kan användas för solcellsel och vindkraft för elproduktion. Gödsel från djurhållning 
och rester/produkter från växtodlingen kan ge biogas. 
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Ökad omsättning i jordbruket skapar fler jobb inom näringen men även i övriga 
näringslivet, öppna landskapet värnas. Utveckling av De Gröna Näringarna kräver bra 
förutsättningarna för företagen och familjemedlemmar, tex bredband, kollektivtrafik 
och utbildning.  

LRF anser att kommunen ska ingå i dikningsföretagen med andelar som motsvarar 
den vattenmängd som tillförs dikningsföretaget om kommunen avser koppla in 
dagvattenhantering i befintliga dikningsföretag. Snabbare flöden i vattendrag orsakar 
också översvämningar, ursköljningar av näringsämnen och försämrad biologisk 
mångfald. 

Bidraget till enskilda vägnätet måste öka för att bibehålla  och höja standard. Som är 
en förutsättning för företagande på landsbygden. 

Gång- och cykelleder ska anläggas med minimal påverkan på jord- och skogsbruket, i 
samverkan med markägare. GC- vägar ska inte försvåra gods- och 
lantbrukstransporter. 

Fiberutbyggnaden är av stor vikt för lantbruksföretagare. Kommunens mål ska gälla 
alla, inte 95 %. Höga kostnader när Bjärekraft anlägger fiber på landsbygden. 

Kommentarer: Kommunen håller med om jord- och skogsbrukets stora betydelse 
inom livsmedelsproduktion, energi, klimatomställningen och för sysselsättningen 
inom kommunen. Därför värnar kommunen om jordbruksmarken genom att i 
översiktsplanen ha ett tydligt fokus på utveckling i centrum- och 
stationsnäralägen och att undvika spridd bebyggelse. Avvägningen mot behovet 
av bostäder och verksamhetsmark har gjorts och Båstads kommun anser att i de 
stationsnära lägena är det allmänna och för samhället väsentliga intresset för 
bostäder större än behovet om att värna jordbruksmark i de utpekade lägena. 
Skogsbruket värnas genom att, likt jordbruksmarken, pekas ut i hänsynskartorna 
och med det förhållningssätt som beskrivs i planen.  

Livsmedelsstrategier används inte specifik i översiktsplanen men planen anses 
gynna ett fortsatt aktivt jordbruk på Bjäre då de areella näringarna ska värnas 
vilket uttrycks i avsnittet Levande landsbygd. I kommunens ställningstagande om 
energiproduktion främja småskalig energiproduktion. Avsnittet ska förtydligas 
att detta kan gälla även produktion av biogas. 

Översiktsplanen kan inte påverka kraven på kommunens upphandling av 
livsmedel. 

När kommunen planlägger områden där kommunen vill släppa vatten till ett 
dikningsföretag krävs en överenskommelse med dikningsföretaget eller en 
omprövning av dikningsföretaget. Där vatten kommer att släppas till ett 
dikningsföretag blir kommunen eller fastighetsägaren del av dikningsföretaget.  

Anläggning av gång- och cykelleder sker i diskussion med markägaren.  
 
Frågan om finansiering av vägnätet är inte en del av översiktsplanen. Frågan har förts 
vidare till ansvarig tjänsteperson.  
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I Båstads kommun har en stor del av landsbygden redan tillgång till anslutning 
till bredband genom fiber. Utbyggnaden sker i samarbete men kommunen styrs 
av Bjärekraft.  

Åtgärder: Översiktsplanen ska förtydligas med att även produktion av biogas 
främjas.  
 

Industriföretagen NP Nilsson, Hammerglass, Båstads företagsby, 
Kranpunkten, Bjäre Kraft och MMB 

För industrin är punkterna nedan av stor betydelse. Punkterna är angivna i 
prioriteringsordning. 
 
1.   Snabba besked och snabba beslut 
Vi lever i en digitaliserad verklighet där varor, tjänster och kapital flyttas blixtsnabbt. 
Kommunen behöver som organisation se till att handläggningstiderna blir betydligt 
kortare. Detta även om det beror på faktorer som är utanför den enskilde handläggarens 
kontroll. Förutsättningar rörande särskilda lagkrav, begränsningar eller yttranden från 
länsstyrelse bör i möjligaste mån utredas och inhämtas senast när marken är 
detaljplanerad. Kommunfullmäktige bör tillse att tjänstemännen ges bästa möjliga 
förutsättningar att lämna snabba besked och snabba beslut när väl frågan kommer från en 
näringsidkare. 
 
2. Tillståndsgivning vid utbyggnad av befintlig industri 
En generös tillståndsgivning vid utbyggnad av befintlig industri tillgodoser både 
respektive verksamhets eventuella behov av större lokaler och det övergripande riksmålet 
om förtätning. 
 
3. Tydliga spelregler - hög förutsägbarhet 
Värna industrins intressen genom att låta bli att ändra förutsättningar. Att först lämna 
tillstånd för byggnation av industrifastighet och sedan i efterhand placera skyddsvärt 
objekt eller anläggning i nära anslutning skadar förutsägbarheten. Dåliga exempel är 
anläggning av cykelbana där tung trafik passerar i större skala eller anläggning av 
vattensamling som medför strandskydd där utbyggnad varit ett alternativ. 
 
4. Byggklar mark 
Behovet av byggklar mark är uppenbar då flera verksamheter blivit tvungna att hitta mark 
utanför kommungränsen. Med byggklar avses mark för ändamålet industri med färdig 
infrastruktur, VA och elnät till tomtgräns eller i nära anslutning till tomtgräns. 
 
5. Logistiskt gynnsamt läge 
För etablerad och nyinflyttad industri, oberoende av om verksamheten bedriver förädling 
eller endast distribution, är infrastruktur och ett logistiskt gynnsamt läge en 
högprioriterad faktor idag. I Båstad Kommun är närheten till E6:an den bedömt viktigaste 
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faktorn, och närheten till tågstation den näst viktigaste. Det är således områdena mellan 
E6 och tågstation, vid både Båstad och Förslöv, som är mest gynnsamma för etablering av 
industrifastigheter. Av stor vikt är dock att det finns kommunal 
industrimark även i de övriga tätorterna. Då tänker vi på den verksamhet som startar i 
någons ide idag. En verksamhet som vi inte känner till överhuvudtaget eller vet vad den 
skulle kunna vara för något. Oftast startar denna väldigt lokalt, har känslomässig 
förankring till orten där företagaren finns. Kanske finns det här en framtida storindustri i 
kommunen. De flesta större företagen i kommunen har startat på detta sätt för att så 
småningom bli stora etablerade verksamheter. PEAB, NP Nilsson, Willab, Lindab, Skoogs 
åkeri för att nämna några. 
 
6. Toleranser yta och höjd 
Vill Båstad Kommun locka till sig etableringar bör tillståndsgivningen på industrimark 
lämna goda toleranser både när det gäller byggyta och bygghöjd. 

Kommentarer: I yttrandet framförs synpunkter på bland annat snabbare 
handläggning och flexiblare detaljplaner för att möjliggöra snabbare väg mellan 
beslut och handling. Kommunen har som ambition att utforma flexibla 
detaljplaner för att de ska hålla över tid. Ofta har kommunen mött an verklighet 
där näringslivet har haft specifika krav på utformning och planer görs om . Plan- 
och bygglagen styr i stor utsträckning hur lång tid både detaljplaneprocessen 
och bygglovsprocessen. Infrastruktur och logistiskt gynnsamt läge är viktigt för 
företagen och området mellan E6 och Båstad station respektive E6 och Förslöv 
station ses om de viktigaste. Översiktsplanen pekar ut verksamhetsmark främst i 
Östra delarna av Båstad och i Förslöv för att uppnå ett stationsnära läge. Både i 
Förslöv och i Båstad finns pågående detaljplanearbete för verksamhetsmark. 
Mindre verksamheter som kan lokaliseras i närhet av bostäder kan lokaliseras 
inom områdena som pekas ut som stadsbygd i översiktsplanen. Problematiken 
kring gång- och cykelvägen över bron på Vistorpsvägen har lyfts med Teknik & 
Service inom kommunen.  

Åtgärder: -  

 

Norrvikens camping, Caravan Club of Sweden 

Fastigheterna Elestorp 6:2 och Elestorp 6:7 ägs av Caravan Club of Sweden och är inte 
en del av Norrvikens trädgårdar.  

Norrviken Camping vill utveckla och investera för att bidra till turismen i Båstads 
kommun och har sökt lov om att få utöka parkeringsplats, skapa ställplatser och 
bygga campingstugor men har fått avslag i Svea Hovrätt. (Domstolsbeslut finns som 
bilaga till yttrandet).  

Mycket av campingens anläggning används inte bara av campinggäster utan även av 
allmänheten och turister. Utvidgning av campingen kan komma till rätta med 
problematisk parkeringssituation. 
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I yttrandet ifrågasätts hur Norrvikens kust kan bygga bostäder samt badbrygga när 
campingen inte får expandera. 

Norrvikens camping har inget att invända mot planer för en förlängd cykelled men 
den ligger på mark ägd av campingen och inom strandskyddat område.  

Möte med kommunen inom samrådstiden önskas. 

Kommentarer: Önskan om möte med kommunen inom samrådstiden har 
tillgodosetts. Kommunen startar i och med arbetet med översiktsplanen en dialog 
med länsstyrelsen om riksintressen och har lyft att Norrviken Camping borde 
vara en del av det utpekade riksintresset för Norrvikens trädgårdar. Kommunen 
anser att utveckling av campingen stöder riksintresset rörligt friluftsliv med 
försvåras av att området ingår i ett område med höga natur- och 
kulturmiljövärden och klassas som La i översiktsplanen. 

Åtgärder: Dialogen med länsstyrelsen fortsätter angående riksintresset för 
Norrvikens trädgårdar och dess påverkan på Norrvikens Camping. 
 

Sol och Hav genom Fastmex 

Sol & Hav är ägare till fastigheten Påarp 10:6. Fastigheten omfattas idag av två 
detaljplaner och har pågående exploatering i nordöstra delen. Detaljplanen från 2011 
har ett genomförandeavtal med Båstads kommun i form av exploateringsavtal. 

Sol & Hav uppskattar att ca 8 av 16 sålda tomter har bidragit till helårsboende i 
Torekov. Ingen del av fastigheten utgörs av åkermark och inom fastigheten 
finnstillgäng till befintlig infrastruktur. 

Sol & Hav anser att utpekandet av delar fastigheten som landsbygd är missvisande 
och inte stämmer överens om hur de er på fastigheten och att det inte 
överensstämmer med gällande detaljplan och att detta påverkar kommande 
exploateringsmöjligheter på fastigheten och tolkningsbekymmer vilket kan leda till 
klagomål för Sol & Hav. 

Södra Torekov och Solsidan beskrivs i ÖP-förslaget som: ”Befintligt område med 
främst bostadsbebyggelse och hotell. Utbyggnad fortsätter enligt befintlig 
detaljplan[…]” Sol & Hav antar att det är detaljplanerna från 2011 och 
1976 som här åsyftas. 
 
Boverket anger i PBL-kunskapsbanken och i sina riktlinjer för översiktsplanering att 
”Område med bebyggelse av stads- eller tätortsmässig karaktär, och där bostäder 
ingår eller kan ingå.” ska utpekas som stadsbygd eller tätortsområden. Det ter sig 
märkligt om något annat skulle kunna vara aktuellt för i princip hela Påarp 
10:6. Båstads kommun har vid samråd 2018-08-21 uppgett att inga planer finns på 
att upphäva någon av detaljplanerna för Påarp 10:6. Om sådana planer inte finns bör 
inte heller kommunen underlätta ett framtida upphävande med stöd av 
översiktsplanen. 
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Sol & Hav presenterar argument för sina utvecklingsmöjligheter för att stärka 
Torekov.  

Jordbruksmark - Påarp 10:6 är redan detaljplanelagd för bostadsexploatering och 
platsens lämplighet är därför redan 
prövad. Båstads kommun behöver inte ta någon jordbruksmark i anspråk om Påarp 
10:6 fortsätter att 
exploateras enligt gällande detaljplan. 

Flexibel användning i linje med översiktsplanens intentioner - Med stöd av 
översiktsplan och nya detaljplaner kan Påarp 10:6 ge möjlighet till blandade 
upplåtelseformer för bostäder samt stötta kommunen eller privata aktörer med 
mark för samhällsservice i form av t.ex. tomtmark för förskolor och äldreboende. 
 
Bostadsförsörjning – Bostadsförsörjningsprogrammets punkter passar väl in med 
Sol & Havs ambitioner att tillsammans med Båstads kommun, liksom vid tidigare 
tillfällen, arbeta för en sund, klok och gemensam syn på Torekovs utveckling. 
 
Sol & Hav vill tillsammans med Båstads kommun och andra lokala aktörer arbeta för 
att stärka upp 
Torekov som en “året runt” ort genom att arbeta fram nya, moderna detaljplaner 
som möjliggör varierade upplåtelseformer och samhällsservice. Detta uppnår vi 
genom ett gott samarbete, dialog och tecknande av genomförandeavtal med 
ömsesidiga nyttor samt ger förutsättningar för detta redan i samband med den 
nya översiktsplanen genom att peka ut Påarp 10:6 som stadsbygd eller 
tätortsområde. 

Sol & Hav önskar ett möte med kommunen inom samrådstiden och fortsatt dialog. 

Kommentarer: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för 
översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum – och stationsnära 
lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslagen som framförts 
frångår och försvagar utvecklingsstrategierna.  Eftersom det finns en laga kraft 
vunnen detaljplan i området har fastighetsägaren rätt att bygga ut i enlighet med 
planen. Kommunen anser inte att en ny detaljplan i området skulle stärka Torekov 
utan snarare strida bebyggelse och service på ännu större områden och skulle inte 
prioriteras enligt översiktsplanen eller kommunstyrelsens planprioritering. 
 
Åtgärder: - 

 

Stora Hults Strands Samfällighetsförening 

Föreningen har ca 270 medlemmar med fastigheter.  

Föreningen lyfter ett gångstråk från Vejbystrand till norra Stora Hult från ÖP08 som 
en god tanke Föreningen vill även värna om grönområden i Stora Hult som används 
flitigt, skapar nödvändigdistans mellan fastigheterna och formar Stora Hults själ och 
karaktär. 
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Föreningen uttrycker också oro för dagvattensituationen. De underhåller 
dagvattennätet och diken vilket kräver större insats på grund av många och hårda 
stormar.  

Föreningen anser att framtida cykelväg mellan Stor Hult och Förslöv är viktig 
eftersom servicefunktionerna i Förslöv är viktiga för de boende i Stora Hult. 

Kommentarer: Noterat. De områden som är detaljplanerade som natur eller 
grönområden kommer att värnas och kan utvecklas med gångstråk. Inom 
området som är utpekat som stadsbygd inkluderas grönområden och parker. Vid 
förtätning måste lämpligheten av varje projekt avgöras i bygglov eller vid 
planbesked/detaljplaneprocessen. Dagvattenhanteringen är mycket viktig på 
sydkusten och det nya stadsbygdsområdet som pekas ut kan bara realiseras om 
dagvattenhanteringen kan lösas. Möjligheter till gång- och cykelväg från Stora 
Hult till Förslöv lyfts i översiktsplanen. 
 
Åtgärder: Objektstexten för det nya stadsbyggnadsområdet I Stora Hult tydliggörs om 
behovet av en lösning av dagvattenhanteringen i tidigt skede i planeringsprocessen. 
 

Torekov Kultur och Miljöförening 

Den nya Översiktsplanen behåller samma status som den nuvarande 
Översiktsplanen på fastigheterna öster om Litorinavägen / Tunbyvägen markerade 
med X på bif. karta. 
 
Förslag på nya punkter och/eller ändringar i föreslagna punkter: 
Bebyggelse, Kommunal service, Ställningstaganden 

• Kommunen ska främja samverkan med grannkommunerna när det 
gäller service och utbyggnad av infrastruktur mellan närliggande 
orter och som åtskiljs av kommun- eller länsgräns 

 Ställningstaganden eller utbildning 
• Nya lokaler och utemiljöer ska byggas på ett sådant vis att de 

främjar samutnyttjande, mötesplatser och integration 
 

Bostadsbyggnation utanför detaljplanerat område, Ställningstaganden 
• Ny bebyggelse prövas om det bidrar till arbetstillfällen på 

landsbygden och/eller bidrar till ökad tillgänglighet till våra 
naturområden 

 
Levande landsbygd, Ställningstaganden 

• Ändring av punkt 6 (som inte bara är för turismen) 
Tillgängligheten till landsbygden, jordbrukslandskapet och 
naturupplevelser ska förbättras genom satsningar på cykel- och 
vandringsleder, beträdor och angöringspunkter (parkering, 
busshållplatser) 

• Besöksintensiva verksamheter  bör kunna nås med kollektivtrafik 
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• För att bidra till en långsiktig, bärkraftig lantbruksnäring ska det vara 
möjligt att utveckla och etablera upplevelseberikad handel & 
besöksnäring på landsbygden 

• Skapa ställplatser för husbilar och husvagnar 
 

Näringsliv och verksamhetsmark, Ställningstaganden 
• Kommunen ska värna och stärka bebyggelser och rekreationsmiljöer 

som har betydelse för besöksnäringen 
 

Mötesplatser, folkhälsa och trygghet, Ställningstaganden 
Punkt 2 - lägg till rekreation (Skapa trygga, säkra och tillgängliga 
mötesplatser och miljöer som inbjuder till vardagsmotion, rekreation och 
lek) 

Punkt 6 (Grillplatser i sig ökar inte tillgängligheten) 
• Öka tillgängligheten till parker och tätortsnära skogs- och 

strövområden genom att t.ex. skapa gång- och cykelstråk, 
angöringspunkter för motorfordon och cykel, busshållplatser 

 
Transporter & teknisk försörjning, Väginfrastruktur, Ställningstaganden 

• Prioritera åtgärder som säkerställer god framkomlighet och 
tillgänglighet för gående, cyklister och människor med 
funktionsvariationer som gör det svårt att röra sig fritt i olika miljöer 

• Undersöka möjligheterna till en större parkering i Torekov för att 
minska biltrafiken i den gamla bykärnan och hamnen 

Teknisk infrastruktur, Digital infrastruktur, ställningstagande 
• Kommunen ska verka för en utbyggnad av öppet wi-fi 

 
Natur & rekreation, Kultur, sport och fritid, Ställningstaganden 

• Utreda möjligheten att bygga ett badhus i kommunen 
• Utveckla minst en av kommunenslekplatser till en större 

Ersätta punkt 3 med 
• Ett differentierat utbud ska beaktas vid prioritering av kultur- och 

idrottsanläggningar 
Punkter vi anser är viktiga att framhålla och finnas med men som vi inte har 
placerat under någon rubrik 

• Drivmedelsstationer i tätorterna är betydelsefulla för servicen på 
landsbygden 

• Laddstolpar ska finnas på strategiskt utvalda ställe i kommunen 

Under resonemang under rubriken levande landsbygd vill vi framhålla: 
För att landsbygden ska förbli levande är det viktigt att människor bor här. 
Det är av betydelse för landsbygden att kommunens större orter erbjuder en 
god lokal service, en lokal arbetsmarknad och goda kollektivförbindelser med 
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huvudorten, Båstad. En utveckling av service i de mindre orterna förutsätter 
nya och kanske okonventionella lösningar. Planeringsprocessen på 
landsbygden måste bygga på ett lokalt inflytande och engagemang. Det rika 
nätet av by- och intresseföreningar ska ges goda möjligheter att medverka i 
och påverka utvecklingen. 
 
Övrigt  
Vi önskar att det görs inriktningsdokument (fördjupning) för Torekov och en 
generell för landsbygden. 
 

 
 
Kommentarer: Gällande föreslagen tomtmark så visar de politiskt antagna 
utvecklingsstrategierna som ligger till grund för översiktsplanen en tydlig inriktning 
mot utveckling i centrum – och stationsnära lägen, för att nå den hållbara utveckling 
som eftersträvas. Förslaget som framförts frångår och försvagar 
utvecklingsstrategierna. Torekov anses inte ligga i ett kollektivtrafiknära läge och de 
möjligheter som finns att bygga nya bostäder anses möte behovet under planperioden. 
 
Översiktsplanen framhåller på flera ställen vikten av att samarbeta med 
grannkommunerna. Översiktsplanen främjar möjligheten för lantbrukare att bredda 
och komplettera sin verksamhet för att nå en mer levande landsbygd och öka 
möjligheterna att fortsätta bruka marken. 
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Förslaget om lokalisering av ställplatser för husbilar och badhus och frågan om 
utveckling av lekplatser anses inte vara en fråga för översiktsplanen. Ett badhus kan 
lokaliseras inom Stadsbygd men i dagsläget har förvaltningen inte fått några 
indikationer på att lokalisering sökes för ett badhus. Lekplatser kan utvecklas inom 
Stadsbygd, Grönområden och på vissa platser Natur. Stöd i översiktsplanen finns 
eftersom det stimulerar lek, rörelse och rekreation vilket bidrar till ökad folkhälsa. 
Översiktsplanens ställningstagande om genusperspektiv vid prioritering av olika 
kultur- och idrottsanläggningar behålls för att belysa vikten av att kommunen 
utvecklar ett kulturutbud samt kultur- och idrottsanläggningar där medvetenheten 
om genusperspektivet bland annat innebär att ett bredare utbud än det traditionella 
prioriteras. Översiktsplanen uppmuntrar utbyggnad av laddinfrastruktur för både 
bilar och cyklar. 
 
Synpunkterna som framförs under Levande landsbygd stämmer överens med planens 
intentioner. I dagsläget finns inget uppdrag och inga avsatta resurser för att ta fram 
ett inriktningsdokument för Torekov. 
 
Kommunen arbetar för att bygga ut fler platser med öppet wifi men inga medel finns 
tillgängliga i dagsläget. 
 
Yttrandet innehåller flera förslag på förtydligande och tillägg till kommunens 
ställningstaganden som förbättrar och förtydligar planhandlingen, se Åtgärder för 
ändringar. 
 
Åtgärder: Lägg till ställningstagande under Kommunal service ”Nya lokaler och 
utemiljöer ska byggas på ett sådant vis att de främjar samutnyttjande, mötesplatser 
och integration”.  
 
Omformulera punkt 6 under Levande landsbygd till ”Tillgängligheten till landsbygden, 
jordbrukslandskapet och naturupplevelser ska förbättras genom satsningar på cykel- 
och vandringsleder, beträdor och angöringspunkter (parkering, busshållplatser)” 
Förtydliga punkt 7 i Levande landsbygd att utveckling av målpunkter 
inkluderar kollektivtrafik.  
 
Under Mötesplatser, folkhälsa och trygghet ska ”rekreation” läggas till vid 
punkt 2. Punkt 6 i samma avsnitt omformuleras till att ge exempel på att skapa 
gång- och cykelstråk, angöringspunkter för motorfordon och cykel, 
busshållplatser.  
I avsnittet för Väginfrastruktur läggs två punkter till: 

• ” Prioritera åtgärder som säkerställer god framkomlighet och 
tillgänglighet för gående, cyklister och människor med funktionsvariationer 
som gör det svårt att röra sig fritt i olika miljöer 

• Undersöka möjligheterna till en större parkering i Torekov för att 
minska biltrafiken i den gamla bykärnan och hamnen” 

 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
 
 
 
 
 
 
 

114 (189) 
 
 
 
 
 
 

Torekov Solsidans Samfällighetsförening 

 Förslag på nya punkter och/eller ändringar i föreslagna punkter: Bebyggelse,  
Kommunal service, Ställningstaganden  

• Kommunen ska främja samverkan med grannkommunerna när det gäller 
service och utbyggnad av infrastruktur mellan närliggande orter och som 
åtskiljs av kommun- eller länsgräns  

Ställningstaganden eller utbildning  
• Nya lokaler och utemiljöer ska byggas på ett sådant vis att de främjar 

samutnyttjande, mötesplatser och integration  

Bostadsförsörjning, Ställningstaganden  
• Ny bebyggelse ska anpassas så att den harmonierar med redan befintlig 

bebyggelse så att färgsättning och bebyggelsen höjd inte avviker på ett 
negativt sätt från redan befintlig bebyggelse.  

Bostadsbyggnation utanför detaljplanerat område, Ställningstaganden  
• Ny bebyggelse prövas om det bidrar till arbetstillfällen på landsbygden 

och/eller bidrar till ökad tillgänglighet till våra naturområden  
• Ny bebyggelse ska anpassas så att den harmonierar med närliggande 

bebyggelse så att färgsättning och bebyggelsen höjd inte avviker på ett 
negativt sätt från redan befintlig bebyggelse.  

Levande landsbygd, Ställningstaganden  
• Ändring av punkt 6 (som inte bara är för turismen) Tillgängligheten till 

landsbygden, jordbrukslandskapet och naturupplevelser ska förbättras 
genom satsningar på cykel- och vandringsleder, beträdor och 
angöringspunkter (parkering, busshållplatser)  

• Besöksintensiva verksamheter bör kunna nås med kollektivtrafik  
• För att bidra till en långsiktig, bärkraftig lantbruksnäring ska det vara 

möjligt att utveckla och etablera upplevelseberikad handel & besöksnäring 
på landsbygden  

• Skapa ställplatser för husbilar och husvagnar  

Näringsliv och verksamhetsmark, Ställningstaganden  
• Kommunen ska värna och stärka bebyggelser och rekreationsmiljöer som 

har betydelse för besöksnäringen  

Mötesplatser, folkhälsa och trygghet, Ställningstaganden  
Punkt 2 – lägg till rekreation (Skapa trygga, säkra och tillgängliga mötesplatser och 
miljöer som inbjuder till vardagsmotion, rekreation och lek)  
Punkt 6 (Grillplatser i sig ökar inte tillgängligheten)  

• Öka tillgängligheten till parker och tätortsnära skogs- och strövområden 
genom att t.ex. skapa gång- och cykelstråk, angöringspunkter för 
motorfordon och cykel, busshållplatser  
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Transporter & teknisk försörjning, Väginfrastruktur, Ställningstaganden  
• Prioritera åtgärder som säkerställer god framkomlighet och tillgänglighet 

för gående, cyklister och människor med funktionsvariationer som gör det 
svårt att röra sig fritt i olika miljöer  

•  Undersöka möjligheterna till en större parkering i Torekov för att minska 
biltrafiken i den gamla bykärnan och hamnen  

Teknisk infrastruktur  
Digital infrastruktur, ställningstagande  

• Kommunen ska verka för en utbyggnad av öppet wi-fi  

Vatten- och avloppsförsörjning  
STÄLLNINGSTAGANDE  
Lägg till en punkt  

• Bättre samplanera kommande bostadsutbyggnad med konkreta planer för 
att försäkra behovet av vatten- och avloppsinvesteringar.  

Natur & rekreation, Kultur, sport och fritid, Ställningstaganden  
• Utveckla minst en av kommunens lekplatser till en större  

Ersätta punkt 3 med  
• Ett differentierat utbud ska beaktas vid prioritering av kultur- och 

idrottsanläggningar  

Punkter vi anser är viktiga att framhålla och finnas med men som vi inte har placerat 
under någon rubrik  

• Drivmedelsstationer i tätorterna är betydelsefulla för servicen på 
landsbygden  

• Laddstolpar ska finnas på strategiskt utvalda ställe i kommunen  
 
Under resonemang under rubriken levande landsbygd vill vi framhålla  
För att landsbygden ska förbli levande är det viktigt att människor bor här. Det är av 
betydelse för landsbygden att kommunens större orter erbjuder en god lokal 
service, en lokal arbetsmarknad och goda kollektivförbindelser med huvudorten, 
Båstad. En utveckling av service i de mindre orterna förutsätter nya och kanske 
okonventionella lösningar. Planeringsprocessen på landsbygden måste bygga på ett 
lokalt inflytande och engagemang. Det rika nätet av by- och intresseföreningar ska 
ges goda möjligheter att medverka i och påverka utvecklingen.  
 
Övrigt  
Vi önskar att det görs inriktningsdokument (fördjupning) för Torekov och en 
generell för landsbygden. 
 
Kommentarer: Översiktsplanen framhåller på flera ställen vikten av att samarbeta 
med grannkommunerna. Översiktsplanen främjar möjligheten för lantbrukare att 
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bredda och komplettera sin verksamhet för att nå en mer levande landsbygd och öka 
möjligheterna att fortsätta bruka marken. 
 
Förslaget om lokalisering av ställplatser för husbilar eller utveckling av lekplatser 
anses inte vara en fråga för översiktsplanen. Lekplatser kan utvecklas inom Stadsbygd, 
Grönområden och på vissa platser Natur. Stöd i översiktsplanen finns eftersom det 
stimulerar lek, rörelse och rekreation vilket bidrar till ökad folkhälsa. Översiktsplanens 
ställningstagande om genusperspektiv vid prioritering av olika kultur- och 
idrottsanläggningar behålls för att belysa vikten av att kommunen utvecklar ett 
kulturutbud samt kultur- och idrottsanläggningar där medvetenheten om 
genusperspektivet bland annat innebär att ett bredare utbud än det traditionella 
prioriteras.  
 
Översiktsplanen uppmuntrar utbyggnad av laddinfrastruktur för både bilar och 
cyklar. 
 
Ställningstagande om färgsättning och höjd anses inte lämpligt i översiktsplanen utan 
detta prövas i detaljplaneprocessen. 
 
Samplanering av bostadsutbyggnad och utbyggnad av vatten- och avlopp sker redan 
mellan kommunen och NSVA, vilket är en förutsättning för att ny bostadsbebyggelse 
ska kunna komma till stånd. 
 
Synpunkterna som framförs under Levande landsbygd stämmer överens med planens 
intentioner. I dagsläget finns inget uppdrag och inga avsatta resurser för att ta fram 
ett inriktningsdokument för Torekov. 
 
Kommunen arbetar för att bygga ut fler platser med öppet wifi men inga medel finns 
tillgängliga i dagsläget. 
 
Yttrandet innehåller flera förslag på förtydligande och tillägg till kommunens 
ställningstaganden som förbättrar och förtydligar planhandlingen, se Åtgärder för 
ändringar. 
 
Åtgärder: Lägg till ställningstagande under Kommunal service ”Nya lokaler och 
utemiljöer ska byggas på ett sådant vis att de främjar samutnyttjande, mötesplatser 
och integration”.  
 
Omformulera punkt 6 under Levande landsbygd till ”Tillgängligheten till landsbygden, 
jordbrukslandskapet och naturupplevelser ska förbättras genom satsningar på cykel- 
och vandringsleder, beträdor och angöringspunkter (parkering, busshållplatser)” 
Förtydliga punkt 7 i Levande landsbygd att utveckling av målpunkter 
inkluderar kollektivtrafik.  
 
Under Mötesplatser, folkhälsa och trygghet ska ”rekreation” läggas till vid 
punkt 2. Punkt 6 i samma avsnitt omformuleras till att ge exempel på att skapa 
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gång- och cykelstråk, angöringspunkter för motorfordon och cykel, 
busshållplatser.  
I avsnittet för Väginfrastruktur läggs två punkter till: 

• ” Prioritera åtgärder som säkerställer god framkomlighet och 
tillgänglighet för gående, cyklister och människor med funktionsvariationer 
som gör det svårt att röra sig fritt i olika miljöer 

• Undersöka möjligheterna till en större parkering i Torekov för att 
minska biltrafiken i den gamla bykärnan och hamnen” 

 
Bybolaget Torekov, Föreningen Torekovs gamla skola, Torekovs 
Fastighetsägarförening, Torekovs Turist & Badförening, Torekov – Västra 
Karups Röda korset krets, Torekovs båtsällskap, Torekovs IK, Torekovs 
Föreläsningsförening, Föreningen Torekov Kultur & Miljö, Torekov By AB 

Synpunkter på samrådshandlingen – Båstads kommuns översiktsplan 
Förslag på nya punkter och/eller ändringar i föreslagna punkter: 
Bebyggelse, Kommunal service, Ställningstaganden 
Ny punkt 

• Kommunen ska främja samverkan med grannkommunerna när det gäller 
service och utbyggnad av infrastruktur mellan närliggande orter och som 
åtskiljs av kommun- eller länsgräns 

Ställningstaganden eller utbildning 
Ny punkt 

• Nya lokaler och utemiljöer ska byggas på ett sådant vis att de främjar 
samutnyttjande, mötesplatser och integration 

Bostadsbyggnation utanför detaljplanerat område, Ställningstaganden 
Ny punkt 

• Ny bebyggelse prövas om det bidrar till arbetstillfällen på landsbygden 
och/eller bidrar till ökad tillgänglighet till våra naturområden 

Levande landsbygd, Ställningstaganden 
Ändring av punkt 6 (som inte bara är för turismen) 
 
Tillgängligheten till landsbygden, jordbrukslandskapet och naturupplevelser ska 
förbättras genom satsningar på cykel- och vandringsleder, beträdor och 
angöringspunkter (parkering, busshållplatser) 
Nya punkter 

• Besöksintensiva verksamheter bör kunna nås med kollektivtrafik 
• För att bidra till en långsiktig, bärkraftig lantbruksnäring ska det vara 

möjligt att utveckla och etablera upplevelseberikad handel & besöksnäring 
på landsbygden 

• Skapa ställplatser för husbilar och husvagnar 
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Näringsliv och verksamhetsmark, Ställningstaganden 
Ny punkt 

• Kommunen ska värna och stärka bebyggelser och rekreationsmiljöer som 
har betydelse för besöksnäringen 

Mötesplatser, folkhälsa och trygghet 
Ställningstaganden 
Punkt 2 – lägg till rekreation (Skapa trygga, säkra och tillgängliga mötesplatser och 
miljöer som inbjuder till vardagsmotion, rekreation och lek) 
Punkt 6 (Grillplatser i sig ökar inte tillgängligheten) 

• Öka tillgängligheten till parker och tätortsnära skogs- och strövområden 
genom att t.ex. skapa gång- och cykelstråk, angöringspunkter för 
motorfordon och cykel, busshållplatser 

Transporter & teknisk försörjning, Väginfrastruktur, Ställningstaganden 
Nya punkter 

• Prioritera åtgärder som säkerställer god framkomlighet och tillgänglighet 
för gående, cyklister och människor med funktionsvariationer som gör det 
svårt att röra sig fritt i olika miljöer 

• Undersöka möjligheterna till en större parkering i Torekov för att minska 
biltrafiken i den gamla bykärnan och hamnen 

Teknisk infrastruktur 
Digital infrastruktur, ställningstagande 
Ny punkt 

• Kommunen ska verka för en utbyggnad av öppet wi-fi 

Natur & rekreation, kultur, sport och fritid, Ställningstaganden 
Nya punkter 

• Utreda möjligheten att bygga ett badhus i kommunen 
• Utveckla minst en av kommunens lekplatser till en större 

Ersätta punkt 3 med 
• Ett differentierat utbud ska beaktas vid prioritering av kultur- och 

idrottsanläggningar 

Punkter vi anser är viktiga att framhålla och finnas med men som vi inte har 
placerat under någon rubrik 

• Drivmedelsstationer i tätorterna är betydelsefulla för servicen på 
landsbygden 

• Laddstolpar ska finnas på strategiskt utvalda ställe i kommunen 

Under resonemang under rubriken levande landsbygd vill vi lägga till 
För att landsbygden ska förbli levande är det viktigt att människor bor här. 
Det är av betydelse för landsbygden att kommunens större orter erbjuder en god 
lokal service, en lokal arbetsmarknad och goda kollektivförbindelser med 
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huvudorten, Båstad. En utveckling av service i de mindre orterna förutsätter nya och 
kanske okonventionella lösningar. Planeringsprocessen på landsbygden måste 
bygga på ett lokalt inflytande och engagemang. Det rika nätet av by- och 
intresseföreningar ska ges goda möjligheter att medverka i och påverka 
utvecklingen. 
 
Övrigt 
Vi önskar att det görs inriktningsdokument (fördjupning) för Torekov och en 
generell för landsbygden. 
 
Kommentarer: Översiktsplanen framhåller på flera ställen vikten av att samarbeta 
med grannkommunerna. Översiktsplanen främjar möjligheten för lantbrukare att 
bredda och komplettera sin verksamhet för att nå en mer levande landsbygd och öka 
möjligheterna att fortsätta bruka marken. 
 
Förslaget om lokalisering av ställplatser för husbilar och badhus och frågan om 
utveckling av lekplatser anses inte vara en fråga för översiktsplanen. Ett badhus kan 
lokaliseras inom Stadsbygd men i dagsläget har förvaltningen inte fått några 
indikationer på att lokalisering sökes för ett badhus. Lekplatser kan utvecklas inom 
Stadsbygd, Grönområden och på vissa platser Natur. Stöd i översiktsplanen finns 
eftersom det stimulerar lek, rörelse och rekreation vilket bidrar till ökad folkhälsa. 
Översiktsplanens ställningstagande om genusperspektiv vid prioritering av olika 
kultur- och idrottsanläggningar behålls för att belysa vikten av att kommunen 
utvecklar ett kulturutbud samt kultur- och idrottsanläggningar där medvetenheten 
om genusperspektivet bland annat innebär att ett bredare utbud än det traditionella 
prioriteras.  
 
Översiktsplanen uppmuntrar utbyggnad av laddinfrastruktur för både bilar och 
cyklar. 
 
Synpunkterna som framförs under Levande landsbygd stämmer överens med planens 
intentioner. I dagsläget finns inget uppdrag och inga avsatta resurser för att ta fram 
ett inriktningsdokument för Torekov. 
 
Kommunen arbetar för att bygga ut fler platser med öppet wifi men inga medel finns 
tillgängliga i dagsläget. 
 
Yttrandet innehåller flera förslag på förtydligande och tillägg till kommunens 
ställningstaganden som förbättrar och förtydligar planhandlingen, se Åtgärder för 
ändringar. 
 
Åtgärder: Lägg till ställningstagande under Kommunal service ”Nya lokaler och 
utemiljöer ska byggas på ett sådant vis att de främjar samutnyttjande, mötesplatser 
och integration”.  
 
Omformulera punkt 6 under Levande landsbygd till ”Tillgängligheten till landsbygden, 
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jordbrukslandskapet och naturupplevelser ska förbättras genom satsningar på cykel- 
och vandringsleder, beträdor och angöringspunkter (parkering, busshållplatser)” 
Förtydliga punkt 7 i Levande landsbygd att utveckling av målpunkter 
inkluderar kollektivtrafik.  
 
Under Mötesplatser, folkhälsa och trygghet ska ”rekreation” läggas till vid 
punkt 2. Punkt 6 i samma avsnitt omformuleras till att ge exempel på att skapa 
gång- och cykelstråk, angöringspunkter för motorfordon och cykel, 
busshållplatser.  
I avsnittet för Väginfrastruktur läggs två punkter till: 

• ” Prioritera åtgärder som säkerställer god framkomlighet och 
tillgänglighet för gående, cyklister och människor med funktionsvariationer 
som gör det svårt att röra sig fritt i olika miljöer 

• Undersöka möjligheterna till en större parkering i Torekov för att 
minska biltrafiken i den gamla bykärnan och hamnen” 

 
Väderötrafiken 
Väderötrafiken anser att tomt A, tomt 11 samt området mellan tomt A och kaj 1 och  
kaj 2 ska avsättas för Väderötrafikens verksamhet för att kunna upprätthålla service 
till passagerare och fartyg samt ges möjligheten att i framtiden upprätta en 
passagerarterminalbyggnad för att kunna skapa en levande pir. Väderötrafiken bör 
ses som primära partnern till Båstads kommun för att driva utvecklingen i Torekovs 
hamn. 

Kommentarer: Hamnen i Torekov är utpekad i översiktsplanens strategikarta  
som Viktigt utvecklingsområde, Viktig funktion (natur & rekreation) och 
Värdekärna för att visa områdets betydelse som mötesplats och för 
besöksnäringen. Att marken i centrala Torekov pekas ut som stadsbygd innebär 
att de verksamheter som finns inom området ska vara förenliga med bostäder, 
men utesluter inte verksamheter. Väderötrafiken har möjlighet att delta i 
framtagandet av en ny detaljplan genom dialog med kommunen.  

Åtgärder: - 
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Västra Karups byaråd 
Grönstråk - Vi anser att den nya översiktsplanen bör använda sig av grönstråken för 
att visa på naturens betydelse för Bjärehalvön och i större utsträckning använda 
grönstråken för att på ett bilfritt sätt knyta samman Västra Karup med resten av 
halvön. Det är av stor vikt för hela halvön och turismen att tillgängligheten till 
landsbygden förbättras (genom satsningar på cykel och vandringsleder för 
rekreation). 
 
Påarps kyrkoväg - Områdets höga upplevelsevärde gör att det är viktigt att markera 
Påarps kyrkoväg som grönstråk för att öka tillgängligheten till det historiska 
odlingslandskapet och knyta ihop Västra Karup med Torekov och kusten västerut. 
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Ett grönstråk här skulle dessutom knyta samman gång- och cykelvägar i Västra 
Karup med Kattegattsleden. 
 
Holmens ravin - En förlängning av grönstråket från Mylte-bäck, upp genom byn, till 
La-området Holmens ravin och vidare till det tänka grönstråket vid Englandsdal 
skulle skapa ett grönstråk tvärs över hela halvön som sammankopplar flera 
naturområden. 
 
Drängstorp - Ett grönstråk genom La-området i Drängstop till La-områden i Båstad 
skulle knyta ihop Västra Karup med Båstad och öka tillgängligheten till 
odlingslandskap. 
 
Salomonhög - Genom att skapa fler grönstråk i La-området runt Salomonhög knyter 
man inte bara ihop byarna Västra Karup och Grevie, utan visar även på olika slingor 
som människor kan röra sig i naturen på samt att man knyta samman områden med 
befintliga stigar, gång- och cykelvägar (i detta fall gamla banvallen). 
 

 
 
Tomtmark – Byarådet lyfter behovet av bostäder för de som lämnas sitt hus eller 
gård och vill bo kvar i den sociala gemenskapen i hembyn och ser det som en 
förutsättning för en levande landsbygd och turism inriktad på naturupplevelser. 
Enklare bostäder behövs även för unga och ensamstående föräldrar.  
Västra Karup ligger centralt på Bjärehalvön i ett kollektivtrafiknära område med två 
mötande busslinjer 523 och 505. Med framtida cykelväg till Grevie ges cykelavstånd 
till stationen i Förslöv.  
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Lindströms backe 
• En stor andel av marken runt Västra Karup utgörs av La- och Lb-områden. 

Lindströms backe ligger i ett Lb-område, trots det anser vi att Lindströms 
backe har de bästa förutsättningarna för skapa ett nytt bostadsområde i 
Västra Karup då det: 

• Ligger nära Häradsvägen där två busslinjer möts (Linje 505 och 523) 
• Ligger nära La-området Holmens ravin som fungerar som ett 

rekreationstråk 
• Ansluter till befintliga husgrupper (Bjärehemmet) 
• Inte påverkar landskapsbilden då det inte ligger inom 

landskapsbildsskyddat område 
• Omfattar mark som ägs av kommunen 
• Finns ett beslut på att detaljplanelägga området 
• Finns starka önskemål från ortens invånare om kommunala tomter just här 

Mitt emot skolan 
Den största andelen av marken runt Västra Karup utgörs av La- eller Lb-områden. 
Marken mitt emot skolan (söder om Glimmingevägen) är den enda runt Västra 
Karup  som inte utgörs av värdefull La- eller Lb-mark. Dessutom ligger det i direkt 
anslutning till busslinjer, skola, kyrka, och befintliga husgrupper. Området är inte 
landskapsbildsskyddat.  

 

Kommentarer: Grönstråken som föreslås av byarådet läggs till i kartan även om 
kommunen inte har ambition eller resurser att förverkliga dem alla som 
promenadstråk eller gång- och cykelvägar. Kommunen delar dock byarådets 
ambition att göra landsbygden mer tillgänglig och ge möjligheter att ta sig fram 
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utan bil. Stråken kan utvecklas genom samarbete mellan en eller flera parter 
inom kommunen, markägare, näringslivet och föreningslivet. 
 
Gällande föreslagen tomtmark så visar de politiskt antagna utvecklingsstrategierna 
som ligger till grund för översiktsplanen en tydlig inriktning mot utveckling i centrum 
– och stationsnära lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. 
Förslagen som framförts frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. Västra Karup 
anses inte ligga i ett kollektivtrafiknära läge och de möjligheter som finns att bygga 
nya bostäder anses möte behovet under planperioden. 

Åtgärder: Föreslagna grönstråk läggs till i översiktsplanen som Grönstråk 
ny/ändrad. 
 
WITEC SWEDEN 

Nätverket uppskattar att de fått möjlighet att yttra sig i samrådet och välkomnar 
samrådsformen som gav möjlighet till samtal för att få ökad förståelse för 
översiktsplanen och anser det är en samrådsform som kan användas i större 
utsträckning.  

Tydligare källhänvisning till bland annat riksintressen och andra skyddsvärda 
områden och kvalitéer. Språket är stundtals byråkratiskt och svårt att tillgängliggöra 
sig och ta ställning.  

Klargörande av kommunens komplex demografi, utmaningar med vinter –och 
sommarboende saknas. Tydligare grepp på jämställdhet, barn- och ungdomars behov 
och möjligheter och kommunens ansvar för nyanlända efterlyses. 

Fortsatt arbete med tillgänglighet är mycket positivt och trygghet är en viktig aspekt. 
Kollektivtrafik och gång- och cykelvägar är förutsättningar för levande landsbygd.   

Byggnation nära järnvägsstationerna är idag beforskat, vedertaget och självklart. För 
Båstad tätort krävs kraftfulla insatser för att levandegöra centrum, annars finns risk 
för utveckling kring Båstads station och centrum blir en sovande del, inte minst under 
icke-turistsäsong. Det går utmärkt att bevara en vacker och gammal bebyggelse och 
utveckla en ort  samtidigt. 

Klimatförändringar måste beaktas. Kommunen måste låta bli att tillåta bebyggelse i 
riskzon för havsnivåhöjningar. Kommunen har ett stort ansvar men det har även 
fastighetsägarna och gemensamma åtgärder måste skyndsamt vidtas. 

Bra att ÖP är ett levande dokument eftersom världen aldrig varit så oförutsägbar men 
det kräver att det finnskompetens och tid för kommunens 
samhällsbyggnadsavdelning att löpande fortsätta dialogen med invånare, företag och 
gäster. För att skapa det engagemang som krävs för en löpande, modern ÖP-process 
krävs en kontinuerlig och kvalitativ insats från kommunen.  Vikten av att ekonomiska 
förutsättningar för detta skapas och vidmakthålls kan inte understrykas nog.  

Kommentarer: Översiktsplanen har stort fokus på att bidra till en tätare och mer 
yteffektiv bebyggelse genom att nyttja centrum- och stationsnära lägen samt att ett 
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utvecklat gång- och cykelnät ska underlätta att nå målpunkter i samhället och därmed 
underlätta för ett liv där fler får möjlighet att röra sig självständigt. Länsstyrelsens 
vägledning för jämställd fysisk planering har använts som underlag i kommunens 
arbete. Kommunen ser medborgardialogen som en viktig del i planeringsprocessen och 
jobbar med nya metoder utifrån befintliga förutsättningar. 
 
Kommunen har valt att indikera områden, som klimatanpassning, där det idag inte 
finns tillräckligt med underlag men som är viktiga att hantera i kommande översiktlig 
planering. Arbetet har dock påbörjats och lågpunkter och områden utsatta för risk för 
erosion vid havsnivåhöjning samt risk för översvämning vid 100 års regn 2015 och 
2100 presenteras i kartmaterialet. 
 
Åtgärder: Konsekvensbeskrivningen utvecklas med ökat fokus på barnperspektivet, 
folkhälso- och jämställdhetsmålen. Kommunens ambition är att förbättra underlaget 
till kommande aktualisering av översiktsplanen genom arbete med 
planeringsunderlag om klimatanpassning. Källor till utpekande myndighet läggs till i 
Hänsynsavsnittet. 
 

Ägarna till fastigheterna Grevie 2:32 och Grevie 2:13 genom Åkagårdens 
Golfbana 

Fastighetsägarna delar sin skrivelse till Lantmäteriet gällande lantmäteriförrättning 
för grannfastigheter. Kritik riktas mot att lantmäteriet och kommunen pekar ut vilket 
ändamål marken ska användas till och även markerar gränser genom en 
fastighetsbestämning innan själva planprövning/process har inletts. Dessutom 
saknas formellt stöd i aktuell Översiktsplan. Aktuellt markområde är idag utpekat 
som utvecklingsområde för golfändamål. Ändamålet som nämns i ansökan är 
Industri.  

Eftersom vår verksamhet –golfanläggning – ingår som en del i friskvården och det 
rörliga friluftslivet och därmed har särskilt höga krav på frihet från ortens ljud och 
andra störningar som lukt och vibrationer är det inte förenligt med tung bullrande 
industri. Vi upplever det som ett hot mot vår verksamhets existens och motsätter 
oss på det bestämdaste till en sådan utveckling. 

Det vi kan förlika oss med, vilket vi uttryckt i tidigare skrivelser till kommunen, är 
att området prövas för ett vidare begrepp ”stadsbygd” som skulle kunna inrymma 
både kontor, service, bostäder och verksamheter som är förenliga med dessa dvs 
inte störande. Det är också rimligt oavsett val av stadsbygd att det skapas en grön 
buffertzon till vår anläggning lämplig för stråk och passager för såväl djur som 
människor.  Stadsbyggnadsbegreppet stämmer dessutom med den målsättningen 
som kommunen formulerat för hela området kring Förslövs järnvägsstation och 
bussterminal. Inom 800m från dessa viktiga noder för kollektivtrafiken skall finnas 
en tät sammanhållen stadbyggd med många funktioner. Aktuellt område ligger helt 
inom denna 800m zon. 
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Sammanfattningsvis hemställer vi att Båstad Kommun ändrar sin ansökan och 
använder begreppet stadsbygd. Vi anser att det skall användas i alla dokument i 
stället för industri resp. verksamhetsområde tills planprocessen har kommit en 
bit på väg i sin prövning. 

Kommentarer: Noterat. Området väster om väg 105 anses inte lämpligt för 
utvidgning av golfbana och inget sådant intresse finns idag. Trafikverket har 
använt marken som upplagsplats under arbetet med Hallandsåstunneln. I 
dagsläget pågår en prövning genom detaljplan om området väster om väg 105 
är lämpligt som verksamhetsområde. Detta arbete pågår parallellt med arbetet 
med översiktsplanen. Stadsbygd inte som ett attraktivt alternativ eftersom väg 
105 skulle agera som en stark barriär mellan stadsbygden och Förslöv samhälle. 

Åtgärder: - 
 

Östra Karups byaråd/plankommitté 

Byarådet uppskattar att många av deras förslag från 2015 finns med i 
samrådshandlingen. Förslag till ny mark för bebyggelse och grönområden är bra.  

Kollektivtrafik: Bussen bör stanna vid skolan och Tomtaholmsvägen. 

Gång- och cykelvägar – Postriddarens väg är farlig för fotgängare och en gångväg bör 
göras. Gångväg mellan Åslidens äldrevård och Tomtaholmsvägens handelsområde 
önskas för att skapa möjlighet för rullstolsbundna att besöka området. Förslag på GC- 
väg byggs norr om underfarten vid väg 115 till Klarningsvägen för att få säker gång- 
och cykelväg till fågelskyddsområdet. 

Byarådet är positivt till att cykelvägen från Östra Karup till Hasslövs fotbollsplan finns 
med i planförslaget. 

Industriområde – Förslag till industriområde väster om motorvägen och norr om väg 
115, logisk och bra lösning nära motorvägen men i så fall krävs tunnel under väg 115 
för en kontakt med Tomtaholmsvägen.  

Inga kulturområden i Östa Karup är redovisade (se byarådets förslag från 2015). 

Kommentarer: Noterat. Kommunen lyfter förslaget om busshållplats med 
Skånetrafiken. I översiktsplanen presenteras en möjlighet till gång- och cykelväg 
längst Postriddarens väg och till Hasslöv. Övriga föreslagna gång- och 
cykelvägar anses inte kunna prioriteras. Verksamhetsområde norr om Östra 
Karup är ett bra läge med nära anslutning till motorvägen, men skulle få en 
negativ påverkan på upplevelsen av entrén till Båstads kommun och på natur- 
och kulturlandskapet. Kulturområdena som redovisas i kartan är de som är 
reglerade av riksintressen och bevarandeinriktad lagstiftning.  

Åtgärder: - 
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Carl Abelin och Tord Abelin 

Familjen har sökt byggnadstillstånd för några hus för familjens behov men fått avslag  
med anledning av att vatten och avlopp saknas och gröna linjen skulle brytas. Nu finns 
vatten och avlopp till Kattvik och gröna linjen är bruten av husvagnscamping. 
Uppförande av femvåningshus och servicebyggnad sker en bit från den aktuella 
tomten. Sammanhängande bebyggelsen utökas mot öster ett par hundra meter i 
Kattvik.  

Carl Abelin och Tord Abelins uppfattning är att det är viktigt att deras mark kan 
användas för familjens behov med bosättning året runt med några villor och inte 
klassas på sådant sätt som omöjliggör byggnation på tomten.  

Kommentarer: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för 
översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum – och stationsnära 
lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslagen som framförts 
frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. 

Åtgärder: - 
 

Berit Adolfsson, Ann-Marie Schläwicke, Ingegärd Lindgren, Eva Johansson  

Att området i centrala Torekov klassificeras som ”Landsbygd” i samrådshandlingen 
anses orimligt. Vidare anses grönområden ingå i tätorter, men då i en mindre 
omfattning än i på dessa fastigheter. 

Orimligt och anmärkningsvärt att lägga en ”död hand” över område omgivet av 
bebyggelse vilket också går stick i stäv med samrådshandlingen som uppmuntrar 
förtätning och ny bebyggelse i centrum- och kollektivtrafiknära områden där 
befintliga strukturer kan utnyttjas. 

Den förtätning som är planerad anses inte räcka på längre sikt och genom att 
klassificera mark som landsbygd förspiller kommunen möjligheten at utveckla 
Torekov och tillföra nya angelägna funktioner i byn i många år framöver. Nu planeras 
områden som är perifera och strider mot planens ambitioner.  

I yttrandet uttrycks tron på Torekov som starkt växande samhälle för året-runt-
boendebarnfamiljer men närhet tillhavet och med ökad digitalisering möjligheter att 
jobba hemifrån.  

Nuvarande arrendator ägnar sig åt odling av marken men en ev. framtida arrendator 
kan vilja ägna sig åt exempelvis djurhållning. 

ÖP08 kombinerar områden för byggnation och grönområden på de aktuella 
fastigheterna enligt fastighetsägarna. Därför är det primära önskemålet att den nya 
planen förblir oförändrad, eventuellt med vissa justeringar. Ett sekundärt förslag 
presenterar också i yttrandet med en väg sträckning som anses kunna avlasta andra 
vägar i Torekov och ger möjligheter till bebyggelse i läge i enlighet med 
samrådshandlingens intentioner. 
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Kommentarer: Gällande föreslagen tomtmark så visar de politiskt antagna 
utvecklingsstrategierna som ligger till grund för översiktsplanen en tydlig inriktning 
mot utveckling i centrum – och stationsnära lägen, för att nå den hållbara utveckling 
som eftersträvas. Förslagen som framförts frångår och försvagar 
utvecklingsstrategierna. Torekov anses inte ligga i ett kollektivtrafiknära läge och de 
möjligheter som finns att bygga nya bostäder anses möte behovet under planperioden. 

Åtgärder: - 

 
Martin Albinsson 

Ett sammanfattande dokument önskas för att göra planen mer tillgänglig. Tydligare 
skillnad mellan färgerna i kartmaterialet.  

Grönstråken är schematiska  och hade då varit bättre att markera med tjocka gröna 
linjer.  
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I texten för verksamheter borde ”Trafik- och parkeringsytor, parker och 
fritidsanläggningar kan ingå” såsom för stadsbygd. Texten borde även inkludera att 
parker och mindre grönytor kan ingår i Verksamhetsmark 

Under kollektivtrafik (s.21) borde en karta med dagens och framtid kollektivtrafik 
presenteras. 

Koppling mellan gc-väg på banvallen och gc-väg i Sinarpsdalen saknas (1) . 

Gc-väg (2) borde markeras som ny/ändrad. 

 
Förslöv 

Stadsbygd 
Det verkar konstigt att områdena med stadsbygd ny/ändrad i sydväst har 
"tidshorisont: lång sikt" trots att de delvis redan är detaljplanelagda och ligger 
närmare stationen än vissa områden med "tidshorisont: medellång sikt". 
 
Grönstråk 
(1) Lägg till ett grönstråk som bildar en fortsättning österut till PEAB från gång- och 
cykelbanan norr om bebyggelsen längs Fornåkersvägen. 
(2) Lägg till ett grönstråk från skogen öster om linbastuan till Kroken, ger en lämplig 
koppling mellan Förslöv och småvägar i Fogdarp. Här finns redan ett grönstråk, men 
det är svårframkomligt tack vare många hindrande staket i hästhagarna. 
(3) Lägg till ett grönstråk österut från Sandbäcksvägens södra slingor, vidare strax 
söder om bebyggelsen längs Bryggarevägen, väster om Bryggarevägen anknyter 
stråket till befintlig grönstruktur. Här går till viss del redan stigar i backkrönet, men 
de plöjs ibland upp eftersom det är åkermark. Detta stråk bör knytas ihop med 
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Viarps byaväg genom ett par nord-sydliga förbindelser; förslagsvis över åkern i den 
västra delen och genom dungen i öster, den som ligger söder om Sandbäcksvägens 
slinga längst i söder. 
 
Gång- och cykelstråk 
Längs med Margretetorpsvägens norra sida finns endast en gångbana, ingen 
kombinerad gc-bana. Därmed borde markeringen ändras till ny/ändrad gc-bana 
mellan Bokesliden och Hålevägen. 
(4) Lägg till en gc-väg längs den sydligaste delen av Prästgårdsvägen. En saknad länk 
i gc-nätet. 
(5) Lägg till en gc-väg västerut mot Segelstorpsstrand; den följer lämpligen 
Vistorpsvägen samt Ranarpsvägen och slutar vid Tockesuddevägen. Denna gc-väg är 
viktig för Förslövs koppling till havet och den populära badplatsen i 
Segelstorpsstrand. 
(6) Lägg till en gc-väg som bildar en genväg från Heberleins parkering till 
Vistorpsvägen. Gående och cyklande som ska i det öst-västliga stråket slipper 
därmed ta sig upp om T-korsningen vid kyrkan. 
(7) Gc-vägen längs Ljungbyholmsvägen mot Storahult och Vejbystrand bör ansluta 
till den gamla banvallen längre söderut än i planförslaget. Det är helt enkelt mer 
trafiksäkert att cykla på den avskilda banvallen än längs Ljungbyholmsvägen med 
alla utfarter. 
(8) Lägg till en gång- och cykelbana öster om järnvägen, från Ljungbyholmsvägen till 
stationen, den kan anknyta till gc-vägen från stationen till Bjärevallen. Denna 
sträcka är markerad som grönstråk men lämpar sig väl för en gc-väg eftersom 
sträckan skapar en genväg till stationen för boende i sydvästra Förslöv och för 
boende längs Ljungbyholmsvägen, samt i förlängningen även Storahult och 
Vejbystrand. Särskilt viktigt blir detta stråk när gc-vägen till Storahult och 
Vejbystrand blir klar samt om planerade områden i sydvästra Förslöv byggs. 
(9) Lägg till en gc-väg mellan Västra Ljungbyvägen och Nedre Viarpsvägen, längs väg 
105, för att binda ihop områdets småvägar. Här fanns förr ett nät av mindre vägar 
som helt skars sönder i och med järnvägens utbyggnad och anläggandet av väg 105. 
För att förflytta sig mellan områdena på var sida om järnvägen måste man idag ta sig 
via väg 105, som är en högtrafikerad väg med hastighetsbegränsningen 80 km/h. 
Det känns väldigt olustigt om man går eller cyklar. Denna barriär hade minskat 
kraftigt om en gc-väg byggs här. 
 
Gång- och cykelstråk bundna till angränsande utbyggnadsområden 
Här ges förslag på gc-vägar som inte är aktuella att bygga förrän angränsande 
områden bebyggs, men som ändå bör pekas ut för att visa viktiga gc-kopplingar som 
sedan ska beaktas när områdena planläggs (gcvägarna nordöst om stationen i 
planförslaget får väl anses vara ett exempel på detta). 
(10) Lägg till en gc-väg som utgår från Bokesliden, i höjd med bilskrotens norra 
gräns, rakt österut, korsande cykelvägen på gamla banvallen, förbi bilskroten över 
Vadebäcken fram till de föreslagna gång- och cykelbanorna i nordöst. Detta är en 
lämplig sträckning för en gc-väg som binder ihop nya områden i nordöst med resten 
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av Förslöv. Det räcker inte att endast knyta det nya området med gc-vägar till 
stationen. 
(11) Lägg till en gc-väg söderut från Jöns Möllers området till Margretetorpsvägen. 
Denna länk skapar en gen väg från norra delarna av Prästgårdsområdet till gång- 
och cykelbanan längs Margretetorpsvägen. 
(12) Lägg till en gc-väg från norr till söder genom Förslöv 2:4 området för att visa på 
planerat stråk från Huggehusvägen till Vantingevägen mot Ängelholm. Är även 
lämpligt att lägga till en gc-bana från vårdcentralen österut in i 2:4 området för att 
visa på en koppling mot bäcken och stationen. 
(13) Lägg till en gc-väg söderut från Sandbäcksvägens södra delar till Viarps byaväg. 
Länken binder ihop norra och södra delar av sydöstra Förslöv. Är kopplad till 
utbyggnaden Förslöv 2:4. 
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Kommentarer:  Ett sammanfattande dokument för översiktsplanen är ett bra 
förslag för att öka tillgängligheten till planen. Anledningen till att förvaltningen 
inte tagit fram ett sådant dokument är resursbrist och att det kan uppfattas som 
att kommunen enbart tycker de områden och strategier som lyfts i en 
sammanfattning är viktiga. Kartans färger baseras på de färger som användes i 
ÖP08 för att läsaren ska känna igen sig i de olika kategorierna. Texterna som 
förklarar de olika områdestyperna är Boverkets klassificeringar som kommunen 
valt att använda sig av.  

I kategorin Transportsystem presenteras både befintlig och önskad 
kollektivtrafik. Kopplingen mellan banvallen och Sinarpsvägen är inte ett 
prioriterat projekt eftersom det redan finns en koppling från Axeltorpsvägen. GC-
stråket markerat som 2 på första kartan ändras till ny/ändrad eftersom 
standarden på stigen idag inte är tillräckligt hög för att bekvämt kunna 
användas för pendlingscykling. 

Anledningen till att de senare etapperna av Förslöv 2:4 och omgivande område 
som pekas ut som ny stadsbygd ligger längre fram i planeringen än områdena 
kring stationen i Förslöv är att kommunen har högre prioritet för det 
stationsnära läget.  

Förslagen presenterade för grönstråk och gång- och cykel är mycket detaljerade. 
Många av dessa kan lyftas i samband med kommande detaljplanering. I Förslöv 
lämpar sig många av lokalgatorna för gång- och cykel utan en separat gc-väg.  

Åtgärder: GC-stråket markerat som 2 på första kartan ändras till ny/ändrad. 
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Martin Albinsson (kompletterande synpunkter) 

Ungefär från punkten och söderut, på väster sida om gamla banvallen, bör marken 
nog markeras som "verksamheter oförändrad" eftersom det väl är detaljplanelagd 
verksamhetsmark. 

Ungefär från punkten och sydöst till Kroken bör områdesanvändningen ändras till 
grönområde. Detta är ett område med odlingsrösen och ung lövskog med rikligt inslag 
av ek (15). Här passerar ett av Förslövs populära rekreationsstråk. Denna mark borde 
lämnas ifred. En lämplig avgränsning (16) i sydöst för området som passar för 
exploatering inom Förslöv 2:4 är stengärdsgården söderut från skogen och vidare till 
den norra spetsen på fastighetsgränsen för Slammarp 65:3. 

 
Kommentarer: Översiktsplanen korrigeras för att följa den gällande detaljplan 
eftersom intentionen är att området även fortsatt lämpar sig för verksamheter.  
Området strax söder om Kroken ändras i översiktsplanen till Grönområde (del av 
Kroken området) för att värna naturvärdena i området.  

Åtgärder: Södra delarna av grönområdet i Vistorps verksamhetsområde ändras 
till verksamhetsmark. Området strax söder om Kroken ändras i översiktsplanen 
till Grönområde (del av Kroken området) för att värna naturvärdena i området. 
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Monica och Bert Andersson 

Monica och Bert Andersson delar föreningen Malenbo och föreningen Gamla Båstads 
synpunkter på inriktningsdokumentets innehåll. Framhåller särskilt att planerna på 
höghus på kommunhusets och Strandängsskolans mark är oacceptabelt ingrepp på 
miljön i Malenområdet. Att stänga av känslan till närhet till havet måste komma att 
innebära en förfulning av hela Båstad. 

Kommentarer: Relevanta delar av inriktningsdokumenten kommer att inarbetas i 
översiktsplanen för att undvika missförstånd och för att samla kommunens 
ställningstaganden. Översiktsplanen kommer inte att ange hur ny tillkommande 
bebyggelse ska utformas utan bara peka ut vilka områden som är lämpliga för att 
prövas i mer detaljerad planering, kommunens mål för området samt vilka de 
grundläggande förutsättningarna är på platsen.  

Många av de synpunkter som framförts om inritningsdokumentet stämmer med 
intentionerna i översiktsplanen. Kommunen har ett ansvar att planera mark och 
vatten på bästa sätt vilket inkluderar att även i Båstad måste möjligheterna till 
förtätning prövas för att undvika bland annat exploatering av jordbruksmark. 
Kommunen har ett ansvar att planera mark och vatten på bästa sätt vilket 
inkluderar att även i Båstad måste möjligheterna till förtätning undersökas för 
att undvika bland annat exploatering av jordbruksmark. Översiktsplanen ska 
vägleda kommande planering och i det skedet avgörs om bebyggelse är lämpligt 
genom detaljplanering och bygglov och hur denna bebyggelse ska utformas. För 
att tydliggöra vad kommunen avser med förtätning kompletteras 
översiktsplanen med ställningstaganden om förtätning. För att stödja kommunen 
i dessa processer arbetas med mer och mer i detaljplaneprocessen med 3D 
modellering som underlättas analys av och kommunikation kring hur en 
tillkommande bebyggelse kan se ut. 
 
Området kring Strandängsskolan är planerat som stadsbygd i översiktsplanen och kan 
enligt definitionen inkludera bland annat skolverksamhet och bostäder. Förvaltningen 
har valt att inte specificera användningen av marken i mer detalj i väntan på beslut 
om skolstrukturen in kommunen.  

Åtgärder: Objektstexterna kommer att förtydligas. PDF med strategitexter 
utvecklas till att även inkludera objektstexterna som tidigare bara funnits i 
kartan. Översiktsplanen kompletteras med ställningstaganden om förtätning. 
 

Lina Andréasson 

Lina Andreásson påtalar att synpunkter och önskemål som framkommit i samband 
med medborgardialog redovisas så man kan se i vilken utsträckning politiker och 
tjänstemän tagit hänsyn till dessa. 

Lina Andreásson ifrågasätter hur exploatering och försäljning av kommunal mark där 
F-9 skolorna ligger kan gagna helårsboende och skattebetalare i kommunen.  
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Behovet av förändring, upprustning och framtidsanpassning av centrala Båstad är 
otvetydigt, men Lina Andreasson menar att flytta skolverksamhet till området kring 
Båstads nya station och tillåta centralt placerade flervåningshus som tar bort den för 
Båstad så unika och uppskattade utsikten över bukten kan inte anses tillhöra dessa.  
Marken har ett högt värde och kommunens politiker kan lockas att kortsiktigt 
balansera dålig ekonomi med utförsäljning av marken och avhänder sig möjligheten 
till allmännyttig utveckling i området mellan förskolorna och Strandängsskolan.  

Båstads invånare borde kunna förvänta sig: 

1. ...att alla politiska partier tydligt deklarerar sina avsikter inför antagande av ny 
plan för tätorten. 
2. ...att man behöver ta hänsyn till nya handelsmönster där detaljhandel får en 
annorlunda roll. 

3. ...att grundskoleverksamheten även i framtiden förläggs centralt, där det finns 
naturliga mötesplatser samt pedagogiska och kvalitetsmässiga fördelar för barnen. 
(En skola i anslutning till naturområdet och ortens centrum (bibliotek, service, hav, 
strand, promenadstråk, cykelvägar och naturområden) 
5. ...att man undersöker möjligheten att bygga skola gemensamt med Laholms 
kommun i det nya område som växer fram mellan Hemmeslöv och Skummeslöv. 
6. ...att man utvärderar om medborgardialogen genomförts på ett för medborgarna 
tillfredsställande sätt. 
7. ...att man redovisar huruvida det redan kommit in bud eller förslag från 
intressenter på den aktuella marken. (Strandängsskolan, Idrottshallen, A-Huset.) 
 
Kommentarer: Relevanta delar av inriktningsdokumenten kommer att inarbetas i 
översiktsplanen för att undvika missförstånd och för att samla kommunens 
ställningstaganden. Översiktsplanen kommer inte att ange hur ny tillkommande 
bebyggelse ska utformas utan bara peka ut vilka områden som är lämpliga för att 
prövas i mer detaljerad planering, kommunens mål för området samt vilka de 
grundläggande förutsättningarna är på platsen.  

Många av de synpunkter som framförts om inritningsdokumentet stämmer med 
intentionerna i översiktsplanen. Kommunen har ett ansvar att planera mark och 
vatten på bästa sätt vilket inkluderar att även i Båstad måste möjligheterna till 
förtätning prövas för att undvika bland annat exploatering av jordbruksmark. 
Kommunen har ett ansvar att planera mark och vatten på bästa sätt vilket 
inkluderar att även i Båstad måste möjligheterna till förtätning undersökas för 
att undvika bland annat exploatering av jordbruksmark.. Översiktsplanen ska 
vägleda kommande planering och i det skedet avgörs om bebyggelse är lämpligt 
genom detaljplanering och bygglov och hur denna bebyggelse ska utformas. För 
att tydliggöra vad kommunen avser med förtätning kompletteras 
översiktsplanen med ställningstaganden om förtätning. För att stödja kommunen 
i dessa processer arbetas med mer och mer i detaljplaneprocessen med 3D 
modellering som underlättas analys av och kommunikation kring hur en 
tillkommande bebyggelse kan se ut. 
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Området kring Strandängsskolan är planerat som stadsbygd i översiktsplanen och kan 
enligt definitionen inkludera bland annat skolverksamhet och bostäder. Förvaltningen 
har valt att inte specificera användningen av marken i mer detalj i väntan på beslut 
om skolstrukturen in kommunen.  Möjligheterna att bygga en gemensam skola med 
Laholms kommun har utretts men är inget som kommunerna arbetar vidare med. 
 
Kommunen är medveten om att handels- och konsumtionsmönster förändras och detta 
påverkar handelns och näringslivets behov. Handel kan prövas inom områden som är 
utpekade för Stadsbygd i översiktsplanen. 

Granskningshandlingen kommer att beslutas av kommunfullmäktige innan 
planen går ut på minst två månaders granskning och inför antagande av 
översiktsplanen krävs åter igen beslut från kommunfullmäktige.  

En utvärdering av medborgardialogen kommer att ske inför granskningen av 
översiktsplanen 

Åtgärder: Utvärdering av medborgardialogen inför granskning. Objektstexterna 
kommer att förtydligas. PDF med strategitexter utvecklas till att även inkludera 
objektstexterna som tidigare bara funnits i kartan. Översiktsplanen kompletteras 
med ställningstaganden om förtätning. 
 

Rolf Bengtsson, Ingela Börtz-Bengtsson 

Rolf Bengtsson och Ingela Börtz-Bengtsson påtalar att kartor som presenterades vid 
samrådsmötet 11/9 inte fanns med i pappershandlingen som fanns på biblioteket och 
att den digitala översiktsplanen på hemsidan var svår att ta del av.  

Medborgardialogen för detaljplanearbetet kring Vretvägen beskrivs i yttrandet och 
att intrycket från den dialogen var att grönytorna önskades bevaras utan bebyggelse. 

Kartorna som saknades var de som visade Båstad tätort med planer för ytterligare 
höghusbebyggelse från förskolorna ner mot kommunhuset och Strandängsskolan. 
Höghusbebyggelse hör inte hemma i Båstad och två våningar lägre på de svartvita 
husen så hade e inte dominerat och förfulat vyn från Ängelholmsvägen och Lyavägen. 

Rolf Bengtsson och Ingela Börtz-Bengtsson motsätter sig bestämt byggandet av 
höghus mer än fyra våningar i Båstads tätort och att man river befintliga byggnader 
som förskolor och skolor som i förslaget. Majoriteten av åhörarna på samrådsmötet 
motsätter sig höghusbebyggelse inne i tätorten. Många Båstadbor känner säkert inte 
till dessa planer och det känns som detta sker utan invånarnas vetskap och att man är 
förd bakom ljuset. Planerna borde presenteras på ett mera lättillgängligt sätt så att 
alla kunnat ta del av detta och lämnat synpunkter. 

Kommentarer: Kartverktyget som kommunen har valt att använda sig av är en 
utveckling av ett befintligt kartverktyg som kommunen använt i flera år i kommunens 
digitala karta ”Båstadkartan”. Den tekniska lösningen har använts av flera kommuner 
i sitt arbete med digitala översiktsplaner och utvecklas kontinuerligt tillsammans med 
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leverantören och synpunkterna som inkommit under samrådet är underlag i det 
arbetet.  
 
Båstads kommun anser att en digital översiktsplan är en viktig del av arbete med att 
förbereda för rullande översiktsplanering. Den rullande planeringen ses som en 
förutsättning för att en liten kommun med knappa resurser att ha en aktuell 
översiktsplan. Som ett komplement till den digitala kartan har en PDF med 
strategitexterna tagits fram och denna kommer till granskningen utvecklas till att 
även inkludera objektstexterna som tidigare bara funnits i kartan. Textmaterialet i 
kartorna, de så kallade objektstexterna kommer att utvecklas i arbetet med 
granskningshandlingen för att tydliggöra kommunens intentioner för utvecklingen av 
platsen.  
 
Under arbetets gång har det funnits farhågor för att en digital handling kan skapa 
problem för läsaren och under samrådet har det framkommit synpunkter på den 
digitala handlingen och kartlösningen. Kommunen respekterar att det är svårare att 
hantera den nya typen av översiktsplan för den som inte är van att arbeta med digitala 
karthandlingar. För att underlätta och komma till rätta med problemet har 
kommunen bjudit in brett till de samrådsmingel och samrådsmötet som har ägt rum 
samt erbjudit hjälp att förklara den digitala kartan till de som önskar.  
 
Relevanta delar av inriktningsdokumenten kommer att inarbetas i översiktsplanen för 
att undvika missförstånd och för att samla kommunens ställningstaganden. 
Översiktsplanen kommer inte att ange hur ny tillkommande bebyggelse ska utformas 
utan bara peka ut vilka områden som är lämpliga för att prövas i mer detaljerad 
planering, kommunens mål för området samt vilka de grundläggande 
förutsättningarna är på platsen.  

Många av de synpunkter som framförts om inritningsdokumentet stämmer med 
intentionerna i översiktsplanen. Inriktningsdokumentet kommer att inarbetas i 
översiktsplanen för att granskningshandlingen ska blir tydligare. Kommunen har 
ett ansvar att planera mark och vatten på bästa sätt vilket inkluderar att även i 
Båstad måste möjligheterna till förtätning prövas för att undvika bland annat 
exploatering av jordbruksmark. Översiktsplanen kompletteras med 
ställningstaganden om förtätning. För att stödja kommunen i dessa processer 
arbetas med mer och mer i detaljplaneprocessen med 3D modellering som 
underlättas analys av och kommunikation kring hur en tillkommande bebyggelse 
kan se ut. 

Området kring Strandängsskolan är planerat som stadsbygd i översiktsplanen 
och kan enligt definitionen inkludera bland annat skolverksamhet och bostäder. 
Förvaltningen har valt att inte specificera användningen av marken i mer detalj i 
väntan på beslut om skolstrukturen in kommunen.  

Åtgärder: Objektstexterna kommer att förtydligas. PDF med strategitexter 
utvecklas till att även inkludera objektstexterna som tidigare bara funnits i 
kartan. Översiktsplanen kompletteras med ställningstaganden om förtätning. 
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Axel Bergenstjerna 

Eftersom planen inte är antagen borde den använda lagtext som gäller då ÖP 
fastställs. 

Pensionärers möjligheter och behov framgår inte trots att dessa utgör en betydande 
andel av kommunens invånare, detta behöver beaktas tydligare i ÖP. 

De områden som på s.23 inte markeras som La eller Lb, ska de ses som möjliga 
exploateringsområden? Angeläget att täcka in hela kommunen i ÖP annars 
uppkommer situationer där det plötsligt uppstår tveksamheter/möjligheter till 
oplanerad användning. 

En heltäckande ÖP där den principiella användningen anges efterfrågas. 

Kommentarer: Arbetet med konsekvensbeskrivningen var påbörjat innan ny 
lagstiftning infördes 2018-01-01. Eftersom arbetet med konsekvensbeskrivningen 
sker parallellt med framtagandet av översiktsplanen utgår arbetet från de 
lagkrav som fanns när arbetet påbörjades. Planen arbetar med att planen ska 
vara jämställd och jämlik. Pensionärer ses inte som en homogen grupp utan som 
en del av befolkningen i stort med olika behov beroende på förutsättningar och 
individuella behov och beaktas därför inte speciellt i översiktsplanen.  

Områdena som pekas ut som La och Lb områden markeras i den digitala kartan. 
Lc områdena är övriga landsbygdsområden vilket uttrycks i texten om Lc-
områden. Översiktsplanen täcker hela kommunens mark- och vattenområden så 
som plan- och bygglagen anger. 

Åtgärder: - 

 
Ulf W Bolin, Christian Bolin, Anita Bolin-Björk, Gunnar Bolin 

Noggrant övervägande om vilka markområden som ska ges möjlighet till ny 
markanvändning och mycket stor hänsyn bör tas i områden där framtida flexibilitet 
är viktigt för att nå gemensamma visioner för markägare och Båstads kommun.  

Båstads kommun poängterar ofta vikten av att fruktodlingarna vid Småryds gård bör 
bevaras och fastighetsägarna har därför önskemål avseende den slutgiltiga versionen 
av översiktsplanen. 

Nuvarande arrendator vill inte arrendera Erikstorp 5:24-43 på grund av närheten till 
bebyggelse. Denna äldre fruktodling kommer att kvarstå ytterligare några år men 
därefter behövs beslut om nya ändamål. Gränsen mellan Småryds by och Erikstorps 
by går i trädridån med stengärdsgård som är den västra gränsen till Erikstorp 5:24-
43 och är en tydlig och logisk gräns mellan Båstad samhälle och landsbygd. Därför 
hemställer att Erikstorp 5:24-43 klassas som Lc i den nya översiktsplanen. För att i 
framtiden kunna omdisponera fastigheterna inom Småryds gård för att säkerställa att 
fruktodlingarna utvecklas och bevaras för framtiden.  Det ger Båstads kommun bättre 
förutsättningar för framtida beslut avseende fastigheterna som har viktiga 
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bevarandeintressen för kommunen.  Markägarna står inför mycket stora ekonomiska 
utmaningar för att kunna återställa och bevara den ursprungliga fruktodlingen. 

Kommentarer: Angående den föreslagna marken för ett större område för  
bostadsbyggande så visar de politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till 
grund för översiktsplanen en tydlig inriktning mot utveckling i centrum – och 
stationsnära lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslagen som 
framförts frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. I Båstad/Hemmeslöv finns 
det mer centrum- och kollektivtrafiknära mark som är lämplig för bebyggelse och den 
anses möta behovet under planperioden.  
 
Åtgärder: - 
 
Tobias Brask 

Ingen nybyggnation med taknock på över 8 meter norr om Köpmansgatan ner mot 
havet för att behålla siluetten av Båstad längst kusten och från havet och inte störa 
det rika fågellivet längst kusten. 

 
Kommentarer: Höjden på eventuellt tillkommande nya byggnader prövas under 
en detaljplane- eller bygglovsprocess och anges inte i översiktsplanen. I processen 
avgörs också en eventuell tillkommande byggnations påverkan på omgivningen, 
vilket inkluderar påverkan på lokalt djurliv. 

Åtgärder: - 
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Birgitta & Ingemar Börjesson, Eva & Berndt Aulin 

Birgitta och Ingemar Börjesson och Eva och Berndt Aulin instämmer med det 
allmänna påpekandet i kommunens dokumentation: ”Med tanke på kvarterets läge 
nära havet  och i anslutning till befintlig villa bebyggelse bör extra omsorg ägnas nya 
byggnaders utformning”. 

Den gröna gången från Lyckans torp till Brunnsparken är en elegant fortsättning på 
grönstråket från Korröd till Lyckan-området. Om byggnader ska uppföras i stråket är 
påpekandet om ”extra omsorg” om utformningen tillämpas strikt. Kommunhusets 
arkitektur erbjuder en förebild och kan bidra till att förstärka Båstads karaktärsdrag. 
Huvudsaken är att inte gå på höjden. 

Kommentarer: Relevanta delar av inriktningsdokumenten kommer att inarbetas 
i översiktsplanen för att undvika missförstånd och för att samla kommunens 
ställningstaganden. Översiktsplanen kommer inte att ange hur ny tillkommande 
bebyggelse ska utformas utan bara peka ut vilka områden som är lämpliga för 
att prövas i mer detaljerad planering, kommunens mål för området samt vilka de 
grundläggande förutsättningarna är på platsen. Kommunen har ett ansvar att 
planera mark och vatten på bästa sätt vilket inkluderar att även i Båstad måste 
möjligheterna till förtätning undersökas för att undvika bland annat 
exploatering av jordbruksmark.. Översiktsplanen ska vägleda kommande 
planering och i det skedet avgörs om bebyggelse är lämpligt genom 
detaljplanering och bygglov och hur denna bebyggelse ska utformas. För att 
tydliggöra vad kommunen avser med förtätning kompletteras översiktsplanen 
med ställningstaganden om förtätning. För att stödja kommunen i dessa 
processer arbetas med mer och mer i detaljplaneprocessen med 3D modellering 
som underlättas analys av och kommunikation kring hur en tillkommande 
bebyggelse kan se ut. 
 

Åtgärder: Objektstexterna kommer att förtydligas. PDF med strategitexter 
utvecklas till att även inkludera objektstexterna som tidigare bara funnits i 
kartan. Översiktsplanen kompletteras med ställningstaganden om förtätning. 
 

P. Magnus B. (Måns) Cavallin 

Magnus Cavallin har principiellt inget emot att det föreslagna området i Stora Hult 
byggs ut, men förutsätter att hänsyns tas till problem som grundvattnet. 

När vatten och avlopp drogs fram valde man att inte lägga ner dagvattenledningar. 
Sedan dess har bebyggelsen förtätats och andelen permanentbostäder ökat till över 
50%. Avrinningen har blivit avsevärt sämre och nu uppstår årliga översvämningar på 
de mest utsatta områdena. Vägföreningen lägger ner stora summor på att avhjälpa de 
mest akuta problemen.  

Det är mer regel än undantag att det föreslagna området  står under vatten när det 
inte är växtsäsong. Grundvattnet står lika högt som markytan (Stora Hults by tidigare 
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vattentäkt). Regelbundna mätningar visar grundvattennivå på +16,62 till lägre än 
+16. 

Den föreslagna utbyggnaden med för hårdgjorda ytor och ännu sämre avrinning, 
grundvattnet stiger ytterligare i områdena väster ut. 

Det är bekymmersamt att detta inte är nämnt i översiktsplanen. Utbyggnaden av 
området behöver kopplas till en lösning av dagvatten frågan i hela det berörda 
området. 

Den service som kommunen tillhandahåller kan inte fås i Vejbystrand av Stora Hult 
borna därför är kollektivtrafik och cykelbana nödvändigt. Antalet fastboende i Stora 
Hult är större än i Västra Karup. 

Noterat. Noterat. Dagvattenhanteringen är mycket viktig på sydkusten och det 
nya stadsbygdsområdet som pekas ut kan bara realiseras om 
dagvattenhanteringen kan lösas.  

 
Åtgärder: Objektstexten för det nya stadsbyggnadsområdet i Storahult tydliggörs om 
behovet av en lösning av dagvattenhanteringen i tidigt skede i planeringsprocessen. 
 

Malena Digman 

Kommunen måste informera Båstads invånare på ett tydligare sätt om dessa delvis 
omvälvande förslag. Medborgardialogen för inriktningsdokumntet beskrivs och 
Malena Digman anser inte att detta är tillräckligt. Skriftlig beskrivning med bilder och 
tydliga modeller med skalor och proportioner av vad som föreslås skickas till alla 
hushåll. 

Synpunkter:  

• Ej förtätad tätort med höga hus. Max 2 våningar. Bygg i vacker stil och skala 
som passar Båstad. 

• Att riva skola och kommunhus och ersätta med 4-6 vån är förkastligt. Det 
kommer eliminera Båstads själ, förändra och beröva tätorten dess 
dragningskraft och karaktär för alltid. 

• Om något ska rivas skulle det vara idrottshallen vid Brunnsparken 

• Bygg idrottshall och gärna badhus nära Örebäcksvallen 

• Bygg i så fall äldreboende på idrottshallens nuvarande plats 

• Om skolan måste förnyas bör den få ligga kvar på samma centrala plats 

• Detaljplanera/styr för fler hyresrätter 

• Sälj inte ut mer centrala markområden och allmännyttan för att få ihop budget 
och därigenom låta privata markägare bygga dyra bostadsrätter i höga hus, 
bebodda av deltidsboende som ej betalar kommunalskatt. 
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• Området Köpmansgatan mot Agardhsgatan är märkt ”Bevarandevärda 
områden med restriktioner för ny- och ombyggnad. Mycket viktigt! Men 
föreslagna detaljplanen för Tegelugnslyckan visar på en annan inriktning. Är 
detta vad som anses med restriktioner för om- och nybyggnad. 

• Bra med cykelbana längst gamla järnvägsspåret. 

• Bygg små, men effektiva rondeller på strategiska platser på 
Köpmansgatan(Köpmansgatan/Bivägen, 
Köpmansgatan/Hundestedtsvägen/Nybovägen, 
Köpmansgatan/Tennisvägen.  

Malen Digman ställer sig helt bakom Föreningen Gamla Båstads remissvar. 

Kommentarer: Se kommentarer till Gamla Båstads yttrande. De förslag på 
byggnation som framförs faller inom Stadsbygd i översiktsplanen. Kommunen 
har inte möjligheter att styra i detaljplan om bostäder blir bostadsrätter eller 
hyresrätter. I arbetet med en åtgärdsvalsstudie för Köpmansgatan har behovet 
av en rondell identifierats vid Köpmansgatan/Fridhemsvägen och arbetet inleds 
under hösten 2018. 

Åtgärder: Se kommentarer till yttrandena från Föreningen Gamla Båstad. 
 

Maria Digman-Lotand 

Maria Digman-Lotand ställer sig fullständigt bakom Gamla Båstads remissvar och 
Malena Digmans synpunkter. 

Kommentarer: Noterat. Se kommentarer till yttrandena från Föreningen Gamla 
Båstad och Malena Digman. 

Åtgärder: Se åtgärder till yttrandena från Föreningen Gamla Båstad och Malena 
Digman. 

 
Lars Elofson 

Lars Elofson påtalar lämpligheten för mark i norra delen av Rammsjö som inkluderas 
i ÖP08 men är borttaget i samrådshandlingen. Han anser att marken är mycket 
lämplig för exploatering och att området skall oförändrat vara kvar i det nya förslaget. 
Med följande motiv; 

• Området ingår inte i La eller Lb klassad mark 

• Området ingår inte i landskapsbildskyddet 

• Inga fornminnen, ingår inte i Natur 2000 eller strandskydd eller inom 
bullerzon från allmän väg 

• Ny bebyggelse kan placeras i anslutning till befintlig bebyggelse samt delvis 
som lucktomter centralt i Rammsjö 
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• Knyter på naturligt sätt samman norra delen av Rammsjö med befintlig 
bebyggelse 

• Finns service i Rammsjö och på sommaren i Rammsjöstrand 

• Viktigt att byn hålls levande och området skulle om det exploateras ge 
möjlighet till utveckling i Rammsjö 

• I samrådshandlingen anges att Rammsjö 2:24 skulle störas av exploatering 
vilket Lars Elofson argumenterar att åkertegarna på Rammsjö 1:21 är alltför 
små för att kunna driva ett rationellt jordbruk. Driften har varit olönsam 
under lång tid. 

• Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att detaljplan får upprättas på 
områden som ingår i Rammsjö 1:21 (dnr 1014/05-315 samt att samråd får 
hållas. Lars Elofson utgår från att detta beslut ligger fast. 

Kommentarer: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för 
översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum – och stationsnära 
lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslagen som framförts 
frångår och försvagar utvecklingsstrategierna.  
 
Åtgärder: - 

 

Fredrik Emilson och Nina Digman 

Fredrik Emilsson och Nina Digman motsätter sig rivning av Strandängsskolan och 
tycker det är en vansinnigt felaktig plan som de tidigare inte varit medvetna om och 
tror att många andra inte är medvetna om. 

Låt denna fina plats i centrum av Båstad fortsätta vara ägnad för barn, liv och rörelse, 
låt det vara som det är, vi trivs bra med det. Förstör ej. 

Kommentarer: Området kring Strandängsskolan är planerat som stadsbygd i 
översiktsplanen och kan enligt definitionen inkludera bland annat skolverksamhet och 
bostäder. Förvaltningen har valt att inte specificera användningen av marken i mer 
detalj i väntan på beslut om skolstrukturen in kommunen.  

Åtgärder: - 
 

Eva Engberg 

Eva Engberg är positiv till den restriktiva hållningen till utbyggnad i Kattvik. 

Kommentarer: Noterat. 

Åtgärder: -  
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Anders Flodin 

Anders Flodin förespråkar centralortsalternativet som rätt väg. 

Extra hänsyn bör tas till Kattviksvägens möjlighet att karaktäriseras som en kulturväg 
med visionära kvalitéer  på ett sätt att det historiska arvet inte kan förvanskas.  

Inga tillkommande fastighetsstyckningar bör tillåtas i Kattvik. I händelse av att entrén 
från Båstad öppnar upp för nya hus bör det kustnära läget förutsätt enplans lösningar 
för att inte förvanska övriga hus måttfullhet i skala. 

Kommentarer: Stödet för utvecklingsalternativet med fokus på centrum- 
kollektivtrafiknära lägen, natur och kulturmiljöer är noterat. Stödet för en 
restriktiv hållning mot byggnation i Kattvik är också noterat. 

Åtgärder: Förtydliga med objektstext för Övre Kattvik. 
 

Jenny Hammarlund 

Jenny Hammarlund påtalar att: 

• Skolområdet ska inte förtätas 

• Viktigt att behålla samma villabebyggelse som i övriga Malenområdet för 
enhetlighetens skull 

• Nyproduktion på Killebacken är avskräckande exempel på förtätning i 
Båstads kommun Oavsett hustyp, bör man inte överskrida befintlig bygglovs 
höjd på 7,2 meter. 

• Hela Malenområdet mellan havet och Köpmansgatan bör vara 
bevarandevärde område, där förtätning ej är tillåten. I nuvarande plan är det 
endast en del som är bevarandevärde område. 

Kommentarer: Området kring Strandängsskolan är planerat som stadsbygd i 
översiktsplanen och kan enligt definitionen inkludera bland annat skolverksamhet och 
bostäder. Förvaltningen har valt att inte specificera användningen av marken i mer 
detalj i väntan på beslut om skolstrukturen in kommunen.  

Inriktningsdokumentet kommer att inarbetas i översiktsplanen för att 
granskningshandlingen ska blir tydligare. Kommunen har ett ansvar att planera 
mark och vatten på bästa sätt vilket inkluderar att även i Båstad måste 
möjligheterna till förtätning prövas för att undvika bland annat exploatering av 
jordbruksmark. Kommunen har ett ansvar att planera mark och vatten på bästa 
sätt vilket inkluderar att även i Båstad måste möjligheterna till förtätning 
undersökas för att undvika bland annat exploatering av jordbruksmark.. 
Översiktsplanen ska vägleda kommande planering och i det skedet avgörs om 
bebyggelse är lämpligt genom detaljplanering och bygglov och hur denna 
bebyggelse ska utformas. För att tydliggöra vad kommunen avser med förtätning 
kompletteras översiktsplanen med ställningstaganden om förtätning. För att 
stödja kommunen i dessa processer arbetas med mer och mer i 
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detaljplaneprocessen med 3D modellering som underlättas analys av och 
kommunikation kring hur en tillkommande bebyggelse kan se ut. 

Åtgärder: Inriktningsokumenten kommer att inarbetas i översiktsplanen. 
Översiktsplanen kompletteras med ställningstaganden om förtätning. 

 
Mikael Hanell 

Mikael Hanell uttrycker oro över byggplaner av 4-6 våningshus i området som från 
biblioteket vid Astrakanen via Strandängsskolan till Strandpromenaden då den inte 
harmonierar med den låga bebyggelsen i Malenområdet och skulle störa den speciella 
karaktären och påverkar attraktionskraften.  

Det är viktigt att Båstad utvecklas men ställer sig frågande till om det är den här 
utvecklingen kommunens invånare vill se, om de har tagit del av planerna och ställt 
sig positiva, hur ställer sig politikerna och vad är alternativen. 

Informationen om projektet har varit bristfällig och icke-transparent och Mikael 
Hanell vill att projektet skjuts upp ett till två år så att kommunens boende kan 
informeras och få framföra synpunkter innan beslut om genomförande. 

Kommentarer: Området kring Strandängsskolan är planerat som stadsbygd i 
översiktsplanen och kan enligt definitionen inkludera bland annat skolverksamhet och 
bostäder. Förvaltningen har valt att inte specificera användningen av marken i mer 
detalj i väntan på beslut om skolstrukturen in kommunen.  

Inriktningsdokumentet kommer att inarbetas i översiktsplanen för att 
granskningshandlingen ska blir tydligare. Kommunen har ett ansvar att planera 
mark och vatten på bästa sätt vilket inkluderar att även i Båstad måste 
möjligheterna till förtätning prövas för att undvika bland annat exploatering av 
jordbruksmark Kommunen har ett ansvar att planera mark och vatten på bästa 
sätt vilket inkluderar att även i Båstad måste möjligheterna till förtätning 
undersökas för att undvika bland annat exploatering av jordbruksmark.. 
Översiktsplanen ska vägleda kommande planering och i det skedet avgörs om 
bebyggelse är lämpligt genom detaljplanering och bygglov och hur denna 
bebyggelse ska utformas. För att tydliggöra vad kommunen avser med förtätning 
kompletteras översiktsplanen med ställningstaganden om förtätning. För att 
stödja kommunen i dessa processer arbetas med mer och mer i 
detaljplaneprocessen med 3D modellering som underlättas analys av och 
kommunikation kring hur en tillkommande bebyggelse kan se ut. 

 

Åtgärder: Inriktningsokumenten kommer att inarbetas i översiktsplanen. 
Översiktsplanen kompletteras med ställningstaganden om förtätning. 
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Tennerth Holmström 

Tennerth Holmström framför de planer som fastighetsägarna har för Stora Nötte 4:18 
och önskar att dessa förankras i kommunens översiktsplan med huvudsyfte att 
planen inte ska vara onödigt snäv och restriktiv som skulle vara hämmande eller 
restriktiv för fastigheten och/eller närområdets utveckling samtidigt som natur- och 
kulturvärden garanteras, relevant lagstiftning beaktas och landskapsbilden totalt sett 
förskönas. 

Planerna för fastigheten är bland annat att skapa ett permanentboende samt att 
förändra näringsverksamhetens inriktning mot jordbruksproduktion i kombination 
med upplevelseturism med byggnation på båda sidorna landsvägen. 

Önskemålet är att kommunens översiktsplan ändras för att undanta delar av 
fastigheten från La området samt att definitionen av Landsbygd ändras så att 
jordbruksproduktion i kombination med upplevelseturism  (inklusive 
övernattningsmöjligheter) kan realiseras (likt italienska Agroturismo).  

En sammanställning av relevanta delar av samrådshandlingen har bifogats yttrandet.  

Kommentarer: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund 
för översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum – och 
stationsnära lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. 
Strategierna är också tydliga med en restriktiv hållning av bostäder på 
landsbygden. Eftersom fastigheten inte ingår i ett prioriterat område för 
detaljplaneläggning enligt utvecklingsstrategierna eller kommunstyrelsens 
planprioritering så hanteras eventuellt ärende om utveckling av fastigheten i 
förhandsbesked eller bygglov.  

Åtgärder: - 
 

Inga Högberg 

Inga Högberg påtalar att planer på 4-6 våningshus på fastigheten Plommonet är att 
upprepa ödesdigra misstag med malplacerade hus och ifrågasätter var stolthet över 
vackra Bjäre och ansvar att respektera specifika värden. Om barnfamiljer och andra 
åretruntinvånare ska lockas hit måste trygg, trivsam och kvalitativ barnomsorg och 
skola erbjudas. Sund skolmiljö prioriteras as unga barnfamiljer påpekar Inga 
Högberg. Om det ska förtätas och byggas nytt ska det vara med låg exploateringsnivå 
med två våningshus.  

Kommentarer: Inriktningsdokumentet kommer att inarbetas i översiktsplanen 
för att granskningshandlingen ska blir tydligare. Kommunen har ett ansvar att 
planera mark och vatten på bästa sätt vilket inkluderar att även i Båstad måste 
möjligheterna till förtätning prövas för att undvika bland annat exploatering av 
jordbruksmark. Kommunen har ett ansvar att planera mark och vatten på bästa 
sätt vilket inkluderar att även i Båstad måste möjligheterna till förtätning 
undersökas för att undvika bland annat exploatering av jordbruksmark.. 
Översiktsplanen ska vägleda kommande planering och i det skedet avgörs om 
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bebyggelse är lämpligt genom detaljplanering och bygglov och hur denna 
bebyggelse ska utformas. För att tydliggöra vad kommunen avser med förtätning 
kompletteras översiktsplanen med ställningstaganden om förtätning. För att 
stödja kommunen i dessa processer arbetas med mer och mer i 
detaljplaneprocessen med 3D modellering som underlättas analys av och 
kommunikation kring hur en tillkommande bebyggelse kan se ut. 

Åtgärder: Inriktningsokumenten kommer att inarbetas i översiktsplanen. 
Översiktsplanen kompletteras med ställningstaganden om förtätning. 
 

Thelma Jacobsson 

Thelma Jacobsson anser att förtätning av centrala Båstad är mycket olycklig. Båstad 
har en trevlig, mänsklig skala med låga hus som ger möjlighet till direkt kontakt med 
stranden, havet och åsen. Utsikten och identiteten påverkas och har konsekvenser för 
orten som turistort. 

Thelma Jacobsson framför synpunkter om att gamla byggnader måste respekteras 
och bevaras.  

Trafiksituationen kommer att påverkas av förtätning och kan också få konsekvenser 
för Båstad som turistort. 

Tanken att  flytta ut skolan till Hemmeslöv är ologisk och skulleöka behovet av 
skolskjuts. 

Tillgången till idrottsplatsen är en tillgång för skolan, studieresultaten blir högre om 
barnen har möjlighet att utöva fysisk aktivitet. 

Arbetsmaterialet är så omfattande att de flesta inte har möjlighet att sätta sig in i det. 
Misstanken om att förhoppningen hos planavdelningen är att ingen alls ska agera till 
slut uttrycks. Samrådskommentarer ska beaktas.  

Yttrandet inkluderar två bilagor med tidningsurklipp som stödjer yttrandet (finns 
som del  av kompletta yttrandet i bilaga).  

Kommentarer: Inriktningsdokumentet kommer att inarbetas i översiktsplanen 
för att granskningshandlingen ska blir tydligare. Kommunen har ett ansvar att 
planera mark och vatten på bästa sätt vilket inkluderar att även i Båstad måste 
möjligheterna till förtätning prövas för att undvika bland annat exploatering av 
jordbruksmark. Kommunen har ett ansvar att planera mark och vatten på bästa 
sätt vilket inkluderar att även i Båstad måste möjligheterna till förtätning 
undersökas för att undvika bland annat exploatering av jordbruksmark. 
Översiktsplanen ska vägleda kommande planering och i det skedet avgörs om 
bebyggelse är lämpligt genom detaljplanering och bygglov och hur denna 
bebyggelse ska utformas. För att tydliggöra vad kommunen avser med förtätning 
kompletteras översiktsplanen med ställningstaganden om förtätning. För att 
stödja kommunen i dessa processer arbetas med mer och mer i 
detaljplaneprocessen med 3D modellering som underlättas analys av och 
kommunikation kring hur en tillkommande bebyggelse kan se ut.  
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Området kring Strandängsskolan är planerat som stadsbygd i översiktsplanen 
och kan enligt definitionen inkludera bland annat skolverksamhet och bostäder. 
Förvaltningen har valt att inte specificera användningen av marken i mer detalj i 
väntan på beslut om skolstrukturen in kommunen.  

Översiktsplanen har intentionen att öka möjligheterna till fysisk aktivitet inte 
bara hos barn utan hela befolkningen genom att arbeta för en bättre folkhälsa.    

Under arbetets gång har det funnits farhågor för att en digital handling kan 
skapa problem för läsaren och under samrådet har det framkommit synpunkter 
på den digitala handlingen och kartlösningen. Kommunen respekterar att det är 
svårare att hantera den nya typen av översiktsplan för den som inte är van att 
arbeta med digitala karthandlingar. För att underlätta och komma till rätta med 
problemet har kommunen bjudit in brett till de samrådsmingel och 
samrådsmötet som har ägt rum samt erbjudit hjälp att förklara den digitala 
kartan till de som önskar. Samrådstiden möter mer än väl de krav som finns och 
förlängdes med ytterligare en månad när det kom till kommunens kännedom att 
tre månaders samrådstid ansågs för kort. 

Åtgärder: Inriktningsokumenten kommer att inarbetas i översiktsplanen. 
Översiktsplanen kompletteras med ställningstaganden om förtätning. 

  

 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
 
 
 
 
 
 
 

149 (189) 
 
 
 
 
 
 

 

 

Emma Jönsson 

Nej till att riva Strandängsskolan. 

Kommentarer: Området kring Strandängsskolan är planerat som stadsbygd i 
översiktsplanen och kan enligt definitionen inkludera bland annat skolverksamhet och 
bostäder. Förvaltningen har valt att inte specificera användningen av marken i mer 
detalj i väntan på beslut om skolstrukturen in kommunen.  

Åtgärder: - 
 

Jan och Ingela Karlberg 

Jan och Ingela Karlberg motsätter sig en ny vägsträcka ner till Kungsbergsvägen då 
det med för ytterligare trafikbelastning på redan starkt trafikeras villagata , ofta med 
tung trafik.  Mycket onödig körning av trafikanter som kör av från Ängelsholmsvägen 
respektive Köpmansgatan.  

Jan och Ingela Karlberg hoppas inte tanken är att avlasta ett kort stycke av 
Köpmansgatan med ökad trafik genom villagator såsom Kungsbergsvägen. 

Kommentarer: Kommentarerna avser en vägsträcka som pekades ut i ÖP08. 
Vägavsnittet finns inte med i kommunens nya översiktsplan.  

Åtgärder: - 
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Margit Karlsson 

• Saknar tomter på Lindströms backe 

• Cykelväg Västra Karup – Glimminge för säkrare skolväg och möjlighet att ta 
sig till idrottsplatsen 

• Cykelväg Västra Karup – Grevie bör prioriteras. 

• Plan för Prästbostället saknas 

• Bibehållen kollektivtrafik 

• Påarpskyrkoväg görs iordning för gång- och cykel. 

Kommentarer: Gång- och cykelvägen som föreslås läggs till i kartan även om 
kommunen inte har ambition eller resurser att förverkliga som promenadstråk 
eller gång- och cykelvägar. Kommunen delar dock ambitionen att göra 
landsbygden mer tillgänglig och ge möjligheter att ta sig fram utan bil. Stråken 
kan utvecklas genom samarbete mellan en eller flera parter inom kommunen, 
markägare, näringslivet och föreningslivet. 

 
Gällande föreslagen tomtmark så visar de politiskt antagna utvecklingsstrategierna 
som ligger till grund för översiktsplanen en tydlig inriktning mot utveckling i centrum 
– och stationsnära lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. 
Förslagen som framförts frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. Västra Karup 
anses inte ligga i ett kollektivtrafiknära läge och de möjligheter som finns att bygga 
nya bostäder anses möte behovet under planperioden. 
 
Kommunen arbetar aktivt för att gång- och cykelvägen mellan Grevie och Västra 
Karup ska realiseras tidigare än Trafikverket och Region Skånes nuvarande planer. 
Även gång- och cykelväg till skolan och idrottsplatsen finns med i kommunens planer. 
 
Problem med kollektivtrafiken i Västra Karup lyfts regelbundet med Skånetrafiken och 
de är medvetna om problematiken med biljettförsäljning och hur det påverkar 
resestatistiken. Reseunderlaget för busstrafiken är på många sträckor litet och för att 
stärka argumenten för att utveckla kollektivtrafiken måste kommunen och invånarna 
gemensamt arbeta för att öka resandet. 

Det pågår ett detaljplanearbete för Prästgården. Området söder om Prästgården 
är redan detaljplanelagt. 

Åtgärder: - 
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Per Karlsson 

Per Karlsson efterlyser ambition för utveckling av Västra Karup i planen.  
• Lindströms backe för större tomter (exemplet Jonstorp)  

• GC väg till Grevie ligger för långt fram i planeringen 

• Säkrare cykelväg till Västra Karup skola 

• Grönstråk genom Västra Karup 

• Påarps kyrkoväg för gång- och cykel för direktkontakt med Kattegattleden 

• Säkrare väg till idrottsplatsen 

• Kommunens fastighet intill Prästgården förfaller 

• Avsaknad av kommunala mötesplatser 

• Viktigt att kollektivtrafiken finns kvar 

• Dåliga kommunikationer till Båstad (via Förslöv till högre kostnad och längre 
resväg) 

• Centralt placerad busshållplats i Grevie vid ICA/Idrottsplatsen 

Kommentarer: Gång- och cykelvägen som föreslås vid Påarps kyrkoväg läggs till i 
kartan även om kommunen inte har ambition eller resurser att förverkliga som 
promenadstråk eller gång- och cykelvägar. Kommunen delar dock ambitionen 
att göra landsbygden mer tillgänglig och ge möjligheter att ta sig fram utan bil. 
Stråken kan utvecklas genom samarbete mellan en eller flera parter inom 
kommunen, markägare, näringslivet och föreningslivet. 

Gällande föreslagen tomtmark så visar de politiskt antagna 
utvecklingsstrategierna som ligger till grund för översiktsplanen en tydlig 
inriktning mot utveckling i centrum – och stationsnära lägen, för att nå den 
hållbara utveckling som eftersträvas. Förslagen som framförts frångår och 
försvagar utvecklingsstrategierna. Västra Karup anses inte ligga i ett 
kollektivtrafiknära läge och de möjligheter som finns att bygga nya bostäder 
anses möte behovet under planperioden. 

 
Kommunen arbetar aktivt för att gång- och cykelvägen mellan Grevie och Västra 
Karup ska realiseras tidigare än Trafikverket och Region Skånes nuvarande planer. 
Även gång- och cykelväg till skolan och idrottsplatsen finns med i kommunens planer. 

 
Problem med kollektivtrafiken i Västra Karup lyfts regelbundet med Skånetrafiken och 
de är medvetna om problematiken med biljettförsäljning och hur det påverkar 
resestatistiken. Reseunderlaget för busstrafiken är på många sträckor litet och för att 
stärka argumenten för att utveckla kollektivtrafiken måste kommunen och invånarna 
gemensamt arbeta för att öka resandet. 
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Trafikverket och Skånetrafiken fortsätter arbetet med att finna lämplig lokalisering 
för busshållplats i centrala Grevie. 
 

Det pågår ett detaljplanearbete för Prästgården. Området söder om Prästgården 
är redan detaljplanelagt. 

Åtgärder: - 
 

Inskickat av Karlsson- Ankarsvaan för Klaus och Lena Frandzén, Hilmer 
Mathiasen/Mattias Rosengren, Kerstin och Ingvar Lennerstedt, Vidar 
Hellners, Mikael och Toomas Käbin, Katarina Karmhagen/Roland 
Antonisson, Stefan Aguayo, Annika och Bill Rosenberg, Kajsa Thelin/Ola 
Ståhl, Eva Engberg/Lottie Larsson, Bobo Jakobsson/David Törnebäck, Mats 
och Gerd Holmström, Anna-Karin Larsson-Cohn, Carsten och Monika 
Sjödin-Olofsson, Eva Winsnes/Lennart Gustafsson, Anna 
Josephson/Rickard Gardell, Familjen Karlsson-Ankarsvaan, Familjen 
Eriksson, Lotta Richter, Familjen Zelmerlöw, Familjen Gustafsson, Mats och 
Elisabeth Ranebo, Göran Johnsson, Mats Håkansson, Bengt Bengtsson, Eva 
Carloni, Mats Förnell, Agneta Haake, Gunilla Willenfors, Frans Scheiber, 
Ivan Dock, Ulrika Jakobsson, Börje Salomonsson, Tony Mildner. 

I yttrandet påpekas att det inte finns ett högt exploateringstryck i Kattvik  och att 
förslaget anses syfta till att tillgodose ett fåtal fastighetsägare som köpt mark i 
spekulationssyfte istället för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. 

Det finns fyra riksintressen i området med skydd i miljöbalken och att Länsstyrelsen 
Skåne vid upprepade tillfällen påpekat att Kattvik inte är en tätort.  

Kattvik ligger inom landskapsbildskydd, delvis inom strandskydd och i närhet till två 
naturreservat. I skrivelsen refereras till ändring av strandskyddet 7 juli 2002 (dnr 
511-14743-99). 

I planförslaget finns bebyggelse i skogsparti inom strandskydd vilket har tidigare fått 
avslag ända upp i regeringen. 

De kilar av mark som inte används för jordbruket är mycket viktiga för  allmänhetens 
tillgång till kusten. Föreslagen markanvändning sker i strid med statliga intressen. 

I yttrandet förespråkas ett nollalternativ, det vill säga ingen ny bebyggelse. 

Skrivelsen har skickats till länsstyrelsens planavdelning. 

Kommentarer: Noterat. Synpunkterna från FÖP 2015 är inte längre aktuella 
gällande de då utpekade bebyggelseområdena. I kommunens nya översiktsplan 
är dessa områden inte utpekade. Idag pekas både de övre och nedre delarna av 
Kattvik ut som landsbygd och pekas ut som La och Lb områden vilket reglerar 
hur restriktiv kommunen är i bygglovshantering av bebyggelse utanför 
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detaljplaneratområde.  I objektstexten för nedre Kattvik föreslås att 
områdesbestämmelser för Kattvik ska tas fram för att reglera bygglovsplikten.  
Kommunen bedömer att det är ett högt exploateringstryck i Kattvik efter hur 
många förfrågningar och bygglov som hanteras i området. 

Åtgärder: Förtydliga med objektstext för Övre Kattvik. 
 

Magnus Kempe, Carina Svensson Hörbeck 

Nej till att bebygga kvarteret Plommonet. Magnus Kempe och Carina Svensson 
Hörbeck anser att den fina gröna miljön ska bevaras eftersom det är bra för Båstadbor 
och andra passerande att se barn i grön miljö med stort utrymme för lek och spel och 
för Båstad bor och grannar att se gröna ytor. De vill inte se höga hus som höghusen 
på Aromavägen utan vackra, låga hus. Magnus Kempe och Carina Svensson Hörbeck 
framför att svensk arkitektur kritiseras för att gå ekonomernas vägar och ifrågasätter 
arkitektur som kritiseras genom bland annat arkitektuppropet och anser att det finns 
en stor tondövhet kring dessa frågor. Politiker och tjänstemän borde ta ansvar för hut 
människor vill bo och vad man vill se kring sitt boende samt ta ansvar för att bibehålla 
den vackra karaktär som Båstad är känt för. 

Magnus Kempe och Carina Svensson Hörbeck stöder i övrigt remissvaret från 
föreningen Gamla Båstad. 

Kommentarer: Många av de synpunkter som framförts om inritningsdokumentet 
stämmer med intentionerna i översiktsplanen. Inriktningsdokumentet kommer 
att inarbetas i översiktsplanen för att granskningshandlingen ska blir tydligare. 
Kommunen har ett ansvar att planera mark och vatten på bästa sätt vilket 
inkluderar att även i Båstad måste möjligheterna till förtätning prövas för att 
undvika bland annat exploatering av jordbruksmark. Kommunen har ett ansvar 
att planera mark och vatten på bästa sätt vilket inkluderar att även i Båstad 
måste möjligheterna till förtätning undersökas för att undvika bland annat 
exploatering av jordbruksmark. Översiktsplanen ska vägleda kommande 
planering och i det skedet avgörs om bebyggelse är lämpligt genom 
detaljplanering och bygglov och hur denna bebyggelse ska utformas. För att 
tydliggöra vad kommunen avser med förtätning kompletteras översiktsplanen 
med ställningstaganden om förtätning. 

För att stödja kommunen i dessa processer arbetas med mer och mer i 
detaljplaneprocessen med 3D modellering som underlättas analys av och 
kommunikation kring hur en tillkommande bebyggelse kan se ut. 

Åtgärder: Inriktningsokumenten kommer att inarbetas i översiktsplanen. 
Översiktsplanen kompletteras med ställningstaganden om förtätning. 
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Charlotta Krafft 

Charlotta Krafft framför synpunkter på avsnittet Rening av avloppsvatten. Punkterna 
i ställningstagandena behöver formuleras om för att tydliggöra att det är NSVAs 
Avloppsplan som avvaktas och inte år 2050. Det anses också otydligt om marken inom 
skyddsavståndet kan inkludera utbyggnad av reningsverket eller inte.  

Andra ställningstagandet behöver klargöras gällande vilken utbyggnad som syftas till. 

Charlott Krafft (kompletterande synpunkter) 

Kanske vatten och avlopp lyftas fram mer i planen. Utmärkt om planer för fortsatt 
utbyggnad av nya bostadsområden i Torekov bromsades tills att vattentillgången 
beräknas kunna räcka också för mer extrema vädersituationer. 

Kommentarer: Noterat. Hantering av vatten- och avlopp och dagvatten är 
mycket viktigt i detaljerad planering av tillkommande bebyggelse och sker i 
samarbete med NSVA. 

Åtgärder: Formuleringen angående Torekovs reningsverk ses över.  
 

Martin Kurdve 

Bra att prioritera transportstråk kollektivtrafik (buss) mellan Storahults strand och 
Förslöv. Dock viktigt att bussen går till Förslövs station vilket inte är inritat. 

 
Gryteskärets rastplats på Skåneleden är en viktig funktion för natur och rekreation 
som behöver bevaras och utvecklas, i paritet med andra utpekade områden. Kan 
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utvecklas med grillplats närmare stranden, utkiksplats/skydd för fågelskådare, 
lekplats och säkra bunkrarna. Dagshög kunde ges en grön prick. 

 
Kommentarer: Noterat. Förslaget med kollektivtrafik mellan Förslöv och Stora 
Hult har lyfts med Skånetrafiken. Stationen blir då en viktig målpunkt. Grytskär 
kan markeras som viktig funktion i kategorin Natur & rekreation, men anses inte 
lämplig att utveckla för rekreation i form av lekplats och grillplats med tanke på 
de värden som naturreservatet ska skydda. 

Åtgärder: Kartlagret för kollektivtrafik kompletteras med linjen mellan Stora 
Hult och Förslövs station. Grytskär läggs till som Viktig Funktion. 
 

Kenneth Lennartsson 

Kenneth Lennartsson påtalar att fastigheten Perstorp 3:71 är lämplig för bebyggelse 
framöver med anledning av att det finns befintlig infrastruktur som VA och el vid 
anslutande väg och eftersom marken inte går att använda som jordbruksmark utan 
används idag som betesmark med begränsad produktion. Eventuell framtida 
byggnation stör inte landskapsbilden så den inte skymmer utsikten för någon. 
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Kommentarer: Gällande föreslagen tomtmark så visar de politiskt antagna 
utvecklingsstrategierna som ligger till grund för översiktsplanen en tydlig inriktning 
mot utveckling i centrum – och stationsnära lägen, för att nå den hållbara utveckling 
som eftersträvas. Förslagen som framförts frångår och försvagar 
utvecklingsstrategierna. Torekov anses inte ligga i ett kollektivtrafiknära läge och de 
möjligheter som finns att bygga nya bostäder anses möta behovet under planperioden. 

Åtgärder: - 

 

Kerstin Lennerstedt och Ingvar Lennerstedt 

Kerstin och Ingvar Lennerstedt påtalar att det finns två skydd och fyra riksintressen 
som ska skydda området och som ska följas av kommunen och invånare . 
Översiktsplanens planer på utbyggnad ses som exploatering och motsätter sig på 
grund av variation in natur och bebyggelse är värdefull för biologisk mångfald och 
uppskattas av människan. Lövskogsvegetationen på Hallandsås nordsluttning är 
mycket värdefull. Ökad bebyggelse leder till mer biltrafik och ombyggnad av mindre 
vägar samt vatten och avlopp skulle medföra ingrepp i naturen. 

Låt Kattviksområdet få fortsätta vara genuint och unikt, med ett lugn som dagens 
människor behöver. Kattviks natur och småskaliga bebyggelse är i nuvarande 
utformningen en tillgång för Båstads kommun. 

Kommentarer: Synpunkterna syftar på tidigare översiktsplaner.  

Åtgärder: Förtydliga med objektstext för Övre Kattvik. 
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Per Lindgren och Per Gustavsson 

I yttrandet påtalas att fastigheterna Båstad 109:370 och Båstad 109:368 som 
inkluderades i ÖP08 inte finns med i samrådshandlingen och vill se att fastigheterna 
åter igen inkluderas i översiktsplanen. Fastigheterna har tidigare varit under 
detaljplaneprövning. 

Fastigheter uppfyller de huvudprinciper som finns i samrådshandlingen, med närhet 
till befintlig bebyggelse, kollektivtrafik och bygger vidare på befintlig infrastruktur. 
Exploateringen skulle möte se allmänna intressena bostadstillväxt och hushållnings 
av resurser. Området ingår inte i områden av värdefull natur- och kulturmark. 

Det nytillkomna grönstråket är lämpligt men bör markeras mer noggrant så att det 
passar med naturliga gränser för natur- och kulturområdena.  
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Kommentarer: Angående den föreslagna marken för ett större område för  
bostadsbyggande så visar de politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till 
grund för översiktsplanen en tydlig inriktning mot utveckling i centrum – och 
stationsnära lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslagen som 
framförts frångår och försvagar utvecklingsstrategierna. I Båstad/Hemmeslöv finns 
det mer centrum- och kollektivtrafiknära mark som är lämplig för bebyggelse och den 
anses möta behovet under planperioden.  

Åtgärder: - 
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Gisela Mattsson 

Gisela Mattsson uttrycker oro över planerna för urbanisering av Båstads centrum vid 
Lyckantorget och Strandängsskolan. Förbättringar av passager under Köpmangatan 
skulle vara önskvärt.  

Höghus oavsett syfte och våningsantal passar inte in i Båstad, oattraktiva byggnader 
finns redan och fler skulle förstöra Båstad och hindra befintlig utsikt mot havet och 
åsen. Hög exploatering gör att man ofrivilligt ser in i grannars kök och vardagsrum. 

Det uttrycks stöd för ett äldreboende om Strandängsskolan rivs men inga 
flervåningshus. 

Gisela Mattsson  lyfter även problem med störningar från ljud vid nattklubben vid 
passagen under Köpmansgatan och i hamnen. Ljud- och ljusstörningar samt trafik är 
konsekvenser av det som i yttrandet beskrivs som förfulning (stationsområdet i 
Hemmeslöv ges som exempel) av en tidigare trivsam  och betydligt grönare liten 
badort.  

Kommentarer: Många av de synpunkter som framförts om inritningsdokumentet 
stämmer med intentionerna i översiktsplanen. Inriktningsdokumentet kommer 
att inarbetas i översiktsplanen för att granskningshandlingen ska blir tydligare. 
Kommunen har ett ansvar att planera mark och vatten på bästa sätt vilket 
inkluderar att även i Båstad måste möjligheterna till förtätning prövas för att 
undvika bland annat exploatering av jordbruksmark. Kommunen har ett ansvar 
att planera mark och vatten på bästa sätt vilket inkluderar att även i Båstad 
måste möjligheterna till förtätning undersökas för att undvika bland annat 
exploatering av jordbruksmark. Översiktsplanen ska vägleda kommande 
planering och i det skedet avgörs om bebyggelse är lämpligt genom 
detaljplanering och bygglov och hur denna bebyggelse ska utformas. För att 
tydliggöra vad kommunen avser med förtätning kompletteras översiktsplanen 
med ställningstaganden om förtätning. 

För att stödja kommunen i dessa processer arbetas med mer och mer i 
detaljplaneprocessen med 3D modellering som underlättas analys av och 
kommunikation kring hur en tillkommande bebyggelse kan se ut. 

Området kring Strandängsskolan är planerat som stadsbygd i översiktsplanen 
och kan enligt definitionen inkludera bland annat skolverksamhet och bostäder. 
Förvaltningen har valt att inte specificera användningen av marken i mer detalj i 
väntan på beslut om skolstrukturen in kommunen.  

Åtgärder: Inriktningsokumenten kommer att inarbetas i översiktsplanen. 
Översiktsplanen kompletteras med ställningstaganden om förtätning. 
 

Göran Martinsson 

Finns det ett annat förslag i konsekvensbeskrivningen som är mer 
centralortsanknutet än det på sidan 1? 
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Göran Martinsson anser att det skulle finnas översiktlig beräkning av ekonomiska 
konsekvenser. Det är svårt att ta ställning till förslag som inte har någon form av 
ekonomisk utvärdering.  

Göran Martinsson uttrycker stöd för det valda alternativet, fokus på centrum- och 
kollektivtrafiknära lägen, natur- och kulturmiljöer. 

I yttrandet påpekas att det i framtiden kan vara svårt att bibehålla den befintliga 
kommunindelningen ur effektivitets- eller kompetenssynpunkt. Det är önskvärt att 
kommunens översiktsplan är samordnad och kompatibel med omkringliggande 
kommuners planer och att översiktsplanen remitteras till omkringliggande 
kommuner. I översiktsplanen finns ingen beskrivning hur den relaterar till de planer 
och ambitioner som omkringliggande kommuner har.  

Kommunen behöver ett växande befolkning- och skatteunderlag och behöver då mark 
i attraktiva lägen för industri och annan affärsverksamhet, tillgång till arbete, skolor, 
överkomliga bostäder (bostads- och hyresrätter) och pendlingsmöjligheter. Det 
behövs en kraftfull politik för att attrahera nya och bibehålla existerande 
verksamheter i kommunen.  

Ängelholm/Helsingborgs flygplats är och bör i översiktsplanen inte ses som ett hinder 
utan underlätta planeringen för att långsiktigt behålla flygplatsen. 

Säker och överkomlig/gratis parkering och cyklar vid pågatågsstationerna är viktigt 
och bör ges utökad prioritet i översiktsplanen. Önskvärt med tågresor till Malmö utan 
byte i Helsingborg.  

Kommunens vägnät är dåligt anpassat för transporter med lastbilar framförallt under 
skördetid och med ökning av bil- och cykeltrafik under turistsäsongen. Cykelvägar 
bör ges mycket hög prioritet. 

Kommentarer: Stödet för kommunens övergripande utvecklingsstrategi noteras. 
En detaljerad ekonomisk utvärdering är omöjlig att göra för en översiktsplan. 
Planen sträcker sig över en lång tid, kommunen har inte ansvar och rådighet 
över mycket av den utveckling som sker i kommunen och inte heller all mark som 
pekas ut för en ny markanvändning kommer att exploateras inom planperioden.  

Översiktsplanen är framtagen med Strukturplanen för Familjen Helsingborg 
(tidigare Skåne Nordväst) som underlag vilket gör att kommunen använder sig 
av de ställningstaganden för fysisk planering som gemensamt tagits fram inom 
Familjen Helsingborg. Planen lyfter också de kommunövergripande frågor som 
hanteras i planen.  

Flygplatsen i Ängelholm ses inte som ett hinder i översiktsplanen utan tvärtom 
respekteras de riksintressen och regleringar som finns knutna till flygplatsen för 
att inte hindra dess verksamhet. 

Synpunkterna om parkering för bil och cykel vid stationerna samt prioritering av 
gång- och cykelvägar går i linje med översiktsplanens innehåll. Familjen 
Helsingborg lyfter gemensamt frågan om tågresor till Malmö utan byte i 
Helsingborg med Skånetrafiken.  
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Åtgärder: - 
 

Familjen Matre 

Familjen Matre anser det inte lämpligt att kommunen bygger gång- och cykelväg över 
planterad mark eller genom deras skog. Torde vara lämpligare att använda längre 
sträcka på banvallen och knyta ihop med befintlig infrastruktur. Eller göra gång- och 
cykelväg där grönstråket vid Vadebäcken är inritat. 

Kommentarer: Vid lokalisering av föreslagna gång- och cykelstråk kommer en 
mer detaljerad dragning diskuteras med markägarna för att undvika negativ 
påverkan på verksamheterna. 

Åtgärder: - 

 

Birgit Mårtensson 

Birgit Mårtensson anser att informationen om översiktsplanen och planerna för 
området från Kommunhuset, Lyckantorget, Strandängsskolan ner till 
Strandpromenaden inte har nått fram till allmänheten. Lokala tidningar har ombetts 
att skriva om projektet men det resulterade inte i någon artikel som tydligt beskrev 
planerna.  

Den tänkta bebyggelsen kommer att helt förändra och förstöra området karaktär. 
Vilka politiker vill förvandla detta centrala Båstad-Malen området med en helt annan 
typ av bebyggelse? 

Kommentarer: Kartverktyget som kommunen har valt att använda sig av är en 
utveckling av ett befintligt kartverktyg som kommunen använt i flera år i kommunens 
digitala karta ”Båstadkartan”. Den tekniska lösningen har använts av flera kommuner 
i sitt arbete med digitala översiktsplaner och utvecklas kontinuerligt tillsammans med 
leverantören och synpunkterna som inkommit under samrådet är underlag i det 
arbetet.  
 
Båstads kommun anser att en digital översiktsplan är en viktig del av arbete med att 
förbereda för rullande översiktsplanering. Den rullande planeringen ses som en 
förutsättning för att en liten kommun med knappa resurser att ha en aktuell 
översiktsplan. Som ett komplement till den digitala kartan har en PDF med 
strategitexterna tagits fram och denna kommer till granskningen utvecklas till att 
även inkludera objektstexterna som tidigare bara funnits i kartan. Textmaterialet i 
kartorna, de så kallade objektstexterna kommer att utvecklas i arbetet med 
granskningshandlingen för att tydliggöra kommunens intentioner för utvecklingen av 
platsen.  
 
Under arbetets gång har det funnits farhågor för att en digital handling kan skapa 
problem för läsaren och under samrådet har det framkommit synpunkter på den 
digitala handlingen och kartlösningen. Kommunen respekterar att det är svårare att 
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hantera den nya typen av översiktsplan för den som inte är van att arbeta med digitala 
karthandlingar. För att underlätta och komma till rätta med problemet har 
kommunen bjudit in brett till de samrådsmingel och samrådsmötet som har ägt rum 
samt erbjudit hjälp att förklara den digitala kartan till de som önskar. Samrådstiden 
möter mer än väl de krav som finns och förlängdes med ytterligare en månad när det 
kom till kommunens kännedom att tre månaders samrådstid ansågs för kort. 

Många av de synpunkter som framförts om inritningsdokumentet stämmer med 
intentionerna i översiktsplanen. Inriktningsdokumentet kommer att inarbetas i 
översiktsplanen för att granskningshandlingen ska blir tydligare. Kommunen har 
ett ansvar att planera mark och vatten på bästa sätt vilket inkluderar att även i 
Båstad måste möjligheterna till förtätning prövas för att undvika bland annat 
exploatering av jordbruksmark. Kommunen har ett ansvar att planera mark och 
vatten på bästa sätt vilket inkluderar att även i Båstad måste möjligheterna till 
förtätning undersökas för att undvika bland annat exploatering av 
jordbruksmark. Översiktsplanen ska vägleda kommande planering och i det 
skedet avgörs om bebyggelse är lämpligt genom detaljplanering och bygglov och 
hur denna bebyggelse ska utformas. För att tydliggöra vad kommunen avser med 
förtätning kompletteras översiktsplanen med ställningstaganden om förtätning. 

För att stödja kommunen i dessa processer arbetas med mer och mer i 
detaljplaneprocessen med 3D modellering som underlättas analys av och 
kommunikation kring hur en tillkommande bebyggelse kan se ut.  

Området kring Strandängsskolan är planerat som stadsbygd i översiktsplanen 
och kan enligt definitionen inkludera bland annat skolverksamhet och bostäder. 
Förvaltningen har valt att inte specificera användningen av marken i mer detalj i 
väntan på beslut om skolstrukturen in kommunen.  

Åtgärder: Inriktningsokumenten kommer att inarbetas i översiktsplanen. 
Översiktsplanen kompletteras med ställningstaganden om förtätning. 
 

Jonas och Eva Mårtensson 

I yttrandet påpekas att utbyggnadsplanerna för förtätad bebyggelse med 4-6 
våningshus på skolområdet skulle helt förstöra karaktären på Malenområdet och den 
speciella karaktär som finns förändras och inte kunna återskapas. 

Jonas och Eva Mårtensson menar att även om ett samhälle måste och bör utvecklas så 
blir det dubbelt fel om man bygger i ett känsligt område och flyttar skolan från ett 
centralt läge. 

Vilka politiker är för dessa planer och finns det verkligen ett stöd bland Båstadborna 
samt finns efterfrågan för ytterligare bostäder? Projektet bör skjutas upp 12-24 
månader så att ordentlig debatt kan ske, det har inte informerats ordentligt om 
projektet. 

Kommentarer: Inriktningsdokumentet kommer att inarbetas i översiktsplanen 
för att granskningshandlingen ska blir tydligare. Kommunen har ett ansvar att 
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planera mark och vatten på bästa sätt vilket inkluderar att även i Båstad måste 
möjligheterna till förtätning prövas för att undvika bland annat exploatering av 
jordbruksmark. Kommunen har ett ansvar att planera mark och vatten på bästa 
sätt vilket inkluderar att även i Båstad måste möjligheterna till förtätning 
undersökas för att undvika bland annat exploatering av jordbruksmark. 
Översiktsplanen ska vägleda kommande planering och i det skedet avgörs om 
bebyggelse är lämpligt genom detaljplanering och bygglov och hur denna 
bebyggelse ska utformas. För att tydliggöra vad kommunen avser med förtätning 
kompletteras översiktsplanen med ställningstaganden om förtätning. 

För att stödja kommunen i dessa processer arbetas med mer och mer i 
detaljplaneprocessen med 3D modellering som underlättas analys av och 
kommunikation kring hur en tillkommande bebyggelse kan se ut. 

 
Området kring Strandängsskolan är planerat som stadsbygd i översiktsplanen och kan 
enligt definitionen inkludera bland annat skolverksamhet och bostäder. Förvaltningen 
har valt att inte specificera användningen av marken i mer detalj i väntan på beslut 
om skolstrukturen in kommunen.  

Åtgärder: Inriktningsokumenten kommer att inarbetas i översiktsplanen. 
Översiktsplanen kompletteras med ställningstaganden om förtätning. 
 

Nils Nilssons dödsbo genom Bodil Jeppson 

I ÖP08 fanns fastigheten med som bostäder/utredningsmark (kartskiss bifogad). KS 
har beslutat bevilja ytterligare exploatering (2009-03-04). Tjänsteyttrande och 
protokoll bifogat. 

Inget har hänt så kontakt togs med förvaltningen 2016-10-19 och fick besked att 
dagvattenledning och vatten-avlopp inte var gjord och inte görs kommande tre åren. 
Ingen ny ansökan om detaljplan behövs göras- den finns kvar. Därför lämnas begäran 
om att hela Ängelsbäck 5:6 (5:61) ändras i översiktsplanen till mark för 
bostadsbebyggelse och tidigare beslut fullföljs och detaljplan upprättas. 

Kommentarer: De politiskt antagna utvecklingsstrategierna som ligger till grund för 
översiktsplanen visar en tydlig inriktning mot utveckling i centrum – och stationsnära 
lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. Förslagen som framförts 
frångår och försvagar utvecklingsstrategierna.  

Åtgärder: - 

 

Lars Olefeldt 

Lars Olefeldt påpekar att det är viktigt med cykelturister och att de får ett bra första 
intryck när de kommer in i kommunen och Stora Hult. Problem med skyltar bör 
åtgärdas snarast. (Bilder på skyltar bifogas). 
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Kommentarer: Noterat. Ärendet med skyltarna skickas vidare till ansvarig 
handläggare. 

Åtgärder: - 
 

Lars Olefeldt (kompletterande synpunkter) 

Grönområdena är en stor del av Stora Hults identitet och historiken kring många oav 
områdena beskrivs i yttrandet. Lars Olefeldt anser att det generellt skrivs positivt om 
kommunens intentioner  beträffande grönområden men anser att det blir otydligt när 
planen förespråkar bland annat förtätning. Stora Hults egentliga grönomnråden , 
d.v.s. de som inte ska bebyggas ska klassificeras som Grönområden oförändrad. 
Färgnyanserna i kartan ligger för nära varandra. Det anses ha byggts för mycket i 
Stora Hult och det finns problem med avrinning i området vilket motverkar 
förtätning. Byggnation i det utpekade området för ny stadsbygd är kopplad till 
kollektivtrafik  och lättar indirekt trycket på att exploatera grönområden.  

 
Förslag: 1. Identifiera grönområdena i Stora Hult som bevarandevärda på sina egna 
meriter. Markera i översiktsplanen att kommunens intention är att värna Stora 
Hults grönområden. 
2. Byt färg på grönområdena på kartan till den färg som betyder 
grönområde. 
3. Markera redan bebyggda områden med annan färg än för grönområdena. 
4. Markera områden, som enligt detaljplan får exploateras, med annan färg 
än för grönområdena. 
Om ovan nämnda korrigeringar görs kommer det inte längre råda någon 
tvekan om vad kommunens avsikter är beträffande boendemiljön i Stora 
Hult. Översiktsplanen blir trovärdig. 
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Kommentarer: Intentionen med utvecklingen i Storahult är främst att det utpekade 
området för ny stadsbygd byggs ut och möter planerad bebyggelse i Ängelholms 
kommun. Möjligheterna till förtätning i Storahult är små på grund av problematiken 
med dagvattenhantering och samhällets struktur med flera större grönområden. Så som 
det beskrivs i yttrandet kan grönområden ingå i befintlig stadsbygd utan att de för den 
skull anses lämpliga att bygga bort genom förtätning. Endast större eller 
sammanhängande områden har i kartan markerats som grönområde. Grönområden 
ingår i de flesta detaljplaner och pekas inte ut i översiktsplanen och så inte heller mindre 
grönområden som inte är detaljplanerade. Kartans färger har valts för att 
överensstämma med tidigare översiktsplans färgtema. 

Åtgärder: Översiktsplanen förtydligas med att grönområdet sydöst om naturreservatet 
i Storahult markeras i kartan som grönområde. Grönområdet vid naturreservatet 
justeras för att följa naturreservatets gränser. 

 

Lotta Olmarker 

Lotta Olmarker riktar starkt missnöje mot planerna att riva Strandängsskolan och att 
enkelheten att kunna cykla med barnen till skolan eller de kan cykla själva försvinner. 
Nu är det gångavstånd till friidrottsarena som används på idrottslektioner. Tas 
möjligheten bort försvinner bykänslan och det blir en ödeby. Butikerna kommer få 
det ännu tuffare. Tänk om, tänk lokalt och långsiktigt. 

Kommentarer: Kommunen har ett ansvar att planera mark och vatten på bästa 
sätt vilket inkluderar att även i Båstad måste möjligheterna till förtätning prövas 
för att undvika bland annat exploatering av jordbruksmark Kommunen har ett 
ansvar att planera mark och vatten på bästa sätt vilket inkluderar att även i 
Båstad måste möjligheterna till förtätning undersökas för att undvika bland 
annat exploatering av jordbruksmark. Översiktsplanen ska vägleda kommande 
planering och i det skedet avgörs om bebyggelse är lämpligt genom 
detaljplanering och bygglov och hur denna bebyggelse ska utformas. För att 
tydliggöra vad kommunen avser med förtätning kompletteras översiktsplanen 
med ställningstaganden om förtätning. 

För att stödja kommunen i dessa processer arbetas med mer och mer i 
detaljplaneprocessen med 3D modellering som underlättas analys av och 
kommunikation kring hur en tillkommande bebyggelse kan se ut. 

 
Området kring Strandängsskolan är planerat som stadsbygd i översiktsplanen och kan 
enligt definitionen inkludera bland annat skolverksamhet och bostäder. Förvaltningen 
har valt att inte specificera användningen av marken i mer detalj i väntan på beslut 
om skolstrukturen in kommunen.  

Åtgärder: Inriktningsokumenten kommer att inarbetas i översiktsplanen. 
Översiktsplanen kompletteras med ställningstaganden om förtätning. 
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Sabine Olsson 

Sabine Olsson ställer sig mycket positiv till det som presenteras och efterlyser en 
tydligare tidslinje och är angelägen att en detaljplan för hennes mark kommer till 
stånd. Marken ligger stationsnära och mycket strategiskt även i andra avseenden. 
Området borde exploateras på ett sådant sätt att boende inte tvingas bo i en 
bebyggelsefas under lång tid utan att området växer fram parallellt med 
omkringliggande nybyggnation. Sabine Olsson har för avsikt att inkomma med 
ansökan on planbesked. 

Kommentarer: Noterat. Det finns ingen tidsplan för när olika markområden i 
översiktsplanen är redo att exploateras. Ett helhetsgrepp måste tas på de stora 
utvecklingsområden som finns i Hemmeslöv för att få en sammanhängande och 
hållbar utveckling i området.  

Åtgärder: - 

 
Boel Petersson 

I Grevie saknas en kommunal F6 skola samt äldre/seniorboende- Vore trevligt med 
bageri, lokaler för mindre rörelse i centrum. När Greviebarnen går i Västra Karups 
skola behövs en säkrare skolväg än väg 105. 

Kommentarer: Planen möjliggör utveckling av både kommersiell och kommunal 
service i centrala Grevie. Gång- och cykelvägen mellan Grevie och Västra Karup 
finns med i översiktsplanen och kommunen arbetar aktivt med att öka gc-vägens 
prioritet i diskussioner med Trafikverket och Region Skåne. 

Åtgärder: - 
 

Cia Pettersson 

Det är av största vikt att bostadsbyggandet kommer igång omgående för att bland 
annat få upp antalet resenärer från Förslövs station. Området runt stationen måste 
användas på ett bättre sätt än vad som föreslås i ÖP. Med stöd i kommunens 
ställningstagande om att i stationsnära läge ska bostäder och verksamheter förenliga 
med bostäder ges plats. Motsätter sig därför verksamhetsområdena väster om väg 
105 och öster om väg 105 ovanför Förslövs station. Utnyttja den potential som 
Förslöv har och låt Förslöv växa västerut mot havet. Anlägg område likt Tuvelyckan. 
Här finns närhet till havet, goda kommunikationsmöjligheter, närhet till service, skola 
friluftsliv och golfbana. Utnyttja potential i det som finns, som beskrivet i 
inritningsdokumentet. 

 Svårare att sälja bostäder i närhet till industrier vid båda sidorna om väg 105 på 
grund av buller och västliga vindar. Stadsbygd borde införas istället för störande 
verksamheter eftersom det är i strid med kommunens egna riktlinjer för god 
stadsbygd. 
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Kommentarer: Kommunens ambition är att påbörja planeringen av de 
stationsnära områdena så snart resurser för att utföra arbetet finns tillgängliga. 
Det är av stor vikt att arbetet kommer igång och att underlaget för resande med 
kollektivtrafik ökar. Marken väster om väg 105 planeras som verksamhetsmark 
eftersom området inte har den naturliga koppling till stationsområdet som krävs 
för att marken skulle vara lämplig för bostäder och därmed ett stort antal 
människor som skulle promenera och cykla in till Förslöv. I stationsnära 
områden strävar kommunen också efter att verksamheter ska etableras, gärna 
så personaltäta verksamheter som möjligt.  

Åtgärder: - 
 

Jenny Pettersson 

Jenny Pettersson anser inte att Strandängsskolan rivas för att sälja marken. 

Kommentarer: Området kring Strandängsskolan är planerat som stadsbygd i 
översiktsplanen och kan enligt definitionen inkludera bland annat skolverksamhet och 
bostäder. Förvaltningen har valt att inte specificera användningen av marken i mer 
detalj i väntan på beslut om skolstrukturen in kommunen.  

Åtgärder: - 
 

Magnus Pettersson 

Det är av största vikt att bostadsbyggandet kommer igång omgående för att bland 
annat få upp antalet resenärer från Förslövs station. Området runt stationen måste 
användas på ett bättre sätt än vad som föreslås i ÖP. Med stöd i kommunens 
ställningstagande om att i stationsnära läge ska bostäder och verksamheter förenliga 
med bostäder ges plats. Motsätter sig därför verksamhetsområdena väster om väg 
105 och öster om väg 105 ovanför Förslövs station. Utnyttja den potential som 
Förslöv har och låt Förslöv växa västerut mot havet. Anlägg område likt Tuvelyckan. 
Här finns närhet till havet, goda kommunikationsmöjligheter, närhet till service, skola 
friluftsliv och golfbana. Utnyttja potential i det som finns, som beskrivet i 
inritningsdokumentet. 

 Svårare att sälja bostäder i närhet till industrier vid båda sidorna om väg 105 på 
grund av buller och västliga vindar. Stadsbygd borde införas istället för störande 
verksamheter eftersom det är i strid med kommunens egna riktlinjer för god 
stadsbygd. 

Kommentarer: Kommunens ambition är att påbörja planeringen av de 
stationsnära områdena så snart resurser för att utföra arbetet finns tillgängliga. 
Det är av stor vikt att arbetet kommer igång och att underlaget för resande med 
kollektivtrafik ökar. Marken väster om väg 105 planeras som verksamhetsmark 
eftersom området inte har den naturliga koppling till stationsområdet som krävs 
för att marken skulle vara lämplig för bostäder och därmed ett stort antal 
människor som skulle promenera och cykla in till Förslöv. I stationsnära 
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områden strävar kommunen också efter att verksamheter ska etableras, gärna 
så personaltäta verksamheter som möjligt.   

Åtgärder: - 
 

Anna Rosberg 

Anna Rosberg framför följande synpunkter: 
1. Att ersätta nuvarande bebyggelse med 4-6 våningshus förändrar helt karaktären 
på Malenområdet. Malenområdet som nogsamt utvecklats under överinseende av 
Båstad kommun under 1900-talet skulle helt förändras och tappa sin speciella 
karaktär. 
2. Inte bara Malenområdet, utan hela Båstads centrala karaktär skulle förändras. Det 
som idag lockar med ett boende i Båstad tätort (låg bebyggelse och närhet till skolor 
och affärer) skulle ersättas med höghus i centrala Båstad och en skola utanför 
Båstad. 
3. Informationsgivningen om den planerade förändringen har varit bristfällig och 
icke transparent. Vi som bor i Båstad, permanentboende men också fritidsboende, 
måste ges rimlig chans att träffa ansvariga beslutsfattare som ligger bakom planerna 
och framföra våra synpunkter. När jag frågat runt bland mina permanentboende 
vänner och grannar är det flera som inte hört talas om planerna alls. 
Jag anser att ni mot bakgrund av 1) 2) och 3) ovan behöver skjuta på projektet i 1 till 
2 år så att rimlig tid ges för att informera kommunens invånare och för att 
säkerställa en öppen debatt med politiker och tjänstemän om en så viktig och 
avgörande fråga för Båstads framtid. 
 
Kommentarer: Kartverktyget som kommunen har valt att använda sig av är en 
utveckling av ett befintligt kartverktyg som kommunen använt i flera år i kommunens 
digitala karta ”Båstadkartan”. Den tekniska lösningen har använts av flera kommuner 
i sitt arbete med digitala översiktsplaner och utvecklas kontinuerligt tillsammans med 
leverantören och synpunkterna som inkommit under samrådet är underlag i det 
arbetet.  
 
Båstads kommun anser att en digital översiktsplan är en viktig del av arbete med att 
förbereda för rullande översiktsplanering. Den rullande planeringen ses som en 
förutsättning för att en liten kommun med knappa resurser att ha en aktuell 
översiktsplan. Som ett komplement till den digitala kartan har en PDF med 
strategitexterna tagits fram och denna kommer till granskningen utvecklas till att 
även inkludera objektstexterna som tidigare bara funnits i kartan. Textmaterialet i 
kartorna, de så kallade objektstexterna kommer att utvecklas i arbetet med 
granskningshandlingen för att tydliggöra kommunens intentioner för utvecklingen av 
platsen.  
 
Under arbetets gång har det funnits farhågor för att en digital handling kan skapa 
problem för läsaren och under samrådet har det framkommit synpunkter på den 
digitala handlingen och kartlösningen. Kommunen respekterar att det är svårare att 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
 
 
 
 
 
 
 

169 (189) 
 
 
 
 
 
 

hantera den nya typen av översiktsplan för den som inte är van att arbeta med digitala 
karthandlingar. För att underlätta och komma till rätta med problemet har 
kommunen bjudit in brett till de samrådsmingel och samrådsmötet som har ägt rum 
samt erbjudit hjälp att förklara den digitala kartan till de som önskar. Samrådstiden 
möter mer än väl de krav som finns och förlängdes med ytterligare en månad när det 
kom till kommunens kännedom att tre månaders samrådstid ansågs för kort. 

Många av de synpunkter som framförts om inritningsdokumentet stämmer med 
intentionerna i översiktsplanen. Inriktningsdokumentet kommer att inarbetas i 
översiktsplanen för att granskningshandlingen ska blir tydligare. Kommunen har 
ett ansvar att planera mark och vatten på bästa sätt vilket inkluderar att även i 
Båstad måste möjligheterna till förtätning prövas för att undvika bland annat 
exploatering av jordbruksmark. Kommunen har ett ansvar att planera mark och 
vatten på bästa sätt vilket inkluderar att även i Båstad måste möjligheterna till 
förtätning undersökas för att undvika bland annat exploatering av 
jordbruksmark. Översiktsplanen ska vägleda kommande planering och i det 
skedet avgörs om bebyggelse är lämpligt genom detaljplanering och bygglov och 
hur denna bebyggelse ska utformas. För att tydliggöra vad kommunen avser med 
förtätning kompletteras översiktsplanen med ställningstaganden om förtätning. 

 För att stödja kommunen i dessa processer arbetas med mer och mer i 
detaljplaneprocessen med 3D modellering som underlättas analys av och 
kommunikation kring hur en tillkommande bebyggelse kan se ut. 

 
Området kring Strandängsskolan är planerat som stadsbygd i översiktsplanen och kan 
enligt definitionen inkludera bland annat skolverksamhet och bostäder. Förvaltningen 
har valt att inte specificera användningen av marken i mer detalj i väntan på beslut 
om skolstrukturen in kommunen.  

Åtgärder: Inriktningsokumenten kommer att inarbetas i översiktsplanen. 
Översiktsplanen kompletteras med ställningstaganden om förtätning. 
 
Lars-Olof Rylander, Bengt Jacobsson 

Lars-Olof Rylander, Bengt Jacobsson påpekar att Båstads småskaliga och mänskliga 
karaktär är ett av samhällets viktigaste tillgång ar och skulle gå förlorad om 
bebyggelse i skalan 4-6 våningar förvekligades. Flytt av skolan skulle innebära 
betydligt längre avstånd till skolan och skoldagen blir längre för de flesta. Fördel 
med skolan i centralt läge är att friidrottsanläggningen finns på nära håll. Vid 
utflyttning av skolan behövs nytt sportfält eller bussning av eleverna det vill säga en 
väsentlig del av nyttan med investeringen i idrottsanläggningen skulle med en 
utflyttning av skolan vara bortkastad. Höghusbebyggelse i skolområdet skulle 
förmodligen orienteras mot havet och bilda visuell och känslomässig mur mellan 
kustlinjen och stor del av bebyggelsen söder om Köpmansgatan. Tidigare har kyrkan 
och strandskogen utpekats som riktlinjer för centrala Båstads högsta tillåtna 
byggnadshöjd, det vill säga 3 möjligen 4 våningar (enligt kontakter med 
stadsarkitekter och samhällsbyggnadschefer från 60-talet och framåt).  
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Lars-Olof Rylander, Bengt Jacobsson ser inte att fortsatt bebyggelse med 5 á 6 
våningar kan ge en tilltalande utveckling för Båstads egenart och hoppas att 
översiktsplanen återtar de gamla normerna och sätter byggnadshöjden i Båstads 
centrala delar till återigen till 3 möjligen 4 våningar. 

Kommentarer: Inriktningsdokumentet kommer att inarbetas i översiktsplanen 
för att granskningshandlingen ska blir tydligare. Kommunen har ett ansvar att 
planera mark och vatten på bästa sätt vilket inkluderar att även i Båstad måste 
möjligheterna till förtätning prövas för att undvika bland annat exploatering av 
jordbruksmark. Kommunen har ett ansvar att planera mark och vatten på bästa 
sätt vilket inkluderar att även i Båstad måste möjligheterna till förtätning 
undersökas för att undvika bland annat exploatering av jordbruksmark. 
Översiktsplanen ska vägleda kommande planering och i det skedet avgörs om 
bebyggelse är lämpligt genom detaljplanering och bygglov och hur denna 
bebyggelse ska utformas. För att tydliggöra vad kommunen avser med förtätning 
kompletteras översiktsplanen med ställningstaganden om förtätning. 

 För att stödja kommunen i dessa processer arbetas med mer och mer i 
detaljplaneprocessen med 3D modellering som underlättas analys av och 
kommunikation kring hur en tillkommande bebyggelse kan se ut. 

Åtgärder: Inriktningsokumenten kommer att inarbetas i översiktsplanen. 
Översiktsplanen kompletteras med ställningstaganden om förtätning. 
 

Michael Sandén 

Michael Sandén säger nej till förtätning  av bostäder på Strandängsskolans tomt 
eftersom bostäderna inte skulle gagna de med normal inkomst och som vill bo och 
verka här året runt och därför skulle stå nästintill tomma större delen av året.  Michael 
Sandén tycker kommunen ska tydligt redovisa målet av denna typ av exploatering så 
att det inte uppfattas exploatering av någon/några som primärt bara har egna 
ekonomiska intressen. 

Kommentarer: Området kring Strandängsskolan är planerat som stadsbygd i 
översiktsplanen och kan enligt definitionen inkludera bland annat skolverksamhet och 
bostäder. Förvaltningen har valt att inte specificera användningen av marken i mer 
detalj i väntan på beslut om skolstrukturen in kommunen.  

Åtgärder: - 
 

Adele St Aubin 

Nej till rivning av skolan i Båstad. 

Kommentarer: Området kring Strandängsskolan är planerat som stadsbygd i 
översiktsplanen och kan enligt definitionen inkludera bland annat skolverksamhet och 
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bostäder. Förvaltningen har valt att inte specificera användningen av marken i mer 
detalj i väntan på beslut om skolstrukturen in kommunen.  

Åtgärder: - 
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Gösta Steneskog 

I det område som planeras bebyggas enligt kartan visas inte den mindre utvidgningen 
av vår tomt Tinkarp 1:7 i det övre högra hörnet av området. 

Kommentarer: Hela fastigheten är markerad som Landsbygd i översiktsplanen. 

Åtgärder: - 
 

Kurt Svensson 

Kurt Svensson hänvisar till tidigare skrivelser angående ÖP08 och program för FÖP 
Norrviken – Kattvik och bifogar skrivelserna. Noteras ska att intresset kvarstår att 
bygga bostad på egen gård för generationsskifte och att det kvarstår i översiktsplanen 
som nu samråds om.  

Fritidsbostäder bidrar inte till en levande landsbygd och bygglov till fritidsbostäder 
rimmar dåligt med ambitionen om ökat antal åretruntboende i kommunen. 
Naturvärden kan påverkas negativt av minskad eller upphörd jordbruks/betesdrift 
med igenväxning som följd. 

Kommunen prioriterar inte bygglov för generationsskifte och många familjejordbruk 
inom området Norrvikens trädgårdar-Kattvik-Hovs hallar-Ingelstorp har funnits 
familjejordbruk som sålts som fritidsbostäder eller där äldre generationen bor kvar 
på jordbruksfastigheten istället för att genomföra generationsskifte. Utvecklingen 
måste stoppas annars kommer landsbygden ses som park för stadsbefolkningens 
förströelse. 

Tidigare översiktsplaner har talat om öppna landskapsrum och fri utblick över 
Laholmsbukten. Dessa skyms nu av höga häckar på båda sidorna Kattviksvägen vilket 
är en negativ utveckling. 

Kollektivtrafik kan inte nå till all kommundelar bland annat Kattvik. Cykel eller bil 
behövs för att ta sig till stationerna. Stor del av vägnätet i området  drivs och bekostas 
av privata samfälligheter. Bidrag från stat och kommun är helt otillräckliga när det 
gäller att hålla en god status på vägbanan. Varför ska åretruntboende betala för 
”turistvägar”. 

Kommentarer: Översiktsplanen ger vägledning till för prövning av förhandsbesked och 
bygglov. Inom landskapsklassificeringen görs en bedömning för hur 
utvecklingsinriktningen ska se ut. Att lyfta att styckning av tomter och spridd 
bebyggelse på landsbygden är tillåtet för vissa grupper är inte lämpligt eftersom alla 
kommuninvånare måste behandlas lika. Inom Lb- och Lc områden ska ny bebyggelse 
företrädelsevis placeras inom redan byggd miljö. Frågan om finansiering av vägnätet 
är inte en del av översiktsplanen. Frågan har förts vidare till ansvarig tjänsteperson.  

Åtgärder: Förtydliga med objektstext för Övre Kattvik. 
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Pontus Swensson och Linda Håkansson 

Fördelarna med att peka ut de södra delarna i Stora Hult är att fortsatt dra nytta av 
service och kollektivtrafik i Vejbystrand dels att stora delar av övriga Stora Hult 
skyddas från exploatering. Småskaligheten och landskapsbildskyddet i Stora Hult 
skapar en unik naturupplevelse som bör hanteras varsamt. 

Stöd för att campingförslaget från ÖP08 är borta eftersom inte fler tillfälliga 
säsongsorienterade boende behövs och naturen i Lervik-Stora Hults naturreservat 
klarar inte ytterligare belastning. 

Kommentarer: Noterat. 

Åtgärder: - 
 

Helena Söderblom 

Helena Söderblom menar att flytt av skolan och byggnation av 4-6 våningshus skulle 
ändra karaktären i Malen och undrar vilka politiker som står bakom detta? Få verkar 
ha delgivits  information och kommunbor har inte blivit tillräckligt upplysta om 
rådande planer. Skjut på planerna ett par åt för att tydligt kunna informera öppet och 
tydlig och skapa debatt. 

Kommentarer: Inriktningsdokumentet kommer att inarbetas i översiktsplanen 
för att granskningshandlingen ska blir tydligare. Kommunen har ett ansvar att 
planera mark och vatten på bästa sätt vilket inkluderar att även i Båstad måste 
möjligheterna till förtätning prövas för att undvika bland annat exploatering av 
jordbruksmark. Kommunen har ett ansvar att planera mark och vatten på bästa 
sätt vilket inkluderar att även i Båstad måste möjligheterna till förtätning 
undersökas för att undvika bland annat exploatering av jordbruksmark. 
Översiktsplanen ska vägleda kommande planering och i det skedet avgörs om 
bebyggelse är lämpligt genom detaljplanering och bygglov och hur denna 
bebyggelse ska utformas. För att tydliggöra vad kommunen avser med förtätning 
kompletteras översiktsplanen med ställningstaganden om förtätning. För att 
stödja kommunen i dessa processer arbetas med mer och mer i 
detaljplaneprocessen med 3D modellering som underlättas analys av och 
kommunikation kring hur en tillkommande bebyggelse kan se ut. 

Området kring Strandängsskolan är planerat som stadsbygd i översiktsplanen 
och kan enligt definitionen inkludera bland annat skolverksamhet och bostäder. 
Förvaltningen har valt att inte specificera användningen av marken i mer detalj i 
väntan på beslut om skolstrukturen in kommunen.  

Åtgärder: Inriktningsokumenten kommer att inarbetas i översiktsplanen. 
Översiktsplanen kompletteras med ställningstaganden om förtätning. 
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Sven Söderman, Håkan Söderman 

Sven och Håkan Söderman anseratt det är fel att gå ifrån ÖP08 och nu ange Landsbygd 
för berörda fastigheter. Det är svårt att bedriva lantbruk i närhet till befintlig 
bebyggelse utan att skapa olägenheter för omgivningen. Torekov går även miste om 
möjligheten att utveckla området med viss kompletterande bebyggelse och anpassa 
till markanvändning som inte kommer i konflikt med andra intressen. 

Söderman yrkar att markanvändningen i gällande FÖP och ÖP08 för aktuella 
fastigheter kvarstår och att möjligheter ska ges för utveckling för bostäder och 
verksamheter inom blåmarkerade fastigheter (karta bifogad). Utformning och 
markanvändning kan då göras mer robust och agera randzon mellan befintlig 
bebyggelse och jordbruksmarken. 

Delstrategierna innehåller målkonflikter som inte tas upp/löses, till exempel 
utveckling av tätorter i anslutning till areella näringar vilket kan leda till restriktioner 
på den areella näringen. 

Negativ omgivningspåverkan befaras begränsa möjligheterna till förtätning och 
bostadsändamål och därför bör klassificeringen ändras för att Torekov ska kunna 
utvecklas i linje med kommunens bostadsförsörjningsprogram och intentionerna i 
förslaget till ny översiktsplan men med högre rättssäkerhet och förutsägbarhet än i 
nuvarande plan. 

 
Kommentarer: Gällande föreslagen tomtmark så visar de politiskt antagna 
utvecklingsstrategierna som ligger till grund för översiktsplanen en tydlig inriktning 
mot utveckling i centrum – och stationsnära lägen, för att nå den hållbara utveckling 
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som eftersträvas. Förslagen som framförts frångår och försvagar 
utvecklingsstrategierna. Torekov anses inte ligga i ett kollektivtrafiknära läge och de 
möjligheter som finns att bygga nya bostäder anses möte behovet under planperioden.  

Åtgärder: - 

 

Niklas, Ida och Emma Toral 

Varan 20:4 har fått ändrad användningsområde jämfört med ÖP08 vilket ändrar 
förutsättningarna för fastighetens planerade nyttjande. I samrådshandlingen är 
fastigheten klassad som naturområde, oförändrat. Niklas, Ida och Emma Toral 
motsätter sig förslaget om ändrad användning och menar att de delar av fastigheten 
som i gällande ÖP avsatts för bostadsbebyggelse ska behålla den klassning även i 
kommande ÖP.  

1987 styckades fastigheten av från Varan 20:1 för att möjliggöra bostadsbebyggelse 
och familjens mål är att bygga bostäder på marken. 

Marken används inte längre för granodling och anses inte vara lämplig för jordbruk. 
Fastigheten ligger i anslutning till området Lilla Stenlid och Bjäreterassen. 
Fastighetsägarna vill lyfta fram fastigheten som  mycket lämplig för 
bostadsbebyggelse på följande grunder: 

• Fastigheten Varan 20:4 angränsar till befintlig bebyggelse och skulle på ett 
naturligt sätt förtäta tätorten norrut. 

• Fastigheten Varan 20:4 har ett bra geografiskt läge med närhet till service. 
• Fastigheten Varan 20:4 ligger i anslutning till kollektivtrafik, buss 505. 
• Fastigheten Varan 20:4 ligger i anslutning till befintliga cykel- och 

gångvägar. 
• Fastigheten Varan 20:4 ligger i anslutning till kommunalt vatten och avlopp. 
• Byggnation på fastigheten Varan 20:4 skulle inte störa landskapsbilden och 

värdefull natur kommer inte till skada. 
• Byggnation av bostäder på fastigheten innebär bostadsbebyggelse utan att 

värdefull jordbruksmark tas i anspråk. 
• Fastigheten Varan 20:4 saknar havsutsikt och ligger en bit från kustområdet 

vilket håller ner tomtpriset. 
• Fastigheten Varan 20:4 lämpar sig för olika sorters bostäder, t.ex. friliggande 

villor, parhus, seniorboenden, tvåvåningshus eller dylikt, lämpliga för 
åretruntboende. 

• Den västra delen av fastigheten Varan 20:4 ska som planerat förbli 
naturområde vilket ger närhet för rekreation- och grönstråk för boende i 
närområdet. 
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Den nya översiktsplanen kan få långtgående konsekvenser för fastighetsägarna då det 
försvårar bostadsbyggnation samt bosättning på fastigheten. Fastighetens 
ekonomiska värde påverkas negativt.  

Varför ändras ett område som setts som lämpligt tidigare, vid införskaffandet av 
marken. Eventuella ändringar ska vara välgrundade och ske i samråd med 
markägarna.  

Kommentarer: Gällande föreslagen tomtmark så visar de politiskt antagna 
utvecklingsstrategierna som ligger till grund för översiktsplanen en tydlig inriktning 
mot utveckling i centrum – och stationsnära lägen, för att nå den hållbara utveckling 
som eftersträvas. Förslagen som framförts frångår och försvagar 
utvecklingsstrategierna. Torekov anses inte ligga i ett kollektivtrafiknära läge och de 
möjligheter som finns att bygga nya bostäder anses möta behovet under planperioden. 

Åtgärder: - 
 

Katarina Toremalm 

Trädgården till bostadshuset är markerad som skogsmark och ber att det ska ändras. 

Kommentarer: Hela fastigheten är markerad som Landsbygd i översiktsplanen. 

Åtgärder: - 
 

Martin Ulvbielke 

Martin Ulvbielke motsätter sig utbyggnad med gata från Dalvägen söderut över 
Lyabäcken till planerat bostadsområde med anledning av att det skulle försvåra 
trafiksituationen lokalt och vid Köpmansgatan samt påverkan på naturvärde. 
Föredrar exploatering kring stationsområdet i samarbete med Laholms kommun. 

Kommentarer: Noterat stödet för utvecklingsplanerna kring stationsområdet i 
Båstad/Hemmeslöv. Den väg som refereras till i yttrandet fanns med i ÖP08 men 
är inte en del av förslaget till ny översiktsplan. 

Åtgärder: - 
 

Gunilla Wickman 

Gunilla Wickman uttrycker kritik över höghusen på Aromavägen och tror att 
översiktsplanen kommer att förfula Båstad.  

Gunilla Wickman ställer sig bakom föreningen Gamla Båstads remissvar. 

Kommentarer: Kommunen har ett ansvar att planera mark och vatten på bästa 
sätt vilket inkluderar att även i Båstad måste möjligheterna till förtätning prövas 
för att undvika bland annat exploatering av jordbruksmark. Kommunen har ett 
ansvar att planera mark och vatten på bästa sätt vilket inkluderar att även i 
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Båstad måste möjligheterna till förtätning undersökas för att undvika bland 
annat exploatering av jordbruksmark. Översiktsplanen ska vägleda kommande 
planering och i det skedet avgörs om bebyggelse är lämpligt genom 
detaljplanering och bygglov och hur denna bebyggelse ska utformas. För att 
tydliggöra vad kommunen avser med förtätning kompletteras översiktsplanen 
med ställningstaganden om förtätning. För att stödja kommunen i dessa 
processer arbetas med mer och mer i detaljplaneprocessen med 3D modellering 
som underlättas analys av och kommunikation kring hur en tillkommande 
bebyggelse kan se ut.  

Området kring Strandängsskolan är planerat som stadsbygd i översiktsplanen 
och kan enligt definitionen inkludera bland annat skolverksamhet och bostäder. 
Förvaltningen har valt att inte specificera användningen av marken i mer detalj i 
väntan på beslut om skolstrukturen in kommunen.  

Åtgärder: Inriktningsokumenten kommer att inarbetas i översiktsplanen. 
Översiktsplanen kompletteras med ställningstaganden om förtätning. 
 

Per Wilhelmsson 

I gällande översiktsplan betecknades Hemmeslöv 10:9 som mark för bostäder. I 
förslaget till översiktsplan betecknas fastigheten som landsbygd. Per Wilhelmsson 
ställer sig frågande till varför Hemmeslöv 10:9 betecknas som landsbygd när mark i 
direkt anslutning exploateras och vill att området ska ingå i stadsbygd oförändrad för 
att kunna prövas för exploatering i detaljplan. Per Wilhelmsson har en stark 
samarbetspartner inom stadsutveckling som ställer upp med erforderliga garantier 
för detaljplan samt bistår med framdrift av detaljplan och genomförande av 
byggnation. 
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Per Wilhelmsson  (kompletterande synpunkter) 

Liknande synpunkter som ovan har skickats in genom den digitala kartan. Dessa lyfter 
även historik om Wilhelmssons och kommunens samarbete i detaljplanen för Heden 
i ett tidigt skede. Per Wilhelmsson hänvisar till regeringens ambition om att det ska 
vara lätt att bygga bostäder i Sverige. En väg har anlagts över Hemmeslöv 10:9 utan 
att markägaren har informerats. 

Kommentarer: Angående den föreslagna marken för ett större område för  
bostadsbyggande så visar de politiskt antagna utvecklingsstrategierna som 
ligger till grund för översiktsplanen en tydlig inriktning mot utveckling i centrum 
– och stationsnära lägen, för att nå den hållbara utveckling som eftersträvas. I 
Båstad/Hemmeslöv finns det mer centrum- och kollektivtrafiknära mark som är 
lämplig för bebyggelse och den marken anses möta behovet under planperioden. 
Vägen som anlagts är enligt detaljplan och markägaren informerades i samband 
med detaljplaneprocessen. 

Åtgärder: - 
 

Anna-Tora och Sverker Zadig 

Sedan 1970-talet när Båstads kommun gjorde en exploateringsplan, som familjen inte 
tog initiativ till, har familjens fastigheter planerats och styckats av. En detaljplan som 
vann laga kraft 1993 05 21 bekostades av familjen. 

Förslaget är att grönområdet längst kommungränsen, väster om Saltörsvägen tas bort 
och den marken helt integreras med fastigheten Stora Hult 6:31 så att hela kvarteret 
klassas som ”Stadsbygd” för att se möjligheter att fortsatt dela området i flera 
fastigheter. Alternativet är att behålla området väster om Saltörsvägen som 
grönområde är inte angeläget eftersom det finns en väg till strandallmänningarna och 
för att anslutande område är våtmark. Som våtmark är et inte möjligt att passera 
genom från nämnda grönområde. 

Motivet att slopa grönområdet och föra över det som kvartersmark är: 
- området behövs inte för till gängligheten till strandallmänningen , det finns en 
befintlig väg som idag används och som är hårdgjord och lämplig för barnvagnar 
och annat. 
-tillräckliga allmänna grönområden för rekreation och social samvaro inom Stora 
Hult 6:31 finns genom de stora markarealer, ca 1,3 ha, som redan upplåtits åt 
vägföreningen , dvs områden öster om Saltörsvägen. 
- områdets nuvarande parkkaraktär är ett resultat av det arbete som familjen 
Zadig lagt ned under de drygt 100 år som marken varit i familjens ägo. Det är 
familjens önskan att fortsätta med denna skötsel , under förutsättning att 
marken överförs till byggnadskvarter och att gällande förordnande åter igen 
upphävs. 
- Båstads kommuns uppmuntran att förtäta bebyggelsen är förenligt med 
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möjligheten att omsorgsfullt inom området skapa flera fastigheter som kan 
fördelas mellan flera generationer inom familjen . 

 
Kommentarer: Befintliga grönytor i Stora Hult är viktiga att behålla öppna för 
att kunna hantera dagvatten. Grönområden med direkt koppling till havet är 
speciellt viktiga och därför anses det inte lämpligt att peka ut mark för bostäder.  
 
Åtgärder: - 
 

Eva Åvall 

Ingen bostadsbyggnation har påbörjats i Förslöv trots den stora utvecklingspotential 
som finns för inflyttning. 

Bostadsbyggande vid tunnelinfarten och västerut ner mot havet i närhet av tåg- och 
bussterminal betyder att kollektivtrafik kommer användas av alla, pendlingen 
kommer successivt öka. 

GC-vägar håller på att anläggas, förskola och skola finns samt idrottsanläggningar, 
naturområden, närhet till flyg.  

Benämningen stadsbygd gäller för utvecklingsmöjligheterna för bostadsområden 
intill kollektivtrafikens tåg- och busstation både ovanför tunnelinfarten som 
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västerut mot havet och inget annat. Förslag om turistinformation, kontorslokaler 
alternativt grönområde på området väster om stationen och väg 105 ingår dessutom 
i benämningen stadsbygd. 
 
Återvinningsstationen i Svenstad har varit ett infekterat diskussionsområde under 
många år. Fortfarande är det ett diffust begrepp om hur och var anläggningen 
kommer att anläggas? Men varför endast förslag i södra området! 
Inte med ett ord förklarat vad det kommer att innehålla? 
Blir det allt från köksavfall till flisning? 

Kommentarer: Kommunens ambition är att påbörja planeringen av de 
stationsnära områdena så snart resurser för att utföra arbetet finns tillgängliga. 
Det är av stor vikt att arbetet kommer igång och att underlaget för resande med 
kollektivtrafik ökar.  

Arbetet med lokaliseringen av en återvinningscentral sker parallellt med 
översiktsplanen. En återvinningscentral kan anläggas i områden utpekade som 
verksamhetsområde i översiktsplanen.  

Åtgärder: - 
 
Henrik Åvall 

Med stöd i kommunens ställningstagande om att i stationsnära läge ska bostäder och 
verksamheter förenliga med bostäder ges plats. Motsätter sig därför 
verksamhetsområdena väster om väg 105 och öster om väg 105 ovanför Förslövs 
station. Utnyttja den potential som Förslöv har och låt Förslöv växa västerut mot 
havet. Anlägg område likt Tuvelyckan och låt vård- och barnomsorg utvecklas i takt 
med att tätorten byggs ut. 

Förslövs brandstation ligger i villakvarter vilket inte är optimalt 

Svårare att sälja bostäder i närhet till industrier vid båda sidorna om väg 105 på grund 
av buller och västliga vindar. Stadsbygd borde införas istället för störande 
verksamheter. 

Kommentarer: Marken väster om väg 105 planeras som verksamhetsmark 
eftersom området inte har den naturliga koppling till stationsområdet som krävs 
för att marken skulle vara lämplig för bostäder och därmed ett stort antal 
människor som skulle promenera och cykla in till Förslöv. I stationsnära 
områden strävar kommunen också efter att verksamheter ska etableras, gärna 
så personaltäta verksamheter som möjligt.  Stäm av med Plan. 

Lokaliseringen av Förslövs brandstation har diskuterats och i dagsläget finns 
inga planer på att flytta brandstationen. En brandstation kan lokaliseras i 
områden utpekade som verksamhetsmark i översiktsplanen.  

Åtgärder: - 
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Magnus Åvall 

Med stöd i kommunens ställningstagande om att i stationsnära läge ska bostäder och 
verksamheter förenliga med bostäder ges plats. Motsätter sig därför 
verksamhetsområdena väster om väg 105 och öster om väg 105 ovanför Förslövs 
station. Utnyttja den potential som Förslöv har och låt Förslöv växa västerut mot 
havet. Anlägg område likt Tuvelyckan. Här finns närhet till havet, goda 
kommunikationsmöjligheter, närhet till service, skola friluftsliv och golfbana.  

Svårare att sälja bostäder i närhet till industrier vid båda sidorna om väg 105 på grund 
av buller och västliga vindar.  

Kommentarer: Marken väster om väg 105 planeras som verksamhetsmark 
eftersom området inte har den naturliga koppling till stationsområdet som krävs 
för att marken skulle vara lämplig för bostäder och därmed ett stort antal 
människor som skulle promenera och cykla in till Förslöv. I stationsnära 
områden strävar kommunen också efter att verksamheter ska etableras, gärna 
så personaltäta verksamheter som möjligt.   

Åtgärder: - 

 

Samrådsmingel, dialogmöte och samrådsmöte 
Sammanfattning från samrådsmingel, dialogmöte och samrådsmöte. Frågor diskuterades 
och besvarades under mötestillfällena.  Nedan följer en kort sammanfattning av 
samtalen. 
 
Östra Karup 
ÖP-mingel i Östra Karup 2018-06-04, 15.00-19.30, 6 besökare. 

• Förslag på kooperativa hyresrätter i markplan i centrala Torekov 
• Varför är mark i centrala Torekov markerad som landsbygd 
• Viktigt med medborgardialog i tidiga skeden i planeringsprocesser, 

möjlighet att arbeta med skolan etc. 
• Vikten av gestaltning vid förtätning, ge goda exempel på gestaltning 
• Gärna enhetlig stadsbild som i Visby 
• Kollektivtrafik – tillgängligheten till stationen. Missar bussen om man måste 

använda sig av ramperna upp och ner från perrongerna. 

Västra Karup 
ÖP-mingel i Västra Karup 2018-06-14, 15.00-19.30 
Ca 30 besökare (många barn) 

• Frågor om prioritering av GC vägar 
• Önskemål om GC vägar till Grevie, fotbollsplanen, Hov 
• Leder för rekreativ cykling till Torekov 
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• Leder för rekreativ cykling vid platser där länkar inte binds samman 
• Bostäder – många önskar bostäder vid Lindströms backe snarast 
• Peka ut utvecklingsriktningen för Västra Karup 
• Hur ser skolans framtid ut? 
• ÅVC- lokaliseringen 
• Behov av verksamhetsmark i kommunen 
• Önskan om byggnation på naturmark i Ängelsbäck 
• Alltför smala trottoarer längst vägen förbi Bygdegården till fotbollsplanen 
• Skötsel av grönytor vid Bjärehemmet 
• Tidigare fanns mark med i ÖP08 men inte nu. Detaljplanerat område. 
• Kollektivtrafiken – statistiken blir missvisande när resor ej registreras 
• Positivt med inflyttning och utveckling i byn! 
• Hur kommer framtida vattenförsörjning att se ut? 

Torekov 
ÖP-mingel i Torekov 2018-06-1, 15.00-19.30 
Ca 20 besökare 

• Oro över översvämning vid Ydrehall (svämmade över 2007), 
dagvattenhanteringen 

• Hur skyddas grönområden inom stadsbygd 
• Lokalisering av reningsverket – är frågan fortfarande aktuell? 
• Vad får man göra inom landsbygdsområden? 
• Lokalisering av macken. Kan den ligga inom stadsbygd? 
• Större parkering vid ICA önskas. Inte för mycket parkering önskas 
• Säsongsparkering vid gamla fabriken genom att kommunen hyr mark 
• Höga hastigheter på Tunbyvägen 
• Skapa plats för cyklister genom att skapa sommarparkering  
• Max 4h parkering på hamnplan – alltför kort om man ska till Väderön 
• Parkering på planens landsbygdsområde önskas 
• Tydligare skyltning i byn om parkering så inte alla hamnar i hamnen 
• Använd gamla sjöräddningen till lokal för föreningar 
• Förtydliga formuleringen i andra punkten angående reningsverket 
• Bygglovsfrågor om mur och avstyckning 
• Oro över kapacitet i ledningsnätet vid utbyggnad på sydsidan 
• Generella frågor om spridd bebyggelse på landsbygden. 

Grevie 
ÖP-mingel i Grevie 2018-06-18, 15.00-19.30 
Uppskattningsvis 30-40 besökare 

• Bibliotek mycket bra ihop med ICA 
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• Saknar skola i Grevie 
• Busshållplats mer centralt i Grevie saknas. Jobbigt för dem som t ex ska 

besöka vårdcentralen intill Grevieparken 
• Saknar byteshållplats centralt i byn 
• Bygg bostäder och skola på Böske 37:1 
• Behov av bostäder för de som vill sälja villan och för personal till de stora 

arbetsgivarna att flytta till Grevie 
• GC mellan Grevie och Förslöv behövs. Både längs väg 105 och ”genom” 

Förslöv i anslutning till Bokesliden 
• Bra att Grevie kyrkby hålls intakt (förutom de två dpl som ej är bebyggda 

och realiserade ännu) 
• Rusta upp stationsområdet i Grevie i anslutning till lastkajen 
• Lastkajen skymmer  
• Transformatorstationen vid järnvägen förfular området. Behövs den? 
• Utöka La/Lb området i anslutning till Gimlevägen/Nötte backar. Låt La-

området fortsätta över Gimlevägen söderut mot bäcken. 
• Ta med Lindströms backe (Västra Karup) i ny ÖP (precis som i ÖP-08) 
• Sänk hastighet på näst intill hela Gimlevägen till 40 km/h (istället för 60 

km/h)  
• Sätt upp digital hastighetstavla på Stålhögavägen  
• Trafiksäkerhetshöjande åtgärd i anslutning till busshållplats i Grevie kyrkby 

behövs  
• Dåliga busskopplingar mellan bussen från Båstad station – Båstad busstation 

och Båstad busstation – Grevie/Förslöv. Förslövsbussen måste invänta 
tågresenärerna. 

• Prissättningen på Skånetrafiken olika pris beroende på vilken rutt man åker 
mellan Förslöv – Båstad. 

• Buller från krossmaskin (vid nybyggnation av Bjäre Kraft) hörs tydligt för de 
som bor i anslutning till rondell mellan Grevie och Förslöv. Samma fenomen 
uppstod när projekt Hallandsås pågick. Vistorps verksamhetsområde blir 
som en ”resonanslåda”. Boende intill rondell befarar att ljudet kan bli 
stadigvarande om ÅVC förläggs intill väg 105 och Vistorp. 

• Banvallen – positivt att det färdigställs men önskan om staket eller varning 
om branterna 

• Önskan om byggnation på naturmark i Ängelsbäck 

 
Båstad 
ÖP-mingel i Båstad 2018-06-12, 15.00-19.30 
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Ca 20 besökare 
• Positivt med anläggning av GC på banvallen  
• Använd vatten från Öresjön till bevattning av idrottsanläggningarna (slang i 

bäcken) 
• VA försörjning i framtiden, specifikt i Axelstorp 
• Omdragning av Stensån när områdena bebyggs 
• Campingen – ökar tillgängligheten för allmänheten men hindras i vissa delar 

av salamander 
• Tillgänglighetsfrågor i stadsbyggnad måste belysas bättre ur 

brukarperspektiv 
• Ingen förtätning i Båstad 
• Vretvägen -  Går det att förtäta kring gamla vattentornet? Är det verkligen 

rimligt att flytta transformatorstationen? Behov av fler gästparkeringar  - går 
det att tillskapa om bostadsrättsföreningen tar över skötsel av grönytor? 
Sankt mitt på grönytan. 

• Lyckat med utvecklingen av Norrviken och Norrvikens kust 
• Bra med fokus på stationsnära lägen och att det är ok att exploatera på 

jordbruksmark vid stationsnära lägen 
• Kattvik – utvecklingen sker inte i ”Kattviksstil”. Vad tillåts? 
• Bra med fokus på att attrahera åretruntboende. 

Förslöv 
ÖP-mingel i Förslöv 2018-06-19, 15.00-19.30 
Uppskattningsvis 40 besökare 

• Stora Hult vill tillhöra Ängelholms kommun 
• Otydligt varför inte samma regler för ombyggnation etc. gäller för hela Stora 

Hult (flera dp inom orten) 
• VA underdimensionerat i Stora Hult 
• Bevara grönområden i Stora Hult (otydligt med att grönområden som faller 

inom stadsbygd kan vara oförändrade) 
• Svårt att cykla mellan Stora Hult och Förslöv 
• Bra att satsa på Förslöv och öka möjligheten till service 
• Bra kollektivtrafik 
• Mer fokus på havet och de vilda djuren 
• Varför planeras GC vägar på privat mark? 
• Varför göra nya cykelvägar genom gröna områden/odlingsmark. Försvårar 

brukandet av marken 
• Önskan om busslinje Båstad – Förslöv - Vejbystrand – Flygplatsen 
• Önskan om GC direkt till Ängelholm (inte via Vejbystrand) 
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• Hur ska de äldre komma ner till stationen  
• Jätteviktigt att stötta ICA och Heberleins. Konstigt att de inte ligger samlat.  
• Tydligare centrum och torgbildningar önskas i Förslöv. 
• Upprustning av Båstadhems byggnad mittemot banken efterfrågas. 
• Viktigt att bankomaten behålls i byn. 
• Önskan om att något ska hända kring gamla stationsområdet 
• Fantastisk plats att bo, bra kommunikationer med tåget, service i byn 
• ICAs parkering inte bra, trafikfarlig 
• Vad är tanken med kommunens tomt vid Vattenverksvägen? 
• Infart till Bjärevallen från Vistorpsvägen 
• Fuktig mark bakom Loppisladan på Bjärevallen 
• Ungdomsperspektivet på ÖP och planeringen 
• Skolbussarna går direkt efter skolan vilket försvårar att vara med på 

aktiviteter och leka med kompisar 
• Behov av bostäder för unga familjer 
• Aktivitetshus med andra aktiviteter än bara sport – ett kreativt hus som 

unga får styra över 
• Lokaler med kommunal och privat service som ger möjlighet för andra typer 

av ideella verksamheter 
• Bra med gångavstånd mellan skola/fsk – järnväg/buss, apotek/ICA 
• Tänk på livspusslet 
• Folk väljer bil om de måste till många ställen för att uträtta ärenden 
• Svårt att orientera sig i digitala kartan utan tydligare vägar och 

gatu/vägnamn 
• Tydliggör att områden för en specifik användning t.ex. verksamheter ska 

innehålla dagvattenhantering, natur etc. 
• Gör en sammanfattning/populärversion av ÖP för att förenkla för 

medborgarna 
• Önskan om byggnation på naturmark i Ängelsbäck 

Extra samrådsmöte  
Samrådsmöte i Aulan på Kunskapscenter, Båstad 20180911, cirka 50-60 personer. 
 

• Programmet för FÖP för Norrviken/Kattvik har inte arbetats in i 
översiktsplanen 

• Inget utrymme för cyklister på Tennisvägen 
• Behov av GC väg längst Slättarödsvägen 
• Problem med höga hastigheter på Köpmansgatan 
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• Brunnslock på Köpmansgatan måste sitta fast. 
• Förtätning – ny bebyggelse får inte vara lika hög som ny bebyggelse 
• Malen – hela Malen bör ses som bevarandevärd bebyggelse 
• Vångavägen – måste vara rimliga höjder. Högsta bebyggelsen i åskanten 
• Lyckantorget – intentionen var en treuddig stjärna med vägar som skapade 

centrumlokaliseringen 
• Tydligare ställningstagande om centrum i Båstad i relation till 

stationsområdet behövs 
• Behåll högstadiet i centrum för att behålla stadslivet 
• Plottrig arkitektur i Båstad – ha Helsingör som förebild 
• Finns det kapacitet för ny bebyggelse i avloppssystemet? 
• Inflyttning – Vad är det optimala  invånarantalet för en kommun? 
• Vad händer med tomten mittemot Svens cykel? 
• Borgen 
• Fastigheten Flamman borde förbättras 
• Torekov – risk för översvämning och att VA anläggningar blir 

översvämmade. 

Byaråden 
ÖP dialogmöte med Byaråden 20180626 
9 representanter från byaråden i Östra Karup, Båstad, Grevie, Västra Karup 

• Viktigt med levande landsbygd 
• Verksamhetsmark vid Rasta ej vid motorvägsavfarten till Östra Karup (östra 

sidan motorvägen) 
• Mötesplatser viktiga 
• Problem med kollektivtrafiken – bussar som inte stannar vid hållplats, kan 

inte köpa biljetter på bussen, biljettens giltighetstid går ut innan man 
kommer fram tex Malmö – V Karup 

• Viktigt med GC vägar - Västra Karup  - fotbollsplanen och Grevie, Östra 
Karup – Hasslöv 

• Promenadslinga till Klarningen 
• Viktigt med grönstruktur. Förtydliga vad grönstruktur innebär 
• Bebyggelse – viktigt för byarna med kommunala tomter, mark för 

bostadsbyggnation. 

Näringsliv 
ÖP dialogmöte med Industrigruppen 20180604 
6 representanter från näringslivet och 1 representanter från Båstad Turism & 
Näringsliv 
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• Expansionsmöjligheter för befintliga företag viktiga 
• Snabbare processer. Företagen jobbar med prognos istället för budget 
• Måste finnas mark i tre faser; planlagd, mark under planläggning, ÖP 
• Tydligt med spelreglerna och processerna 
• Planera för högre byggnader 
• Planlägg vattentäkten i Förslöv för verksamheter 
• Se över befintliga detaljplaner för att identifiera förtätningsmöjligheter 
• GC vägen över v 105 i Förslöv är inte bra. Tung trafik kommer att välja vägen 

genom byn istället. 
• Vidareutveckla befintliga verksamhetsområden 
• Följ infrastrukturen (planlägg ej i V. Karup och Torekov 
• Vill ha tydligare besked om vilka funktioner som kommer finnas på en 

framtida ÅVC 
• Saknar kommunens mark i markregister och marknadsföring 
• Förtätning i Förslöv sökes, främst upp mot vattentäkten 
• Miljöaspekt/ekonomi – betalat för varje km från motorväg till 

avlastningsplats 
• Väg 105 viktig för näringslivet 
• E6 viktig för leveranser. Nyttja läget söder om Förslöv 
• Ohälsosam bymentalitet (konkurrensen mellan byarna) 
• Service, boende och engagemang viktigt i byarna 
• Planlägg Karlslundsområdet för verksamheter (ej bostäder) 
• Bjäre Kraft i Västra Karup – planlägg för bostäder 
• Viktigt med GC väg mellan Västra Karup och Grevie 
• Bättre möjligheter att rekrytera efter att stationen i Förslöv öppnat 
• Viktigt med kontinuitet i ÖP arbetet 
• Kontrollera att samrådshandlingen är rätt kring bilskroten i Förslöv och 

Offerlunden 

Handel 
ÖP dialogmöte med Handels- och serviceföretag 20180605 
6 representanter från näringslivet och 2 representanter från Båstad Turism & 
Näringsliv 

• Torekov – Önskar tydligare riktning om framtida utveckling 
• Problem i alla tätorter att äldre flyttar ut fr att de inte hittar nytt boende 
• Handel – nedgång för handeln längst övre delarna av Köpmansgatan pga. att 

Gamlegården stängt. Viktigt att nya detaljplanen går snabbt fram. 
• Handeln kring torget är en viktig del av turismnäringen 
• Viktigt med boende bland handeln för att få upp antalet spontana besök 
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• Förtätning – Hur mycket tål Båstad? 
• Konkurrens från ny handel i Hemmeslövs området är mest med andra orter, 

inte centrala Båstad 
• Förväntningarna är på närservice i Hemmeslöv 
• Butiks koncept kommer att utvecklas 
• Lyckan – Förtätning, höjd på både parkering och bostäder. Viktigt med 

utsmyckning och skötsel genom samarbete mellan T&S och fastighetsägare. 
Ta exempel från Danmark 

• Handlarna behöver kommunens hjälp för att samordnas och få gemensam 
vision.  

• Exempel på bra förtätning som är lättläst, lätt att förstå och med 
inspirationsbilder 

• Förslöv – mer service förutspås, logistikdriven- 
• Fokus på dagligvaruhandel och service för boende 
• Entré har tagit tillbaka mycket köpkraft från Mellbystrand/Skummeslöv tack 

vara större tillgänglighet med Inre Kustvägen 
• Personbundet vilka butiker som drar kunder, tex Arons i Hjärnarp 
• Förslövs bankkunder vänder sig till Ängelholm 
• Hamnen/centrala Båstad – Attraktiva stråk som visar/skyltar flödena 
• Hur lockas bra handlare? Premiera längre säsong, differentierat utbud, 

krafttag mor oskötta fastigheter och skyltar 
• Landsbygden – Unike med Bjäres alla gårdsbutiker. Gäller att vara tillåtande 

med verksamhet och byggnation tex Holy Smoke. Låt företagarna testa 
idéerna. 

• Torekovs hamn – tillåt mer handel och sommarbutiker. Hamnföreningar ska 
driva utvecklingen 

• Kommunens styrkor – natur, skalan, stora arbetsplatser 
• Väntar konkurrensen mellan ICA på Lyckan och Entré har slutat med att 

båda ökar. 
• Framtiden: /funktioner (mer än en typ av verksamhet i samma lokal). 

Upplevelser. 
• E-handel – enorm utveckling 
• Övrig handel – skapa känslan, servicefunktioner 
• Styrkor Stationsområdet – Kommunikationer, stadsdelscentrum. Annan 

service kan få det tufft. 
• Svagheter Lyckan – Parkeringsmöjligheter, ytan räcker för handel 
• Finns utrymme för mer handel? Tveksamt om det finns utrymme för mer 

och om köpkraften finns. Klustra ihop handel längst Köpmansgatan. Andra 
tyckte att större utbud attraherar fler. 
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• Kluster från torget till Statoil. Gästerna från hotellet rör sig inte längre. 
• Fler boende = mer handel i centrum 
• Får Båstad lov att förändras? 
• Var hamnar den nya handeln? 
• Tydlig inriktning av handel i olika delar av kommunen, 
• Önskvärt med en tydlig vision mellan 

handelsmän+fastighetsägare+kommunen 
• Det finns flöden av handel från Båstads kommun mot Ängelholm 
• Jobba med stråk som binder ihop handeln 
• Städa mer! Både i Båstad och utanför, det är skräpigt 
• Mer handel på landsbygden, kommunen bör tillåta mer handel på 

landsbygden 
• Förläng inte avtalet med hamnen i Torekov, som handeln hanteras fungerar 

inte. 
• Det är tveksamt att handel finns på så många ställen 

Punkter från mötet med LST, regioner, kommuner 
• Kort genomgång av digitala översiktsplanen 
• Hur har vi hanterat gränsområdena? 
• Inom vilka områden kan samarbeten utföras? 
• Hur ser länsstyrelsernas och regionerna samarbete ut över gränserna och 

hur kan de stötta kommunerna? 
• Hur suddas gränserna ut? 
• Kollektivtrafik – hur uppnår vi bättre kollektivtrafik över gränsen och ökar 

reseunderlaget 
• Hjälp med att nå regionala mål tex färdmedelsfördelning 
• Havsplanering – hur kan det bättre vara en del av regional planering 
• Grönytor ur det regionalt perspektiv 
• Gemensam bild och bedömning av bostadsbehovet. Behövs det och hut når 

vi det? 
• Verksamhetsmark – hur kan vi jobba på regional nivå? 
• Klimatförändringar – ur ett regionalt perspektiv 
• Riksintressen – Uppdatering och precisering av riksintressen 
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KS § 216  Dnr KS 001149/2016 - 200 

Revidering av tomtpriser, exploateringsområdet Stinehov  
i Östra Karup 

 
Beskrivning av ärendet Med anledning av att kommunen under 2017 iordningställt allmän plats i det 

kommunala utbyggnadsområdet ”Östra Karup 6:7” i enlighet med antagen 
detaljplan, och därigenom upparbetat kostnader som ska täckas, behöver 
kommunen sälja tomter i området. Teknik och service har tillsammans med 
avdelningen för samhällsbyggnad tagit fram en alternativ fastighetsindelning 
för dessa tomter. Konsekvensen av den alternativa fastighetsindelningen, och 
också vad teknik och service förordar, är att de 15 aktuella fastigheterna 
ombildas till 13 något större genom lantmäteriförrättning. Teknik och service 
anser det skäligt att prissättningen på obokade tomter i området justeras att 
kompensera intäktsbortfallet som uppstår i samband med förordad åtgärd.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad  

2019-09-18, med tillhörande bilagor. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Godkänna upprättat förslag till ny fastighetsindelning avseende fastigheterna  

Östra Karup 6:38 - 6:52. 
2. Godkänna nytt förslag till prissättning för ej bokade fastigheter i det 
kommunala exploateringsområdet Stinehov i Östra Karup. 

 
Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
 1. Godkänna upprättat förslag till ny fastighetsindelning avseende fastigheterna 

Östra Karup 6:38 - 6:52. 
 
 2. Godkänna nytt förslag till prissättning för ej bokade fastigheter i det 

kommunala exploateringsområdet Stinehov i Östra Karup.  
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KS § 217  Dnr KS 000652/2019 - 200 

Prissättning av tomter i Förslöv - Förslöv 2:4  

 
Beskrivning av ärendet Teknik och service har i samråd med avdelningen för samhällsbyggnad tagit 

fram ett förslag till kommande fastighetsindelning/prissättning för 
exploateringsområdet ”Förslövs Ängar”. Området som är under utbyggnad 
kommer att generera 32 bostadstomter som ska fördelas till kommunens 
tomtkö 2020.  Teknik och service har i förslag till prissättning åsatt tomterna 
försäljningsvärden i spannet 350 tkr - 450 tkr baserat på storlek och läge.  
Priserna har således differentierats för att skapa bättre förutsättningar för 
kommunen att snabbt omsätta samtliga tomter. Prissättningen är 
marknadsmässig och en oberoende värdering har genomförts parallellt med 
kommunens egen för att befästa tomternas sannolika värde på marknaden. 
Föreslagen prissättning kommer att generera försäljningsintäkter om 13 mkr. 
I tomtpriset ingår inte anslutning till det kommunala VA-nätet.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad  

2019-08-21, med tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Godkänna föreslagna försäljningspriser för 32 tomter i det kommunala 

exploateringsområdet Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4.  
 
Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
 
 Godkänna föreslagna försäljningspriser för 32 tomter i det kommunala 

exploateringsområdet Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4.  
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Datum: 2019-08-21. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000652/2019 – 200 
 
 

 
Tomtpriser - Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4  
 
 
Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna försäljningspriser för 32 tomter i det 
kommunala exploateringsområdet Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Teknik och service har i samråd med avdelningen för samhällsbyggnad tagit fram ett förslag till 
kommande fastighetsindelning/prissättning för exploateringsområdet ”Förslövs Ängar”. Om-
rådet som är under utbyggnad kommer att generera 32 bostadstomter som ska fördelas till 
kommunens tomtkö 2020.   
Teknik och service har i förslag till prissättning åsatt tomterna försäljningsvärden i spannet 
350 tkr-450 tkr baserat på storlek och läge.  Priserna har således differentierats för att skapa 
bättre förutsättningar för kommunen att snabbt omsätta samtliga tomter.  
Prissättningen är marknadsmässig och en oberoende värdering har genomförts parallellt med 
kommunens egen för att befästa tomternas sannolika värde på marknaden. Föreslagen pris-
sättning kommer att generera försäljningsintäkter om 13 mkr.  
I tomtpriset ingår inte anslutning till det kommunala Va-nätet.  
 

Bakgrund 
Båstads kommun äger exploateringsfastigheten Förslöv 2:4 som är belägen strax öster om 
södra infarten till Förslövs samhälle. Del av Förslöv 2:4 har detaljplanelagts för ändamålet bo-
städer och detaljplanen vann laga kraft den 2 november 2018.  
Efterfrågan på tomterna i Förslöv är stor och teknik och service beräknar att tomtsläpp kan ske 
till sommaren 2020.  
 
Aktuellt 
Teknik och service ansvarar för att exploateringsområdet byggs ut. Projektering har genom-
förts och byggentreprenad för vägar och Va är upphandlad. Byggstart förväntas ske under ok-
tober 2019.  
Arkeologiska undersökningar har genomförs i området. Ett område kvarstår att slutundersöka 
efter påträffade fyndigheter.  
Tomtkön uppdaterades 2019 och 42 stycken intressenter står i kö för att få köpa en kommunal 
bostadstomt i Förslöv.  
En markanvisningstävling har påbörjats för resterande byggrätter inom exploateringsområdet 
Förslövs Ängar. Tävlingen är öppen till och med den 1 oktober 2019 varefter urval och tilldel-
ning sker.  
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Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Tomtförsäljningen är den sista fasen i genomförandet av Förslövs Ängar. Försäljningen av de 
kommunala bostadstomterna kommer att generera minst 32 bostäder jämte  nya invånare till 
Förslövs samhälle.  
Det är sannolikt att flertalet bostäder som byggs i området kommer utgöra åretrunboende.  
 
Verksamhet 
Att tomterna prissätts är en förutsättning för att handläggare hos teknik och service ska kunna 
förmedla dem till den kommunala tomtkön.  
 

Ekonomi 
Försäljningen av tomterna förväntas generera en intäkt till kommunen om 13 mkr under åren 
2020-2022.  
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA, Lina Falk 
Bjäre Kraft 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till prissättning av 32 tomter –Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4 
 
Samråd har skett med: 
Avdelningen för samhällsbyggnad 
 
 



Kommunala villatomter

i Förslöv

Tomt 1 1020 m² 400 000 kr

Tomt 2 1020 m² 375 000 kr

Tomt 3 1015 m² 375 000 kr

Tomt 4 1130 m² 450 000 kr

Tomt 5 1120 m² 450 000 kr

Tomt 6 1120 m² 420 000 kr

Tomt 7 1100 m² 420 000 kr

Tomt 8 845 m² 350 000 kr

Tomt 9 760 m² 350 000 kr

Tomt 10 760 m² 350 000 kr

Tomt 11 800 m² 375 000 kr

Tomt 12 895 m² 375 000 kr

Tomt 13 730 m² 380 000 kr

Tomt 14 730 m² 380 000 kr

Tomt 15 970 m² 400 000 kr

Tomt 16 955 m² 400 000 kr

Tomt 17 900 m² 450 000 kr

Tomt 18 740 m² 420 000 kr

Tomt 19 755 m² 420 000 kr

Tomt 20 755 m² 420 000 kr

Tomt 21 770 m² 420 000 kr

Tomt 22 880 m² 450 000 kr

Tomt 23 890 m² 450 000 kr

Tomt 24 890 m² 450 000 kr

Tomt 25 715 m² 420 000 kr

Tomt 26 710 m² 380 000 kr

Tomt 27 720 m² 380 000 kr

Tomt 28 700 m² 380 000 kr

Tomt 29 740 m² 380 000 kr

Tomt 30 1035 m² 450 000 kr

Tomt 31 1030 m² 450 000 kr

Tomt 32 1030 m² 450 000 kr

Fastighetsstorlekarna är ungefärliga och kommer att fastställas när

avstyckningarna vinner laga kraft.

På tomt 1-3 samt 15-17 är högsta tillåtna nockhöjd 5 meter över

gatans medelnivå. För övriga tomter varierar nockhöjden mellan 6 och

8 meter beroende på placering i förhållande till gatan. Gemensamt för

alla tomter är att en fasad på huvudbyggnaden ska placeras i

förgårdsmark (5 meter från gatan) samt att max 25% av

fastighetsarean får bebyggas.

Område med röd skraffering ingår i en markanvisningstävling och

kommer att bebyggas av en eller flera exploatörer.

Tomtpriserna är exkl. VA, el och fiber.
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KS § 219  Dnr KS 000747/2019 - 900 

Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och  
Avlopp AB (NSVA) 

 
Beskrivning av ärendet Perstorps kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes Vatten och 

Avlopp AB (NSVA). Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma 
som fattar beslut om nya delägare i NSVA efter att delägarnas 
fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning. I § 11 anges att NSVA 
skall stå öppet för anslutning av fler delägare, under förutsättning att detta 
bedöms som fördelaktigt för NSVA och dess befintliga delägare. Beslut härom 
fattas av bolagsstämma, efter beredning i styrelsen. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2019-10-04, 

med tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens förslag 1. Att förklara sig inte ha något att erinra mot att Perstorps kommun går in som 

delägare i NSVA AB. 
2. Att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna reviderat 
Aktieägaravtal, bilaga 1. 
3. Att ge ombudet för Båstads kommuns aktier som instruktion att vid extra 
bolagsstämma i NSVA AB rösta för att Perstorps kommun erbjuds delägarskap i 
bolaget på de villkor som redovisats i ärendet. 

 
Föredragande Projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Att förklara sig inte ha något att erinra mot att Perstorps kommun går in 
som delägare i NSVA AB. 

2.  Att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna reviderat 
Aktieägaravtal, bilaga 1. 

3.  Att ge ombudet för Båstads kommuns aktier som instruktion att vid extra 
bolagsstämma i NSVA AB rösta för att Perstorps kommun erbjuds 
delägarskap i bolaget på de villkor som redovisats i ärendet.  

 
         

 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2019-10-04 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000747/2019-900 

 
 

Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Att förklara sig inte ha något att erinra mot att Perstorps kommun går in som delägare i 
NSVA AB. 
 

2. Att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna reviderat Aktieägaravtal, 
bilaga 1. 
 

3. Att ge ombudet för Båstads kommuns aktier som instruktion att vid extra 
bolagsstämma i NSVA AB rösta för att Perstorps kommun erbjuds delägarskap i bolaget 
på de villkor som redovisats i ärendet. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Perstorps kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
(NSVA).  
 
Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut om nya delägare i 
NSVA efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning.  
 
I § 11 anges att NSVA skall stå öppet för anslutning av fler delägare, under förutsättning att 
detta bedöms som fördelaktigt för NSVA och dess befintliga delägare. Beslut härom fattas av 
bolagsstämma, efter beredning i styrelsen. 
 
 

Aktuellt 
Följande villkor erbjuds Perstorps kommun för att kunna antas som ny delägare i NSVA: 
 

1. Perstorps kommun ”köper in sig” med 1 mnkr i aktiekapital genom en riktad 
nyemission. 
 

2. Befintligt aktieägaravtal för NSVA revideras i följande delar: 
- Perstorps kommun blir ny part och delägare i NSVA. 
- Samtliga sju kommuner har ett aktieägande med 1/7 * 100 % per delägare. 
- Bilaga A; Perstorp läggs till i aktiefördelningen med 1000 aktier à 1000 kronor 

vilket medför att nytt totalt aktiekapital blir 7 mnkr. Nytt avtal upprättas i sex 
(7) exemplar. 
 

3. Perstorps kommun betalar sin andel av startkostnaden för NSVA med 176.378 kronor. 
Beloppet fördelas och återbetalas till nuvarande delägare. 
 



 
 

 

2 (2) 

 

Syftet med NSVA är att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja stordriftsfördelar och 
få underlag för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet. 
Ett delägande av NSVA för Perstorps kommun är helt i linje med detta syfte. 
 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1, Reviderat Aktieägaravtal inkl. Bilaga A 



Till: "Johan Swanstein Olsson" <johan.swanstein.olsson@bastad.se >, Ronny Sandberg 
Åstorp < ronny.sandberg@astorp.se>, "Christer Land in Bjuv" <christer.landin@bjuv.se>, 
"Tore Gardelin (thore.gard@gmail.com)" <thore.gard@gmail.com >, "Christian Orsing 
(christian.orsing@helsingborg.se)" <christian.orsing@helsingborg.se >, Torbjörn Brorsson 
Landskrona <Torbjorn.Brorsson@landskrona.se> 
Ämne: Inträde Perstorps kommun i NSVA samt ändringar i Ägardirektiv och 
Bolagsordning för NSVA 

Hej! 

Här kommer underlag för beslut angående Perstorps inträde och ändringarna i 
Ägardirektiv och Bolagsordning i enlighet med det som diskuterats och beslutats 
på Ägarsamråden. 

Ni får här dokumenten för påsyn , och jag skulle gärna vilja ha information (så snart 
som möjligt) om till vem de ska skickas för den formella hanteringen i 
Kommunstyrelserna för vidare beslut i KF. Samtliga dokument har också 
granskats juridiskt av Stadsjurist i Helsingborg stad. 

Förutom Perstorps inträde är det endast mindre justeringar i bolagsdokumenten 
såsom de diskuterats på våra samrådsmöten, se "Underlag till tjänsteskrivelse 
Ägardirektiv och Bolagsordning". 

Om ni behöver stöd för att förklara förändringarna i någon instans, så tveka inte att 
höra av er! 

Hälsningar 
Ulf Thysell 
VD 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Box 2022 

250 02 Helsingborg 

Besöksadress: Rönnowsgatan 12 

Telefon: 010 - 490 97 30 

E-post: ull.thysell@nsva.se 

~ Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-postmeddelande 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -10~ 0 4 
JJeol:f i_g;>.Q.1..'f..1/ 
........... 1 ...... <f,.Qf.2. ........ . 
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Kommunstyrelsen 

Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

Ärendet 

Perstorps kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes Vatten och 

Avlopp AB (NSV A). 

Enligt§ 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut 

om nya delägare i NSV A efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts 

möjlighet att ta ställning. 

I § 11 anges att NSV A skall stå öppet för anslutning av fler delägare, under 

förutsättning att detta bedöms som fördelaktigt för NSV A och dess befintliga 

delägare. Beslut härom fattas av bolagsstämma, efter beredning i styrelsen. 

Följande villkor erbjuds Perstorps kommun för att kunna antas som ny delägare 

iNSVA: 

1. Perstorps kommun "köper in sig" med 1 mnkr i aktiekapital genom en 

riktad nyemission. 

2. Befintligt aktieägaravtal för NSVA revideras i följande delar: 

Perstorps kommun blir ny part och delägare i NSV A. 

Samtliga sju kommuner har ett aktieägande med 1/7 * 100 % per 

delägare. 
Bilaga A; Perstorp läggs till i aktiefördelningen med 1000 aktier å 

1000 kronor vilket medför att nytt totalt aktiekapital blir 7 mnkr. 

Nytt avtal upprättas i sex (7) exemplar. 

3. Perstorps kommun betalar sin andel av startkostnaden för NSVA med 

176.378 kronor. Beloppet fördelas och återbetalas till nuvarande 

delägare. 

Syftet med NSVA är att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja 

stordriftsfördelar och få underlag för högre kompetens utan att överge det 

lokala inflytandet. 

Ett delägande av NSV A för Perstorps kommun är helt i linje med detta syfte. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att förklara sig inte ha något att erima mot att Perstorps kommun går in som 
delägare i NSV A AB 

att teckna reviderat Aktieägaravtal, samt 



att ge ombudet för stadens aktier som instruktion att vid extra bolagsstämma i 
NSV A AB rösta för att Perstorps kommun erbjuds delägarskap i bolaget på de 
villkor som redovisats i ärendet. 
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AKTIEÄGARAVTAL 

Mellan Bjuvs kommun, Båstad kommun, Helsingborgs stad, Landskrona stad, Perstorps kommun, 
Svalövs kommun och Åstorps kommun, [nedan "Delägarna"], har denna dag följande avtal träffats. 

1. Syftet med Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Delägarna är överens om att genom sin ägarsamverkan i samriskföretaget NORDVÄSTRA SKÅNES 
VATTEN OCH AVLOPP AB, org.nr 556765-3786 [nedan "NSV A"], långsiktigt samverka om 
förvaltning och drift av Delägarnas allmänna VA-anläggningar. 

Syftet med NSV A är att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja stordriftsfördelar och få 

underlag för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet. Delägarna är överens om att 
möjliggöra för fler kommuner att gå in som delägare i NSV A. Beslut härom fattas av bolagsstämman. 

För att säkerställa långsiktigheten i samverkan är Delägarna gemensamt överens om att förbinda sig att 
kvarstå som delägare i NSV A under en period av minst sex år till och med 
2026-12-31. Först därefter äger Delägare rätt att träda ur samverkan genom att avyttra sina aktier i 
enlighet med vad som anges nedan under punkten 13, Överlåtelse av aktier. 

Avsikten med detta Aktieägaravtal är att reglera Delägarnas rättigheter och skyldigheter såsom 
långsiktiga aktieägare i NSVA. Vad som stadgas i detta Aktieägaravtal om aktier ska gälla samtliga 
nuvarande och framtida aktier men även i tillämpliga delar andra aktierelaterade instrument som 
parterna under avtalstiden kan komma att äga i NSV A. 

2. Aktier 
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 3.000.000 kronor och till högst 12.000.000 kronor. 

I NSVA ska finnas lägst 3.000 aktier och högst 12.000 aktier. 

Delägarna ska äga aktier i NSV A enligt följande fördelning: 

Bjuv 1/7 X 100 % 
Båstad 1/7 X 100 % 
Helsingborg 1/7 X 100 % 
Landskrona 1/7x100% 
Perstorp 1/7 X 100 % 
Svalöv 1/7 X 100 % 
Åstorp 1/7 X 100 % 

Totalt 100% 

Denna aktiefördelning åstadkommes genom de transaktioner som beskrivs i ett denna dag träffat avtal 
mellan Delägarna angående förvärv av aktier m m, Bilaga A. Detta Aktieägaravtal är för sin giltighet 
beroende av att dessa transaktioner kan genomföras på avtalat sätt. 
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Ändring av aktiefördelningen kan ske genom försäljning eller köp av aktier i enlighet med vad som 

anges nedan under punkten 13 Överlåtelse av aktier, efter beslut av bolagsstämma. 

Ändring av NSV As aktiekapital genom riktad nyemission beslutas av bolagsstämma. 

3. NSVA och dess verksamhet 
NSV A har till föremål för sin verksamhet att ansvara för förvaltning och drift av Delägarnas allmänna 

VA-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

NSVA ska svara för drift, underhåll, förnyelse och förbättringar av Delägarnas VA-anläggningar. 

Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och 

behandling av spillvatten samt omhände1iagande av vid reningen avskilt slam. 

NSVA ska därvid också biträda Delägarna vid planering av allmänna VA-anläggningarnas utbyggnad 

samt vara en remissinstans vid samhällsplaneringen i ägarkommunerna. 

NSV A ska också svara för Delägarnas VA-verksamheters administration, information, kundtjänst, 

abonnent- och taxefrågor, med undantag för debitering där varje Delägarkommun själva avgör hur 

man vill hantera frågan. NSV A ska ta fram erforderliga underlag för Delägarnas beslut som huvudman 

avseende bland annat taxor, investeringsbudget, verksamhetsområde och ABV A. 

NSV A får sköta förvaltning och drift av allmänna VA-anläggningar i andra kommuner, om detta sker 

på affärsmässiga grunder och ekonomiskt särredovisas. 

Verksamheten ska bedrivas inom för vardera Delägare skilda verksamhetsområden, för vilka 

respektive Delägares VA-taxa och AB VA-bestämmelser ska tillämpas. 

NSV A:s verksamhet ska vara förenlig med den kommunala kompetensen, definierad i kommunallagen 

(2017:725). 

Delägarna är införstådda med att Delägarnas fullmäktigeförsamlingar ska beredas möjlighet att ta 

ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt fattas. 

4. Bolagsordning 
Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordning och detta Aktieägaravtal ska 

avtalets bestämmelser ha företräde såvida dessa inte strider mot lag och förordning. Ändring av 

bolagsordning förutsätter för sin giltighet Delägarnas fullmäktigeförsamlingars godkännande. 

5. Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lika många personliga suppleanter. Vmje 

Delägares kommunfullmäktige utser vardera 1 ledamot med I suppleant. Vid ändring av 

aktiefördelningen genom Delägares utträde ska, om aktierna inte fördelas jämnt bland kvarvarande 

Delägare, den Delägare som förvärvar fler än hälften av den utträdande Delägarens aktier, öveiia 

dennes rätt att utse 1 ledamot med 1 suppleant. 
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Ordförande i styrelsen utses av fullmäktige Helsingborg. Vice ordförande styrelsen utses av 
fullmäktige i Landskrona. 

Ledamöter och suppleanter utses från tiden från den årsstämma som hålls efter det att allmänna val till 
kommunfullmäktige förrättats och intill slutet av den årsstämma som hålls efter nästkommande sådant 

val. 

Suppleanter har närvaro- och yttranderätt vid samtliga styrelsesammanträden men får endast tjänstgöra 
i stället för ledamot som utsetts av samma Delägare. 

Bolagets verkställande direktör får ej vara ledamot av eller suppleant i styrelsen. 

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

Med reservation för vad framgår nedan i punkten 6 fattas beslut vid styrelsesammanträde i NSVA med 
enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 

Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst fyra gånger per år. Extra 
styrelsesammanträde ska hållas på begäran av styrelseledamot eller av den verkställande direktören. 

Delägarna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen som rör 
förhållandet mellan NSV A och Delägaren. 

6. Enighet vid vissa styrelsebeslut 
I nedan angivna frågor är styrelsen beslutsför endast om samtliga styrelseledamöter är närvarande, 
eller vid förfall för någon av styrelseledamöterna ersättare för denne, vilken ska vara vald av samma 
Delägare som den frånvarande styrelseledamoten, och för giltigt beslut krävs enighet: 

Beslut som fattas av bolagsstämma efter Delägarnas fullmäktigeförsamlingars 
godkännande 
a) förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning 
b) förslag till bolagsstämma om ändring av NSVA:s aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade 

instrument 
c) förslag till bolagsstämma om ändring av föremålet för NSVA:s verksamhet 
d) bildande eller nedläggning av dotterbolag 

Beslut som fattas av bolagsstämma efter att Delägarnas fullmäktigeförsamlingar 
beretts möjlighet att ta ställning 
e) förslag till bolagsstämma om nya delägare i NSV A 
f) förslag till bolagsstämma om att NSVA ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt 

lag eller detta avtal 



Beslut som fattas av styrelsen efter att Delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts 
möjlighet att ta ställning 
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g) väsentlig organisatorisk förändring eller avtal om överlåtelse av fast egendom, rörelse eller 
rörelsegren, om avtalet i väsentlig mån påverkar NSVA:s verksamhet 

h) ingående av avtal/överenskommelser, vilka - oavsett kontraktsvärdet - är av strategisk eller 
principiell betydelse för Delägarna eller någondera Delägare 

i) upptagande av låi:i eller annan kredit till belopp som tillsammans med NSVA:s tidigare lån och 
krediter eller ställda säkerheter uppgår till ett belopp som överstiger NSV A:s egna kapital enligt 
senast fastställda balansräkning 

j) NSV A:s ställande av säkerhet där värdet av säkerheten tillsammans med redan utestående 

säkerheter och tidigare lån och krediter överstiger NSVA:s egna kapital enligt senast fastställda 
balansräkning 

Styrelsebeslut 
k) förslag till bolagsstämma om disposition av årets resultat 
1) förslag till bolagsstämma om att utse revisor 
m) beslut om att som leverantör delta i upphandling av förvaltning och drift av allmänna VA

anläggningar i andra kommuner än Delägarna 
n) fastställelse eller ändring av arbetsordning för styrelsens arbete samt instruktion för verkställande 

direktören och andra instruktioner som styrelsen finner nödvändiga 
o) beslut om att utse verkställande direktör 

Om beslut i fråga enligt ovan inte kan fattas beroende på att styrelseledamot eller styrelseersättare inte 
är närvarande vid sammanträdet eller enighet inte uppnås, ska ärendet bordläggas och avgöras vid ett 
styrelsesammanträde, att hållas tidigast två och senast fyra veckor dih'efter på tid som ordföranden 
bestämmer, genom beslut med kvalificerad majoritet av de då närvarande styrelseledamöterna eller 
styrelseersättarna. 

7. Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Såväl revisorn som 
ersättaren ska vara auktoriserade revisorer. Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den 

årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

8. Lekmannarevisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Helsingborgs stad 

och Landskrona stad vardera utse en lekmannarevisor med en suppleant. 

9. Bolagsstämma 
Bolagsstämma ska avhållas då så erfordras enligt lag eller enligt NSV A:s bolagsordning. 
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10. Insyn i NSVA:s verksamhet 
Respektive Delägares kommunstyrelse har rätt att ta del av NSV A:s handlingar och räkenskaper och i 
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på 
grund av författningsreglerad sekretess. 

11. Ytterligare delägare 
NSVA ska stå öppet för anslutning av fler delägare, under förutsättning att detta bedöms som 
fördelaktigt för NSV A och dess befintliga delägare. Beslut härom fattas av bolagsstämma, efter att 
Delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning i frågan. 

12. Överlåtelse av avtalet 
Delägarnas rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får endast överlåtas till annan som samtidigt 
förvärvar Delägares aktier enligt punkten 13 nedan. 

13. Delägares utträde ur NSVA och överlåtelse av aktier 
Delägarna förbinder sig att kvarstå som delägare i NSV A t o m 2026-12-31. Om Delägare därefter, 
och med beaktande av överenskommen uppsägningstid i punkten 15 första stycket, vill avyttra sina 
aktier ska Delägarens hela aktieinnehav erbjudas övriga Delägare. Aktierna ska, så långt kan ske, 
fördelas jämnt bland Delägarna. Vid udda antal aktier ska de aktier som inte kan fördelas jämnt 
fördelas till en av de anmälda förköpsberättigade genom lottning. Köpeskillingen för aktierna ska 
utgöra de erbjudna aktiernas linjära andel av bundet eget kapital, beräknat vid senast upprättad 
årsredovisning. Köpeskilling skal erläggas inom en månad från det att priset blev bestämt. 

Om ingen Delägare önska begagna sin förköpsrätt ska Delägarna verka för att aktierna säljes till annan 
kommun, under förutsättning av bolagsstämmans beslut om delägarskap. Den överlåtande Delägaren 
är därvid skyldig att meddela ny Delägare att aktierna överlåts med skyldighet för denne att biträda 
aktieägaravtalet och inträda som pmt. 

Om ingen Delägare önskar begagna sin förköpsrätt eller försäljning till annan kommun inte är möjlig, 
saknas förutsättningar för fortsatt samverkan inom NSV A. Bolagsstämman ska då besluta att NSV A 
ska gå i likvidation. Eventuellt kvarvarande eget kapital utskiftas till respektive Delägare utifrån var 
och ens andel av totalt andel aktier i NSVA. 

14. Jämkning 
Skulle någon bestämmelse i detta avtal eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att 
avtalet i dess helhet är ogiltigt utan det ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Delägarens 
utbyte eller prestation enligt avtalet, ske skälig jämkning i avtalet. 

15. Avtalstid och inlösen vid avtalsbrott 
Detta avtal träder i kraft från tidpunkten för undertecknandet och gäller till och med 
2026-12-31. Vardera Delägare äger rätt att skriftligen säga upp avtalet till upphörande, med beaktande 
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av en uppsägningstid om minst 24 månader. I annat fall förlängs avtalet med 6 år i sänder med samma 

uppsägningstid. Senaste dag för uppsägning av avtalet till upphörande 2026-12-31 är 2024-12-31. 

Utöver vad som sagts ovan äger vardera Delägare från och med 2020-01-01 rätt att omedelbart säga 

upp Aktieägaravtalet i förtid, om någondera Delägare bryter mot bestämmelse i Aktieägaravtalet och 

avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för den uppsägande Delägaren, samt den felande Delägaren inte 

inom 30 dagar efter skriftlig anmaning därom vidtagit rättelse. 

Delägare som säger upp Aktieägaravtalet till upphörande anses därigenom ha erbjudit övriga Delägare 

att förvärva den uppsägande Delägarens aktier i enlighet med vad som anges i punkten 13 stycke 1 

ovan, varvid köpeskillingen ska beräknas utifrån de erbjudna aktiernas linjära andel av bundet eget 

kapital, beräknat vid den senast upprättade årsredovisningen. 

Skulle inte någon övrig Delägare förvärva aktierna, ska detta avtal upphöra att gälla per den dag till 

vilken avtalet uppsagts. Råder vid denna tidpunkt tvist om beräkning av aktiernas värde ska avtalet äga 

fo1isatt tillämpning till dess tvisten är avgjord. Tvist ska avgöras enligt vad som anges i punkten 17 
nedan. 

16. Tillämplig lag 
Detta Aktieägaravtal ska vara underkastat svensk rätt. 

17. Tvist 
Tvist mellan paiierna i anledning av detta Aktieägaravtal ska slutligt avgöras av alhnän domstol med 

tillämpning av svensk rätt. 

18. Ändrade förutsättningar 
Skulle förutsättningarna för detta avtal i väsentlig mån ändras eller avtalet till följd av ändring i lag 

eller annan omständighet utom Delägarnas kontroll inte skulle kunna tillämpas i enlighet med 

Delägarnas intentioner, ska förhandlingar upptas mellan Delägarna i syfte att anpassa avtalet till de 

ändrade förhållanden som då må råda. 

Detta Aktieägaravtal har upprättats i sju (7) exemplar, varav Delägarna tagit var sitt. 

Bjuvs kommun Båstad kommun 

Datum: Datum: 
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Helsingborgs stad Landskrona stad 

Datum: Datum: 

Perstorp kommun Svalöv kommun 

Datum: Datum: 

Åstorp kommun 

Datum: 
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Bilaga A 

Avtal om förvärv av aktier i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Bjuvs kommun, Båstads kommun, Helsingborgs stad, Landskrona stad, Perstorps kommun, Svalövs 

kommun och Åstorps kommun [nedan "Delägarna"] har gemensamt kommit överens om att 

långsiktigt samverka om förvaltning och drift av Delägarnas allmänna va-anläggningar genom 

samriskföretaget Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. 

Ägarkommunerna är överens om att aktierna i NSVA ska fördelas enligt följande. 

Aktiefördelning 

Kommun Antal aktier Teckningskurs Aktiekapital 

Bjuv 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Båstad 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Helsingborg 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Landskrona 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Perstorp 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Svalöv 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Åstorp 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Totalt 7.000 7.000.000 kr 

För varje aktie ska betalas 1.000 kronor. Delägarna förbinder sig sålunda att vardera tillskjuta 

1.000.000 kr i aktiekapital. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-10-09 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 220  Dnr KS 000750/2019 - 900 

Beslut om ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning  
för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

 
Beskrivning av ärendet I samband med att Perstorps kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra 

Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) justeras även Ägardirektiv och 
Bolagsordning. Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som 
fattar beslut om ändring av bolagsordning för NSVA efter att delägarnas 
fullmäktigeförsamlingars godkännande. Frågan har hanterats på bolagets 
Ägarsamråd under åren 2017-2019, samt på TED (Teknisk Ekonomisk 
Delegation där kommunernas kontaktpersoner deltar) under 2017.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2019-10-04, 

med tillhörande bilagor. 
 
Förvaltningens förslag Att godkänna bilagda förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning 

för NSVA AB.  
 
Föredragande Projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
 Att godkänna bilagda förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning 

för NSVA AB. 
 

 
       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-10-04 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000750/2019-900 

 
 

Beslut om ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning för Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp AB (NSVA) 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Att godkänna bilagda förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning för NSVA AB. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med att Perstorps kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopp AB (NSVA) justeras även Ägardirektiv och Bolagsordning.  
Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut om ändring av 
bolagsordning för NSVA efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingars godkännande.  
Frågan har hanterats på bolagets Ägarsamråd under åren 2017-2019, samt på TED (Teknisk 
Ekonomisk Delegation där kommunernas kontaktpersoner deltar) under 2017. 
 
 
 
Aktuellt 
 
Justeringar av ägardirektivet och bolagsordningen föreslås enligt nedan: 
 
Ägardirektivet 
 
6. Ekonomiska och finansiella mål 
Tillägg av att bolaget ska tillhandahålla aktuella anskaffningsvärden samt bokförda värden för 
anläggningstillgångar.    
 
8. Delägarkommunernas insyns- och informationsrätt 
Tillägg av att delägarkommunerna ska utse tjänstepersoner som kontaktpersoner till NSVA 
samt hur arbetet ska bedrivas.   
 
9. Löpande delägarråd 
Justering av att samråd med delägarkommunerna ska ske minst tre gånger per år samt tillägg 
av vad som ska behandlas på det ekonomiska samrådet.   
 
Bolagsordningen 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Hänvisning till den kommunala kompetensen i kommunallagen har justerats till den nya 
kommunallagen från 2017 (2017:725).  
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§ 7 Styrelsen 
Tillägg med formuleringen att bolagets styrelse äger rätt att adjungera personer med särskild 
kompetens inom bolagets verksamhetsområde samt att bolagets verkställande direktör inte 
får vara ledamot eller suppleant i styrelsen.  
 
§ 11 Ärenden på årsstämman 
Tillägg att val av revisor och revisorssuppleant samt anmälan av respektive delägares 
fullmäktigeförsamlingars val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisorer med suppleanter 
sker i förekommande fall, det vill säga när det är aktuellt.  I samband med översynen har andra 
mindre redaktionella ändringar/språkliga justeringar gjorts, bland annat är ordet ersättare 
utbytt mot suppleant och förkortningen ”va-” skrivs nu med versaler (”VA-”). 
 
 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till Ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, daterad 2019-09-XX 
Förslag till Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, daterad 2019-09-XX 
  
 



BÅSTADS KOMM UN 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 

2019 -10- 0 4 
DnlC?.JJ.(]P3::~ry.' 
'k?Lr.. ;::: .1. o..e .......... . 

Beslut om ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopp AB (NSVA) 

Ärendet 

I samband med att Perstorps kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes Vatten 

och Avlopp AB (NSV A) justeras även Ägardirektiv och Bolagsordning. 

Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSV A är det bolagsstämma som fattar beslut om ändring av 

bolagsordning för NSV A efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingars godkännande. 

Frågan har hanterats på bolagets Ägarsamråd under åren 2017-2019, samt på TED (Teknisk 

Ekonomisk Delegation där kommunernas kontaktpersoner deltar) under 2017 och några 

smäITe justeringar föreslås enligt nedan. 

Ägardirektivet 

6. Ekonomiska och finansiella mål 
Tillägg av att bolaget ska tillhandahålla aktuella anskaffningsvärden samt bokförda värden för 
anläggningstillgångar. 

8. Delägarkommunernas insyns- och informationsrätt 
Tillägg av att delägarkommunerna ska utse tjänstepersoner som kontaktpersoner till NSVA 
samt hur arbetet ska bedrivas. 

9. Löpande delägarråd 
Justering av att samråd med delägarkommunerna ska ske minst tre gånger per år samt tillägg 
av vad som ska behandlas på det ekonomiska samrådet. 

Bolagsordningen 

§ 4 Andamålet med bolagets verksamhet 

Hänvisning till den kommunala kompetensen i kommunallagen har justerats till den nya 

kommunallagen från 2017 (2017:725). 

§ 7 Styrelsen 

Tillägg med formuleringen att bolagets styrelse äger rätt att adjungera personer med särskild 

kompetens inom bolagets verksamhetsområde samt att bolagets verkställande direktör inte får 

vara ledamot eller suppleant i styrelsen. 

§ 11 Arenden på årsstämman 

Tillägg att val av revisor och revisorssuppleant samt anmälan av respektive delägares 

fullmäktigeförsamlingars val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisorer med suppleanter 

sker i förekommande fall , det vill säga när det är aktuellt. 



I samband med översynen har andra mindre redaktionella ändringar/språkliga justeringar 

gjmis, bland annat är ordet ersättare utbytt mot suppleant och förkortningen "va-" skrivs nu 
med versaler ("VA-"). 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna bilagda förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning för NSV A AB 
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Den verksamhet som bedrivs i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, nedan kallat NSV A, och 
bolagets förhållande till delägarkommunerna regleras, förutom i lag och författning, av: 

• Gällande aktieägaravtal, 
• Gällande bolagsordning, 
• Detta ägardirektiv; samt 
• Särskilda direktiv utfärdade i samförstånd av delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar. 

1. Bakgrund och syfte 

De nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp 
har överenskommit att genom samriskföretaget NSV A långsiktigt samverka om förvaltning och drift av 
delägarkommunernas allmänna VA-anläggningar. 

Delägarkommunerna är, såsom ägare av sina respektive VA-anläggningar, huvudmän för de allmänna 
vatten- och avloppsanläggningarna i respektive kommun och har som sådana att följa bestämmelserna i 
lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

2. Kommunala ändamålet 

NSVA ska, på ett resurseffektivt sätt, ansvara för förvaltning, drift, underhåll, förnyelse och 
förbättringar av delägarkommunernas VA-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

NSVA:s verksamhet syftar till att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja stordriftsfördelar 
och få underlag för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet. 

NSVA:s mål är att uppnå hög trygghet och kvalitet vad gäller vattenproduktion och distribution, 
avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten samt omhändertagande av vid reningen 
avskilt slam. Bolaget ska även i övrigt svara upp mot kundernas behov och förväntningar. 

3. Verksamhetens inriktning 

NSV A ska i sin verksamhet sträva efter att minska påverkan på miljön, förebygga föroreningar och 
minimera riskerna för miljörelaterad olycka eller ohälsa. Miljöaspekterna ska beaktas såväl vid driften 
av verksamheten som vid underhålls-, förnyelse- och förbättringsåtgärder, allt i syfte att bidra till en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

4. Samverkan med delägarkommunerna 

NSVA ska: 

- biträda delägarkommunerna vid planering av allmänna VA-anläggningars utbyggnad samt vara en 
remissinstans vid samhällsplaneringen i delägarkommunerna, 

- arbeta fram erforderligt underlag för delägarkommunernas beslut som huvudmän för VA
verksamheten avseende bland annat taxor, investeringsbudget, verksamhetsområde och Allmänna 
Bestämmelser för brukande av allmän VA-anläggning (ABVA), 

- bereda ärenden och genomföra de utredningar inom VA-området som delägarkommunernas 
fullmäktigeförsamlingar eller kommunstyrelser anser behövs, 

- biträda delägarkommunerna vid frågor om skadeståndsansvar enligt 44 - 49 §§lag (2006: 412) om 
allmänna vattentjänster eller som vilar på annan rättslig grund, 

- biträda delägarkommunerna vid kommunernas kris- och beredskapsplanering; samt 
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- delta i delägarkommunernas kris- och beredskapsverksamhet, varvid informationsfrågorna skall 
ägnas särskild uppmärksamhet. 

5. Ekonomiska och finansiella mål 

NSVA:s verksamhet ska, inom ramen för lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och 
kommunallagen (2017:725), och med beaktande av "nödvändiga kostnader" som anges i lag (2006:412) 
om allmänna vattentjänster, bedrivas utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer och i enlighet 
med vad som stadgas i bolagsordningen. 

NSVA ska på såväl kort som lång sikt se till att ha en balanserad ekonomisk utveckling i syfte att 
säkerställa att delägarkommunernas intentioner avseende den strategiska kommunnyttan med ägandet 
uppnås. Bolaget ska besitta erforderlig beställarkompetens så att delägarkommunerna med god 
framförhållning kan planera sina VA-taxor inför kommande års planerade investeringar. 

NSV A ska primärt inte lämna någon aktieutdelning till delägarkommunerna, utan redovisat resultat ska 
balanseras i ny räkning. 

6. NSVA:s redovisning av intäkter och kostnader 

NSVA ska upprätta en redovisningsmodell i överensstämmelse med gällande VA-lagstiftning som 
löpande fördelar de utgifter och inkomster som uppstår och tillhör respektive delägarkommun. Detta ska 
ske genom att separata resultatenheter upprättas. NSV A ska för varje delägarkommun kunna urskilja 
intäkter och kostnader samt tillhandahålla aktuella anskaffningsvärden för anläggningstillgångar, så att 
dessa uppgifter kan komplettera respektive delägarkommuns övriga redovisning. 

7. Delägarkommunernas styrning 

Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och ska därför 
underställas delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar: 

Beslut som fattas av bolagsstämma efter delägarkommunernas 
fullmäktigeförsamlingars godkännande 

a) förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning 
b) förslag till bolagsstämma om ändring av NSV A:s aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade 

instrument 
c) förslag till bolagsstämma om ändring av föremålet för NSVA:s verksamhet 
d) bildande eller nedläggning av dotterbolag 

Beslut som fattas av bolagsstämma efter att delägarkommunernas 
fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning 

e) förslag till bolagsstämma om nya delägare i NS VA 
f) förslag till bolagsstämma om att NSV A ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt 

lag eller detta avtal 

Beslut som fattas av styrelsen efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts 
möjlighet att ta ställning 

a) väsentlig organisatorisk förändring eller avtal om överlåtelse av fast egendom, rörelse eller 
rörelsegren, om avtalet i väsentlig mån påverkar NSV A:s verksamhet 
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b) ingående av avtal/överenskommelser, vilka - oavsett kontraktsvärdet - är av strategisk eller 
principiell betydelse för delägarna eller någondera delägare 

c) upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans med NSV A:s tidigare lån och 
krediter eller ställda säkerheter uppgår till ett belopp som överstiger NSV A :s egna kapital enligt 
senast fastställda balansräkning 

d) NSV A:s ställande av säkerhet där värdet av säkerheten tillsammans med redan utestående 
säkerheter och tidigare lån och krediter överstiger NSVA:s egna kapital enligt senast fastställda 
balansräkning 

8. Delägarkommunernas insyns- och informationsrätt 

Delägarkommunernas kommunstyrelser har uppsikts- och tillsynsplikt över NSV A. Bolaget erinras om 
att kommunstyrelsen i respektive delägarkommun har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten varit 
förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen. 

Delägarkommunernas kommunstyrelser har rätt att ta del av NSVA:s handlingar och räkenskaper samt 
att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter 
på grund av författningsreglerad sekretess. Styrelsens ordförande, verkställande direktör eller annan som 
bolaget utser ska, om delägarkommun så begär, närvara vid delägarkommunens 
fullmäktigesammanträde vid vilket bolagets årsredovisning ska behandlas. 

NSV A ska fortlöpande hålla delägarkommunernas kommunstyrelser väl informerade om sin 
verksamhet. Det innebär bland annat att NSVA ska översända följande handlingar till 
delägarkommunernas kommunstyrelser: 

a) protokoll från bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) delårsrapp01ter 
d) årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport 
e) underlag till sammanställd redovisning för kommunen 
f) årlig budget 
g) ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren 
h) övrig information som delägarkommunerna önskar ta del av 

Innehåller handling ovan uppgift för vilken gäller sekretess enligt lag har bolaget rätt att utesluta sådan 
uppgift. Av översänt material ska dock framgå att sådan åtgärd vidtagits. 

Varje delägarkommun ska utse vardera två tjänstemän som kontaktpersoner till NSVA, där den ena ska 
hantera ekonomiska frågor och andra tekniska frågor. Kontaktpersonerna ska ansvara för att information 
och beslut som rör vatten- och avloppsfrågor och vars underlag bereds av NSV A hanteras enligt ordning 
i respektive kommun. På samma sätt är NSV A skyldigt att utse kontaktpersoner till respektive kommun 
för motsvarande frågor. NSV A ska löpande hålla kontaktpersonerna inf01merade om verksamhet utförd 
för kommunen samt ta fram underlag för beslut, liksom kontaktpersonerna löpande ska informera NSV A 
om förhållanden viktiga för VA-verksamheten och dess utförande. 

NSV Aska från respektive kommun skyndsamt delges av politiken fattade beslut som berör kommunens 
vatten- och avloppsverksamhet eller NSV A. 

9. Förvaltningsberättelsen 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur 
verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv 
angivna syftet och ramarna med densamma. 
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Uttalandet ska vara så utfonnat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom 
för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan. 

10. Löpande delägarsamråd 

Styrelsen ska i sin planering beakta delägarkommunernas tidplan för rapp01iering av bokslut, 
delårsrapporter och övrig information som ska lämnas. 

NSV A:s ledning ska löpande och minst tre gånger per år kalla delägarkommunerna till samråd om 
bolagets verksamhet, där ledningen informerar om bolagets verksamhetsmässiga och affärsmässiga 
utveckling samt redovisar väsentliga händelser i verksamheten och frågor som eventuellt kan bli föremål 
för underställningsplikt till delägarnas fullmäktigeförsamlingar. Det ena tillfället ska ha fokus på 
ekonomiskt samråd inför styrelsens beslut om årlig budget och ekonomisk helårsplan för de närmaste 
tre åren. 

NSV A:s ledning är därutöver skyldig att på delägarkommuns begäran informera om NSV A:s 
ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. 

11. Information till revisorer 

NSV A ska löpande lämna information till bolagets lekmannarevisorer. Därutöver ska NSV A 
tillsammans med bolagets lekmannarevisorer minst en gång per år kalla representanter från övriga 
delägarkommuners revision till infonnation. 

Granskningsrapporten 

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida 
bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta 
ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 

12. Beslut om ägardirektiv 

Detta ägardirektiv ska, efter delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar godkännande, antas på 
bolagsstämma i bolaget. 

Dessa ägardirektiv, upprättade 2019-09-xx, har efter godkännande från samtliga delägares 
fullmäktigeförsamlingar antagits av bolaget på bolagsstämma 2019xx-xx. 
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Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. 

§ 2 Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Helsingborg. 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ansvara för förvaltning och drift av delägarnas allmänna 
VA-anläggningar samt bedriva dänned förenlig verksamhet. 

Bolaget får sköta förvaltning och drift av allmänna VA-anläggningar i andra kommuner, om detta sker 
på affärsmässiga grunder och ekonomiskt särredovisas. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Det kommunala ändamålet med bolaget är att, med iakttagande av den kommunala kompetensen i 
kommunallagen (2017 :725) och vad som stadgas i lag (2006 :412) om allmänna vattentjänster, 
långsiktigt ansvara för förvaltningen och driften av delägarnas allmänna VA -anläggningar genom att 
svara för drift, underhåll, förnyelse och förMttring av desamma. 

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen samt i 
ekonomiskt hänseende med tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen. På den del av 
bolagets verksamhet som avser förvaltning av egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och 
lös egendom ska dock inte självkostnadsprincipen tillämpas. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla delägarna i proportion till aktieinnehavet. 

§ 5 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor. 

§ 6 Antal aktier 

I bolaget ska finnas lägst 3.000 aktier och högst 12.000 aktier. 

§ 7 Styrelsen 

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lika många personliga suppleanter. Varje 
delägares kommunfullmäktige utser vardera I ledamot med 1 suppleant. Vid ändring av 
aktiefördelningen genom delägares utträde ska, om aktierna inte fördelas jämnt bland kvarvarande 
delägare, den delägare som förvärvar fler än hälften av den utträdande delägarens aktier, överta dennes 
rätt att utse 1 ledamot med 1 suppleant. Kommunfullmäktige i Helsingborg utser ordförande i bolagets 
styrelse. Kommunfullmäktige i Landskrona utser vice ordförande i bolagets styrelse. 
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Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
fön-ättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Suppleanter 
har närvaro- och yttranderätt vid samtliga styrelsesammanträden men rar endast tjänstgöra i stället för 
ledamot som utsetts av samma delägare. 

Bolagets styrelse äger rätt att adjungera personer med särskild kompetens inom bolagets 
verksamhetsområde. 

Bolagets verkställande direktör får ej vara ledamot eller suppleant i styrelsen. 

§ 8 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och 
suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet. 

§ 9 Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Helsingborg och 
Landskrona vardera utse en lekmannarevisor med suppleant. 

§ 10 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast fyra 
veckor före stämman. 

§ 11 Ärenden på årsstämma 

På årsstämma, som ska hållas senast under maj månad, ska följande ärenden förekomma till 
behandling. 

I . Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Val av protokollförare; 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
5. Val av en ellertvåjusteringsmän~ 
6. Fastställande av dagordningen för stämman; 
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 

granskningsrapport; 
9. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

I 0. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter; 
11. Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall; 
12. Anmälan av respektive delägares fullmäktigeförsamlingars val av styrelse, ordförande samt 

lekmannarevisorer med suppleanter i förekommande fall; 
13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
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Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande 
får endast avse två personer i förening. 

§ 14 lnspektionsrätt 

Delägarnas kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 
författningsreglerad sekretess. 

§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda delägarnas fullmäktigeförsamlingar möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

§ 16 Förköpsrätt 

Delägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, ska före överlåtelsen anmäla detta hos 
bolagets styrelse. I anmälan ska villkoren för förköp framgå. När anmälan gj01is om tilltänkt 
aktieöverlåtelse ska detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen 
för anmälan. Bolaget ska lämna en underrättelse om erbjudandet till vmje förköpsberättigad med 
anmodan till den, som önskar utöva förköpsrätten, att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolaget 
inom två månader räknat från dagen för anmälan till styrelsen om tilltänkt överlåtelse. Erbjudande om 
förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. 

Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast 
genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. 

Förköpsberättigad är delägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade, ska aktierna så långt kan 
ske ska jämnt fördelas bland dessa. Vid udda antal aktier ska de aktier som inte kan fördelas jämnt 
fördelas till en av de anmälda förköpsberättigade genom lottning. Förköpsbeloppet ska utgöras, där 
fånget är köp, av de erbjudna aktiernas linjära andel av bundet eget kapital, beräknat vid senast upprättad 
årsredovisning. Förköpta aktier ska betalas inom en månad från det att priset blev bestämt. 

Kommer överlåtaren och den som begärt att få förköpa aktierna inte överens i frågan om förköp, ska 
den som har begärt förköp inom två månader från det att förköpsanmälan enligt 4 kap. 21 § 
aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående förköpet. När sådan talan väckts ska den som begärt 
förköp genast anmäla detta hos bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast antecknas i aktieboken 
med uppgift för dagen för anmälan. 

§ 17 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av delägarnas fullmäktigeförsamlingar. 
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Denna bolagsordning, upprättad 2019 xx-xx, har efter godkännande från samtliga delägares 
fullmäktigeförsamlingar antagits av bolaget på bolagsstämma 20xx-xx-xx. 
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KS § 226  Dnr KS 000046/2019 - 901 

Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet  
- förslag till ändringar 

 
Beskrivning av ärendet Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) är ett rådgivande organ under 

kommunstyrelsen. Rådet har varit aktivt i kommunen sedan 1970-talet och har 
belyst olika tillgänglighetsfrågor. Rådet bytte tidigare under året namn från 
handikapprådet och reglementet uppdaterades då i dessa delar. Nu har en mer 
omfattande uppdatering gjorts av reglementet, via kommunkansliet i dialog 
med rådet.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson och kanslichef  

Olof Nilsson, daterad 2019-09-02, med tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens förslag 1. Uppdaterat reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet godkänns  

enligt bilaga. 
2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet. 
3. Tillgänglighetsrådets utökning av förtroendevald ledamot, från en till två, 
finansieras inom kommunstyrelsens ram för tillgänglighetsrådets verksamhet. 

 
Arbetsutskottets förslag 1. Uppdaterat reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet godkänns enligt 

bilaga med tillägg att "Ersättare tjänstgör i första hand för ordinarie 
föreningsrepresentant och i andra hand för sin förening" i § 3 stryks. 
2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet. 
3. Tillgänglighetsrådets utökning av förtroendevald ledamot, från en till två, 
finansieras inom kommunstyrelsens ram för tillgänglighetsrådets verksamhet.  

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Uppdaterat reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet godkänns enligt 
bilaga med tillägg att "Ersättare tjänstgör i första hand för ordinarie 
föreningsrepresentant och i andra hand för sin förening" i § 3 stryks.  

2.  Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet. 

3.  Tillgänglighetsrådets utökning av förtroendevald ledamot, från en till två, 
finansieras inom kommunstyrelsens ram för tillgänglighetsrådets 
verksamhet.  
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Datum: 2019-09-02 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000046/2019 – 901 
 
 

Förslag till uppdaterat reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Uppdaterat reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet godkänns enligt bilaga. 
 
2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet. 
 
3. Tillgänglighetsrådets utökning av förtroendevald ledamot, från en till två, finansieras inom 
kommunstyrelsens ram för tillgänglighetsrådets verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen. Rådet 
har varit aktivt i kommunen sedan 1970-talet och har belyst olika tillgänglighetsfrågor. Rådet 
bytte tidigare under året namn från handikapprådet och reglementet uppdaterades då i dessa 
delar. Nu har en mer omfattande uppdatering gjorts av reglementet, via kommunkansliet i  
dialog med rådet. 
 

Aktuellt 
Tillgänglighetsrådets reglemente föreslås genomgå några förändringar för att förtydliga dess 
syfte, men även arbetsmetodik och sammansättning. Följande större förändringar föreslås: 
 
§ 1 Första stycket omnämns ett antal lagar som fastställer att kommunen ska främja  

förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. I förslaget till nytt reglemente  
kompletteras dessa med diskrimineringslagen och miljöbalken.  

 
§ 2 Arbetsuppgifterna som beskrivs i reglementet har justerats på så vis att rådets  

ledamöter kommer få sina underlag i elektronisk form, vilket är i linje med  
kommunens digitaliseringsprocess.  

 
§ 3 Rådet föreslås bestå av två ledamöter utsedda av kommunstyrelsen istället för en.  

Utökningen innebär en tillbakagång till hur rådet traditionellt varit organiserat i Båstads 
kommun och syftar till att stärka kopplingen mellan politiken och tillgänglighetsfrågorna 
i kommunen.  

 
§ 3 Antalet föreningsrepresentanter är ej specificerat, men rådet ska bestå av maximalt nio 

ledamöter (vilket är oförändrat jämfört med nuvarande reglemente). Om det finns fler 
föreningar som vill utse representanter än det finns platser ska en utökning ske genom 
dialog med kommunstyrelsen då det är en ekonomisk fråga.  
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Ekonomi 
Tillgänglighetsrådets arbete sker inom kommunstyrelsens ram, men likt övriga råd räknas det 
som en egen verksamhet. Kostnaden för ytterligare en ledamot i rådet är 3600 kronor (exklu-
sive PO-pålägg) för den verksamheten. Kostnaden för innevarande år ryms inom ramen för den 
egna verksamheten. För 2020 ska kostnaden hanteras inom kommunstyrelsen ram för rådens 
verksamheter. 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare  Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Tillgänglighetsrådet 
Författningssamlingen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen 
Förslag till uppdaterat reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet 
Nuvarande reglemente 
 
Samråd har skett med: 
Tillgänglighetsrådet 
Kanslichefen 
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Antagen	av	kommunfullmäktige	den	22	juni	2011,	§	122,	Dnr:	KS	000133/2011‐900	
Senast	reviderad	av	kommunfullmäktige	den	XX	XX	XX,	§	XX	
	
Reglemente för Kommunala Tillgänglighetsrådet i Båstads kommun 
	
1 § Syfte 
	

Flera	olika	lagar,	bl.a.	diskrimineringslagen,	socialtjänstlagen,	kommunallagen,	hälso‐	och	
sjukvårdslagen,	miljöbalken	samt	plan‐	och	bygglagen	fastställer	att	kommunen	på	olika	
sätt	ska	främja	förutsättningar	för	goda	levnadsförhållanden	och	i	nära	samverkan	med	
olika	organisationer	främja	goda	miljöer	i	kommunen.	
	
Kommunala	Tillgänglighetsrådet,	nedan	kallat	rådet,	är	ett	organ	för	samråd	och	
ömsesidig	information	mellan	företrädare	för	funktionsnedsatta	i	kommunen	å	ena	sidan,	
samt	kommunstyrelsen	å	den	andra,	i	frågor	som	rör	alla	funktionsnedsatta	i	samhället.	
Ur	demokratisynpunkt	är	det	av	stor	vikt	att	rådets	synpunkter	beaktas.	
 
2 § Arbetsuppgifter 
	

Rådets	arbetsuppgifter	är	följande:	
	

 Medverka	till	att	tillgänglighetsperspektivet	beaktas	i	kommunens	
verksamheter.	

	
 Ta	initiativ	till	och	aktivt	arbeta	för	förändringar	av	kommunens	verksamheter	

som	berör	funktionsnedsatta,	t.ex.	i	det	långsiktiga	tillgänglighetsarbetet.	
	
Kommunen	kan	i	ett	tidigt	skede	av	beslutsprocessen	samråda	och	informera	rådet	om	sin	
verksamhet,	planerade	förändringar	och	resultatet	av	olika	åtgärder	som	har	eller	kan	
få	aktualitet	för	kommunens	invånare	ur	ett	tillgänglighetsperspektiv.	
	

När	ett	förslag	arbetats	fram	inom	kommunen	kan	rådets	synpunkter	inhämtas	i	så	tidigt	
skede	som	möjligt.	Detta	kan	ske	på	olika	sätt	beroende	på	ärendets	natur:	
	

‐ Kommunstyrelse	eller	nämnd	kan	besluta	att	remittera	ärenden	till	rådet.	
‐ Rådets	ledamöter	erhåller	underlag	elektroniskt	från	förvaltningen	i	aktuella	

ärenden.	Ledamöternas	synpunkter	tillställs	därefter	ordförande	och	kommun‐
kansliet	för	sammanställning.	Synpunkter	och	sammanställning	finns	tillgängligt	
på	nästkommande	sammanträde.		

	

Rådet	äger	rätt	att	från	styrelse,	nämnder	och	förvaltning	inhämta	upplysningar/	
uppgifter	för	sin	verksamhet.	
 
3 § Sammansättning 
	

Rådet	består	av:	
	

‐ Två	ledamöter	som	utses	av	kommunstyrelsen.	
‐ En	av	dessa	ledamöter	väljs	till	rådets	ordförande	av	kommunstyrelsen.		
‐ En	ledamot	utsedd	av	respektive	förening	för	funktionsnedsättningar	och/eller	

tillgänglighetsfrågor	som	är	aktivt	verksamma	inom	kommunen.	Rådet	kan	bestå	
av	upp	till	nio	föreningsrepresentanter.	Om	någon	förening	saknar	representation	
i	rådet	kan	antalet	platser	i	rådet	utökas	efter	samråd	kring	detta	med	kommun‐
styrelsen.	

‐ Rådet	utser	en	av	föreningsrepresentanterna	till	vice	ordförande.	
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Ledamöter	samt	övriga	representanter	i	rådet	utses	för	en	period	om	fyra	år.	Mandat‐
perioden	räknas	fr.o.m.	1	januari	året	efter	det	har	varit	kommunalt	val.	
	
Föreningarna	har	möjlighet	att	utse	ersättare	för	föreningens	representant	i	rådet.	
Ersättare	tjänstgör	i	första	hand	för	ordinarie	föreningsrepresentant	och	i	andra		
hand	för	sin	förening.	
	
Ej	tjänstgörande	ersättare	har	rätt	att	närvara	vid	rådets	sammanträde,	dock	utan	
sammanträdesarvode,	samt	delta	i	överläggningarna,	men	inte	i	eventuella	beslut.	
	
Rådet	kan,	när	så	är	påkallat,	bjuda	in	representanter	från	övriga	samhällsorgan	för	
information,	diskussion	eller	samråd.	Rådet	ska	vidare	beredas	möjlighet	att	träffa	
andra	förtroendevalda	och	anställda.	
	
4 § Arbetsformer 
	
Ordföranden	har	till	uppgift	att	kalla	till	sammanträde	och	leda	förhandlingarna.	
Vid	förhinder	för	ordföranden	fullgör	vice	ordföranden	dessa	uppgifter.	Skulle	både	
ordföranden	och	vice	ordföranden	ha	förhinder	vid	sammanträdet	väljer	rådet	inom		
sig	en	tillfällig	ordförande.	
	
Rådet	sammanträder	sex	gånger	årligen.	Extra	sammanträde	kan	hållas	om	det	i	en	
särskild	fråga	finns	behov	av	samråd	eller	information	till	rådet.	
	
Rådet	fastställer	sin	egen	sammanträdesplan	i	samverkan	med	kommunkansliet.	
	
Rådet	kan	delegera	till	rådets	presidium	eller	en	mindre	grupp	inom	rådet	att	på	dess	
vägnar	avge	yttrande	i	vissa	ärenden,	vilka	ska	anmälas	till	rådet	vid	nästkommande	
sammanträde.	
	
Sammanträden	med	rådet	ska	dokumenteras	genom	mötesanteckningar	eller	protokoll.	
Dokumentationen	ska	delges	kommunstyrelsen	via	kommunstyrelsens	kallelser.	
	
För	beslutsförhet	krävs	att	minst	hälften	av	ledamöterna	är	närvarande.	Finns	olika	
meningar	har	varje	ledamot	rätt	att	få	sin	åsikt	förd	till	dokumentationen	över	mötet.	
	
Rådet	har	möjlighet	att	efter	beredning	hänskjuta	formella	beslut	till	kommunstyrelsens	
arbetsutskott.	
	
Rådet	ska	en	gång	per	år	skriftligen	redovisa	sitt	arbete	till	kommunstyrelsen.	
	
Rådet	ska	i	samband	med	sitt	första	möte	årligen	upprätta	en	aktivitetsplan	för	
innevarande	år.	Planen	ske	delges	kommunstyrelsen	via	kommunstyrelsens	kallelse.	
	
Initiativ	från	rådet	som	kräver	att	budgetmedel	avsätts	för	en	viss	typ	av	åtgärd	ska	i		
ett	så	tidigt	skede	som	möjligt	meddelas	kommunstyrelsen	eller	dess	utskott.	
	
Rådet	ska	bedriva	ett	aktivt	samverkansarbete	och	har	därmed	möjlighet	att	inrätta	
ämnesinriktade	arbets/projektgrupper	där	representanter	från	berörda	verksamheter,	
föreningar,	myndigheter	och	organisationer	kan	medverka.	Arbets/projektgrupperna	
tillsätts	av	rådet.	
	
Kommunkansliet	ansvarar	för	administrationen	kring	sammanträdet.	
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5 § Personuppgiftsansvar 
	
Rådet	är	personuppgiftsansvarig	enligt	EU:s	dataskyddsförordning	GDPR		
(General	Data	Protection	Regulation)	för	de	register	och	andra	behandlingar	av		
personuppgifter	som	sker	inom	verksamheten.	
 
6 § Ersättning till ledamöter 
	
Ledamöter	i	rådet	erhåller	sammanträdesersättning	med	samma	belopp	som	gäller	för	
kommunfullmäktiges	ledamöter.	Rådets	ledamöter	har	möjlighet	att	erhålla	ersättning	
för	förlorad	arbetsförtjänst	och	körersättning.	För	hel‐	eller	deltidsarvoderade	
förtroendevalda	utgår	ingen	sammanträdesersättning.	
	
Vid	förrättningar	kan	arvode	begäras	av	rådets	ledamöter.	
	
7 § Ändring av reglemente 
	
Ändring	av	reglemente	kan	initieras	av	rådet	eller	kommunstyrelsen.	
	
Rådets	reglemente	fastställs	av	kommunfullmäktige.	
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Antagen	av	kommunfullmäktige	den	22	juni	2011,	§	122,	Dnr:	KS	000133/2011‐900	
Senast	reviderad	av	kommunfullmäktige	den	27	februari	2019,	§	26.	Dnr:	KS	000046/2019‐901	
	
Reglemente för Kommunala Tillgänglighetsrådet i Båstads kommun 
	
1 § Syfte 
	
Flera	olika	lagar,	bl.a.	socialtjänstlagen,	kommunallagen,	hälso‐	och	sjukvårdslagen,	
plan‐	och	bygglagen,	fastställer	att	kommunen	på	olika	sätt	ska	främja	förutsättningar	
för	goda	levnadsförhållanden,	bl.a.	för	funktionsnedsatta,	och	i	nära	samverkan	med	
olika	organisationer	främja	goda	miljöer	i	kommunen.	
	
Kommunala	Tillgänglighetsrådet,	nedan	kallat	rådet,	är	ett	organ	för	samråd	och	
ömsesidig	information	mellan	företrädare	för	funktionsnedsatta	i	kommunen	å	ena	sidan,	
samt	kommunstyrelsen	å	den	andra,	i	frågor	som	rör	alla	funktionsnedsatta	i	samhället.	
Det	är	därför	angeläget	att	rådets	synpunkter	beaktas.	
	
2 § Arbetsuppgifter 
	
Rådets	arbetsuppgifter	är	följande:	
	

 Medverka	till	att	funktionshinderperspektivet	beaktas	i	kommunens	
verksamheter,	

	
 Vara	referensorgan	i	alla	frågor	som	särskilt	rör	kommunens	funktionsnedsatta,	

	
 Ta	initiativ	till	och	aktivt	arbeta	för	förändringar	av	kommunens	verksamheter	

som	berör	funktionsnedsatta,	t.ex.	i	det	långsiktiga	tillgänglighetsarbetet.	
	
Kommunen	ska	i	ett	tidigt	skede	av	beslutsprocessen	samråda	och	informera	rådet	om	sin	
verksamhet,	planerade	förändringar	och	resultatet	av	olika	åtgärder	som	har	eller	kan	
få	aktualitet	för	kommunens	invånare	med	nedsatt	funktionsförmåga.	
	
När	ett	förslag	arbetats	fram	inom	kommunen	ska	rådets	synpunkter	inhämtas	i	så	tidigt	
skede	som	möjligt.	Detta	kan	ske	på	olika	sätt	beroende	på	ärendets	natur:	
	
‐	tjänstemannaförslag	kan	först	gå	till	rådet,	
‐	kommunstyrelse	eller	nämnd	kan	besluta	att	remittera	ärenden	till	rådet.	
	
Rådet	äger	rätt	att	från	styrelse,	nämnder	och	förvaltning	inhämta	upplysningar/	
uppgifter	för	sin	verksamhet.	
	
3 § Sammansättning 
	
Rådet	består	av:	
	

 En	ledamot,	utsedd	av	kommunstyrelsen,	som	tillika	väljs	till	rådets	ordförande.	
	

 Nio	ledamöter	utsedda	av	de	föreningar	för	funktionsnedsättningar	och/eller	
tillgänglighetsfrågor	som	är	verksamma	inom	kommunen.	Rådet	utser	en	av	
föreningarnas	representanter	till	vice	ordförande.	
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Ledamöter	samt	övriga	representanter	i	rådet	utses	för	en	period	om	fyra	år.	Mandat‐
perioden	räknas	fr.o.m.	1	januari	året	efter	det	har	varit	kommunalt	val.	
	
Föreningarna	har	möjlighet	att	utse	ersättare	för	föreningens	representant	i	rådet.	
Ersättare	tjänstgör	i	första	hand	för	ordinarie	föreningsrepresentant	och	i	andra		
hand	för	sin	förening.	
	
Ej	tjänstgörande	ersättare	har	rätt	att	närvara	vid	rådets	sammanträde,	dock	utan	
sammanträdesarvode,	samt	delta	i	överläggningarna,	men	inte	i	eventuella	beslut.	
	
Rådet	kan,	när	så	är	påkallat,	bjuda	in	representanter	från	övriga	samhällsorgan	för	
information,	diskussion	eller	samråd.	Rådet	ska	vidare	beredas	möjlighet	att	träffa	
andra	förtroendevalda	och	anställda.	
	
4 § Arbetsformer 
	
Ordföranden	har	till	uppgift	att	kalla	till	sammanträde	och	leda	förhandlingarna.	
Vid	förhinder	för	ordföranden	fullgör	vice	ordföranden	dessa	uppgifter.	Skulle	både	
ordföranden	och	vice	ordföranden	ha	förhinder	vid	sammanträdet	väljer	rådet	inom		
sig	en	tillfällig	ordförande.	
	
Rådet	sammanträder	sex	gånger	årligen.	Extra	sammanträde	ska	hållas	om	det	i	en	
särskild	fråga	finns	behov	av	samråd	eller	information	till	rådet.	
	
Rådet	kan	delegera	till	rådets	presidium	eller	en	mindre	grupp	inom	rådet	att	på	dess	
vägnar	avge	yttrande	i	vissa	ärenden,	vilka	ska	anmälas	till	rådet	vid	nästkommande	
sammanträde.	
	
Sammanträden	med	rådet	ska	dokumenteras	genom	mötesanteckningar	eller	protokoll.	
Dokumentationen	ska	delges	kommunstyrelsen	via	kommunstyrelsens	kallelser.	
	
För	beslutsförhet	krävs	att	minst	hälften	av	ledamöterna	är	närvarande.	Finns	olika	
meningar	har	varje	ledamot	rätt	att	få	sin	åsikt	förd	till	dokumentationen	över	mötet.	
	
Rådet	har	möjlighet	att	efter	beredning	hänskjuta	formella	beslut	till	kommunstyrelsens	
arbetsutskott.	
	
Rådet	ska	en	gång	per	år	skriftligen	redovisa	sitt	arbete	till	kommunstyrelsen.	
	
Rådet	ska	i	samband	med	sitt	första	möte	årligen	upprätta	en	aktivitetsplan	för	
innevarande	år.	Planen	ske	delges	kommunstyrelsen	via	kommunstyrelsens	kallelse.	
	
Initiativ	från	rådet	som	kräver	att	budgetmedel	avsätts	för	en	viss	typ	av	åtgärd	ska	i		
ett	så	tidigt	skede	som	möjligt	meddelas	kommunstyrelsen	eller	dess	utskott.	
	
Rådet	ska	bedriva	ett	aktivt	samverkansarbete	och	har	därmed	möjlighet	att	inrätta	
ämnesinriktade	arbets/projektgrupper	där	representanter	från	berörda	verksamheter,	
föreningar,	myndigheter	och	organisationer	kan	medverka.	Arbets/projektgrupperna	
tillsätts	av	rådet.	
	
Kommunkansliet	ansvarar	för	administrationen	kring	sammanträdet.	
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5 § Personuppgifter enligt Personuppgiftslagen 1998:204 (PUL) 
	
Rådet	är	personuppgiftsansvarig	enligt	PUL	för	de	personuppgifter	som	behandlas	inom	
verksamheten.	Kommunfullmäktige	bemyndigar	kommunstyrelsen	att	för	hela	det	
kommunala	verksamhetsområdet	förordna	personuppgiftsombud	enligt	PUL,	såvitt	
rådet	inte	själv	förordnar	personuppgiftsombud.	
	
6 § Ersättning till ledamöter 
	
Ledamöter	i	rådet	erhåller	sammanträdesersättning	med	samma	belopp	som	gäller	för	
kommunfullmäktiges	ledamöter.	Rådets	ledamöter	har	möjlighet	att	erhålla	ersättning	
för	förlorad	arbetsförtjänst	och	körersättning.	För	hel‐	eller	deltidsarvoderade	
förtroendevalda	utgår	ingen	sammanträdesersättning.	
	
Vid	förrättningar	kan	arvode	begäras	av	rådets	ledamöter.	
	
7 § Ändring av reglemente 
	
Ändring	av	reglemente	kan	initieras	av	rådet	eller	kommunstyrelsen.	
	
Rådets	reglemente	fastställs	av	kommunfullmäktige.	



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-10-09 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 227  Dnr KS 000084/2017 - 900 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet  
- förslag till ändringar 

 
Beskrivning av ärendet Uppdatering av pensionärsrådets reglemente i § 5 då PUL numera ersatts av 

GDPR:  
5 § Personuppgiftsansvar 
Rådet är personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR 
(General Data Protection Regulation) för de register och andra behandlingar  
av personuppgifter som sker inom verksamheten.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson, daterad  

2019-09-03, med tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens förslag  1. Uppdaterat reglemente för kommunala pensionärsrådet godkänns enligt 

bilaga. 
2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet. 

 
Arbetsutskottets förslag 1. Uppdaterat reglemente för kommunala pensionärsrådet godkänns enligt 

bilaga med tillägg att "Ersättare tjänstgör i första hand för ordinarie 
föreningsrepresentant och i andra hand för sin förening" i § 3 stryks. 
2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet.  

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
 1. Uppdaterat reglemente för kommunala pensionärsrådet godkänns  

enligt bilaga med tillägg att "Ersättare tjänstgör i första hand för ordinarie 
föreningsrepresentant och i andra hand för sin förening" i § 3 stryks. 
 
2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet.  

 
         

 
 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-09-03 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000084/2017 – 900 
 
 

Förslag till uppdaterat reglemente för kommunala pensionärsrådet 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Uppdaterat reglemente för kommunala pensionärsrådet godkänns enligt bilaga. 
 
2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Uppdatering av pensionärsrådets reglemente i § 5 då PUL numera ersatts av GDPR: 
 
5 § Personuppgiftsansvar 
Rådet är personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data  
Protection Regulation) för de register och andra behandlingar av personuppgifter som  
sker inom verksamheten. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Författningssamlingen 
Pensionärsrådet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till uppdaterat reglemente för kommunala pensionärsrådet 
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Antagen	av	kommunfullmäktige	den	23	februari	2011,	§	22,	Dnr:	KS	132/11‐900	
Senast	reviderad	av	kommunfullmäktige	den	XX	XX	XX,	§	XX	
	
Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun 
 
1 § Syfte 
	
Flera	olika	lagar,	bl.a.	socialtjänstlagen,	kommunallagen,	hälso‐	och	sjukvårdslagen,	
plan‐	och	bygglagen,	fastställer	att	kommunen	på	olika	sätt	ska	främja	förutsättningar	för	
goda	levnadsförhållanden,	bl.a.	för	äldre,	och	i	nära	samverkan	med	olika	organisationer	
främja	goda	miljöer	i	kommunen.	
	
Kommunala	Pensionärsrådet,	nedan	kallat	rådet,	är	ett	organ	för	samråd	och		
ömsesidig	information	mellan	företrädare	för	pensionärsföreningar	inom	kommunen	
å	ena	sidan,	samt	kommunstyrelsen	å	den	andra,	i	frågor	som	rör	de	äldre	i	samhället.	
Det	är	därför	angeläget	att	rådets	synpunkter	beaktas.			
	
2 § Arbetsuppgifter 
	
Rådets	arbetsuppgifter	är	följande:	
	

 Medverka	till	att	äldreperspektivet	beaktas	i	kommunens	verksamheter,	
	

 Vara	referensorgan	i	alla	frågor	som	särskilt	rör	kommunens	äldre,	
	

 Ta	initiativ	till	och	aktivt	arbeta	för	förändringar	av	kommunens	verksamheter	
som	berör	äldres	förhållanden	i	samhället.	

	
Kommunen	ska	i	ett	tidigt	skede	av	beslutsprocessen	samråda	och	informera	rådet	om	
planer	för	förändringar	av	samhällsinsatsernas	utformning	och	information	som	berör	
pensionärskollektivet.	
	
När	ett	förslag	arbetats	fram	inom	kommunen	ska	rådets	synpunkter	inhämtas	i	så	tidigt	
skede	som	möjligt.		Detta	kan	ske	på	olika	sätt	beroende	på	ärendets	natur:	
	

‐	tjänstemannaförslag	kan	först	gå	till	rådet,	
‐	kommunstyrelse	eller	nämnd	kan	besluta	att	remittera	ärenden	till	rådet.	
	
Rådet	äger	rätt	att	från	styrelse,	nämnder	och	förvaltning	inhämta	upplysningar/	
uppgifter	för	sin	verksamhet.	
	
3 § Sammansättning 
	
Rådet	består	av:	
	

 En	ledamot,	utsedd	av	kommunstyrelsen,	som	tillika	väljs	till	rådets	ordförande.	
	

 Åtta	ledamöter	utsedda	av	de	pensionärsföreningar	som	är	verksamma	inom	
kommunen.	Rådet	utser	en	av	föreningarnas	representanter	till	vice	ordförande.	

	
Ledamöter	samt	övriga	representanter	i	rådet	utses	för	en	period	om	fyra	år.	Mandat‐
perioden	räknas	fr.o.m.	1	januari	året	efter	det	har	varit	kommunalt	val.	
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Föreningarna	har	möjlighet	att	utse	ersättare	för	föreningens	representant	i	rådet.		
Ersättare	tjänstgör	i	första	hand	för	ordinarie	föreningsrepresentant	och	i	andra	hand		
för	sin	förening.	
	

Varje	lokal	pensionärsförening	ska	tillförsäkras	en	ledamotsplats	och	en	ersättare	för	
denne	i	rådet.	Resterande	platser	fördelas	mellan	de	olika	föreningarna	i	förhållande	till	
respektive	förenings	medlemsantal.	
	

Ej	tjänstgörande	ersättare	har	rätt	att	närvara	vid	rådets	sammanträde,	dock	utan	
sammanträdesarvode,	samt	delta	i	överläggningarna,	men	inte	i	eventuella	beslut.	
	

Rådet	kan,	när	så	är	påkallat,	bjuda	in	representanter	från	övriga	samhällsorgan	för	
information,	diskussion	eller	samråd.	Rådet	ska	vidare	beredas	möjlighet	att	träffa	
andra	förtroendevalda	och	anställda.	
	
4 § Arbetsformer 
	
Ordföranden	har	till	uppgift	att	kalla	till	sammanträde	och	leda	förhandlingarna.	
Vid	förhinder	för	ordföranden	fullgör	vice	ordföranden	dessa	uppgifter.	Skulle	både	
ordföranden	och	vice	ordföranden	ha	förhinder	vid	sammanträdet	väljer	rådet	inom	
sig	en	tillfällig	ordförande.	
	

Rådet	sammanträder	sex	gånger	årligen.	Extra	sammanträde	ska	hållas	om	det	i	en	
särskild	fråga	finns	behov	av	samråd	eller	information	till	rådet.	
	

Rådet	kan	delegera	till	rådets	presidium	eller	en	mindre	grupp	inom	rådet	att	på	dess	
vägnar	avge	yttrande	i	vissa	ärenden,	vilka	ska	anmälas	till	rådet	vid	nästkommande	
sammanträde.		
	

Sammanträden	med	rådet	ska	dokumenteras	genom	mötesanteckningar	eller	protokoll.	
Dokumentationen	ska	delges	kommunstyrelsen	via	kommunstyrelsens	kallelser.	
	

För	beslutsförhet	krävs	att	minst	hälften	av	ledamöterna	är	närvarande.	Finns	olika	
meningar	har	varje	ledamot	rätt	att	få	sin	åsikt	förd	till	dokumentationen	över	mötet.	
	

Rådet	har	möjlighet	att	efter	beredning	hänskjuta	formella	beslut	till	kommunstyrelsens	
arbetsutskott.	
	

Rådet	ska	en	gång	per	år	skriftligen	redovisa	sitt	arbete	till	kommunstyrelsen.	
	

Rådet	ska	i	samband	med	sitt	första	möte	årligen	upprätta	en	aktivitetsplan	för	
innevarande	år.	Planen	ske	delges	kommunstyrelsen	via	kommunstyrelsens	kallelse.	
	

Initiativ	från	rådet	som	kräver	att	budgetmedel	avsätts	för	en	viss	typ	av	åtgärd	ska	i	ett	
så	tidigt	skede	som	möjligt	meddelas	kommunstyrelsen	eller	dess	utskott.	
	

Rådet	ska	bedriva	ett	aktivt	samverkansarbete	och	har	därmed	möjlighet	att	inrätta		
ämnesinriktade	arbets/projektgrupper	där	representanter	från	berörda	verksamheter,	
föreningar,	myndigheter	och	organisationer	kan	medverka.	Arbets/projektgrupperna		
tillsätts	av	rådet.	
	

Kommunkansliet	ansvarar	för	administrationen	kring	sammanträdet.	
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5 § Personuppgiftsansvar 
	
Rådet	är	personuppgiftsansvarig	enligt	EU:s	dataskyddsförordning	GDPR	
(General	Data	Protection	Regulation)	för	de	register	och	andra	behandlingar	av	
personuppgifter	som	sker	inom	verksamheten. 
 
6 § Ersättning till ledamöter 
	
Ledamöter	i	rådet	erhåller	sammanträdesersättning	med	samma	belopp	som	gäller	för	
kommunfullmäktiges	ledamöter.	Rådets	ledamöter	har	möjlighet	att	erhålla	ersättning	
för	förlorad	arbetsförtjänst	och	körersättning.	För	hel‐	eller	deltidsarvoderade	
förtroendevalda	utgår	ingen	sammanträdesersättning.	
	
Vid	förrättningar	kan	arvode	begäras	av	rådets	ledamöter.	
	
7 § Ändring av reglemente 
	
Ändring	av	reglemente	kan	initieras	av	rådet	eller	kommunstyrelsen.	
	
Rådets	reglemente	fastställs	av	kommunfullmäktige.	
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-10-09 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 228  Dnr KS 000349/2019 - 900 

Svar på motion - Allmänhetens frågestund som fast punkt  
på fullmäktiges sammanträden 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 15 april 2019 att kommunfullmäktige inför ett 

stående ärende ”allmänhetens frågestund” samt att punkten marknadsförs så 
att det når samtliga medborgare.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare  

Johan Peterson, daterad 2019-06-27. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Motionen avslås. 

2. Frågan om att skapa förutsättningar för utökad dialog mellan medborgare 
och förtroendevalda lämnas vidare till kommunfullmäktiges presidium. 

 
Yrkande Uno Johansson (C): Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan mot arbetsutskottets förslag 

och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
 

1.  Motionen avslås. 

2.  Frågan om att skapa förutsättningar för utökad dialog mellan medborgare 
och förtroendevalda lämnas vidare till kommunfullmäktiges presidium.  

 
       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2019-06-27. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000349/2019 – 900 
 
 

Svar på motion - Allmänhetens frågestund som fast punkt på fullmäktiges 
sammanträden 
 
 
Förslag till beslut 
1. Motionen avslås.  
 
2. Frågan om att skapa förutsättningar för utökad dialog mellan medborgare och förtroende-

valda lämnas vidare till kommunfullmäktiges presidium.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet motionerade den 15 april 2019 att kommunfullmäktige inför ett stående ärende 
”allmänhetens frågestund” samt att punkten marknadsförs så att det når samtliga medborgare.  
 
Allmänhetens frågestund finns i ett antal kommuner med syftet att, precis som motionärerna 
skriver, förbättra dialogen mellan medborgare och förtroendevalda. Förvaltningen har varit i 
kontakt med en av dessa kommuner, en kommun med jämförbar storlek till Båstad. Deras 
kommunsekreterare och kommunalråd lyfter fram det positiva i systemet att allmänheten får 
möjlighet att ta upp aktuella frågor. Dock betonar de att det finns nackdelar med systemet och 
nämner att allmänheten representeras av en liten grupp i detta sammanhang. Både kommun-
sekreteraren och kommunalrådet menar att det ofta är samma personer ur allmänheten som 
ställer frågor och de funderar nu på att begränsa allmänhetens frågestund så att det endast är 
en gång per kvartal.     
 
På kommunfullmäktiges sammanträden i Båstad har allmänheten rätt att yttra sig vid större 
ärenden som exempelvis beslut om budet och årsredovisning. En frågestund i form av den som 
motionärerna föreslår hade inneburit en ökad arbetsbörda för vårt kommunalråd och våra 
fritidspolitiker. Forskning idag visar på att arbetsbörda för en ordförande redan är hög. I av-
handlingen ”Vertikal ojämlikhet i kommunpolitiken”, vilket är en bilaga till demokratiutred-
ningen 2015, konstateras att antalet arbetstimmar per vecka för kommunstyrelsens ordfö-
rande är hög. Undersökningen visar att hela 84 procent av de svarande angav att deras arbets-
vecka översteg 40 timmar och nästan en tredjedel angav att deras arbetsvecka bestod av mer  
än 60 timmar. Att tillföra ytterligare arbetsbörda för heltids-, deltids- eller fritidspolitiker bör 
ej ske utan noga övervägande. 1 
 
Samtidigt som en frågestund för allmänheten kan förbättra den kommunala demokratin så är 
det av vikt att kommunfullmäktiges sammanträden kan planeras så att beslut kan fattas i rätt 
tid och att sammanträdenas tidsscheman håller. Fungerande kommunfullmäktigesammanträ-
den som följer tidsschemat är en förutsättning för ett fungerade fullmäktigearbete. Enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning ska sammanträdena hållas mellan kl. 18:30 och 22:30 och 
ska sammanträdena hållas inom fyra timmar så krävs prioriteringar i dagordningen.  

                                                             
1 Vertikal ojämlikhet i kommunpolitiken. Länk 
 

https://demokratiutredningen.files.wordpress.com/2015/04/folke-rickne-vertikal-ojc3a4mlikhet-i-kommunpolitiken.pdf
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En frågestund i fullmäktige skulle göra planeringen av fullmäktigesammanträdena väldigt svår, 
vilket innebär att förtroendevalda, tjänstepersoner och åhörare får svårt att planera sina kväl-
lar när fullmäktige sammanträder.     
 
Mot bakgrund av vår jämförande kommuns erfarenheter, de ökade svårigheterna att planera 
och tidsätta kommunfullmäktiges sammanträden samt den ökade arbetsbördan för våra för-
troendevalda föreslår förvaltningen att motionen avslås.  
 
Förvaltningen föreslår även att frågan lämnas vidare till kommunfullmäktiges presidium för 
deras fortsatta demokratiarbete. Kommunfullmäktiges presidium har, genom beslut i kom-
munfullmäktige i juni 2019, överlämnat ett förslag till kommunstyrelsen om att skapa dialog-
möten mellan invånare och förtroendevalda.   
   
 
 
 
 
Kommunkansliet   Kommunkansliet 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna.  
Kommunfullmäktiges presidium. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-04-15. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 
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Centerpartiet Båstad 

Motion till Kommunfullmäktige Båstad kommun 
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Fast punkt på fullmäktigesammanträde "Allmänhetens 
frågestund" 

Centerpartiet föreslår 

Att kommunfullmäktige inför stående ärende "allmänhetens frågestund", 
samt 

Att punkten marknadsförs så att det når samtliga medborgare. 

När man funderar på demokrati och hur det går att väcka såväl intresse 
som engagemang inser man att möjlighet till såväl insyn som dialog är 
väsentligt. Ett sätt att nå detta är medborgardialoger vid speciella 
ärenden, mestadels planärenden. Och det fungerar bra och löpande 
utveckling sker. Men vi behöver fler sätt att ge medborgare chansen att 
höras. Vi tror att en stående punkt på fullmäktigemöten är ett sätt, som 
såväl har symbolvärde som över tiden skapar bra dialog. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-10-09 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 229  Dnr KS 001044/2017 - 200 

Svar på motion - Fossilfritt bränslealternativ  
vid grönyteskötseln i Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerade den 2017-10-04 där de yrkar att när 

gräsklippare, trimmer, lövsugare m.m. behöver bytas ut, ska detta ersättas  
med ett fossilfritt alternativ.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare  

Johan Peterson, daterad 2019-09-12. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag  Motionen anses besvarad.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
 

Motionen anses besvarad.  

 
       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2019-09-16. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001044/2017-200 
 
 

Svar på motion - Fossilfritt bränslealternativ vid grönyteskötseln i Båstads 
kommun 

 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna motionerade den 2017-10-04 där de yrkar att när gräsklippare, trimmer, 
lövsugare m.m. behöver bytas ut, ska detta ersättas med ett fossilfritt alternativ.  
 
Utförarenheten på Teknik & Service arbetar redan aktivt med frågan, eftersom fossilfria alter-
nativ innebär positiv påverkan för personalens arbetsmiljö, men även för miljön i stort.   
Vid nyinköp av småmaskiner så som motorsågar, gräsklippare, gräsröjare, häcksaxar och seka-
törer har utförarenheten redan nu gått över till att välja alternativ med batteridrift. Under året 
kommer även ett mindre eldrivet fordon för renhållning att köpas in.  Vad gäller övriga fordon i 
driften, är målsättningen över tid att så många fordon ur fordonsparken som möjligt ska vara 
drivna av ett fossilfritt bränsle. Mot bakgrund av förvaltningen delar motionärernas intention-
er och att motions yrkande till stora delar redan är verkställt föreslår förvaltningen att mot-
ionen anses besvarad.  
 
 
 
Kommunkansliet   Kommunkansliet 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-10-04. 
 
Samråd har skett med: 
Teknik och service.  
 
 





 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-10-09 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 230  Dnr KS 000619/2019 - 900 

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga nämnder 2020 

 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har att besluta om sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden samt myndighetsnämnden. Sedan föregående år har hela den 
politiska organisationens, exklusive de kommunala rådens, sammanträdes-
dagar varit föremål för beslut i kommunfullmäktige, för att på så vis underlätta 
arbetet med ärendeberedningen. Planeringen för 2020 skiljer sig gentemot 
innevarande års planering för att fånga en del av de synpunkter som dykt upp 
under året från förtroendevalda och förvaltningen. Det är av vikt att 
planeringen skapar goda förutsättningar för det politiska uppdraget  
och för förvaltningens arbete.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare  

Therese Zetterström, daterad 2019-08-19. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Anta föreslagen sammanträdesplan för 2020.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
 
 Anta föreslagen sammanträdesplan för 2020.  
 
       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

Rödmarkerade dagar är dagar som uteslutits ur planeringen till följd av att det är helgdagar, lovdagar eller 
som på annat vis bedöms vara olämpliga för att skapa goda villkor för förtroendevalda.  
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Datum: 2019-08-19 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000619/2019 – 900 
 
 

Sammanträdesplan 2020 
 
 

Förslag till beslut 
 
Anta föreslagen sammanträdesplan för 2020. 

 
Aktuellt 
Kommunfullmäktige har att besluta om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kom-
munstyrelsen, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt myndighetsnämnden. 
Sedan föregående år har hela den politiska organisationens, exklusive de kommunala rådens, 
sammanträdesdagar varit föremål för beslut i kommunfullmäktige, för att på så vis underlätta 
arbetet med ärendeberedningen.  
 
Planeringen för 2020 skiljer sig gentemot innevarande års planering för att fånga en del av de 
synpunkter som dykt upp under året från förtroendevalda och förvaltningen. Det är av vikt att 
planeringen skapar goda förutsättningar för det politiska uppdraget och för förvaltningens 
arbete. Vid framtagande av förslaget har följande principer varit styrande:  
 
1) Den månatliga ekonomiska redovisningen ska vara klar till sammanträdet och skickas ut 

med handlingarna inför sammanträdet. Under innevarande år har det ej varit möjligt och 
då har redovisningen istället skett under sammanträdet, vilket gör det svårt för nämnden 
att ta sitt ansvar enligt kommunfullmäktiges direktiv. 
 

2) Sammanträdesplaneringen ska stärka ärendeberedningen. Inbyggt i planeringen, men ej 
föremål för beslut, är möjligheten till en förändrad ärendeberedning för att säkerställa att 
handlingar till ärenden är klara i tid. Genom det kvalitetssäkras ärendena inför den poli-
tiska behandlingen och kompletterande utskick efter kallelsen minimeras. 
 

3) Inga sammanträden under skollov. Planeringen under tidigare år har varit att undvika 
sammanträden under skollov, för att på så vis möjliggöra för såväl förtroendevalda som 
förvaltning att vara lediga. Forskningen om förtroendevaldas villkor framhåller det som 
positivt att undvika möten under skollov, då det möjliggör för förtroendevalda att tillbringa 
tid med familjen. Genom att aktivt arbeta med förtroendevaldas villkor kan förtroende-
uppdraget bli mer attraktivt.  

 
Undantaget i sammanträdesplaneringen är kommunens råd, som själva fastställer sina mötes-
dagar i samråd med förvaltningen. Utbildningsnämndens arbetsutskott träffas som regel 
samma dag som utbildningsnämnden, men där kan nämnden själva besluta när utskottet ska 
träffas. 
 
Tid för sammanträden ska fastställas, och det föreslås ske genom samråd mellan presidium, 
verksamhetsområde och politiskt organ. 
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Kommunkansliet  Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef   Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschefer 
Ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder 
 
Samråd har skett med: 
Verksamhetsområdeschefer 
Ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder 
Nämndsekreterare 



 
Förslag till sammanträdesplan 2020  
 

Rödmarkerade dagar är dagar som uteslutits ur planeringen till följd av att det är helgdagar, lovdagar eller som på annat vis bedöms vara olämpliga för att skapa goda villkor för förtroendevalda.  
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-10-09 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 231  Dnr KS 000745/2019 - 900 

Demokratiutveckling - Delrapport 2 med förslag på aktiviteter 

 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges presidium har sedan april 2019 ett uppdrag att aktivt 

bevaka utvecklingen av demokratin och medborgarinflytandet i kommunen. 
Kommunfullmäktige behandlade i juni 2019 den första demokratirapporten 
från presidiet, och presidiet har nu lämnat ifrån sig demokratirapport nummer 
två. Rapporten tar fasta på att utveckla den lokala demokratin genom förslag 
om att införa en särskild demokratidag och motverka digitalt utanförskap 
genom en digidelaktivitet.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-10-02,  

med tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens förslag 1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets förslag om inrättande av 

demokratidag och överlämnar det till kommunfullmäktiges gruppledare. Om 
demokratidagarna utvecklas till att involvera förvaltningen ska det ske först 
efter beslut av kommunfullmäktige. 
2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets förslag om att motverka 
digitalt utanförskap genom digidelaktiviteten Trygg och säker med din mobil.  

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
 1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets förslag om inrättande av 

demokratidag och överlämnar det till kommunfullmäktiges gruppledare. Om 
demokratidagarna utvecklas till att involvera förvaltningen ska det ske först 
efter beslut av kommunfullmäktige. 

 
 2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets förslag om att motverka 

digitalt utanförskap genom digidelaktiviteten Trygg och säker med din mobil.  
 
       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-10-16. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000745/2019 -901 
 
 

Demokratiutveckling i Båstads kommun – del 2 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets förslag om inrättande av demokratidag 
och överlämnar det till kommunfullmäktiges gruppledare. 

Om demokratidagarna utvecklas till att involvera förvaltningen ska det ske först efter be-
slut av kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets förslag om att motverka digitalt utanför-
skap genom digidelaktiviteten Trygg och säker med din mobil. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium har sedan april 2019 ett uppdrag att aktivt bevaka utveckl-
ingen av demokratin och medborgarinflytandet i kommunen.  Kommunfullmäktige behandlade 
i juni 2019 den första demokratirapporten från presidiet, och presidiet har nu lämnat ifrån sig 
demokratirapport nummer två. 
 
Rapporten tar fasta på att utveckla den lokala demokratin genom förslag om att införa en sär-
skild demokratidag och motverka digitalt utanförskap genom en digidelaktivitet.  
 

Aktuellt 
Kommunfullmäktiges presidium har lämnat över del 2 av demokratiutveckling i Båstads kom-
mun. Rapporten syftar till stärka politikernas förankring hos medborgarna, skapa möjligheter 
för att delta i det politiska samtalet och motverka det digitala utanförskapet i samhället. 
 
Nedan presenteras en genomgång om hur presidiets förslag kan omsättas i praktiken. Det är av 
vikt att ta del av presidiets rapport för att förstå förslagens syfte.  
 

1.  Demokratidag  
Presidiet föreslår att det inrättas en särskild demokratidag under kommande tre år med sär-
skilda teman (se bilagd rapport). Presidiets idé är att det är de politiska partierna som ska vara 
drivkraften bakom evenemangen, och därmed använda delar av partistödet för att stärka den 
lokala demokratin. 
 
Då det är ett arrangemang som främst rör kommunfullmäktiges partier behöver det ej vara 
föremål för beslut i kommunfullmäktige, men kommunfullmäktige kan besluta att ställa sig 
bakom initiativet. 
 
Förslaget i sin nuvarande form innebär inget åtagande från förvaltningen, varvid det ej förelig-
ger några ekonomiska, verksamhetsrelaterade eller juridiska konsekvenser. Skulle arrange-
mangen ändras, att kommunen får en aktiv roll, ska det vara föremål för beslut. 
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2.  Trygg och säker med din mobil  
Presidiet föreslår att det görs åtgärder för att minska det digitala utanförskapet i samhället. 
Därav föreslås att kommunen skapar ett samarbete kallat Trygg och säker med din mobil mel-
lan byaråden, SPF, Swedbank och Handelsbanken. 
 
Kommunen arbetar idag på med att implementera ett Digidelcenter – via bidrag från Stiftelsen 
för internetinfrastruktur – där det kommer att genomföras en rad digidelaktiviteter. Syftet är 
bland annat att motverka digitalt utanförskap. Den aktivitet som presidiet föreslår kommer att 
genomföras av förvaltningen som ett led av den verksamheten och behöver därmed ej vara 
föremål för beslut. 
 
Då förslaget rör verkställighet krävs ej något formellt beslut, men kommunfullmäktige kan 
besluta sig ställa sig bakom presidiets initiativ. Kommunfullmäktiges beslut innebär ej något 
åtagande som medför konsekvenser för ekonomin eller verksamheten i nutid eller framtid. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Gruppledare 
Kommunfullmäktiges presidium 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Demokratiutveckling i Båstads kommun – del 2 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 
Gruppledare genom kommunfullmäktiges ordförande 
Bildning och arbete 
 
 
 



DEMOKRATIUTVECKLING I BÅSTADS KOMMUN – RAPPORT NR 2 

Fullmäktiges presidium har bland annat till uppgift att bevaka utvecklingen av demokratin 

och medborgarinflytande i vår kommun och arbeta aktivt för nödvändiga åtgärder inom 

områdena. 

Vår första rapport presenterad i maj 2019 tog vi upp två områden, nämligen MÖTEN och 

VÄLKOMNANDE. 

Här kommer rapport nr 2 som tar upp två aktivitetsområden i syfte att dels stärka 

politikernas förankring hos medborgarna och dels att skapa bättre förutsättningar för alla 

medborgare att delta i det politiska och vardagliga samtalet. 

DEMOKRATIDAGAR I BÅSTADS KOMMUN 

En stark lokal demokrati förutsätter att politikerna har en stark förankring hos medborgarna, 

där grunden är den kommunala representativa demokratin. Ett sätt att stärka denna 

förankring politiker/medborgare emellan är att årligen ha demokratidagar. Demokratidagar 

som är en mötesplats för dialog och lyfter fram demokratin som värdegrund, styrelseskick 

och arbetssätt. Dessa demokratidagar ska förhoppningsvis bidra till ökad delaktighet och 

jämlikhet i hela vår kommun. 

Demokratidagarna genomförs under tre år, våren 2020, våren 2021 och våren 2022. 

Utvärderingen får visa om detta sätt att arbeta leder till bättre förankring/dialog 

politiker/medborgare emellan. 

 

Våren 2020 – Konstutställning i Förslövs bygdegård  

En utställning för demokrati och yttrandefrihet med verk av satirtecknarna EWK, Max 

Gustafsson, Sara Granér, Magnus Barnd och Marja Myberg. Dessutom bjuder de politiska 

partierna alla besökare på kaffe och samtal. 

 

Våren 2021 – Båstads kommun 50 års jubileum – Bjäre Hembygdsförening i Boarp 

1 januari 1971 bildades Båstads kommun. En jubileumsutställning som visar vilka utmaningar 

politiken stod inför och hur arbetet med sammanslagningen gick till. Dessutom att lyfta fram 

det politiska arbetet och dokumentera de politiska insatserna under dessa 50 år. Och de 

politiska partierna bjuder sina medborgare på kaffe med tilltugg. 

 

Våren 2022 – En hyllning till civilsamhället – Västra Karups bygdegård 

De utmaningar som välfärden står inför kräver innovativa arbetssätt och att vi samarbetar 

mer med andra aktörer. Civilsamhället är en viktig samverkanspart redan idag men kommer 

sannolikt att bli allt viktigare i framtiden. Därför bjuds representanter in från civilsamhället 

för dialog och möten där fokus är hur arbeta bättre tillsammans – kommun/civilsamhället. 



 

Trygg och säker med din mobil  

Ett verkligt och högst påtagligt problem idag har kommit att bli den klyfta som skapats 

mellan människor som, av olika skäl, inte kan utföra sina vardagliga göromål enkelt och lätt 

längre då dessa förflyttats, från en bekant och fysisk plats till en okänd digital arena. 

I dagens samhälle utgör mobiltelefonen en allt mer avgörande resurs för att kunna sköta 

vardagliga sysslor och få tillgång till samhällets olika erbjudande. Att sköta sina bankärenden, 

betalningar via swish, kontakter med olika myndigheter, köpa biljett hos Skånetrafiken eller 

kolla sina mediciner är alla olika digitala tjänster, som går via mobilen. Utöver detta erbjuder 

mobilen tillgång till gratistjänster som exempelvis nyheter, film, kontakt med vänner och 

anhöriga och olika sociala plattformar för diverse intressen. Den digitala världen är stor och 

erbjuder det mesta, varvid aspekter på säkerhet också är centrala att prata närmare om, då 

mängden bedrägerier har ökat genom den ökade mängden aktiviteter som sökts via 

mobilen, inte minst gentemot grupper som anses vara mer otrygga i det digitala 

användandet.  

Att känna sig trygg, men också säker i användandet av sin mobil är en direkt demokratifråga 

då samhället och dess välfärdsfunktioner digitaliseras i all högre och snabbare utsträckning. 

Utifrån det perspektivet vill presidiet föreslå att Båstads kommun i samarbete med byaråd, 

SPF, Swedbank och Handelsbanken, bjuder in till samtal och undervisning på området, att bli 

trygg och säker med sin mobil. Upplägget sker i samarbete med Bildning och Arbete och 

föreslagna samarbetspartners.  

Det är vår förhoppning att detta blir en löpande aktivitet och en integrerad del av 

kommunens sätt att tänka, men också samverka och arbeta för att minska klyftor som 

digitalt utanförskap skapar. 

 

Båstad september 2019 

Fullmäktiges presidium  

 

Thomas Andersson               Jessica Andersson                     Helena Stridh 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2019-10-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000701/2019 – 100 
 
 

Interpellationsdebatt - Få elever i gymnasiet 
 
 

Förslag till beslut 
 
Interpellationen får ställas och besvaras.    

 
Sammanfattning av ärendet 
Skriftligt svar på Bo Wendts (BP) interpellation angående få elever i gymnasiet har inkommit 
och interpellationen får besvaras.   
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Skriftligt svar på interpellationen, 2019-10-08. 
Interpellation från Bo Wendt (BP), 2019-09-17. 
 
 
 



Svar på interpellation från Bo Wendt angående varför Samverkan för Bjäre tillåtit att 
gymnasieskolan får starta samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt program. 
Interpellanten menar att antalet elever på linjerna är för få och hänvisar till att 
programmen finns i Laholm och Ängelholm. 

För Samverkan för Bjäre är Akademi Båstad gymnasieskolan en central del av 
kommunens verksamhet, men först och främst är skolan en viktig del av den unges 
möjlighet att få den utbildning som önskas. Vi erbjuder såväl teoretiska som praktiska 
program. Samverkan för Bjäre slår vakt om gymnasieskolan som en viktig faktor för en 
positiv samhällsutveckling. Andelen elever med gymnasiekompetens på Akademi Båstad 
gymnasium var våren 2019 95 % på de högskoleförberedande programmen. Elever på 
de samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen uppvisar mycket goda 
resultat. Måluppfyllelsen är 100 %. 

Samverkan för Bjäre anser att det är viktigt att erbjuda samhällsvetenskaplig- och 
naturvetenskapligt program på Akademi Båstad gymnasium. Det är viktigt att erbjuda 
högskoleförberedande teoretiska program. Om vi skulle hänvisa elever som 
intresserade av teoretiska studier till andra kommuner kommer det bli mycket svårt att 
upprätthålla en fungerande gymnasieskola. De aktuella programmen är centrala för att 
kunna organisera utbildningen på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt. Intresset för 
programmen varierar över tiden. Antalet elever på programmen har dock varit relativt 
stabilt över de senaste åren. 

En bra skola är en skola som har mångfald, olika program och elever med olika intressen 
och förutsättningar. Det har Akademi Båstad gymnasium. 

Johan Olsson Swanstein (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 

Thomas N erd (S) 
Utbildningsnämndens ordförande 

BÅSlADS KOMMUN 
Kommurisivr~lsen 
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Interpellation till utbildningsnämndens ordförande/ KSO ang få elever i gymnasiet 

Jag läser i NST den 10 september att samhällsvetenskapsprogrammet årskurs 1 endast har 
startat med 6 elever och natursvetenskapliga programmet med endast 8 elever. 

För mig är det en gåta att kurser får starta med så få elever i det bistra ekonomiska klimat 
som råder i vår och alla Sveriges kommuner. 

De två nämnda programmen finns både i Laholm och Ängelholm och jag förstår att vi har 
Båstads elever i nämnda kommuner och program. 

Varför har ni tillåtit att gymnasieskolan får starta program med så få elever nu i höst? 

För Bjärepartiet 

7;;/september 
Bo -Wendt 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -09- 17 
Dnr.~ . .Q.QQ .. 1.QJ/ . 
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