
	

	

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen 

Datum:	 Onsdagen	den	4	december	2019.	

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

	

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

	 Upprop	 	

1. Val	av	justeringsperson	 	

2. Godkännande	av	dagordningen	 	

3. Informationsärenden:	
	
a).	Information	från	Båstadhem	AB	(Lisbeth	Nilsson/Hans	Ekwurtzel)	
	
b).	Projektet	Heltidsresan	(Katarina	Sandén/Philipp	Seuffer)	
						‐	Se	bilagor	
	
c).	Svar	på	Arbetsmiljöverkets	föreläggande	(Philipp	Seuffer)		
						‐	Se	bilagor	
	
d).	Översyn	av	kommunens	bibliotek	(Catharina	Elofsson)	
	
e).	Kusterosion	‐	Status	och	pågående	arbeten	(Ingemar	Lundström)	
	
f).	Naturanpassade	metoder	mot	kusterosionens	negativa	aspekter		
					‐	LIE	Coast	Adapt	(Skriftlig	information	från	Ingemar	Lundström		
					‐	Se	bilaga)	

	

4. Båstads	kommuns	förberedande	arbete	inför	att	barnkonventionen
blir	lag	den	1	januari	2020	

Filippa	Swanstein	 KS

5. Nämndsplan	2020	för	kommunstyrelsen	 Erik	Lidberg/	
Sari	Bengtsson	

KS

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

Olof	Selldén	 KF

7. Svar	på	remiss	över	förslag	till	mark‐	och	boendeprogram	
för	Helsingborgs	stad	2020‐2023	

Olof	Selldén	 KS

8. Överlåtelseavtal	för	del	av	Hemmeslöv	5:65	‐ Padelhall Susanna	Almqvist	 KS

9. Tilldelning	av	byggrätt	i	exploateringsområdet	Stinehov‐Östra	Karup	 Susanna	Almqvist	 KS

10. Svar	på	återremitterad	motion	‐	Ungdomsråd	i	Båstads	kommun Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KF

11. Svar	på	motion	‐	Införa	en	kurtaxa	 Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KF

12. Svar	på	motion	‐	Hållbar	handelspolicy	för	Båstads	kommun Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KF
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	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

13. Svar	på	motion	‐	Inrättande	av	välbefinnanderåd Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KF

14. Svar	på	motion	‐	Jouröppen	vårdcentral	dygnet	runt	i	Båstads	
kommun	

Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KF

15. Svar	på	motion	‐	Småföretagarhotell	 Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KF

16. Svar	på	motion	‐	Broddar	till	alla	65	år	och	äldre Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KF

17. Svar	på	medborgarförslag	‐	Tillskapande	av	trygghetsboende	eller	
motsvarande	i	Västra	Karup	

Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KF

18. Svar	på	medborgarförslag	‐	Båstads	kommun	ska	driva	en	kommunal	
återbruksverskamhet	

Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KS

19. Svar	på	medborgarförslag	‐	Stöttning	med	kollektivtrafik	till	
Apelrydsskolans	elever	och	personal	

Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KF

20. Svar	på	medborgarförslag	‐	Farthinder	utmed	Järnvägsgatan	i	Grevie Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KF

21. Svar	på	medborgarförslag	‐	Anställ	en	syn‐ och	hörselinstruktör	i	
Båstads	kommun	

Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KS

22. Svar	på	medborgarförslag	‐	Parkeringsplatser	på	Ydrehall	i	Torekov	 Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KF

23. Beslutsloggen	 	

24. Delgivningar	 	

25. Anmälan	av	delegationsbeslut	 	

	
			Båstad	den	27	november	2019	
	
	
Johan	Olsson	Swanstein	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	
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Datum: 2019-11-27 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001177/2018 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Inge Henriksson. 
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Hans Grönqvist. 
 
3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 10 december 2019 kl. 09.00.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justerings-
personen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och 
justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar vid varje sammanträde. 
 
I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska justeras av en 
ledamot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån 
valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver 
justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på 
nästkommande sammanträde. 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2019-11-27 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001178/2018 – 900 

 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Dagordningen godkänns. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om 
dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2019-11-27 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001179/2018 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
 
a). Information från Båstadhem AB (Lisbeth Nilsson/Hans Ekwurtzel) 
 
b). Projektet Heltidsresan (Katarina Sandén/Philipp Seuffer) - Se bilagor 
 
c). Svar på Arbetsmiljöverkets föreläggande (Philipp Seuffer) - Se bilagor  
 
d). Översyn av kommunens bibliotek (Catharina Elofsson) 
 
e). Kusterosion - Status och pågående arbeten (Ingemar Lundström)  
 
f). Naturanpassade metoder mot kusterosionens negativa aspekter - LIE Coast Adapt  
     (Skriftlig information från Ingemar Lundström - Se bilaga) 
 
 
   
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2019-11-25 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr: KS 000070/2018-902 

 
 
Heltidsresan, projekt Heltid en rättighet - deltid en möjlighet samt Kollektivavtalet HÖK 16 
 
 
Informationsärende 
Avseende projektdirektiv, styrgrupp och projektorganisation 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Projektet Heltidsresans uppdrag inrymmer två beslut med fokus på förflyttning från en deltids- 
till en heltidsorganisation. Det ena inom Vård och Omsorg i Båstad kommun och det andra för 
medarbetare verksamma inom Kommunals avtalsområde. 
 
För att säkra Båstads kommuns möjlighet att kunna behålla och rekrytera kompetenta medar-
betare över tid behöver Båstads kommun kunna erbjuda sina medarbetare anställning på hel-
tid.  
 
Viktiga faktorer att beakta inom projektet Heltidsresan är jämställdhet, arbetsmiljö och konti-
nuitet samt kvalitet. 

 
Bakgrund 
Då andelen yngre och äldre ökar i vårt samhälle, står Båstads kommun tillsammans med Sveri-
ges övriga kommuner inför utmaningen att klara den framtida kompetensförsörjningen.  
 
Utöver befolkningsökningen står Båstad kommun inför stora pensionsavgångarna fram till 
2028. I Båstads kommun kommer ca 460 medarbetare att gå i pension fram till dess, av dessa 
arbetar idag 128 medarbetare inom Vård- och Omsorgsverksamheten.  
 
Redan idag är det svårt att rekrytera medarbetare till flera av yrkesgrupperna inom området 
vård- och omsorg. 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Projektdirektivet Heltidsresan 191118 
Kollektivavtalet HÖK16 
Beslut om projekt KF 180228 
Rekryteringsrapport SKL 2018 
 
Samråd har skett med: 
Ledningsgruppen i Båstads kommun 
Ingrid Pettersson, tf. Vård och omsorgschef 
Philipp Seuffer, HR-chef 
Elisabet Edner, Ekonomichef 
Katarina Sandén, Projektledare 
Ingrid Pihlsgård, Huvudskyddsombud 
VONSAM 
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Projektdirektiv: Heltidsresan 
Projektägare: Philipp Seuffer, HR Chef 
 
Checklista inför beslut, BP1  

JA 
 
NEJ 

Projektägare är utsedd (finansiär) X  

Projektledare, Styrgrupp, Mottagare är utsedda och införstådda med åtagandet X  

Resurserna för Etableringsfasen är säkrade X  

Projektets mål är formulerat X  

Effektmålen är definierade för projektet X  

Övergripande risker för projektets genomförande finns dokumenterade X  

En ansvarig för diarieföring är utsedd och en akt är upprättad för projektet 
KS 000070/2018-902 

X  

 
Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller 
 JA NEJ Kommentar: 

Beslut att starta Etableringsfasen, BP1    

Beslut att inte starta Etableringsfasen, BP1    

Beslut att bordlägga beslutet    

 
 
 
 
 
2019-11-18 
 
 
Datum och underskrift av projektägare 
 
 
Namnförtydligande 
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1 Sammanfattning 
 
Projektet Heltidsresans uppdrag inrymmer två beslut med fokus på förflyttning från en deltids- 
till en heltidsorganisation. Det ena inom Vård och Omsorg i Båstad kommun och det andra för 
medarbetare verksamma inom Kommunals avtalsområde. 
 
För att säkra Båstads kommuns möjlighet att kunna behålla och rekrytera kompetenta 
medarbetare över tid behöver Båstads kommun kunna erbjuda sina medarbetare anställning på 
heltid. Därför beslutades i Kommunfullmäktige 20180228 om att startas ett pilotprojekt inom 
Vård och Omsorg kallat "Heltid en rättighet deltid en möjlighet" se bilaga 1).  
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal har i ett centralt Kollektivavtal HÖK 16, 
se bilaga 2) kommit överens om att heltid skall vara norm 20210531. Målsättningen är att 
tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att de som redan är 
anställda ska arbeta heltid i högre utsträckning.    
 
Viktiga faktorer att beakta inom projektet Heltidsresan är jämställdhet, arbetsmiljö och 
kontinuitet samt kvalitet.  
 
När det gäller jämställdhetsperspektivet handlar det om att kunna erbjuda bra anställningsvillkor 
så att medarbetarna kan försörja sig på sin inkomst och få en bättre pension.  
 
Arbetsmiljöperspektivet handlar bland annat om att bemanningen blir stabilare med flera 
anställda med högre sysselsättningsgrad. Vilket i sin tur även påverkar kontinuiteten i 
verksamheten positivt. 
 
Att uppnå heltid som norm är en process i vilken det kan behöva föras dialog om allt från 
arbetsplatskultur och synsätt till organisation, arbetsformer, bemanning, schemaläggning och 
arbetsmiljö. För att bli framgångsrik är det viktigt att ständigt följa upp hur arbetet fortlöper och 
vid behov justera upplägg och planerade insatser. Av det skälet är projektdirektiv av relativt 
övergripande karaktär.  
 
Tanken är att de insatser som behöver göras för att fullt ut uppnå målet heltid som norm 
successivt behöver växa fram med hänsyn tagen till respektive verksamhets förutsättningar. 
 
Erfarenheten av förändringsarbete är att det tar tid innan det får genomslag. Verksamheterna 
behöver organiseras och ledas så att de kan bedrivas effektivt och med långsiktig hållbarhet 
samtidigt som de kan behålla och attrahera kompetenta och engagerade medarbetare. För att 
klara det kan befintliga strukturer och synsätt behöva förändras. Detta förutsätter bl.a. ett 
långsiktigt och målmedvetet arbete mellan parter som respekterar varandras ståndpunkter. 
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2 Bakgrund 
 
Då andelen yngre och äldre ökar i vårt samhälle, står Båstads kommun tillsammans med Sveriges 
övriga kommuner inför utmaningen att klara den framtida kompetensförsörjningen. Se bilaga 3) 
SKL Rekryteringsrapport 2018. 
 
Båstads kommun har en äldre befolkning än genomsnittet i Sverige. Antal kommuninvånare i 
åldersgruppen 86-105 år idag (år 2019) 521 personer. Fram till år 2028 beräknas antalet i samma 
ålderskategori att öka med 80% (riket i snitt ca 50%) till att år 2028 vara 933 kommuninvånare 
mellan 86-105 år.   
 
I åldersgruppen 1-18 år ser vi en ökning från dagens 2760 invånare till 3460 invånare år 2028. 
Även här ligger Båstad kommun något högre med sin ökning på 25%,  än riket i snitt med ca 
20%. 
 
Utöver befolkningsökningen står Båstad kommun inför stora pensionsavgångarna fram till 2028. 
I Båstads kommun kommer ca 460 medarbetare att gå i pension fram till dess, av dessa arbetar 
idag 128 medarbetare inom Vård- och Omsorgsverksamheten.  
 
Redan idag är det svårt att rekrytera medarbetare till flera av yrkesgrupperna inom området vård- 
och omsorg. 
 
Genom att erbjuda heltid skulle Båstad kommun kunna ta tillvara på redan befintliga 
medarbetares kompetens på ett bättre sätts och därigenom minska rekryteringsbehovet. Skulle 
samtliga 354 tillsvidareanställda deltidsarbetande medarbetare inom Vård- och Omsorgs- 
verksamheten öka sin sysselsättningsgrad till 100% skulle detta möjliggöra 89 ”nya” 
heltidstjänster. 
 
Projektet Heltidsresan med de politiska beslutet om att erbjuda ”Heltid en rättighet, deltid en 
möjlighet” ligger helt i linje med HÖK 16. Heltid skall vara norm senast 20210531 för samtliga 
yrkesgrupper inom Kommunals avtalsområde.   
 
Andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg redovisas i tabellen nedan. Källa www.heltid.nu 
och Heltidsbarometern. I familjen Helsingborg är det Helsingborg som kommit längst i 
normförflyttningen till heltid. I Helsingborgs stad arbetar 66% av medarbetarna heltid, vilket gör 
att Helsingborg är nr 22 i rankingen av totalt 284 kommuner. Sist i rankingen kommer 
Örkelljunga med sina 15% som arbetar heltid. Båstad kommun kommer på plats 273 med 25% 
av medarbetarna som arbetar heltid.  
 

http://www.heltid.nu/
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3 Syfte  
 
Syftet med att erbjuda heltidsanställningar är att det ska bidra till att förbättra förutsättningar för 
att attrahera och rekrytera nya medarbetare, liksom att motivera och utveckla redan anställda 
medarbetare.  
 
Det är även ett led i att öka jämställdheten, då andelen deltidsarbetande kvinnor är väsentligt 
högre än män. Fler ska ges möjlighet att försörja sig på sin inkomst. 
 
Syftet är också att minska antalet vikarier och timavlönade, för att med befintlig personal få bättre 
kontinuiteten i verksamheten och därigenom även bättre och stabilare arbetsmiljö.  
 

 
4 Mål 
 
Att fullfölja både de politiska uppdraget om ”Heltid en rättighet – deltid en möjlighet” inom 
Vård- och Omsorgsverksamheten samt Kollektivavtalet HÖK 16.  
 
Att berörda verksamheter skall utifrån sitt huvuduppdrag och verksamheternas specifika 
förutsättningar, öka andelen heltidsarbetande och den genomsnittliga faktiska 
sysselsättningsgraden fram till 210531. 
 

4.1 Projektmål 

Att i Fas I påbörja och skapa förutsättningar för Vård- och Omsorgsverksamheten att genomföra 
Heltidsresan senast 20201231. Därefter i Fas II för övriga verksamheter med 
medarbetare/yrkeskategorier inom Kommunals avtalsområde senast 20210531.  
 
 

Heltidsbarometern SKL 2018 siffror från Kolada, avseende Vård- och Omsorg

Kommun

Ranking 

SKL

Andel heltids-

anställda i %

Gällivare 1 86,00

Helsingborg 22 66,00

Åstorp 32 63,00

Halmstad 83 53,00

Svalöv 167 42,00

Klippan 215 35,00

Landskrona 231 33,00

Hylte 237 31,00

Bjuv 239 31,00

Ängelholm 241 30,00

Laholm 255 28,00

Perstorp 258 27,00

Båstad 273 25,00

Örkeljunga 284 15,00

Höganäs saknas har inte redovisat till Kolada
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Detta genom att;  

 ta fram och föreslå en projektorganisation med representanter från verksamheten, 
fackliga företrädare och HR Avdelningen 

 undersöka vilket stöd verksamheten och dess avdelningar behöver i processen och där till 
vara behjälpliga i att arbeta fram underlag framåt mot heltidsanställningar 

o nulägesanalys 
o rekryteringsbehov 
o delaktighet/samverkan 

 stödja arbetet på avdelnings- och enhetsnivå när det gäller och skapa ramverk för; 
o organisation och bemanning 
o arbetstider och arbetsmiljö 
o beslut och avtal 

 utarbeta projekt- och kommunikationsplan samt aktivitets- och införandeplan för 2019–
2021  

 utvärdera de samlade resultaten minst en gång per år fram till 210531 
 
Uppdraget genomförs i nära samarbete med fackliga parter, genom samverkanssystemet och via 
representation i projektgrupp och arbetsgrupper. Merparten av arbetet kommer att utföras ute i 
verksamheterna inom vård- och omsorg, på avdelnings och enhetsnivå. 
 
Att uppnå resultat kommer att kräva ett målinriktat arbete. Det förutsätter flexibla och 
individuella arbetstidslösningar, kompetensutveckling utifrån individens och organisationens 
behov och flexibla organisatoriska lösningar för att nå nytta och effekt över tid. 
 

4.2 Effektmål 

Efter analys av rapporter från andra kommuner som genomfört heltidprojekt ex Falun och 
Karlstad samt underlag från SKL, bedöms att effektmålen nedan uppstår när fler medarbetare 
arbetar heltid; 

 ökad jämställdhet 

 högre kontinuitet i levererade tjänster 

 lägre sjukfrånvaro 

 ökad attraktivitet i berörda yrkesgrupper, vilket underlätta framtida behov av 
kompetensförsörjning/rekrytering - personalomsättning 

 öka sysselsättningsgraden bland deltidsanställda 
 
Uppföljning bör därför göras i Båstad kommun per yrkeskategori tertialvis med T2 2019 som 
start-/nollvärde av nedanstående nyckeltal med redovisning till projektägaren;  

 antal och andel heltidsanställda 

 antal och andel heltidsarbetande 

 genomsnittlig faktisk sysselsättningsgrad 

 sjukfrånvaro 

 personalomsättning 

 antalet arbetade timmar utförda av timavlönade vikarier 
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Mätmetod beslutas av styrgrupp, samt vilket målvärde man avser att uppnå efter projektet. 
Nyckeltal från verksamhetsplan eller strategi kan med fördel användas som mätmetod för 
effektmålen. 
 
 

5 Krav på projektet 
 

5.1 Förutsättningar 

Enligt tjänsteskrivelse från 2017-11-06 samt statistik daterad 2017-12-05 och förhandling II § 
MBL 2018-04-10 finns nulägesanalys och plan för Heltid som norm. Dessa ligger tillgrund för det 
fortsatta arbetet framåt mot heltid som norm. Ny nulägesanalys behöver tas fram under hösten 
2019. 
 
Projektet ska anpassa sig till ev. nya politiska uppdrag. Beslut om huruvida dessa uppdrag skall 
ingå i projektet Heltidsresan fattas av styrgruppen.  
 
Projekt skall i möjligaste mån ta sin ingångspunkt och hanteras inom befintliga lokala 
kollektivavtal och AB.  
 
Kostnaden för normförflyttningen till heltid, skall hanteras inom ramen för den befintlig mål och 
budgetprocess. Förflyttningen till en heltidsorganisation förväntas leda till ett mindre nyttjande av 
timavlönade samt minskade kostnader för mer- och övertid.  
 
Medel om totalt 1 300 000 kronor har avsatts för projektledare på 0,75% samt utbildningar de 
första två åren med start 2019. 
 

5.2  Delaktighet 

För att nå framgång i arbetet med heltid som norm är det viktigt att arbeta målinriktat, långsiktigt 
och systematiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö.  Det behövs ett nytt sätt att hantera 
bemanning och schemaläggning, tillsammans med ett bibehållet fokus på kund och arbetsmiljö. 
 
Flertalet yrkesgrupper kommer att beröras, direkt eller indirekt, av övergången till en 
heltidsorganisation. De yrken som har lägst andel heltidsanställda kommer sannolikt att beröras 
mest och flertalet av cheferna kommer att vara involverade under hela omställningsfasen.  
 
I arbetet med heltid som norm är det viktigt att tidigt skapa delaktighet, involvera och engagera 
medarbetarna och föra en kontinuerlig dialog. Varför heltids som norm, vad är heltid som norm 
och hur kommer det att påverka vår verksamhet, mina kollegor och mig. Även de som idag 
arbetar heltid eller de som väljer att arbeta kvar på befintlig sysselsättningsgrad kommer att 
påverkas. 
 
Arbetsplatsträffen är det primära forumet för att föra dialog om vad införande av heltid kan 
innebära i form av möjligheter och svårigheter för mig som medarbetare, för oss som grupp och 
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för verksamheten i stort. Det är väsentligt att tid för detta avsätts under Q4 2019 samt Q1 2020 
för att skapa delaktighet och medvetenhet.  
 
Förutom arbetsplatsträffar har vi andra och viktiga forum för dialog i enlighet med 
Samverkansavtalet. Dessa forum kan vara lämpliga för att bl.a. följa och diskutera hur 
information, delaktighet och förankring fortlöper inom en verksamhet eller i kommunen som 
helhet. 
 

5.3  Avgränsningar 

Projektet Heltidsresan utgår i Fas I från samtliga medarbetare som har en tillsvidareanställning 
inom Vård och Omsorgsverksamheten i Båstad kommun. I Fas II berörs övriga medarbetare 
inom Kommunals avtalsområden. 
 
Tillsvidareanställda medarbetare verksamma inom andra områden i Båstad kommun eller de med 
en allmän visstidsanställning (månads- eller timavlönade) berörs inte av Heltidsresan. 
 

5.4 Kopplingar till andra projekt och/eller strategiska kopplingar 

Det finns en tydlig koppling mellan de politiska uppdraget ”Heltid en rättighet – deltid en 
möjlighet” inom Vård och Omsorg samt Kollektivavtalet HÖK 16 mellan SKL och Kommunal. 
Då undersköterskor och vårdbiträden är yrkesgrupper som utgör en stor andel av de som är 
verksamma inom Kommunals avtalsområde i Båstad kommun.  
 
Det finns även en strategisk koppling mellan Båstad kommuns Personalpolitiska program, se bilaga 4) 
och projektet Heltidsresan; 
 

 Personalpolitiken syftar till att skapa optimala förutsättningar dels för att rekrytera och 
behålla rätt kompetens, dels för medarbetares och chefers möjlighet att bedriva och 
utveckla verksamheterna.  

 

 Jämställdhet, mångfald, hälsa och arbetsmiljö är faktorer för ”ett bättre sätt att leva”. 
Härigenom stödjer personalpolitiken arbetet med att uppfylla medborgarnas behov och 
utgör ett stöd till mål- och budgetprocessen.  

 

 
6 Tidplan 
 

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kommentarer 

Påbörja uppdrag 190917   

Avstämningspunkt 
1. Skapa projektdirektiv tillika 

plan för Heltidsresan  
2. Omvärldsbevakning 

 
190917 
 
Fortlöpande 

 
191028 
 
 

 
 
 
Samtliga berörda 
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3. Beslut om styrgrupp 
 
 
 

4. Beslut projektdirektiv 
 

5. Skapa projektorganisation, 
arbets- och referensgrupper 
samt samverkan med 
namngivna pågående 
uppdrag/projekt. Fastställ 
även mötestillfällen samt 
uppstartsdatum. Ta fram 
projektplan. 

6. Ta fram kommunikations- 
och aktivitetsplan 

7. Möte med fackliga 
 

8. Nyckeltalsuppföljning per 
yrkesgrupp 

9. Årlig uppföljning 
10. Delrapport och utvärdering 

191028 
 
 
 
191113 
19X 
 
 
191118 
 
 
 
 
 
191130 
 
190905 
 
191231 
 
191231 
201001 

Beslut fattat 
 
 
 
191118 Beslut 
fattat 
 
 
191130 
 
 
 
 
 
191231 
 
Fortlöpande 
 
211231 
 
211231 
201130 

KLK LG beslutat; HRchef, 
EKchef samt 
Verksamhetschef VoO 
 
Beslutas av styrgruppen 
Projektledarens uppgift 
 
 
Beslutas av projektägaren 
 
 
 
Aktivitetsplan klar 191015 
 
 
 
Projektgruppen och 
VONSAM  
 

Avsluta uppdrag  20201231 Godkänns av projektägaren 

 
 

7 Framgångsfaktorer, erfarenheter och förändring 
 
I en av de rapporter som SKL skrivit, Om fler jobbar mer – heltidsfrågan i välfärden, presenteras 
sex framgångsfaktorer för att processen med att införa heltid ska bli framgångsrik, se bilaga 5) SKL 
Om fler jobbar mer – heltidsfrågan i välfärden. Framgångsfaktorerna är; 

 Utgå från lokala förutsättningar 

 Ett tydligt politiskt beslut är en förutsättning 

 Realistisk tidplan – heltidsarbete tar tid 

 Gör förändringen begriplig och skapa delaktighet 

 Tänk nytt när verksamheten organiseras 

 Uppmuntra fler att jobba mer 
 
Nedanstående punkter är förslag på ytterligare framgångsfaktorer för Båstad kommun i arbetet 
med normförflyttningen till heltid.  

 Övergripande inriktning, projektmål och resursfrågan behöver vara väl förankrat och 
beslutat i Kommunchefens Ledningsgrupp samt berörda ledningsgrupper. 

 Styrgruppen och projektägaren behöver vara aktiva sponsorer för normförflyttningen till 
heltid. 
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 Medarbetarnas kunskap om och förståelse för syftet med heltid är en viktig 
framgångsfaktor. 

 Roller och ansvarsfördelning mellan projekt-, arbetsgrupper, stödfunktioner och 
verksamhetsområden behöver förtydligas. 

 En nära samverkan med Kommunal och övriga fackförbund behöver prioriteras. 

 Chefer behöver fortlöpande stöd och utbildning i bl.a. förändringsledning,  bemanning 
och hälsosam schemaläggning för att få bättre förutsättningar att förverkliga ambitionerna 
om normförflyttning till en heltidsorganisation.  

 
 

8 Kvalitet 

 
Att införa en normförflyttning mot en heltidsorganisation i Båstad kommun för berörda 
verksamheter och yrkesgrupper får inte ha negativ påverkan på den kvalitét och service som 
beslutats och utlovats gentemot kommunens invånare. 
 
Projektarbetet kvalitetssäkras av att projektdirektivet fastställs av styrgruppen samt att 
statusrapporter överlämnas vid behov, dessa ska godkännas av styrgruppen. 
 
Eventuella problem noteras löpande av projektgruppen, problem som inte kan lösas direkt tas 
upp med projektägaren och vid styrgruppsmöten.  
 
 

9 Ändringar och avvikelser 

 
Alla avvikelser, ändringar eller tillägg hanteras av projektledaren som tillsammans med 
projektgruppen analyserar förslaget, dokumenterar och utformar beslutsunderlag. Projektledaren 
delger därefter projektägaren. 
 
Ändringar som påverkar projektets tidplan och/eller kostnader lyfts till projektägaren och 
beslutas av styrgruppen.  
 
 

10 Övergripande risker 

 

 Förståelse för normförflyttning hos medarbetare och chefer. Man ser inte nyttan och man 
förstår inte dess påverkan och komplexitet. 
 

 Svårigheter att matcha kundbehovet med rätt bemanning vid rätt tidpunkt med 
medarbetarnas önskemål om arbetstidensförläggning.  
 

 Att införa heltid som norm är ett stort förändringsarbete som tar tid. Erfarenheter från 
kommuner som infört heltidsorganisationer visar att innan ett politiskt beslut leder till 
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konkreta erbjudanden om heltidsanställningar krävs omfattande förberedelser. I snitt en 
projekttid på mellan 18 – 24 månader. 
 

 Att vi inte inser komplexiteten av att skifta från traditionell bemanning till en 
heltidsorganisation. Skulle kunna innebära högre kostnader för verksamheterna än 
beräknat. 
 

 Att vi räknar fel i våra ekonomiska kalkyler gällande våra timanställda. Viktigt att vi vid 
start har aktuella och exakta kostnader för vikarier. 
 

 Att de chefer som ska driva förändringsarbetet inte upplever att de får uppbackning av 
stödfunktioner som HR, ekonomi och IT etc. 

 
 

11 Projektorganisation, förslag roller och ansvar 
 
Nedan ges ett förslag till projektorganisation inkl. roller och ansvar. Bemanning och 
resurssättning påbörjas direkt efter ett godkännande av projektdirektivet. 
 
 
 
 
 

 Styrgrupp –  
o Fas I – Politiskt beslut ”heltid en rättighet – deltid en möjlighet” 

HR-chef Philipp Seuffer, Vård och omsorgschef Ingrid Pettersson, 
Ekonomichef Elisabet Edner – Beslut togs 191028 

o Fas II – Berörda verksamheter avseende HÖK 16, heltid som norm 
bemannas senast vid halvårsskiftet 2020 

 Projektägare - HR-chef Philipp Seuffer 

 Projektledare – HR-specialist arbetsmiljö och hälsa Katarina Sandén 

 Projektgrupp 
o Ingrid Philsgård                        Ordförande Kommunal 

Styrgrupp

Arbetsgrupp

Organisation

Projektägare

Arbetsgrupp

Schemaläggning/

Arbetsmiljö

Referensgrupper
Projektgrupp

Arbetsgrupp

Bemanning
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o Katarina Sandén                HR-avdelningen 
o Pernilla Holte  Chef Äldre, Vård och omsorg 
o Åsa Tevedahl   Chef LSS, Vård och omsorg 
o Lena Täringskog  Chef Myndighet, Vård och omsorg 

 
o Åsa Meltzer                 Ekonomi - vid behov 
o Kommunikation  - vid behov 
o Arbetsrätt                - vid behov 

 Referensgrupper – samtliga leds av projektledaren 
o Fackliga i VONSAM 
o Arbetsplats- och skyddsombud, deltagare utses i samråd med fackliga företrädare.  
o Fler referensgrupper kan startas vid behov, exempelvis för bemanning och 

schemaläggning  

 Arbetsgrupp – upprättas och bemannas för organisation, bemanning och 
schemaläggning/arbetsmiljö. Arbetsgrupperna leds av projektledaren. 

o Det är av stor vikt för projektets framfart att arbetsgrupper med 6-8 medarbetare 
inrättas så snart som möjligt. 

Förslag avseende roller och ansvar; 

 Styrgruppen; Styrgruppen ansvarar för övergripande beslut om projektet, godkänner 
projektdirektiv, beslutar om ändringar i projektets omfattning, innehåll och budget mm. 
Styrgruppen godkänner beslutspunkter och start/stop. 

 Projektägaren; Är beställare av projektet, godkänner aktivitets- och 
kommunikationsplan. Ger projektledaren och projektgruppen råd och stöd vid behov.  

 Projektledaren; Projektledaren är ansvarig för planering och genomförande av projektet. 
I projektledarens ansvar ligger också att följa upp och rapportera löpande till 
projektägaren och styrgruppen. 
 

Gällande övriga roller och ansvar kan dessa förslagsvis bestämmas i samband med bemanning 
och resurssättning. 
 
 

12 Projektavslut  
 
Projektgruppen gör kontinuerliga avstämningar mot projektdirektivet och övergripande tidplan.  
Vid projektets slut ska redovisning ske i form av del- och slutrapport.  
 
Projektet är avslutat när: 

 slutrapporten är godkänd av projektägaren 

 all projektdokumentation är arkiverad på bestämd plats 

 styrgruppen har förklarat projektet avslutat 
 
 

13 Bilagor 
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Bilaga 1) Kommunfullmäktige beslut 2018-02-28 om projektet Heltid en rättighet – deltid en 
möjlighet 
Bilaga 2) Prolongering av Huvudöverenskommelse – HÖK 16 
Bilaga 3) SKL Rekryteringsrapport 2018 
Bilaga 4) Båstad kommuns personalpolitiska program 
Bilaga 5) SKL Om fler jobbar mer – heltidsfrågan i välfärden 
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Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och 
allmänna anställningsvillkor samt rekommendation 
om lokalt kollektivavtal m.m. – HÖK 16 

Parter 

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, 
samt 

Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) å den andra. 

§ 1   Innehåll m.m. 

Mellan parterna finns gällande HÖK 16 med tillhörande bilagor tecknat  
2016-04-29. Med stöd av detta avtals § 2 Ändringar och tillägg, träffar parterna 
överenskommelse om HÖK 16 – Prolongerad, fr.o.m. 2017-04-12. 

Till avtalet HÖK 16 – Prolongerad, för vilka gäller Allmänna bestämmelser – 
AB 17, fr.o.m. 2017-05-01 hör även bestämmelserna enligt följande  
bilagor 1–6 a. 

a)   Löneavtal (bilaga 1), 

b)   Allmänna bestämmelser – AB 17 fr.o.m. 2017-05-01 – med ändringar i  
§§ 1¸ 4, 8, 13, 20, 21, 22, 27 och 28 (bilaga 2) med följande underbilagor 

D, anställning i personalpool, 

E, arbetstider m.m. inom räddningstjänsten, 

J, viss jourtjänstgörande personal, 

L, lägerverksamhet m.m., 

U, uppehållsanställning, 

c)   Centrala och lokala protokollsanteckningar (bilaga 3), 

d)   Centrala protokollsanteckningar (bilaga 4), 

   

 Förhandlingsprotokoll 

2017-04-12 

HÖK 16 – 
Prolongerad 
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e)   Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande individuell 
lönesättning (bilaga 5), 

f)   LOK 16 (bilaga 6 och 6 a). 

§ 2   Ändringar och tillägg 

I kollektivavtalet ska också ingå de ändringar och tillägg till avtalets bestämmel-
ser som parterna under avtalets giltighetsperiod träffar överenskommelse om. 

§ 3   Fredsplikt 

Förhandlingar under avtalsperioden enligt denna överenskommelse ska föras 
under fredsplikt. 

§ 4   Prolongering av LOK 16 m.m. 

Med stöd av HÖK 16, § 2 Ändringar och tillägg, prolongeras LOK 16 för 
samma period och med samma uppsägningstider som anges i § 6. Det innebär att 
redan tecknade LOK 16 gäller med ändringar och tillägg samt giltighetstid enligt 
detta avtal. 

§ 5   Rekommendation om LOK 16 

Parterna rekommenderar arbetsgivare som utgör landsting/region, kommun eller 
kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer, som inte tecknat  
LOK 16, att träffa kollektivavtal – LOK 16 – med den utformning och det 
innehåll som framgår av bilaga 6. 

För övriga arbetsgivare anslutna till Arbetsgivarförbundet Pacta och berörda 
arbetstagarorganisationer träffas härmed det lokala kollektivavtalet – LOK 16 – 
enligt bilaga 6 a. 

§ 6   Giltighet och uppsägning 

Såvida inte särskilt anges, gäller HÖK 16 – Prolongerad för perioden  
2016-05-01–2020-04-30 med en ömsesidig uppsägningstid av 3 kalender-
månader. 

Har avtalet inte sagts upp inom föreskriven tid, förlängs dess giltighet för en tid 
av 12 kalendermånader i sänder med en ömsesidig uppsägningstid av 3 kalen-
dermånader. Uppsägning ska vara skriftlig och åtföljd av förslag till nytt kollek-
tivavtal. 
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§ 7   Avslutning 

Förhandlingarna förklaras avslutade. 

Vid protokollet 

 

………………………………………………… 

Justeras 

För Sveriges Kommuner och Landsting 

 

………………………………………………… 

För Arbetsgivarförbundet Pacta 

 

………………………………………………… 

För Svenska Kommunalarbetareförbundet 

 

………………………………………………… 
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Löneavtal 

§ 1   Grundläggande principer för lönesättningen 

Arbetsgivarna har enligt detta avtal fortsatt stort ansvar för lönebildningen. 

Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verk-
samheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, 
produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och differentierad 
och avspegla uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera 
och behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren. 

Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling 
knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat 
uppnås. Det är därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare 
om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön. 

§ 2   Löneöversyner 

Utrymme vid löneöversyn 

1.   Vid löneöversyn beräknas ett utrymme. Utrymmet som fastställs vid löne-
översynstillfället utgörs av summan av ett krontalsbelopp för varje medlem i 
arbetstagarorganisationen som är tillsvidareanställd med månadslön och 
beräknas enligt nedan. 

2016 

a)   Utrymmet utgörs av 520 kronor för anställda som inte omfattas av b) nedan. 

b)   Utrymmet utgörs av 1 020 kronor för anställda med titeln undersköterska 
inom vård och omsorg. 

2017 

a)   Utrymmet utgörs av 530 kronor. 

b)   För undersköterskor inom vård och omsorg tillförs till utrymmet i a) ett 
extra utrymme om 180 kronor per arbetstagare anställd med titeln under-
sköterska inom vård och omsorg. 

   

  Bilaga 1 
till HÖK 16 – 

Prolongerad 
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Anmärkning 
I särskilda boenden i äldreomsorgen, i hemtjänsten och i gruppboenden för personer 
med funktionsnedsättning och därtill kopplade verksamheter, ska med undersköterska 
förstås samtliga arbetstagare med utbildning motsvarande Vård- och omsorgs-
programmet. 

2018 

a)   Utrymmet utgörs av 535 kronor. 

b)   För undersköterskor inom vård och omsorg tillförs till utrymmet i a) ett 
extra utrymme om 150 kronor per arbetstagare anställd med titeln under-
sköterska inom vård och omsorg. 

Anmärkning 
I särskilda boenden i äldreomsorgen, i hemtjänsten och i gruppboenden för personer 
med funktionsnedsättning och därtill kopplade verksamheter, ska med undersköterska 
förstås samtliga arbetstagare med utbildning motsvarande Vård- och omsorgs-
programmet. 

2019 

a)   Utrymmet utgörs av 540 kronor. 

b)   Lokala parter har utöver utrymmet i a) ett extra utrymme om 0,3 procent att 
fördela i lokala förhandlingar. Utrymmet fördelas individuellt och differentierat i 
syfte att öka lönespridningen, i första hand till grupper med yrkesutbildning. 
Detta möjliggör en löneutveckling som premierar kompetens, specialistkunskap, 
yrkesutveckling, resultat och bidrag till verksamhetens mål sett över tid. 

Bestämmelserna om utrymmets beräkning gäller inte hos den arbetsgivare där 
arbetstagarorganisationen har färre än 5 medlemmar. 

Anmärkningar 
1.   Bortsett från bestämmelserna om utrymmets beräkning, hanteras löneöversynen för 
berörda arbetstagare med hänsyn till de förutsättningar som avtalet föreskriver, 
inklusive de grundläggande principerna i § 1. 

2.   För fördelning av utrymmet i b) för 2016 se punkt 2 anmärkning 4. 

Fördelning 

2.   Utrymmet enligt ovan fördelas enligt punkt 6 eller 7 nedan med beaktande 
av bl.a. de grundläggande principerna för lönesättning som framgår av § 1. 

Anmärkningar 
1.   I bilaga 5 till HÖK 16 har de centrala parterna angivit ”Centrala parters syn på 
förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning”. 
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2.   Del av utrymmet kan, efter överenskommelse mellan de lokala parterna, användas 
till andra åtgärder. 

3.   För arbetstagare vars löneökning väsentligt avviker från övriga jämförbara arbets-
tagares löneökning ska lönen motiveras. 

4.   För 2016 gäller att, av utrymmet enligt 1 b) om 1 020 kronor, ska 220 kronor 
fördelas bland 25 procent av undersköterskorna. Vardera utrymme fördelas individuellt 
och differentierat. Detta möjliggör en löneutveckling som premierar kompetens, 
specialistkunskap, yrkesutveckling, resultat och bidrag till verksamhetens mål sett över 
tid. Därigenom ökar också möjligheten till lönekarriär och ökad lönespridning för 
yrkesgruppen. 

5.   För 2017 och 2018 gäller att utrymmet enligt 1 b) fördelas individuellt och 
differentierat i syfte att öka lönespridningen. Detta möjliggör en löneutveckling som 
premierar kompetens, specialistkunskap, resultat och bidrag till verksamhetens mål sett 
över tid. 

3.   Löneöversyn genomförs årligen och löneförändringar ska gälla  
fr.o.m. 1 maj, såvida inte annat överenskoms. 

4.   Lönehöjning för tillsvidareanställda med månadslön avräknas utrymmet. 

5.   Överenskommelse kan träffas om annan beräkningstidpunkt, beräkning av 
utrymmet samt avräkning från utrymmet. 

Lokal förhandlingsordning 

6.   Löneöversyn påbörjas genom en inledande förhandling där lokala parter 
enas om hur den lokala löneöversynsprocessen ska genomföras med beaktande 
av bl.a. de grundläggande principerna i § 1. 

Parterna ska diskutera tidplan för löneöversynen och enas om förhandlings-
modell. Antingen kan dialog chef–medarbetare användas för hela verksamheten 
eller så bedömer lokala parter att förhandling behöver genomföras för del av 
eller hela verksamheten. 

I bilaga 5 till HÖK 16 har de centrala parterna angivit ”Centrala parters syn på 
förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning”. Denna bilaga 
tjänar som vägledning till vad som ska diskuteras och eventuellt ingå i den 
lokala förhandlingsordningen. 

Anmärkningar 
1.   I den lokala förhandlingsordningen kan avtal om ingångslöner och/eller befattnings-
löner inom respektive yrke träffas. 

2.   Lönerna ska vara individuellt differentierade med hänsyn till åstadkomna arbets-
resultat. Därför gäller att: 

– kriterier för differentiering tydliggörs i de olika verksamheterna, 
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– lönen på individnivå avgörs på den nivå i organisationen där den enskildes 
arbetsresultat kan bedömas, 

– individuella samtal förs med arbetstagare om uppställda mål, resultat och med 
koppling till lön. 

3.   Redan träffade lokala avtal om lokal förhandlingsordning med likartat syfte 
påverkas inte av denna punkt. 

Om parterna inte enas om en lokal förhandlingsordning ska respektive lokal part 
utvärdera och motivera vad som behövs för att nå en överenskommelse till 
kommande löneöversyn. 

Efter avslutad löneöversyn enligt lokal förhandlingsordning anses de nya 
lönerna som fastställda och parterna bekräftar de nya lönerna i ett protokoll. 

Förhandling 

7.   Om parterna inte enas enligt punkt 6 ska utrymmet enligt punkt 1 fördelas i 
förhandlingar med arbetstagarorganisationen, med beaktande av bl.a. de grund-
läggande principerna för lönesättning som framgår av § 1. 

8.   Överenskomna belopp i centralt eller lokalt kollektivavtal proportioneras 
med hänsyn till arbetstagarens sysselsättningsgrad samt i förekommande fall 
med tillämplig uppehållslönefaktor enligt vid varje tidpunkt gällande Allmänna 
bestämmelser bilaga U. 

§ 3   Förhandlingar m.m. 

1.   Förhandlingar om lön upptas då part så begär. 

2.   Överenskommelse om lön får träffas med enskild arbetstagare. 

Anmärkningar 
1.   Vid nyanställning ska lönen sättas med beaktande av lönestrukturen för 
motsvarande befattningar hos arbetsgivaren. 

2.   Möjligheterna till överenskommelse om lön mellan arbetsgivare – arbetstagare, vid 
andra tillfällen än nyanställning, förutsätter att de lokala parterna enats om principer 
härför. 

3.   Överenskommelse arbetsgivare – arbetstagare ska ingå i det kollektivavtal som 
upprättas mellan parterna i nästkommande löneöversynsförhandling. 

3.   Central förhandling kan påkallas i fall som framgår av § 6. 

§ 4   Fredsplikt 

Förhandlingar som avses i §§ 2 och 3 ska föras under fredsplikt.  
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§ 5   Klassificering 

Klassificering sker i enlighet med bilaga 3 till Överenskommelse om löne-
statistik. 

För att säkerställa kvaliteten i de centrala partsgemensamma statistikunderlagen 
krävs en kontinuerlig lokal översyn av de anställdas kod enligt klassificerings-
systemet Arbetsidentifikation, AID. Ansvaret åligger lokala parter. 

§ 6   Förhandlingsordning 

1.   Central part får påkalla central förhandling senast en månad efter det att den 
lokala förhandlingen avslutats enbart i fråga om fördelning (§ 2 punkt 7) enligt 
respektive löneöversyn. 

Anmärkning 
Vid hantering av lönefrågorna enligt § 2 punkt 6 kan centrala förhandlingar påkallas 
endast då utrymmet inte lagts ut. 

2.   Enas inte de centrala parterna ska frågan bindande avgöras av särskild 
skiljenämnd, om central part begär prövning av frågan genom skriftlig fram-
ställan inom en månad från den dag, då den centrala förhandlingen anses 
avslutad. 

§ 7   Lägsta löner 

1.   Den fasta kontanta lönen för arbetstagare som fyllt 19 år ska  
fr.o.m. 2016-05-01 uppgå till lägst 18 398 kronor och fr.o.m. 2017-05-01 uppgå 
till lägst 18 700 kronor och fr.o.m. 2019-01-01 uppgå till lägst 19 100 kronor 
och fr.o.m. 2020-01-01 uppgå till lägst 19 550 kronor. 

För arbetstagare som under avtalsperioden fyller 19 år ska lönebeloppet enligt 
ovan gälla kalendermånaden efter det att arbetstagaren fyllt 19 år. 

2.   Den fasta kontanta lönen för arbetstagare som har yrkesförberedande 
gymnasieutbildning ska fr.o.m. 2016-05-01 uppgå till lägst 20 474 kronor och 
fr.o.m. 2017-05-01 uppgå till lägst 20 850 kronor och fr.o.m. 2019-01-01 uppgå 
till lägst 21 300 kronor och fr.o.m. 2020-01-01 uppgå till lägst 21 750 kronor.
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Allmänna bestämmelser 
Se särtryck 

 

   

  
 

Bilaga 2 
till HÖK 16 – 

Prolongerad 
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Centrala och lokala protokollsanteckningar 

Anteckningar till Löneavtal 

Löneöversyn 

1.   Yrkande från respektive part ska, såvida inte annat lokalt överenskoms, 
presenteras för motparten senast 3 månader före den tidpunkt som respektive 
löneöversyn avses gälla från. Yrkandena förutsätts vara motiverade och ha sin 
grund såväl i arbetsrättslagstiftningen som i löneavtalets ”Grundläggande 
principer för lönesättningen”. 

Annan åtgärd än lön 

2.   Om lokal överenskommelse innebär annan åtgärd än lön ska detta för berörd 
arbetstagare särskilt anges. Sådan åtgärd ska även beaktas när arbetsgivaren 
enligt diskrimineringslagen genomför kartläggning och analys av löner och 
andra anställningsvillkor. 

Innehåller överenskommelse enligt ovan avkortad arbetstid ska den för jäm-
förelse enligt diskrimineringslagen i lönehänseende beräknas på följande sätt: 

arbetstagarens fasta kontanta lön efter arbetstidsförkortning delas med kvoten av 
ordinarie arbetstid för arbetstagaren efter arbetstidsförkortning per vecka genom 
ordinarie arbetstid för heltid enligt centralt kollektivavtal. 

Löneöversyn för ackordsavlönade 

3.   Tillsvidareanställda ackordsarbetare bidrar till löneutrymmet enligt Löne-
avtalets § 2. Lönehöjning för ackordsarbetande avräknas utrymmet. 

Visstidsanställdas lönesättning 

4.   Löneavtalets § 1, Grundläggande principer för lönesättning, omfattar alla 
medarbetare. Samma lönepolitiska grunder gäller för de anställda oberoende av 
anställnings- eller avlöningsform. 
  

   

  Bilaga 3 
till HÖK 16 – 

Prolongerad 
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Löneavtalets tillämpning 

5.   Endera lokal part äger möjlighet att påkalla central partsgemensam konsul-
tation med syfte att stödja parterna att nå en lokal förhandlingsordning. 

Anmärkning 
I bilaga 5 till HÖK 16 – Prolongerad, redogör centrala parter för sin syn på förutsätt-
ningarna för en väl fungerande individuell lönesättning. 

Anteckningar till AB 

Arbetstid 

1.   För undersköterska, vårdare, barnskötare, ambulanssjukvårdare, laboratorie-
biträde, röntgenbiträde, mottagningsbiträde, vårdbiträde, hemvårdare, 1:e hem-
vårdare, 1:e skötare, överskötare, skötare, socioterapeut, 1:e socioterapeut, 
sjukvårdsbiträde, barnhemsbiträde, elevassistent ska arbetstiden för heltids-
anställd arbetstagare med ständig nattjänstgöring utgöra i genomsnitt 36 timmar 
och 20 minuter. Arbetstagare som har arbetstid förlagd till såväl dag- som natt-
tjänstgöring, s.k. rotationstjänstgöring, ska ha en genomsnittlig veckoarbetstid 
av 36 timmar och 20 minuter inom beräkningsperioden. Detta gäller under 
förutsättning av att nattpassen under beräkningsperioden utgör minst 20 procent 
av den totala arbetstiden. 

2.   Arbetstagare som har ordinarie arbetstid förlagd till vardag såväl som sön- 
och/eller helgdag ska tillförsäkras 9 fridagar per 4-veckorsperiod. Motsvarande 
ska gälla vid längre beräkningsperioder. Möjlighet att avstå enstaka fridag finns 
för arbetstagare som så önskar. 

3.   Förlängs beräkningsperioden med stöd av § 13 mom. 6 f) och arbete därmed 
förläggs till lördag–söndag i större utsträckning än tidigare fordras lokalt kollek-
tivavtal. 

4.   Om en arbetstagares arbetspass sträcker sig över dygnsgränsen (midnatt) ska 
arbetspasset hänföras till det dygn under vilket den övervägande delen av arbets-
passet infaller. 

Arbetstid 

För landstingssektorn och f.d. Privoföretag anslutna till Pacta gäller 

5.   För laboratoriebiträde, röntgenbiträde, obduktionstekniker, överskötare,  
1:e skötare, skötare, socioterapeut, 1:e socioterapeut, undersköterska, sjukvårds-
biträde, mottagningsbiträde, barnskötare, baderska, badbiträde, fotvårdsspecia-
list, ambulanssjukvårdare, arbetsterapibiträde, elevassistent, vårdare i behand-
lingsarbete, barnhemsbiträde, vårdare, vårdbiträde, vårdbiträde öppen vård, 
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förrådsbiträde, 1:e kock, kokerska, kock, kallskänka, serveringsbiträde, köks-
biträde, överstäderska, städerska, sömmerska, sömnadsbiträde, tvättmaskin-
skötare, tvättbiträde vars ordinarie arbetstid är förlagd till vardag såväl som sön- 
och helgdag eller till vardag och helgdag ska arbetstiden för heltidsanställd  
arbetstagare utgöra i genomsnitt 37 timmar per vecka. 

Övertid 

6.   För personal inom kommunernas industriella verk och allmänna arbeten 
m.m. anställda som yrkesarbetare, park- och trädgårdsarbetare, förrådsarbetare, 
anläggningsarbetare, bil- och maskinförare, renhållningsarbetare eller elmontör 
ska, om inte annat lokalt överenskommits, följande gälla: 

Om övertidsarbete, som inte kommer omedelbart efter den ordinarie arbetstiden 
eller omedelbart efter på denna följande måltidsrast av normal längd, inställs 
eller inte uppgår till 2 timmar utges lön för 3 timmar, när arbetstagare inkallas 
till tidpunkt efter kl. 24.00 och senast kl. 05.00, och lön för 2 timmar, när arbets-
tagaren inkallas till annan tidpunkt. Arbetstagare som inkallas till övertidsarbete 
under tid då de fullgör jour eller beredskap, är inte berättigade till minimiersätt-
ning vid övertidsarbete. 

Obekväm arbetstid 

7.   Till vårdbiträde i kommun och till vårdpersonal i landsting inom psykiatri 
och hemsjukvård utges tillägg för obekväm arbetstid vid fyllnads- och övertids-
arbete. 

Jour och beredskap 

8.   Organisatoriska och andra åtgärder bör vidtas så att jouruttag begränsas till 
vad som sägs i ATL. 

Där detta av bl.a. verksamhetsmässiga skäl inte går att genomföra är parterna 
beredda att träffa överenskommelse om erforderligt överuttag av jour i kollek-
tivavtal. 

Semester 

9.   Arbetstagare som är månadsavlönad och har semesterlagens semesterår får 
semesterlönetillägg med 1 100 kronor per semesterdag för högst 25 av årets 
betalda semesterdagar. Detta gäller för heltidsanställd arbetstagare. Beloppet 
minskas med hänsyn till sysselsättningsgrad och partiell ledighet. 
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För vissa arbetsgivare anslutna till Pacta gäller 

10.   Enskilda överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare får inte 
innebära att arbetstagarens rättigheter enligt § 27 inskränks. 

11.   Följande arbetsgivare ska tillämpa § 27 mom. 21 a). 

– Capio S:t Görans sjukhus AB 

– Danderyds sjukhus 

– Södersjukhuset 

– Södertälje sjukhus 

Detsamma ska gälla för eventuella ytterligare akutsjukhus som ansluter sig till 
Pacta. 

Sjuklön m.m. 

12.   Har arbetsgivare och arbetstagarorganisation träffat överenskommelse, som 
komplement till lön enligt §§ 16–17 och bilaga U om prestationslön, ackordslön, 
resultatlön eller liknande eller andra alternativa löneformer, får parterna även 
träffa kollektivavtal om huruvida och på vilket sätt sådan lön ska ingå i beräk-
ningsunderlag för sjuklön enligt 6 § SjLL. Sådan förhandling får endast föras 
som lokal förhandling. 

13.   Arbetsgivaren kan efter prövning medge att ersätta arbetstagare för 
inkomstbortfall, i form av lön och andra anställningsförmåner enligt § 28  
mom. 5, som uppstått i samband med personskada genom våld och/eller 
misshandel i arbetet. Ersättning utges endast för den del av lönebortfallet som 
inte ersätts på annat sätt. Ersättningen inbegriper semesterlön och semester-
ersättning enligt avtalet och semesterlagen. 

Civil- och värnplikt 

14.   AB § 30 Civil- och värnplikt i dess lydelse 2012-04-30 gäller såvida inte de 
lokala parterna träffar överenskommelse om annat. 

Uppsägningstider för arbetsgivare som är medlem i Pacta 

15.   Arbetsgivare som är medlem i Pacta kan besluta att § 33 mom. 1 a) ska 
gälla för verksamheten. 
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För vissa arbetsgivare anslutna till Pacta gäller 

16.   Följande arbetsgivare ska tillämpa uppsägningstiderna i § 33 mom. 1 a) 

– Capio S:t Görans sjukhus AB 

– Danderyds sjukhus 

– Södersjukhuset 

– Södertälje sjukhus 

Detsamma ska gälla för eventuella ytterligare akutsjukhus som ansluter sig till 
Pacta. 

Bilaga J 

17.   Möjlighet till lokal avvikelse mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisa-
tion införs avseende planerade insatser. 

I det fall det finns lokala kollektivavtal ska dessa ha fortsatt giltighet till dess 
uppsägning sker. 

Övriga anteckningar 

Lokalt arbete i syfte att öka heltidsarbete 

1.   Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid 
nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta 
heltid. Alla arbetsgivare ska därför, med utgångspunkt från verksamhetens 
behov och resurser, ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid 
ska öka. Planen ska finnas på plats senast 2017-12-31 och utgöra en utgångs-
punkt för det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram till 2021-05-31. 

Planen ska processas med den lokala arbetstagarorganisationen i samverkan 
eller genom förhandling enligt medbestämmandelagen om samverkansavtal 
saknas. 

Lokal part äger möjlighet att påkalla central partsgemensam konsultation i syfte 
att stödja lokala parters arbete. 

För att åstadkomma en god arbetsmiljö bör vidare en sammanhållen arbetstid 
eftersträvas om det är möjligt utifrån verksamhetens behov. 

Denna protokollsanteckning gäller inte arbetsgivare med färre än 200 anställda. 
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Förstörda persedlar 

2.   Arbetstagare äger rätt till ersättning för under arbetet av vårdtagare/omsorgs-
tagare/patient förstörda persedlar och tillhörigheter. 

Tjänstedräkt m.m. 
För landstingssektorn gäller 

3.   Har arbetstagare ålagts att bära arbetsrockar (motsvarande) i arbetet ska 
arbetstagare även fortsättningsvis få dessa tillhandahållna av arbetsgivaren. 
Dessa utlämnas med nyttjanderätt under arbetet. Tvätt och erforderlig efter-
behandling ombesörjs och bekostas av arbetsgivaren. 

Distansarbete 

4.   Parterna konstaterar att vissa frågor kan behöva regleras i samband med 
arbete på distans. Vid införande av distansarbete är det därför av vikt att t.ex. 
följande frågor beaktas: omfattning av distansarbetet, arbetstagarens tillgäng-
lighet, anställningsvillkor, arbetsuppgifter, teknisk utrustning, säkerhets- och 
skyddsfrågor, arbetsmiljöfrågor, uppföljning och utvärdering. 

Vid sådan reglering är det även av vikt att följande frågor beaktas enligt 
ramavtalet på europeisk nivå: definition, frivillighet, privatliv och utbildning. 

Personlig assistent, ledsagare och avlösare 

5.   Vid provanställning av personlig assistent, ledsagare och avlösare gäller inte 
§ 4 mom. 2. I stället gäller provanställning enligt 6 § LAS. 

6.   Personlig assistent, ledsagare och avlösare anställd med stöd av lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS), undantas från reglerna i  
22 § LAS. 

7.   Företrädesrätt enligt 25 § LAS gäller inte anställning där den enskilde funk-
tionshindrade anmodat annan personlig assistent, ledsagare eller avlösare. 

Feriearbetande skolungdom 

8.   Lokala företrädare för Svenska Kommunalarbetareförbundet ska underrättas 
för det fall kommunen/landstinget/regionen avser att vidta sysselsättningsåtgär-
der för feriearbetande skolungdom. 
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Sammanläggning av anställningar 

9.   Är arbetstagare anställd samtidigt i flera anställningar hos samme arbets-
givare kan lokala förhandlingar upptas syftande till att anställningarna samman-
läggs till en anställning. Tvist om sammanläggning i enskilt fall kan inte 
hänskjutas till central förhandling. Uppstår tvist om den principiella innebörden 
av denna rekommendation kan sådan tvist däremot föras som central förhand-
ling. 

Lön vid annan anställning på grund av organisatoriska skäl eller sjukdom 

10.   Om inte annat överenskoms mellan arbetsgivare och arbetstagare och/eller 
arbetstagarorganisation gäller följande: 

Om en arbetstagare på grund av organisatoriska skäl eller sjukdom omplaceras 
till en annan anställning utanför anställningsavtalet och överenskommelse 
träffats om lägre lön utges ett tillägg till arbetstagaren. Tillägget utgörs av 
mellanskillnaden mellan den gamla och den nya lönen. De första 12 månaderna 
utbetalas hela tillägget. Därefter minskas tillägget med 1/12 av tillägget per 
kalendermånad. 

Om den nya anställningen innebär lägre sysselsättningsgrad reduceras tillägget 
enligt följande 

(a - b) x c = d 

a = ursprunglig lön vid heltid 

b = ny lön vid heltid 

c = ny sysselsättningsgrad 

d = tillägg 

Vid stadigvarande förflyttning enligt AB § 6 tillämpas inte denna reglering. 

För det fall avvikande lokal överenskommelse har träffats som reglerar ovan-
stående äger dessa fortsatt giltighet. 

Musikerförbundet 

11.   Detta avtal gäller jämväl Musikerförbundet med undantag av Löneavtal, 
bilaga 1 till HÖK 16, § 3 punkt 2 anmärkning 1–3. 
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Pensionsavgifter 

12.  Sedan lokalt kollektivavtal om löneväxling träffats kan arbetsgivaren och 
arbetstagaren överenskomma om att arbetstagaren får avsätta del av avlönings-
förmåner till avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL §§ 13–14 och 
AKAP-KL bilaga 2 punkt 6. 

Träffas lokalt kollektivavtal om löneväxling mellan Svenska 
Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) och arbetsgivaren är det lokala 
kollektivavtalet giltigt först efter godkännande av förbundet centralt. 

13.   Till följd av avvecklingen av PA-KL:s pensioneringsperiod 63–65 år och 
pensionsåldern 63 år har bildats ett utrymme. 

a)   För en arbetstagare, med anställning hos arbetsgivaren sedan  
den 31 december 2003 eller tidigare som är reglerad i LOK med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, gäller följande pensionsavgifter. Arbetstagaren 
behåller pensionsavgiften så länge han eller hon har en fortlöpande anställning 
enligt LOK med Kommunal. 

– Om KAP-KL gäller för arbetstagaren och han eller hon är född år 1946 eller 
tidigare, avsätts – utöver vad som följer av KAP-KL § 11 mom. 1 anmärk-
ning 1 – en årlig pensionsavgift beräknad i procent av avgiftsunderlaget 
enligt KAP-KL § 12. Procentsatsen är 1,0 procent. 

– Om PFA 98 eller PFA 01 gäller för arbetstagaren och han eller hon är född  
år 1975 eller tidigare, avsätts – utöver vad som följer av PB § 8 i tillämpligt 
PFA – en årlig pensionsavgift beräknad i procent av avgiftsunderlaget enligt 
PB § 11 i tillämpligt PFA. Procentsatsen är 1,0 procent. 

b)   För en arbetstagare som inte omfattas av a) gäller följande pensionsavgifter. 

– Om KAP-KL gäller för arbetstagaren och han eller hon är född år 1946 eller 
tidigare, avsätts – utöver vad som följer av KAP-KL § 11 mom. 1 anmärk-
ning 1 – en årlig pensionsavgift beräknad i procent av avgiftsunderlaget 
enligt KAP-KL § 12. Procentsatsen är 0,5 procent. 

– Om PFA 98 eller PFA 01 gäller för arbetstagaren, avsätts – utöver vad som 
följer av PB § 8 i tillämpligt PFA – en årlig pensionsavgift beräknad i  
procent av avgiftsunderlaget enligt PB § 11 i tillämpligt PFA. Procentsatsen 
är 0,5 procent. 
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Bestämmelser för arbetstagare som även har anställning enligt kollektivavtalet 

Räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 

14.   Oavsett vad 14 § 1 st. arbetstidslagen föreskriver kan beredskap enligt 
kollektivavtalet RiB förläggas under en arbetstagares veckovila. Sker aktivt 
arbete under beredskapen ska arbetstagaren ges motsvarande kompensations-
ledighet eller annat lämpligt skydd. 

15.   Anställningstid som har intjänats enligt kollektivavtalet RiB tillgodoräknas 
inte tidsmässigt vid tillämpning av 5, 5 a, 22, 25 §§ lagen om anställningsskydd. 

16.   För arbetstagare som omfattas av detta avtal och samtidigt har en anställ-
ning enligt kollektivavtalet RiB ska löneavdrag göras först från och med den 
andra timmen i samband med insatser som föranletts av larm. 
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Centrala protokollsanteckningar 

Anteckningar till Löneavtal 

Skiljenämnd 

1.   Skiljenämnden består av 3 ledamöter, av vilka Sveriges Kommuner och 
Landsting utser en, berörd arbetstagarorganisation (den centrala arbetstagar-
organisationen) en och nämnda parter gemensamt en, tillika ordförande. 

De centrala parterna svarar envar för sina representanters kostnader för 
medverkan i nämnden. Kostnaderna för ordförandens medverkan delas lika 
mellan parterna. 

Jämställdhet 

2.   I diskrimineringslagen åläggs arbetsgivare och arbetstagare att verka för att 
utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan 
kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. 

För att en utveckling i denna riktning ska vara möjlig på en övergripande 
nationell nivå krävs ett långsiktigt och målmedvetet arbete. Dessutom fordras en 
samsyn på arbetsmarknaden framför allt inom och mellan de fackliga organisa-
tionerna. 

Lönepolitik 

3.   Det är angeläget att arbetsgivaren arbetar fram grundläggande och lång-
siktiga lönepolitiska riktlinjer för lönesättningen. Dessa övergripande riktlinjer 
bör vara enhetliga för arbetsgivarens olika verksamheter. 

Uppföljning lokal lönebildning 

4.   Centrala parter konstaterar att en väl fungerande lokal lönebildning i enlighet 
med Löneavtalet ska leda till att sambandet tydliggörs mellan löneutvecklingen 
och arbetsuppgifternas svårighetsgrad, kompetens, yrkeskunnande och övriga 
krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och 
resultat i förhållande till verksamhetsmålen. 

   

  Bilaga 4 
till HÖK 16 – 

Prolongerad 
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Centrala parter ska med början hösten 2017 gemensamt följa upp och analysera 
löneutvecklingen för Kommunals medlemmar generellt och för undersköterskor 
specifikt, i syfte att belysa löneutvecklingen inom avtalsområdet och se om 
förändringarna i löneavtalet får avsedd effekt på lönestrukturen. 

Arbetet ska vara slutfört senast den 31 december 2018. 

Lägsta lön 2020 

5.   Centrala parter är överens om att värdet av höjningen av lägsta lön för 2020 
ska ingå i på HÖK 16 – Prolongerad följande centrala avtal. Lägsta lön för året 
2020 är därmed fastställd. 

Partsgemensamma konferenser om utveckling av den lokala lönebildnings-

processen 

6.   Parterna utvecklade i och med HÖK 16 möjligheterna till en väl fungerande 
lokal lönebildningsprocess. Med syftet att ge ytterligare stöd för utveckling av 
den lokala lönebildningen ska partsgemensamma konferenser genomföras. 
Målet är att lokala parters arbete med lönebildningsprocessen ska hålla en hög 
kvalitet och att arbetstagarens resultat och löneutveckling ska knytas samman så 
att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. 

På konferenserna ska lokala parter ges möjlighet att diskutera vilka framgångs-
faktorer/arbetsområden som är avgörande för att nå målet med en väl fungeran-
de lokal lönebildning. 

Anteckningar till AB 

Arbetstid 

1.   Arbetsgivare som tillämpar en kortare kontorsarbetstid än i genomsnitt  
40 timmar per helgfri vecka, får bibehålla denna oberoende av bestämmelserna i 
§ 13 mom. 2. 

2.   Dygnsvila enligt arbetstidslagen (ATL) bör så långt det är möjligt följas vid 
förläggning av ordinarie arbetstid. 

Om dygnsvilan enligt arbetstidslagen (ATL) utifrån ett verksamhetsperspektiv 
inte kan uppnås bedömer parterna att objektiva skäl finns till att tillämpa de 
avvikelser från ATL som anges i AB § 13 mom. 6 g)–h) och bilaga J. Parterna 
anser att arbetstagare därigenom erhåller lämpligt skydd enligt EG:s arbetstids-
direktiv 2003/88/EG, artikel 18, genom gällande kollektivavtalsreglering och 
lagstiftning. 
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Medbestämmandelagen 

3.   33 § MBL är inte tillämplig på AB § 27, på lokal överenskommelse som kan 
ha träffats med stöd av bestämmelserna i AB § 5 mom. 1 b) eller på § 27  
mom. 9. 

4.   Bestämmelserna i AB innebär inte någon reglering av MBL:s dispositiva 
regler med undantag av § 4 mom. 2, § 10 mom. 7, § 11, § 12 mom. 1, § 13  
mom. 5, § 22 mom. 6 och § 27 mom. 9. 

Lokal företrädare för arbetstagarorganisation 

5.   I AB anges att arbetsgivaren och arbetstagarorganisation får träffa kollek-
tivavtal i vissa i avtalet angivna frågor. Sådant kollektivavtal får endast träffas 
med Svenska Kommunalarbetareförbundets lokalavdelningar (Kommunal) om 
inte den centrala arbetstagarorganisationen skriftligen meddelar arbetsgivaren 
annat. 

Övriga anteckningar 

Förhandling om ändringar i AB m.m. 

1.   Endera part kan påkalla förhandling om ändringar i AB under avtals-
perioden. 

Räddningstjänstpersonal m.fl. 

2.   Räddningstjänstpersonal samt skorstensfejare som deltar i utbildning vid 
MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), skolor erhåller fri kost 
och logi som tillhandahålles av utbildningsenheten. 

Utbildningen bedrivs som internatutbildning av MSB. 

MSB debiterar arbetsgivaren (kommunen) för kurskostnaden. 

Arbetstagare som deltar i utbildning vid MSB:s skolor erhåller även fria hem-
resor med billigaste färdsätt var 14:e dag under hela utbildningstiden. Om 
restiden överstiger 6 timmar vid enkel resa, får flyg användas. 

Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar kommunerna att tillämpa 
ovanstående förmånsregler under avtalsperioden. 

3.   Som en del i arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete är det naturligt 
att det finns rutiner om ”reaktivering” för utryckningspersonal vid återinträde i 
tjänst efter längre frånvaro. 
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Partsgemensamma arbeten 

4.   Parterna är överens om att kompetens hänger samman med möjligheten till 
löneutveckling. Den enskildes vidareutveckling av den egna kompetensen, 
genom erfarenhet och utbildning, i för verksamheten värdefulla områden, ger 
förutsättningar att bidra till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produk-
tivitet och kvalitet och därmed möjliggörs en god löneutveckling. 

Mot bakgrund av detta och framtida rekryteringsbehov av bl.a. undersköterskor 
ska parterna arbeta för att öka tillgången till och intresset för yrkesutbildning på 
gymnasial nivå. Därutöver arbetar parterna gemensamt för att öka möjligheterna 
till utveckling i yrket och att göra karriär inom vård och omsorg. Det kan 
konstateras att floran av utbildningar på yrkeshögskolan är rik, att det saknas en 
långsiktig strategi och att utbudet inte matchar verksamheternas behov. Genom 
en ökad möjlighet till utveckling i undersköterskans yrkesroll ökar även möjlig-
heten till lönekarriär och som en följd därav en ökad lönespridning inom 
gruppen. Genom arbetet önskar parterna gemensamt påverka yrkeshögskolan för 
att säkerställa att rätt utbildningar av tillräcklig kvalitet tillhandahålls. Vidare 
önskar parterna sprida kunskap om hur undersköterskans ökade kompetens och 
specialisering kan användas inom vård och omsorg samt hur det ökade bidraget 
till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet bättre 
kan uppmärksammas i den lokala lönebildningen. Därmed främjas en bättre 
löneutveckling över yrkeslivet och en ökad lokal lönespridning. 

Arbetet ska vara slutfört senast 2018-12-31. 

5.   För att stödja arbetet med kompetensförsörjning ska centrala parter gemen-
samt arbeta för att andelen medarbetare som arbetar heltid ökar. Målsättningen 
är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och 
att redan anställda medarbetare i högre uträckning ska arbeta heltid. 

Parterna ska vidare med utgångspunkt i verksamhetens behov och med hänsyn 
till en god arbetsmiljö gemensamt utarbeta råd och stöd till lokala parter i syfte 
att stödja arbetet med att öka andelen medarbetare som arbetar heltid. Ambitio-
nen är att med utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser, bistå med 
hur man kan arbeta med organisation, bemanning och personalplanering. 

Centrala parter ska från 2016 årligen göra en uppföljning av utvecklingen på 
nationell nivå avseende ökningen av heltidsanställningar, heltidsarbetande samt 
förekomsten av tidsbegränsade anställningar. Parterna ska utifrån resultatet varje 
år ta ställning till om vidare åtgärder behöver vidtas för att stödja lokala parters 
arbete. 

Arbetet ska vara slutfört 2021-05-31. 
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6.   Centrala parter ska gemensamt bistå lokala parter i arbetet med att förebygga 
ohälsa genom att utarbeta råd och stöd och på andra sätt bidra i arbetet. Fokus 
kommer bland annat att läggas på ansvariga chefers förutsättningar att bedriva 
systematiskt arbetsmiljöarbete och arbete med hälsofrämjande åtgärder. Parterna 
ska också genomföra ett antal regionala temadagar med målgruppen första 
linjens chefer och skyddsombud. Målsättningen är att förebygga ohälsa och 
därmed minska sjuktalen. 

Arbetet ska vara slutfört 2020-12-31. 

7.   Centrala parter ska med utgångspunkt från räddningstjänstens behov gemen-
samt belysa och analysera frågor av betydelse för verksamhetens organisation, 
bemanning och arbetstidsförläggning samtidigt som arbetsmiljöperspektivet 
beaktas. En av dessa frågor är uppföljningen av arbetstidsförläggningen och 
kopplingen till det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Arbetet ska vara slutfört senast 2018-12-31 

8.   Parterna är överens om att förmågan att attrahera och rekrytera personal 
inom räddningstjänsten, liksom att motivera och utveckla redan anställda, har 
stor betydelse för verksamhetens kvalitet och effektivitet. Parterna ska gemen-
samt utvärdera vilken kompetens som kan behövas i framtiden utifrån flera nya 
arbetsuppgifter och därmed det eventuella utbildningsbehovet. 

Arbetet ska vara slutfört 2018-12-31. 
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Centrala parters syn på förutsättningar för en väl 
fungerande individuell lönesättning 

Denna bilaga anknyter till Löneavtalet och lönebildningsprocessen. En förut-
sättning för att lokala parter ska enas om lokal förhandlingsordning och bidra till 
en bra löneöversynsprocess är att bilagans olika delar, lokala förutsättningar och 
praktiska tillämpning diskuteras. 

Löneavtalet utgår från en lönesättning som är individuell och differentierad. En 
arbetstagares lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder såsom arbetsupp-
gifternas svårighetsgrad, kompetens, yrkeskunnande och övriga krav som är 
förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat i 
förhållande till verksamhetsmålen. 

En förutsättning för att lönesättningen ska kunna fungera väl är att arbetsgivaren 
arbetat fram grundläggande och långsiktiga lönepolitiska riktlinjer för lönesätt-
ningen. Dessa riktlinjer måste vara kända och diskuterade med medarbetarna i 
organisationen för att bidra till det positiva sambandet mellan lön, motivation 
och resultat. 

För att denna lönebildningsprocess ska bli framgångsrik förutsätts att parterna 
lokalt finner former för hur det lönepolitiska arbetet ska genomföras. I detta 
arbete finns ett antal beståndsdelar som det är särskilt viktigt att finna samsyn 
kring. De centrala parterna vill därför inledningsvis i nedanstående punkter peka 
på några viktiga delar av processen som ökar möjligheterna för en väl fungeran-
de löneöversynsprocess. 

– Hur dialogen/informationen kring den av arbetsgivaren fastställda över-
gripande lönepolitiken ska genomföras. 

– Att medarbetarna ges möjlighet till delaktighet i dialogen kring utformningen 
av de verksamhetsbaserade lönekriterierna t.ex. genom att utnyttja nuvarande 
samverkanssystems möjligheter till dialog på arbetsplatserna. 

– Kriterier behöver tydliggöras i de olika verksamheterna så att de är väl kända 
för arbetstagaren. Kriterierna ska vid behov uppdateras och bör vara viktade 
på arbetsplatsnivå. 

   

  Bilaga 5 
till HÖK 16 – 

Prolongerad 
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– Lönen på individnivå avgörs på den nivå i organisationen där det är möjligt 
att bedöma den enskilde arbetstagarens arbetsresultat. Samtal förs med 
arbetstagaren om uppställda mål, resultat och med koppling till lön. 

– Vid nyanställning ska arbetstagarens tidigare utbildning och erfarenheter 
beaktas i lönesättningshänseende. Lönen ska sättas utifrån arbetsgivarens 
befintliga lönestruktur. 

– Att behovet av verksamhetsbaserad kompetensutveckling uppmärksammas 
liksom det positiva sambandet mellan denna och medarbetarens möjligheter 
att påverka sin egen löneutveckling. 

– Formerna och förutsättningarna för genomförandet av de individuella 
samtalen samt eventuella handlingsplaner. 

– Vid analys av arbetsgivarens lönestruktur är det viktigt att grupper med liten 
lönespridning uppmärksammas och att lönespridningens betydelse för goda 
resultat beaktas. 

– Det är naturligt att i lönebildningsprocessen uppmärksamma också arbets-
tagare som är frånvarande på grund av sjuk- eller föräldraledighet. 

– I den lokala förhandlingsordningen kan avtal om ingångslöner och/eller 
befattningslöner inom respektive yrke träffas. 

– Övergripande utgångspunkt ska även vara att lagstiftning om diskriminering 
beaktas. 

När lokal förhandlingsordning träffats 

Lokala parter ska genomföra samtal om arbetsgivarens planerade åtgärder vid 
varje löneöversyn. Ett samtal som är väl förberett av arbetsgivaren ökar graden 
av tydlighet och därmed tilltron till arbetsgivaren som lönesättare. Exempel på 
inslag i samtalet kan vara arbetsgivarens syn på lönestrukturfrågorna, dvs. 
önskade lönerelationer mellan grupper såväl som lönespridningen inom en 
grupp. Ett aktivt deltagande av de lokala parterna bidrar verksamt till att 
önskvärd tydlighet uppnås. 

Det ligger i respektive parts ansvar att medverka genom egna förberedelser och 
aktivt deltagande. De lokala parterna ska eftersträva att finna samarbetsformer 
som stödjer ett aktivt arbete där verksamhetsmål och budgetprocess knyts 
samman med de lönepolitiska frågorna. 

Löneöversyn sker utifrån den lokala förhandlingsordningen antingen genom att 
arbetsgivaren lämnar förslag i dialog om ny lön till berörd arbetstagare, eller 
genom förhandling. Oavsett modell ska förslagen utformas med beaktande av en 
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ökad lönespridnings betydelse för goda resultat och ska ha sin grund i väl kända 
kriterier. De grundläggande principerna för lönesättning som framgår av § 1 ska 
beaktas. 

I en löneöversyn enligt modellen chef–medarbetare är det av särskild betydelse 
att tydlighet finns om det samtalstillfälle där arbetsgivaren lämnar förslag till ny 
lön. Graden av förståelse för förslaget till ny lön hänger samman med hur väl 
arbetsgivaren tydliggör motiven liksom hur dialogen genomförs. 

Utöver detta ska följande särskilt beaktas: 

Rollfördelning 

Arbetsgivare har olika förutsättningar för hur lönebildningsprocessen drivs. 
Oavsett storlek och organisatoriska indelningar förutsätts dock en tydlighet i 
uppdrag och ansvar för respektive nivå. I detta ligger också att chefens uppdrag 
och ansvar i löneprocessen tydliggörs. 

Tidplan för löneöversynsarbetet 

Ett individuellt lönesystem förutsätter avstämningar och uppföljningar. Därför är 
det naturligt att även löneöversynen återkommer årligen. 

Genom en god planering kan respektive löneöversyn slutföras innan tidpunkten 
för ikraftträdande. 

Analys av löner 

Löneavtalet förutsätter att arbetsgivaren bl.a. kartlägger och analyserar sina 
löner. Därutöver kräver diskrimineringslagen kartläggning och analys ur 
jämställdhetssynpunkt. 

Lönerelationerna mellan och inom olika yrkesgrupper avspeglar arbetsgivarens 
ställningstaganden. Därför är det en viktig förutsättning att de förtroendevalda 
diskuterar och tar ställning till rådande och önskvärda lönerelationer. 

Kartläggning och analys av olika arbeten/yrken som visar lönenivåer/lönesprid-
ningar mellan grupper och lönespridningar inom grupper görs utifrån löne-
politisk synpunkt, samt utifrån skillnader i lön kvinnor/män respektive skillnader 
i lön kvinno-/mansdominerade grupper. 

Kartläggning och analys följs sedan av en handlingsplan grundad på arbetsgiva-
rens ställningstaganden. Handlingsplanen med koppling till den egna lönepoliti-
ken utvisar arbetsgivarens önskvärda lönerelationer och lönespridningar inför 
kommande löneöversyner utifrån verksamhetens mål och behov. 
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Det är väsentligt att se analys av löner och den därpå bestämda handlingsplanen 
tillsammans med arbetsgivarens övriga ambitioner och prioriteringar samt 
konsekvenser av diskrimineringslagstiftning som en helhet. Detta möjliggör för 
arbetsgivaren att redan i budgetarbetet ta ett helhetsgrepp på olika verksamheters 
totala behov av åtgärder. 

Grunden för att få acceptans för lönebilden hänger både samman med en 
konsekvent tillämpning av lönepolitiken och delaktighet för de anställda. 

Arbetsgivaren bör arbeta strategiskt med att åstadkomma en önskvärd 
lönestruktur. Detta möjliggör en löneutveckling som premierar kompetens, 
yrkeskunnande, specialistkunskap, resultat och bidrag till verksamhetens mål 
sett över tid. Arbetsgivarens syn på de övergripande lönestrukturfrågorna blir 
därmed en viktig del i diskussionen. 

Inför löneöversyn 

Inför löneöversyn är det angeläget att genomföra en analys av vilka behov av 
löneökningar som finns med avseende på arbetstagarnas bidrag till verksam-
hetsförbättringar, behov av nyrekrytering, möjlighet att behålla personal, graden 
av måluppfyllelse, behov av lönerelationsförändringar osv. Med utgångspunkt 
från resultatet av denna analys, Löneavtalets § 1 och den egna lönepolitiken görs 
en samlad lönepolitisk bedömning av arbetsgivaren. Det är först därefter, med 
ovan angivna seriösa prövning som grund, möjligt att göra en bedömning av 
löneökningsbehovet. 

Samtal 

Individuell lönesättning i allmänhet och Löneavtalet i synnerhet förutsätter att 
samtal förs med arbetstagare om uppställda mål, resultat och koppling till lön. 
Detta förutsätter att arbetsgivaren tydliggör krav, förväntningar, uppsatta mål 
och följer upp resultatet. Likaså att verksamhetsmålen är diskuterade i organisa-
tionen och bland medarbetarna. 

I samtalet formulerar chef och medarbetare bl.a. de individuella mål och de krav 
och förväntningar som finns från bådas sidor. Vidare sker en uppföljning av 
åstadkomna resultat så att kopplingen till lön kan göras. 

En individuell lönesättning kräver chefer med tydlighet såväl i målbeskriv-
ningen som sitt sätt att sätta lön. 

Svag eller ingen löneutveckling 

Det är naturligt att ägna mer kraft åt utvidgade och fördjupade insatser för de 
arbetstagare som inte når uppsatta mål. Arbetsgivare måste ge arbetstagare en 
möjlighet att kunna påverka sin egen löneutveckling. Svag eller utebliven 
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löneökning över tid ska för den enskilde vara något som framgått och motiverats 
i dialog mellan arbetstagare och chef. 

För att åstadkomma förändring är det naturligt att utifrån en handlingsplan göra 
återkommande uppföljningar i syfte att nå en bättre måluppfyllelse. Avsikten är 
att lägga grunden för en bättre löneutveckling eller finna alternativa vägar för 
den anställdes fortsatta arbetsliv. Såväl arbetsgivare som arbetstagare har ansvar 
för att handlingsplan och uppföljning kommer till stånd. 

Löneutveckling för äldre arbetstagare 

I ett personalförsörjningsläge där verksamheterna står inför stora pensionsav-
gångar och därmed sammanhängande rekryteringssituation är det av stor vikt att 
arbetsgivarna tar till vara och utvecklar samtliga arbetstagare. Genom att söka 
bibehålla engagemang och motivation även för/hos de äldre arbetstagarna ökar 
förutsättningarna för fortsatt verksamhetsutveckling. Därvid kommer deras 
erfarenhet och kompetens att öka möjligheterna att nå målen för verksam-
heterna. 

Det är därför väsentligt att såväl ur lönespridnings- som personalförsörjnings-
synpunkt uppmärksamma de äldre arbetstagarna. Lönesättning av nyanställda 
får därför inte leda till en fortgående sammanpressning av lönebilden. 
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Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna 
anställningsvillkor m.m. – LOK 16 

§ 1   Innehåll m.m. 

Nedan nämnd arbetsgivare och arbetstagarorganisation träffar denna dag detta 
kollektivavtal – LOK 16 – om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. för  
arbetstagare för vilka gäller Allmänna bestämmelser – AB. 

Till avtalet hör 

1.   mellan de centrala parterna överenskomna bestämmelserna enligt HÖK 16 – 
Prolongerad § 1 – bilagorna 4, 5, 6 och 6 a undantagna – §§ 2 och 3 samt 

2.   de bestämmelser i övrigt som parterna nedan träffar överenskommelse om 
ska ingå i kollektivavtalet. 

§ 2   Giltighet och uppsägning 

Kollektivavtalet avlöser gällande kollektivavtal – LOK 13 – och gäller  
t.o.m. 2020-04-30 med en ömsesidig uppsägningstid av 3 kalendermånader. Har 
avtalet inte sagts upp inom föreskriven tid förlängs dess giltighet för en tid av  
12 kalendermånader i sänder med en ömsesidig uppsägningstid av 3 kalender-
månader. Uppsägning ska vara skriftlig och åtföljd av förslag till nytt kollektiv-
avtal i frågor som avses i HÖK 16 – Prolongerad. 

Säger central part upp HÖK 16 – Prolongerad upphör LOK 16 att gälla vid 
samma tidpunkt som HÖK 16 – Prolongerad om inte annat överenskoms mellan 
de centrala parterna. 

  

   

  Bilaga 6 
till HÖK 16 – 

Prolongerad 
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§ 3   Övrigt 

Förhandlingen förklaras avslutad. 

 

......................................................... den ....................................................2016 

 

För ....................................................................................................................... 
(arbetsgivarparten) 

 

............................................................................................................................... 
(underskrift) 

 

För ......................................................................................................................... 
(arbetstagarparten) 

 

................................................................................................................................. 
(underskrift) 
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Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna 
anställningsvillkor m.m. – LOK 16 

§ 1   Innehåll m.m. 

Till kollektivavtalet mellan de lokala parterna – LOK 16 – hör mellan de  
centrala parterna överenskomna bestämmelser enligt HÖK 16 – Prolongerad  
§ 1 bilagorna 4, 5, 6 och 6 a undantagna – §§ 2 och 3. 

§ 2   Giltighet och uppsägning 

Säger central part upp HÖK 16 – Prolongerad upphör LOK 16 att gälla vid 
samma tidpunkt som HÖK 16 – Prolongerad om inte annat överenskoms mellan 
de centrala parterna. 

   

  Bilaga 6 a 
till HÖK 16 – 

Prolongerad 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-28 16 av 24 

KF§40 Dnr KS 000070/2018 - 902 

Beslut om projekt - Heltid en rättighet - deltid en möjlighet 

Beskrivning av ärendet För att säkra Båstads kommuns möjlighet att kunna behålla och rekrytera 
kompetenta medarbetare både på kort och lång sikt behöver Båstads kommun 
kunna erbjuda sina medarbetare anställning på heltid. Därför vill förvaltningen 
starta upp ett pilotprojekt inom Vård och Omsorg kallat "Heltid en rättighet -
deltid en möjlighet". Andra viktiga faktorer att beakta vid ett sådant projekt är 
jämställdhetsfrågan, god arbetsmiljö och kontinuitet i verksamheten. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Ebba Krumlinde (C), Ingela Stefansson (S), Marianne 
Eriksson Mjöberg (BP), Bo Wendt (BP), Kerstin Gustafsson (M), Christer de la 
Matte (M) och Irene Ebbesson (S). 

Underlag till bes I utet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-0 2-14, § 51. 
Tjänsteskrivelse från biträdande HR-chef Anna Löfström, daterad 2017-11-06, 
med tillhörande bilagor. 
Yttrande från ekonomichefen, daterad 2018-02-07. 

Yrkanden Ebba Krumlinde (C), Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP) och Kerstin 
Gustafsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kerstin Gustafsson (M): Tilläggsyrkande att medel ska tas ur vård och omsorgs 
budget. 

Propositionsordningar Ordförande ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag. Efter 
framställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsens förslag har 
bifallits. Därefter ställer ordförande proposition på Kerstin Gustafssons (M) 
tilläggsyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande att förslaget har 
avslagits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att inom Vård och omsorg starta ett projekt 
kallat "Heltid en rättighet - deltid en möjlighet". 

2. Medel till projektledare i två år och utbildning avsätts med 1 300 000 kr. 
3. En utvärdering görs ett år efter projektstart. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-06 

Handläggare: Anna Löfström 

Dnr: KS000070/2018-902 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Heltid en rättighet - deltid en möjlighet 

Förslag till beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att inom Vård och Omsorg starta ett projekt kallat 
"Heltid en rättighet - deltid en möjlighet" 

2. Medel till projektledare i 2 år och utbildning avsätts med 1 300 000 kr. 

3. En utvärdering görs ett år efter projektstart 

Sammanfattning av ärendet 

1 (3) 

För att säkra Båstads kommuns möjlighet att kunna behålla och rekrytera kompetenta medar
betare både på kort och lång sikt behöver Båstads kommun kunna erbjuda sina medarbetare 
anställning på heltid. Därför vill förvaltningen starta upp ett pilotprojekt inom Vård och Om
sorg kallat "Heltid en rättighet - deltid en möjlighet". Andra viktiga faktorer att beakta vid 
ett sådant projekt är jämställdhetsfrågan, god arbetsmiljö och kontinuitet i verksamheten. 

För att kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare pågår det inom Vård och Omsorg 
ett kompetensförsörjningsprojekt kallat ARUBA (Attrahera Rekrytera Utveckla Behålla Av
veckla) som syftar till att göra Båstads kommun till en attraktiv arbetsgivare samt att göra vår
dyrkena mer attraktiva som yrkesval. 

När det gäller jämnställdhetsperspektivet handlar det bland annat om att kunna erbjuda bra 
anställningsvillkor så att medarbetarna kan försörja sig på sin inkomst och få en bättre pens
ion. 

Verksamhets och arbetsmiljöperspektivet handlar bland annat om at bemanningen blir stabi
lare med flera anställda med högre sysselsättningsgrad. 

Kommunen ska i enlighet med centralt kollektivavtal(HÖK 16) tillsammans med Kommunal ta 
fram en handlingsplan för bland annat hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. 

För att hitta formerna och förutsättningarna att nå målsättningen i ovan redovisat avtal är det 
lämpligt att i samverkan med de fackliga organisationerna starta upp en försöksverksam
het/ ett pilotprojekt inom Vård och Omsorg. 

Bakgrund 
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Båstads kommun står tillsammans med Sveriges övriga kommuner inför utmaningen att klara 
framtida kompetensförsörjning. Bakgrunden är de stora pensionsavgångarna fram till 2025. I 
Båstads kommun kommer ca 464 medarbetare att gå i pension fram tills dess. 

Flera av de i framtiden förväntade bristyrkena enligt Sveriges kommuner och Landsting (SKL) 
återfinns inom skolan samt inom vård och omsorg, bland annat lärare, förskollärare, sjukskö
terskor och undersköterskor. Redan idag är det svårt att rekrytera medarbetare till flera av 
yrkesgrupperna. 

Båstads kommun har en äldre befolkning än genomsnittet i Sverige. Antal invånare över 80 år i 
kommunen är 1118 personer mot 968 personer i rikssnittet. 

Ett delprojekt inom ARUBA är "Heltid en rättighet - deltid en möjlighet". 

Aktuellt 
Samtidigt som vi har ett stort rekryterings behov arbetar många av Vård och Omsorgs medar
betare deltid. Om fler arbetade heltid eller flera timmar än idag skulle rekryterings behovet 
minska. Att kunna erbjuda medarbetare inom Vård och Omsorg heltidstjänst alternativt öns
kad sysselsättningsgrad är ett sätt att göra kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare både 
ur ett rekryterings- och jämställdhetsperspektiv men också ur ett verksamhets- och arbetsmil
jöperspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet handlar om att kunna erbjuda bra anställningsvillkor så att medar
betarna kan försörja sig på sin inkomst. Deltidsarbete som är vanligt bland kvinnor ger både 
lägre inkomst och sämre pension. Heltidsarbete skulle kunna locka fler män till Vård och Om
sorg. 

Verksamhets- och arbetsmiljöperspektivet handlar bland annat om att bemanningen blir stabi
lare med fler anställda med högre sysselsättningsgrad. Personalomsättningen på del tidstjäns
ter och vikariat är oftast högre. Om fler tillsvidareanställda kan täcka upp vid vikariat istället 
för vikarier och timavlönade går mindre tid och pengar åt för introduktion och bredvidgång. 
Det blir då en bättre kvalitet och kontinuitet för vård- och omsorgstagarna. Mer vana medarbe
tare ger också en stabilare arbetsmiljö. 

Frågan är dock komplex. Inom Vård och Omsorg bedrivs flera verksamheter dygnet runt och 
året om. Behovet av insatser är fördelat olika över olika delar av dygnet. Det kan vara svårt att 
organisera verksamheten med bara hel tidstjänster. Det är en utmaning att matcha verksam
hetens behov med medarbetarnas önskemål om arbetstidsförläggning. Flera heltidstjänster 
innebär att verksamheten får färre antal medarbetare som riskerar få arbeta fler helger och 
eventuellt delade arbetspass. 

För att kunna erbjuda utökad sysselsättningsgrad krävs flexibilitet av såväl arbetslaget, che
ferna och de enskilda medarbetarna. Det kan komma att kräva acceptans för att arbeta del av 
tid på icke schemalagd arbetstid i andra verksamheter eller med delvis andra arbetsuppgifter. 
En av svårigheterna ligger i att utifrån verksamhetens behov lägga schema som möjliggör ef
tersträvad flexibel användning av arbetstiden och som samtidigt ger utrymme för vila och 
återhämtning. För att möjliggöra nya arbetssätt kan man behöva förändra befintliga strukturer 
och synsätt. 

Båstads kommun arbetar redan idag med att försöka tillgodose önskemål om utökad syssel
sättningsgrad. Ett ramavtal för olika arbetstidsmodeller finns tecknat med Kommunal. Avtalet 
ger möjlighet att arbeta med årsarbetstid, flytande tid och "tvättstugemodellen". Användning
en av de olika arbetstidsmodellerna har minskat de senaste åren. 
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Flera kommuner har genomfört projekt och erbjuder rätt till heltid/önskad sysselsättnings
grad. För att lyckas påpekas bland annat vikten av att det fattas ett politiskt beslut om uppdra
get samt att resurser avsätts för förändringsarbetet. Att starta projektet med en utbildning i 
bemanningsekonomi för chefer och nyckelpersoner har varit en framgångsfaktor. 

Kommunen ska i enlighet med centralt kollektivavtal(HÖK 16) tillsammans med Kommunal ta 
fram en handlingsplan för bland annat hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. 
Planen ska finnas på plats senast den 31 december 2017 och utgöra en utgångspunkt för det 
fortsatta arbetet med årliga avstämningar fram till 31 maj 2021. 

För att hitta formerna och förutsättningarna att nå målsättningen i ovan redovisat avtal är det 
lämpligt att i samverkan med de fackliga organisationerna starta upp en försöksverksam
het/pilotprojekt. 

Eftersom Vård och Omsorg redan arbetar med frågan inom ramen för ARUBA föreslås de vara 
pilot i projektet i kommunen. Lärdomar därifrån kan senare användas för att utvidga projektet 
till övriga delar av kommunen. 

Konsekvenser av beslut 

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

Ekonomi 
Utöver ram beräknas projektet de två första åren kosta 1300 000 kr. 
(projektledare 2 år på 0.75 tjänst samt utbildning 3x3 dagar) 

Blir det då dyrare att låta fler arbeta heltid? 
Tanken är att kostnaderna för de utökande sysselsättningsgraderna på sikt ska täcks genom 
minskade kostnader för antal vikarier, minskat mer- och övertidsarbete. En förutsättning är 
dock att det vid starten är balans mellan verksamhetens uppdrag, bemanning och budget. Un
der införandeperioden måste man räkna med en ökad kostnad för projektledning och utbild
ning. 

Anna Löfström, Bitr HR-chef 

Beslutet ska expedieras till 
Kommunchef, Vård och Omsorgschef, HR-chef och Ekonomichef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 Statistik Båstads kommun 2016 
Bilaga 2 Pensionsavgångar 2018-2028 

Samråd har skett med: 
Arbetsgrupp är "Heltid en rättighet - deltid en möjlighet". 
Vård och Omsorgschefen, HR-chefen samt Ekonomichefen 
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Förord

Välfärden står inför en stor kompetensutmaning när antalet barn och gamla 
ökar betydligt mer än de i arbetsför ålder. Utmaningens omfattning varierar 
i olika delar av landet. Det krävs förändrade arbetssätt för att välfärdstjäns-
terna även framöver ska hålla en god eller förbättrad kvalitet. En möjlighet är 
att utveckla nya sätt att arbeta med digital teknik.

SKL har tagit fram nio olika strategier för att möta kompetensutmaningen 
och i denna rapport visar vi hur rekryteringsbehovet kan minska om välfärden 
effektiviseras genom digitalisering och om fler medarbetare går upp i arbets-
tid samt stannar kvar längre i arbetslivet.

Kommuner, landsting och regioner arbetar på olika sätt för att möta kom-
petensutmaningen och har kommit olika långt. Att utveckla rekryterings-
strategierna innebär att man måste utmana traditionella arbetssätt och vara 
beredd på omfattande förändringar.

Rapporten är framtagen av Bodil Umegård i samarbete med Nils Mårtensson, 
Lars-Ove Brander, Katarina Storm Åsell, Thang Tran, Tor Hatlevoll och Örjan 
Lutz.

Stockholm i februari 2018

Caroline Olsson    Agneta Jöhnk
Sektionschef    Avdelningschef
Avdelningen för arbetsgivarpolitik  Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Sveriges Kommuner och Landsting
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Sammanfattning och slutsatser 

Sammanfattning och slutsatser
Idag arbetar cirka 1,2 miljoner människor i välfärden. De kom-
mande tio åren ökar både antalet barn och äldre i befolkningen 
kraftigt. Antalet personer i arbetsför ålder ökar däremot betydligt 
mindre och i vissa delar av landet minskar antalet. Det innebär att 
konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden kommer 
att tillta. Det är därför ännu viktigare för kommuner, landsting 
och regioner att uppfattas som attraktiva arbetsgivare och minska 
rekryteringsbehovet.

Välfärden kommer att behöva öka antalet anställda med knappt 200 000 per-
soner fram till 2026, om inga förändringar sker, därutöver förväntas cirka 
300 000 medarbetare gå i pension under perioden. Antalet pensioneringar är 
dock färre än i SKL:s tidigare prognos. Behovsökning och pensionsavgångar 
fram till 2026 summeras till 508 000 personer. Störst är behovsökningen 
inom äldreomsorg och gymnasieskola.

Välfärdstjänsterna behöver effektiviseras för att klara kompetensförsörjningen
Ny teknik, förändrat arbetssätt och arbetsorganisation blir nödvändigt för att 
klara välfärden. Om inte förändringar genomförs behöver mer än hälften av 
ökningen av antalet personer i arbetsför ålder börja arbeta inom välfärden; 
idag arbetar en fjärdedel av de sysselsatta inom välfärden. Historiskt sett har 
välfärdstjänsterna växt med en halv till en procent mer än vad befolknings-
förändringarna krävt på grund av ökad ambitionsnivå på nationell och lokal 
nivå. En fortsatt sådan utveckling skulle innebära att antalet medarbetare 
i välfärden behöver öka med ytterligare 70 000. En effektivisering om 0,5 
procent per år skulle istället minska behovet av anställda med ungefär lika 
mycket.

Nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen
Det finns mycket som kommuner, landsting och regioner kan göra för att 
minska rekryteringsbehovet och öka möjligheten att rekrytera. SKL har 
formulerat nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen. Det hand-
lar bland annat om att utnyttja tekniken bättre och skapa bra möjlighet till 
löne- och karriärutveckling. Det handlar också om att utveckla arbetsmiljö 
och arbetsorganisation samt skapa förutsättningar och motivera fler med-
arbetare att arbeta heltid och fler år i yrkeslivet. 

Välfärden kommer 
att behöva öka antalet 
anställda med knappt 

200 000 personer 
fram till 2026.
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Det behövs ett nytänkande om vem som gör vad och därför jobbar kommuner, 
landsting och regioner med strategin Använd kompetens rätt. Det innebär att 
man ser över arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper och skapar nya 
yrkesgrupper och team. När nya regleringar av yrken eller förlängning av ut-
bildningar föreslås behöver det man vill uppnå med förändringen överväga 
effekten av minskat arbetskraftsutbud och övriga inlåsningseffekter.

Ny teknik, heltid och förlängt arbetsliv minskar rekryteringsbehovet
Rekryteringsbehovet (behoven av välfärd plus pensioneringarna bland anställ-
da i välfärden) kan minska med 180 000 personer med hjälp av de tre stra-
tegierna: Fler arbetar mer, Förläng arbetslivet och Utnyttja tekniken. Att fler 
gradvis går upp i arbetstid från i snitt 91 till 95 procent av heltid kan behovet 
minska med 59 000. Gradvis framflyttad pensionsålder med två år minskar 
rekryteringsbehovet med 50 000 personer. Effektivisering om 0,5 procent 
årligen med hjälp av ny teknik, såsom digitalisering, kan minska behovet med 
ytterligare cirka 70 000 personer. Digitaliseringen skapar också nya arbets-
uppgifter och behov av nya kompetenser, inte minst ökad teknisk kompetens. 
Det ställer nya krav på såväl utbildningar som kompetensutveckling av da-
gens medarbetare. Staten behöver också stödja en sådan utveckling genom 
att inte använda riktade statsbidrag kopplade till ökad bemanning, då det kan 
motverka arbetet med att använda ny teknik samt att använda kompetensen 
rätt. Strategin Fler arbetar mer har störst potential inom äldreomsorgen där 
deltidsarbetet är utbrett, medan strategin Förläng arbetslivet har större effekt 
inom gymnasieskolan.

Trots att det redan idag är svårt att rekrytera utbildad personal till flera väl-
färdsyrken, exempelvis vissa läraryrken, förskollärare och sjuksköterskor så 
har kommuner, landsting och regioner lyckats rekrytera så många att antalet 
anställda inom flera av dessa grupper har ökat i antal i de senaste åren. Man 
har också rekryterat till andra, ibland nya, yrken som kan avlasta. 

Kommuner, landsting och regioner är vana att hantera stora rekryterings- 
utmaningar
Arbetsplatser i kommuner, landsting och regioner är vana att hantera stora 
rekryteringsutmaningar. I snitt har kommunerna rekryterat 60 000 helt nya 
medarbetare per år till sektorn de senaste tio åren och landstingen 20 000. 
Kommuner, landsting och regioner har klarat av att hantera de utmaningar 
som följde när det stora antalet födda på 1940-talet gick i pension samt de 
snabbt ökade rekryteringsbehoven i samband med det antalet nyanlända i 
Sverige 2015. Antalet rekryteringar var rekordhögt år 2016; högre än de för-
väntas vara under något år under den kommande tioårsperioden.

Om fler gradvis går 
upp i arbetstid från i 
snitt 91 till 95 procent 
av heltid kan behovet 
minska med 59 000.
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KAPITEL 1

Kommuner, landsting och  
regioners tidigare rekrytering
Mer än en miljon människor arbetar inom välfärden. Varje år går också många 
i pension eller slutar av andra anledningar. Antalet anställda i välfärden har 
dessutom vuxit i takt med att befolkningen växer. Arbetsplatser i kommuner, 
landsting och regioner har stor erfarenhet av att rekrytera. Sammantaget de 
senaste tio åren har kommunsektorn i snitt rekryterat drygt 60 000 nya med-
arbetare varje år. Motsvarande siffra för landstingssektorn är cirka 20 000 
nya medarbetare.

Avgångar och rekryteringars storlek påverkas av olika faktorer, av bland 
annat demografi, personalomsättning, pensionsavgångar men också av hur 
mycket verksamhet som läggs ut på entreprenad. Även konjunkturen och den 
ekonomiska utvecklingen är av stor betydelse.

Andelen kvarvarande i sektorn har minskat från 92 procent i kommunerna 
respektive 93 procent i landstingen år 2011 till 91 procent år 2016 i kommuner 
och landsting. Andelen som är kvarvarande i samma kommun respektive 
samma landsting/region har minskat från 90 till 88 procent i kommunerna 
respektive från 91 till 89 procent i landsting under samma period.1 

Personalrörligheten har alltså ökat något och särskilt mellan kommuner 
respektive landsting/regioner.

Not. 1. 
Hur stor andel av de månadsavlönade 
(inklusive lediga) som finns kvar i sektorn 
efterföljande år.

Mer än en miljon 
människor arbetar 
inom välfärden. 
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Antalet nya medarbetare i sektorn har varierat mellan åren medan variationen i 
antalet avgångar inte varierat lika mycket. Antalet nya rekryteringar till både 
kommuner och landsting var som lägst mellan 2008 och 2009, då den interna-
tionella finanskrisen även påverkade kommun- och landstingssektorn. Näst 
lägst var antalet under lågkonjunkturen 2003–2004. Under perioder av hög-
konjunktur har antalet rekryteringar i stället varit högt. Rekryteringsprogno-
sen som presenteras i denna rapport tar inte hänsyn till att konjunkturläget 
kommer att variera under perioden.

diagram 1. Antal nyrekryteringar och avgångar i sektorn, månadsavlönade, 2001–2016
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Källa: SKL:s personalstatistik.

Historiskt sett har kommuner, landsting och regioner klarat av stora rekryte-
ringsutmaningar, som när de stora årskullarna från 1940- och 1950-talet gick 
i pension. Det ovanligt stora flyktingmottagandet 2015 ledde också till snabbt 
ökade behov av välfärdstjänster under 2015 och 2016. Antalet nya medarbe-
tare till sektorn var i särklass störst 2016. Sedan dess har flyktingmottagandet 
dock minskat kraftigt.

Det stora flykting-
mottagandet 2015 

ledde till snabbt  
ökade behov av väl-
färdstjänster under  

2015 och 2016.
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Kostnaderna har ökat mer än demografin

Kostnaderna i välfärdstjänsterna har ökat mer än de demografiskt styrda 
behoven, främst till följd av ökad ambitionsnivå på nationell och lokal nivå. 
I kostnaderna ingår köp av verksamhet.

diagram 2. Kommunsektorns kostnader och demografiska behov, 1980–2016. Index basår=1980

0

50

100

150

200

2016
2012

2008
2004

2000
1996

1992
1988

1984
1980

Kostnader Demografi

Källa: SKL:s Ekonomirapport, oktober 2017.
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KAPITEL 2

Var kommer de nya med
arbetarna ifrån och vart tar  
de som slutar vägen?

Med hjälp av SCB:s LISA-databas2 redovisas nedan varifrån de 
kommun och landstingsanställda rekryterats, respektive vart de 
som lämnar tar vägen. I detta underlag ingår alltså inte de som by-
ter arbete eller arbetsgivare inom sektorn. Under 2015 var antalet 
nya medarbetare i sektorn betydligt större än antalet som lämnade 
sektorn, se tidigare diagram.

Uppgifterna visar vilken huvudsaklig inkomstkälla som individerna har olika år.
Det innebär att om studenter arbetat vid sidan av sina studier och förvärvsinkomster
överstiger studiebidrag/studiemedel redovisas de som sysselsatta och inte studerande.
Anställda på arbetsplatser i kommun, landsting eller region som läggs ut på entreprenad 
räknas till dem som lämnat sektorn för arbete i privat sektor.

Not. 2. 
Longitudinell integrationsdatabas för  
sjukförsäkrings och arbetsmarknadsstudier 
(LISA).

Under 2015 var  
antalet nya medarbe-
tare i sektorn betydligt 
större än antalet som 
lämnade sektorn.
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Kommuner

De flesta rekryteras från privat sektor
2015 rekryterades de allra flesta, 43 procent av de nyanställda i kommunerna 
från den privata sektorn, se diagram 3. De vanligaste branscherna att rekrytera 
från var privat vård, omsorg och utbildning samt hotell och restaurang/handel3 
fyra procent rekryterades från landstingen och tre procent från staten.

15 procent rekryterades direkt från studier och ungefär lika många var 
tidigare timavlönade i kommunen. Åtta procent var tidigare arbetslösa och 
två procent sjukskrivna, från rehabilitering eller förtidspension.

diagram 3. Varifrån rekryterade kommunerna 2015? (månadsavlönade)
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Källa: SCB/SKL.

En tredjedel av de som lämnar kommunerna går till privat sektor,  
var sjätte pensioneras
Diagram 4 visar att en tredjedel av de som lämnade kommunerna började ar-
beta i privat sektor. De som lämnade gick i första hand till privat vård, omsorg 
och utbildning samt handel, hotell och restaurang3. Här ingår de som arbetar 
på arbetsplatser som lagts ut på entreprenad. Sex procent av de som lämnade 
gick till landstingssektorn och fyra procent till den statliga sektorn. 16 pro-
cent gick i pension. Åtta procent blev arbetslösa, tre procent gick i förtidspen-
sion medan fem procent blev sjukskrivna.

Not. 3. 
SCB:s Näringsgrensindelning, SNI 2007,  
på avdelningsnivå. G Handel; reparation  
av motorfordon och motorcyklar, I Handel;  
reparation av motorfordon och motorcyklar,  
P Utbildning och Q Vård och omsorg;  
sociala tjänster.

Fyra procent  
rekryterades från 

landstingen och tre 
procent från staten.
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diagram 4. Månadsavlönade som lämnat kommunerna, 2015
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Källa: SCB/SKL.

I bilaga 1 redovisas rekryteringar och avgångar i fyra vanliga yrken i kommun-
sektorn. Det är en högre andel bland de rekryterade som kommer från privat 
sektor än andelen av de som lämnar som går till privat sektor, även när man 
tittar på närliggande branscher. Förskollärare har högst andel som rekryte-
ras direkt från studier. Bland undersköterskor är timavlönade anställningar en 
vanlig ingång i yrket.

Förskollärare har 
högst andel som  
rekryteras direkt  
från studier.
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Landsting/regioner

Var fjärde nyrekryterad kommer direkt från studier; hälften från privat eller  
kommunal sektor
2015 rekryterades ungefär en tredjedel av de nyanställda i landsting/regioner 
från den privata sektorn. Ungefär hälften av dem arbetade tidigare inom privat 
vård och omsorg.4 22 procent rekryterades från den kommunala sektorn, 
fyra procent från den statliga sektorn och fem procent arbetade tidigare som 
timavlönad i landstinget.

23 procent rekryterades direkt från studier. Tre procent var tidigare arbets-
lösa och en procent sjukskrivna.

diagram 5. Varifrån rekryterade landstingen/regionerna? (Månadsavlönade)
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Källa: SCB/ SKL.

Mer än hälften av de som slutade gick till den privata eller kommunala sektorn
Diagram 6 visar att drygt en tredjedel av de som lämnade sektorn började arbeta 
i privat sektor och drygt hälften av dem inom privat vård och omsorg. 16 procent 
av de som lämnade gick till kommunsektorn och fem procent till staten.

14 procent gick i pension, två procent blev arbetslösa, två procent gick i för-
tidspension medan tre procent blev sjukskrivna.

Not. 4. 
SCB:s Näringsgrensindelning, SNI 2007, 
avdelningsnivå: Q Vård och omsorg;  
sociala tjänster.

2015 rekryterades  
ungefär en tredjedel 

av de nyanställda i 
lands ting/regioner 

från privat sektor. 
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diagram 6. Månadsavlönade som lämnade landsting, 2015
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Fler arbetslösa kommer behöva rekryteras framöver 
Andelen som rekryteras från arbetslöshet var åtta respektive tre procent i 
kommun och landsting år 2015. Tidigare år har andelen varit högre i kom-
munerna, 21 procent 2005 och elva procent 2010. I landstingen var andelen 
fyra procent år 2010.5 Det totala antalet rekryteringar till kommuner, lands-
ting och regioner var betydligt högre 2015 än vid de två tidigare tillfällena (se 
diagram 1).

När rekryteringsutmaningen nu tilltar kommer arbetslösa att vara en vik-
tig rekryteringskälla framöver. Många arbetssökande saknar dock relevant 
utbildning vilket försvårar rekryteringarna från denna grupp.

I bilaga 1 redovisas rekryteringar och avgångar i några vanliga yrken i lands-
tingen/regionerna. Ungefär en tredjedel av sjuksköterskorna studerade inn-
an de började arbeta i landstingen/regionerna. Det är en något högre andel av 
sjuksköterskorna som lämnar som går till privat verksamhet än omvänt, med 
undantag för personalgruppen undersköterskor, skötare. Runt fem procent 
av sjuksköterskorna som lämnar går till bemanningsföretag; diagrammet vi-
sar även att anställda vid bemanningsföretag också är en rekryteringskälla.

Not. 5. 
År 2005 gjordes ingen samkörning för  
landstingen/regionerna.

När rekryterings-
utmaningen nu tilltar 
kommer arbetslösa att 
vara en viktig rekryte-
ringskälla framöver. 
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KAPITEL 3

Den demografiska  
utmaningen växer
De demografiskt betingade behoven av vård och utbildning ökar med ungefär 
en och en halv procent per år de kommande tio åren, vilket är en betydligt 
högre ökningstakt än under åren 2000–2015 (0,5 procent per år). Både antalet 
barn och äldre kommer att växa under de kommande tio åren, i särklass mest 
antalet äldre över 80 år. Åldersgruppen över 85 år ökar sedan mest åren efter 
år 2026. Även ökningen av antalet barn och unga blir stor under perioden och 
kraftigast är ökningen inom åldersgruppen 16–18 år, det vill säga gymnasie-
ålder.

diagram 7. Procentuell förändring av antalet personer i olika åldersgrupper, 2017–2026
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Källa: SCB.

Både antalet barn och 
äldre kommer att öka 
de kommande tio åren. 
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Antalet personer i arbetsför ålder ökar endast med sex procent (i snitt 34 000 
personer per år) under tioårsperioden, vilket är betydligt mindre än ökningen 
av antalet barn och äldre. Det innebär både ett finansieringsproblem, då färre 
ska försörja allt fler, och ett kompetensförsörjningsproblem som kan komma 
att öka konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden.

Utvecklingen varierar i olika delar av landet
Den demografiska utvecklingen varierar i olika delar av landet under de kom-
mande tio åren. I Stockholms län är den förväntade ökningen av antalet per-
soner i arbetsför ålder betydligt större än sex procent, medan antalet i andra 
län till och med minskar. Ökningen av antalet personer över 80 år varierar 
mellan 28 och 54 procent per län. Dessutom finns det redan nu stora skillnader 
i befolkningssammansättningen.

Försörjningskvoten, hur många personer som 100 personer i åldern 20–65 
ska försörja utöver sig själva, ökar från 75 till 89 fram till år 2026. Spridningen 
år 2026 ligger mellan 66 och 110. Det kommunala utjämningssystemet kom-
penserar för att olika delar av landet har olika förutsättningar, men de skilda 
förutsättningarna när det gäller rekryteringsbehoven i olika delar av landet 
kvarstår.

Se diagram 9 här till höger.

De allra äldsta kostar mest
Eftersom barn och gamla behöver välfärdstjänster i stor utsträckning får demo-
grafiska förändringar stor påverkan på behovet av anställda. Diagrammet 
nedan visar snittkostnaden per ålder och att kostnaden för äldre stiger med 
åldern. Snittkostnaden för de över 80 år är högre än för barn och unga. Det är 
en högre andel av barn och unga som får del av skola och förskola jämfört med 
andelen äldre som får del av äldreomsorg och sjukvård.

diagram 8. Snittkostnaden per ålder i kommuner och landsting från år 2015
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Källa: SKL:s Ekonomirapport, oktober 2017.

Snittkostnaden för de 
över 80 år är högre än 

för barn och unga. 
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diagram 9. Procentuell förändring av antalet personer i åldersgrupperna 0 till 19 år, 20 till 67 år 
samt 80 år och äldre, under perioden 2017–2026 efter län
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KAPITEL 4

Rekryteringsprognos
Om inga förändringar görs i sättet att organisera, arbeta och bemanna kommer 
de demografiska förändringarna leda till att antalet anställda i välfärdstjäns-
terna behöver öka med nästan 200 000 personer. Ytterligare drygt 300 000 
personer behöver rekryteras för att kompensera för pensionsavgångarna 
under perioden.

Den rekryteringsprognos som presenteras här visar hur de demografiska 
förändringarna kan komma att påverka antalet anställda i välfärdstjänsterna 
(allt annat lika) samt hur många som förväntas gå i pension under en tioårs-
period (2017–2026). Det är en samlad bedömning av behoven i hela sektorn, 
inklusive privata utförare. Rekryteringsbehoven skiljer sig dock mellan olika 
kommuner respektive landsting/regioner.

tabell 1. Rekryteringsprognos enligt grundscenariot samt två alternativa scenarier

Antal  
anställda

2016

Antal  
anställda

2026
Ökning pga

demografi

Pensio 
neringar 

2017–2026
Demografi+ 

pensioneringar

Grund- 
scenario

1 182 000 1 376 200 194 200 313 600 508 000

+0,5 procent
utöver  
demografin

1 182 000 1 447 700 265 700 316 600 582 000

Demografin
-0,5 procent

1 182 000 1 307 800 125 800 310 700 436 000

Drygt 300 000  
personer behöver  
rekryteras för att  
kompensera för  
pensionsavgångarna  
under 2017–2026.
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tabell 2. Rekryteringsprognos enligt grundscenariot efter verksamhetsområde

Antal 
anställda 

2016

Antal 
anställda 

2026
Ökning pga 

demografi
Pension

eringar
Demografi+ 

pensioneringar

Kommun/ 
privata utförare

889 600 1 042 704 153 100 236 849 389 949

Förskola 146 000 167 000 21 100 35 300 56 400

Grundskola 178 000 206 000 28 100 44 000 72 100

Gymnasieskola 50 000 63 000 13 100 15 600 28 700

Övrig utbildning 19 000 20 000 1 300 5 800 7 100

Äldre och  
funktionsnedsatta

284 000 351 000 67 100 78 900 146 000

Övrigt kommun 212 600 235 000 22 400 57 249 79 649

Landsting/region 
/privata utförare

292 000 333 500 41 600 76 800 118 400

Primärvård 38 000 44 000 5 600 9 200 14 800

Psykiatrisk vård 27 000 32 000 4 100 7 300 11 400

Somatisk vård 130 000 149 000 19 200 32 400 51 600

Tandvård 17 000 19 000 2 500 5 400 7 900

Övrig hälso-  
och sjukvård

22 000 25 000 3 200 5 900 9 100

Övrig landsting 58 000 65 000 7 000 16 600 23 600

Totalt 1 182 000 1 376 000 194 200 313 600 508 000

Korrigering 2018-03-13: I tidigare version av denna rapport var samtliga som arbetar inom ”övrigt” 
redovisade under kommun.

Två möjliga vägar?
Om välfärdstjänsterna fortsätter att öka med 0,5 procent utöver de demogra-
fiskt betingade behoven, så som tidigare skett, innebär det att antalet anställda 
behöver öka med ytterligare drygt 70 000 personer under perioden6. En så 
stor ökning av antalet anställda kommer att vara svår att finansiera. Dessutom 
blir det svårare att rekrytera så många om det råder brist på arbetskraft.

Om välfärdstjänster istället kan effektiviseras med 0,5 procent per år, 
sjunker behovet av antalet anställda med cirka 70 000 personer. Skillnaden 
i antal anställda mellan de två alternativen år 2026 motsvarar cirka 140 000 
personer.

Not. 6. 
I SKL:s två tidigare prognoser har antalet 
anställda i kommunerna räknats upp med 0,4 
respektive 0,5 procent. Läs mer i Bilaga 2, Så 
här har vi räknat.
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diagram 10. Prognos över behovet av antalet anställda i välfärdstjänsterna fram till 2026
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Källa: SKL.

Antalet årliga nyrekryteringar i kommunerna blir lägre än under rekordåret 2016
I vår grundprognos beräknas även hur många rekryteringar av individer som 
kommuner, landsting och regioner behöver göra per år fram till 2026. I snitt 
behöver kommunerna rekrytera 84 000 personer och landsting/regioner 
27 000 personer. Det är betydligt fler än snittet för den senaste tioårsperioden 
(60 000 respektive 20 000). Inte under något år blir dock rekryteringarna lika 
många till kommunerna som under rekordåret 2016 då antalet nya till sektorn 
var 97 000. För landstingen och regionerna ligger antalet rekryteringar lika 
högt eller högre än antalet 2016. Utöver dessa rekryteringar tillkommer rörlig-
het mellan olika kommuner respektive landsting/regioner samt arbetsplatser.

diagram 11. Antalet förväntade årliga rekryteringar till kommuner, landsting och regioner under 
perioden 2017–2026
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Källa: SKL.

Inte under något år 
blir dock rekrytering-
arna lika många till 
kommunerna som 
under rekordåret 2016.
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Behovsökningen i relation till ökningen av arbetskraft
I grundscenariot ökar behovet av anställda med knappt 200 000 medarbe-
tare, i snitt 20 000 personer per år. Det ska ställas i relation till att antalet 
personer i arbetsför ålder (20–67 år) ökar med i snitt 34 000 personer per år. 
Välfärden sysselsätter idag ungefär en fjärdedel av de som jobbar men skulle 
alltså behöva lite mer än hälften av ökningen av gruppen i arbetsför ålder. Om 
välfärdstjänsterna effektiviseras med 0,5 procent per år minskar andelen till 
drygt en tredjedel. Om välfärdstjänsterna fortsätter att som hittills öka mer 
än demografin kräver, växer andelen till drygt två tredjedelar.

diagram 12. Årlig förändring av antal anställda i välfärdstjänsterna (behov) samt antal personer i 
arbetsför ålder, 2017–2026
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Antalet i arbetsför ålder ökar tack vare invandring
Antalet svenskfödda personer i åldrarna 20–67 minskar de kommande åren, 
medan antalet personer födda i andra länder ökar. Mest ökar gruppen födda 
i länder utanför Europa. Den största gruppen är födda i länder med medel 
högt ”Human Development Index”7 (HDI) såsom exempelvis Syrien. Däref-
ter kommer gruppen med personer födda i länder med lågt HDI. Den senare 
gruppen har hittills haft en lägre andel sysselsatta. För att arbetskraften ska 
räcka till behöver betydligt fler från denna grupp komma i arbete. Gruppen 
från länder med lågt HDI behöver vanligtvis utbildning för att kunna arbeta 
inom välfärdsyrkena. Tillgången på arbetskraft de kommande tio åren kan 
också öka snabbt om invandringen ökar.

diagram 13. Förändring av antal invånare i åldersgruppen 20–66 år, 2018 –2026
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Not. 7. 
Human Development Index (HDI) är ett 
index som används för att jämföra välståndet 
i olika länder.

Tillgången på  
arbetskraft de  
kommande tio åren 
kan öka snabbt om 
invandringen ökar.
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Ökningen till rekryteringsbasen för högskoleyrken är större de kommande åren
De som rekryteras till yrken med högskoleutbildning är lite äldre och i ålders-
gruppen 27–66 år är ökningen större åren 2018 till 2021, främst beroende på 
att antalet barnkullar som föddes kring 1990 var ovanligt stora. Efter 2022 
avtar ökningen då barnkullarna blir mindre och den ökning som kvarstår beror 
på att gruppen födda utomlands ökar. Att tydliggöra och effektivisera vägen 
till välfärdsyrken, till exempel genom snabbspår, är ett sätt att ta tillvara kom-
petens i gruppen nyanlända.

diagram 14. Förändring av antal invånare i åldersgruppen 27–66 år, 2018 –2026
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Behovsökningen olika stor i olika verksamheter
Utan effektivare arbetssätt kommer de demografiska förändringarna under 
de kommande tio åren att medföra att antalet anställda i verksamheterna 
behöver öka med i snitt 16 procent. Det är en framskrivning utifrån hur det 
ser ut år 2016. Politiska beslut fattade under 2017 om exempelvis fler platser 
inom vuxenutbildningen finns inte medräknade i prognosen.

Antalet anställda inom äldreomsorgen och stöd till personer med funk-
tionsnedsättningar behöver öka mest, med 67 000 personer (24 procent). 
Den procentuella ökningen är något större inom gymnasieskolan, 26 procent, 
vilket motsvarar en ökning på 13 000 personer. Utöver behovsökningen till-
kommer även ersättningsrekryteringar för pensionsavgångar.

diagram 15. Förändrat behov av antal anställda efter verksamhet fram till och med 2026 (vänster 
axel) samt procentuell förändring (höger axel)
*Vuxenutbildningen ingår i Övrig utbildning
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Källa: SKL.

Antalet anställda inom 
äldreomsorgen och 
stöd till personer med 
funktionsnedsättningar 
behöver öka mest.
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Rekryteringsbehovet efter personalgrupp
Behovsökningen är störst bland undersköterskor, vårdbiträden och gymnasie-
lärare. Ökade behov och pensionsavgångar medför att det kommer att behöva 
rekryteras 136 000 undersköterskor och vårdbiträden8 fram till 2026.

Trots att det redan idag är svårt att rekrytera utbildad personal till några 
välfärdsyrken, exempelvis vissa lärargrupper, förskollärare och sjuksköterskor 
har kommuner, landsting och regioner lyckats rekrytera så många att flera av 
dessa grupper har ökat i antal i de senaste åren. Arbetsgivarna har också re-
kryterat andra kompetenser och yrken som kan avlasta. Kommuner, landsting 
och regioner jobbar med strategin Använd kompetens rätt och ser över arbets-
fördelningen mellan olika yrkesgrupper samt skapar även nya yrkesgrupper.

Färre sjukskrivna minskar rekryteringsutmaningen
Både den korta och långa sjukfrånvaron har stor inverkan på kompetensför-
sörjningen i kommuner, landsting och regioner. I rekryteringsprognosen 
antas att andelen långtidssjukskrivna ska vara lika hög som 2016. Sjukfrånvaro 
som varar längre än 30 dagar, oavsett hel- eller deltid, genererade 2016 ett 
bortfall av personal i kommunerna som motsvarade drygt 28 000 årsarbetare. 
I yrken med hög sjukfrånvaro är förstås bortfallet särskilt påtagligt. Sjuk-
frånvaron bland undersköterskor motsvarade över 6 000 årsarbetare. Inom 
primärt förskolan motsvarar det ungefär 2 500 barnskötare och ungefär lika 
många förskollärare, räknat i årsarbetare. När det gäller grundskolelärare 
var siffran 1 800 årsarbetare – vilket i praktiken motsvarar ungefär en tredje-
del av årskullen från grundskollärarutbildningen 2015/2016.

tabell 3. Anställda och sjukfrånvarande räknat i årsarbetare, några personalgrupper, kommuner 2016
Sjukfrånvaro med sjukpenning på hel- eller deltid minst 30 dagar i följd under mätperioden omräknat till årsarbetare. Dvs. omräknat 
till vad denna sjukfrånvaro motsvarar uttryckt i heltidsanställningar.

Personalgrupp Antal årsarbetare
Sjukfrånvaro  
i årsarbetare Andel (%)

Undersköterskor 105 100 6 200 5,9

Socialsekreterare m.fl 25 600 1 000 4

Grundskolelärare 72 800 1 800 2,5

Gymnasielärare 25 300 550 2,2

Förskollärare 58 500 2 600 4,4

Barnskötare 49 600 2 500 4,9

Ingenjörer 6 800 100 1,6

Tekniker 7 300 200 2,6

Vårdbiträden, vårdare 65 100 3 500 5,4

Samtliga 717 100 28 300 3,9

Källa: SKL:s personalstatistik.

Not. 8. 
Personalgrupp. Här ingår även skötare 
och vårdare.

Både den korta och 
långa sjukfrånvaron 

har stor inverkan  
på kompetens-
försörjningen.
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I landstingen och regionerna motsvarade sjukfrånvaron längre än 30 dagar, 
på hel- eller deltid, drygt 8 200 årsarbetare år 2016. Hälso- och sjukvården 
gick miste om motsvarande 2 000 undersköterskor och 350 specialistutbildade 
läkare på grund av långvarig sjukfrånvaro. Över 2 200 sjuksköterskor var 
sjukskrivna, vilket motsvarar ungefär halva årskullen från sjuksköterskeut-
bildningen 2015/16.

tabell 4. Anställda och sjukfrånvarande räknat i årsarbetare, några personalgrupper, landsting/ 
regioner 2016
Sjukfrånvaro med sjukpenning på hel- eller deltid minst 30 dagar i följd under mätperioden omräknat till årsarbetare. Dvs. omräknat 
till vad denna sjukfrånvaro motsvarar uttryckt i heltidsanställningar.

Personalgrupp Antal årsarbetare Sjukfrånvaro  
i årsarbetare

Andel  
(procent)

Sjuksköterskor 65 600 2 200 3,4

Undersköterskor, skötare m.fl 43 400 2 000 4,6

Läkare specialistkompetent 17 800 350 1,9

Samtliga 252 300 8 200 3,3

Källa: SKL:s personalstatistik.

Möjligheterna att klara uppdraget
Personal- och kompetensförsörjningsarbetet i kommuner, landsting och regioner 
kan inte uteslutande ta sikte på att attrahera och rekrytera nya medarbetare. 
Det måste även handla om att ta tillvara den fulla potentialen hos de som 
redan är anställda, till exempel genom att minska sjukfrånvaron. Läs mer i 
rapporten: Sjukfrånvaro i kommuner och landsting, vad är problemet (SKL, 
2017).
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KAPITEL 5

Rekryteringsstrategier
Det finns mycket som arbetsgivare kan göra för att möta rekryteringsutma-
ningen. Det pågår redan ett omfattande arbete i kommuner, landsting och 
regioner inom ramen för SKL:s nio strategier. Arbete utifrån strategierna kan 
både minska rekryteringsbehovet och öka arbetsgivarens attraktionskraft. 
Att jobba med strategierna innebär att kommuner, landsting och regioner 
måste utmana det traditionella och genomföra omfattande förändringar.

SKL:s nio rekryterings- 
strategier.
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I denna rapport finns beräkningar på hur tre av strategierna kan påverka 
de kommande rekryteringsbehoven; Fler jobbar mer, Förläng arbetslivet och 
Utnyttja tekniken.

Strategierna kan innebära förändringar i både arbetssätt och organisation. 
Scenarierna är framtagna för att visa potentialen i att arbeta på olika sätt för 
att minska rekryteringsbehoven på lång sikt. De anger inte vad som är genom-
förbart inom prognosperioden.

Fler jobbar mer
Strategin Fler jobbar mer innebär att rekryteringsbehovet kan minska om fler 
arbetar heltid eller fler timmar än i dag. Det finns en stark deltidstradition 
i många av verksamheterna. Den måste utmanas. Deltidsarbete ska ersättas 
med arbete på heltid.

I dag ligger den genomsnittliga arbetstiden i procent av heltid (den faktiskt 
arbetade tiden, sysselsättningsgraden) på runt 91 procent i kommuner, lands-
ting och regioner. Sysselsättningsgraden varierar mellan olika yrken, verk-
samheter och arbetsgivare. Lägst är den inom ”vård- och omsorgsarbete”. 
Kvinnor har lägre sysselsättningsgrad än män i alla personalgrupper. Om arbets-
tiden gradvis ökar i alla yrken och åldersgrupper till minst 95 procent av hel-
tid minskar rekryteringsbehovet med cirka 59 000 personer.

Förläng arbetslivet
Strategin Förläng arbetslivet innebär att fler ska kunna börja jobba tidigare 
och stanna kvar längre i arbetslivet. I detta scenario syns effekten av att de 
anställda arbetar längre och hur det påverkar kommande pensionsavgångar 
och minskar rekryteringsbehovet. Antalet pensioneringar är lägre i denna 
prognos, jämfört med SKL:s tidigare prognos. I kommuner och landsting är 
– närmare 275 000 personer – över 55 år 2016. Den genomsnittliga pensions-
åldern9 var år 2016 64 år i kommuner, landsting och regioner. I detta scenario 
antas åldern för pensionering gradvis flyttas fram med två år. Detta skulle 
minska de kommande rekryteringarna på grund av pensionsavgångar med 
50 000 personer.

Utnyttja tekniken
Om välfärdstjänsterna med hjälp av strategin Utnyttja tekniken kan effektivi-
sera verksamheterna med 0,5 procent per år, innebär det att behovs ökningen 
av anställda i välfärden minskar från 194 000 till 126 000 personer.

Stor effekt på rekryteringsbehovet.
Diagrammet nedan visar effekten på rekryteringsbehovet med respektive 
strategi. Minskningen av de tre sammantaget motsvarar cirka en tredjedel av 
rekryteringsbehovet enligt grundscenariot.

Not. 9. 
Den genomsnittliga avgångsåldern för  
månadsavlönade över 60 år.

Använd kompetensen rätt

Det behövs ett nytänkande om vem 
som gör vad och därför behöver 
arbetsfördelningen utvecklas 
mellan olika yrkesgrupper. 

Rätt kompetens på rätt plats 
kan skapa högre kvalitet i 
verksamheten. Medarbetarnas 
kompetens ska tas tillvara och 
utvecklas på bästa sätt. Då kan 
mer kvalificerade arbetsuppgif-
ter utföras. Gränser för vem som 
gör vad kan behöva omprövas. 
När nya uppgifter läggs till kan 
det också vara nödvändigt att 
släppa andra uppgifter. Uppgifter 
som kan bli nya och utvecklande 
utmaningar för någon annan – 
om de fortfarande behöver utfö-
ras. Andra kompetenser och nya 
yrken kan då bidra till att lösa 
kompetens försörjningen. Med 
en ändamålsenlig organisation 
och bemanning kan kompetensen 
användas rätt.

Visa karriärmöjligheterna

Att göra karriär handlar inte bara 
om att bli chef. En bredare syn på 
karriär ger medarbetare chansen 
att utveckla både sig själva och 
verksamheten, samtidigt blir 
yrkena mer attraktiva. Det gäller 
både att synliggöra de karriärvägar 
som finns och att skapa nya.

Skapa engagemang

Engagerade medarbetare som 
får ta ansvar på jobbet kommer 
bättre till sin rätt och bidrar mer 
till verksamhetens utveckling. 
De blir också bättre ambassadörer 
för sitt jobb. Ju större engagemang 
och inflytande desto större chans 
att medarbetare vill stanna och 
utvecklas på sin arbetsplats. 
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diagram 16. Tre strategiers effekt på rekryteringsbehovet (behovsökning och pensioneringar) 
fram till år 2026
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Källa: SKL.

Respektive strategi och scenario får olika effekt i olika verksamheter. Att fler 
arbetar mer ger störst effekt inom äldre- och funktionshindersverksamheten 
där deltidsarbetet är utbrett. Rekryteringsbehovet kan minska med knappt 
20 procent om den genomsnittliga sysselsättningsgraden10 ökar från 91 till 95 
procent. Inom gymnasieskolan kan Förlängt arbetsliv minska rekryterings-
behoven med åtta procent.

diagram 17. Tre strategiers effekt på rekryteringsbehovet (behovsökning och pensioneringar) 
2016–2026 per verksamhetsområde, uttryckt i procent
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Källa: SKL.

Not. 10. 
Den genomsnittliga arbetstiden i procent av 
heltid, den faktiskt arbetade tiden, sysselsätt-
ningsgraden.

Bredda rekryteringen

Fler kan bidra till vår gemen-
samma välfärd. I många verk-
samheter är könsfördelningen 
ojämn och mångfalden kan öka. 
Det är också viktigt att ta tillvara 
kompetensen hos nyanlända. De 
behöver tidigt komma in på en 
arbetsplats för att kunna bidra 
till välfärden.

Kommuner, landsting och regio-
ner ska erbjuda välfärd till alla 
och behöver medarbetare med 
olika kompetenser, erfarenheter 
och funktionssätt. Det är en förut-
sättning att allas kompetens tas 
tillvara om vi ska klara välfärdens 
framtida rekryteringsutmaning.

Underlätta lönekarriär

Lönerna ska sättas lokalt och 
individuellt. Bra prestationer ska 
belönas. På så sätt kan duktiga 
medarbetare uppmuntras och 
bidra till att verksamheten 
utvecklas.

Arbetsgivarna behöver fortsätta 
att utveckla lönesättningsmodellen 
för att konkurrera om arbets-
kraften. I många fall behöver 
lönespridningen öka. Lönefrågan 
kräver särskild uppmärksamhet 
när konkurrensen om arbets-
kraften är hård.

Marknadsför jobben

Välfärdsjobben engagerar. 
Berätta om vad som är bra i 
svensk välfärd och ge människor 
chansen att prova på jobben. 
Goda erfarenheter från praktik 
och feriejobb lockar fler till 
välfärdsjobben.
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Fördjupning om möjligheter med ny teknik11

Automatisering av yrken och arbetsuppgifter
I en rad uppmärksammade rapporter har det gjorts beräkningar som pekat på 
att det finns en betydande potential i att automatisera arbeten med hjälp av 
ny teknik. Enligt en studie från Oxfords universitet12 kan 47 procent av antalet 
jobb i USA automatiseras inom ett par decennier. Studien bygger på en analys 
av ny teknik som är under utveckling, främst när det gäller robotik och arti-
ficiell intelligens, samt en analys av vilka flaskhalsar som finns när det gäller 
att automatisera arbetsuppgifter. Med befintlig teknik är det i princip möjligt 
att automatisera de flesta arbetsuppgifter som är förutsägbara, såväl fysiska 
som mentala, och där det går att sätta upp regler för hur arbetsuppgifterna 
ska utföras. Flaskhalsarna består av oförutsägbara arbetsuppgifter och kan 
delas in i tre kategorier, perception/manuell flexibilitet, kreativitet och social 
intelligens.

Den teknik som idag är under utveckling beräknas kunna övervinna vissa 
av dessa flaskhalsar inom en relativt snar framtid. De jobb som närmast 
beräknas kunna automatiseras är yrken inom industriproduktion, service, 
försäljning, administration, transporter, gruvnäring och byggindustri. Att 
automatisera yrken inom utbildning, vård och omsorg är svårare och kommer 
att ta längre tid.

Få jobb kan automatiserats helt, men delar av arbetsuppgifterna i de flesta yrken
Rapporten från Oxford har kritiserats, bland annat för att den utgår från hela 
yrken. I en OECD-rapport har man istället haft ansatsen att titta på i vilken 
grad olika arbetsuppgifter kan automatiseras. Slutsatsen blir då att väldigt få 
jobb kan automatiseras helt, eftersom de flesta jobb innehåller moment som 
svårligen kan automatiseras. Däremot kan en viss andel av arbetsuppgifterna 
inom de flesta yrken automatiseras. En tredje ansats svarar McKinsey för, där 
man undersöker i vilken grad olika arbetsaktiviteter kan automatiseras samt 
fördelningen av arbetsuppgifter inom olika yrken, vilket ger en bild av poten-
tialen. Stefan Fölster har gjort en översättning av Oxford-studien till svenska 
yrkeskoder.13

Not. 11. 
Automatisering av arbetsuppgifter inom kom-
munal sektor, Nils Mårtensson, Avdelning för 
ekonomi och styrning, SKL, 2017. 

Not. 12. 
The future of employment: How susceptible 
are jobs to computerization? Programme on 
the Impacts of Future Technology, Frey and 
Osborne, Oxford 2013. 

Not. 13. 
Vartannat jobb automatiseras inom 20 år, ut-
maningar för Sverige, Stiftelsen för strategisk 
forskning, 2014.

Med befintlig teknik 
är det i princip möjligt 

att automatisera de 
flesta arbetsuppgifter 
som är förutsägbara. 



37Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden.  

tabell 5. Tabellen nedan ger en grov översikt av olika analyser

Oxford Fölster OECD McKinsey

År 2013 2014 2016 2017

Omfattning USA Sverige 21 OECD-länder 46 länder

Analysobjekt Jobb/Yrken Jobb/Yrken Arbetsuppgifter Arbetsaktiviteter

Ansats Kartläggning av flaskhalsar  
och ny teknik. 70 jobb manu-
ellt bedömda. Statistisk metod 
för applicering på 702 yrken i 
O*net databas.

Översättning av  
Oxford-studien till  
svenska yrkeskoder,  
grupperade i 109 yrken.

Applicering av Oxford-metod 
på arbetsuppgifter i PIAAC-
databas.

Uppdelning av yrken i 
2000 aktiviteter ställda i 
relation till 18 mänskliga 
förmågor som kan automa-
tiseras i olika grad.

Resultat 47 procent av amerikanska 
jobb löper hög sannolikhet  
för automatisering inom ett  
par decennier. Starkt samband  
ellan sannolikhet för automa-
tion och utbildnings-/lönenivå.

53 procent av svenska 
jobb kan automa tiseras 
inom 20 år. Åren 2006– 
2011 har automatisering 
skett i den takt som 
prognoserna visar, men 
fler nya jobb har skapats, 
främst pga en inkomst-
effekt.

Endast 9 procent av jobben i 
21 OECD-länder kan automa-
tiseras, då det i de flesta jobb 
ingår att interagera med andra 
människor etc vilket innebär 
flaskhalsar för automatise-
ring. Majoriteten jobb löper 
mellanhög sannolikhet för 
automation.

Ca hälften av alla arbets-
aktiviteter kan automati-
seras. Automatisering kan 
öka global produktivitet 
med runt 1 procent årligen.
Tidsperspektivet är osäkert 
då det finns många andra 
faktorer än rent tekniska.

Slutsats
kommunala
jobb

Administrativa jobb, service-
jobb m.fl. går att automatisera 
på kortare sikt. Kärnyrken som 
lärare, sjuksköterska, läkare tar 
längre tid.

Flera kommunala kärn-
yrken påverkas marginellt 
av automatisering framöver, 
väntas snarare öka pga 
inkomsteffekten.

Saknas redovisning av olika 
yrken, men de flesta jobb går 
att automatisera till viss, inte 
obetydlig, del.

Global potential:  
26 procent inom  
utbildningsområdet  
och 36 procent inom  
vård och omsorg.

Teknisk utveckling går långsammare än väntat på kort sikt men snabbare på 
längre sikt
Oxfords analys tar endast hänsyn till möjligheten att automatisera ur ett 
tekniskt perspektiv. Därutöver finns ekonomiska, juridiska, organisatoriska 
hinder etc. som måste övervinnas. Detta skulle kunna tala för att automatise-
ring tar längre tid än vad som kan förväntas. Å andra sidan går den tekniska 
utvecklingen oerhört snabbt för närvarande samtidigt som ett besvärligt eko-
nomiskt läge kan påskynda implementeringen av ny teknik. Detta kan tala för 
att det faktiskt går fortare än väntat. Teknisk utveckling går ofta långsammare 
än väntat på kort sikt men snabbare än väntat på längre sikt. Några exempel 
på detta är internet, mobiltelefoner, självkörande bilar och talförståelse.

Digitalisering i kommuner och landsting
De olika forskningsrapporter som har gjorts bör i första hand ses som indi-
kationer på vilka möjligheter som finns. Det är en annan sak att förverkliga 
dessa möjligheter i kommunal sektor.

Ett systematiskt sätt att arbeta är processöversyner, vilka kan användas i 
alla verksamheter. En process kan till exempel vara hela kedjan från när en 
patient insjuknar, behandlas och tills den tillfrisknar, eller en elevs skolgång. 
Processer kan brytas ner i en rad delprocesser.
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En processöversyn kan se ut så här:
 > kartläggning av nuvarande process
 > konstruktion av en tänkt (vad gäller kvalitet och kostnad) optimal process, 

med befintlig och beprövad teknik
 > värdering av nyttan med att ändra processen
 > kartläggning av andra processer
 > prioritering av vilka processer som ger mest nytta genom att automatisera
 > skapande av ny process
 > uppskalning, till hela kommunen eller till andra kommuner

I kommuner, landsting och regioner finns en mycket stor mängd olika pro-
cesser. Många av dem är komplexa. Ofta är man medveten om brister i olika 
delprocesser eller delmoment i processerna. Det kan till exempel handla om 
ineffektiva IT-system och flaskhalsar. En bister sanning är att man ofta sitter 
fast i en uppsjö av mer eller mindre bra system. Dessa system är byggda i olika 
plattformar vilket försvårar uppskalning och kommunikation mellan system. 

Det finns behov av ett smart stöd för medarbetare för att kunna fokusera på 
det värdeskapande inom sitt uppdrag.

Exempel på möjligheter till förändringar och förändringar som 
redan genomförts

Ärendehantering
Ärendehantering består av uppgifter som är relativt enkla att digitalisera. Det 
finns en lång rad ärenden i kommuner, landsting och regioner. Det kan handla 
om ansökan om hemtjänst, bygglov, analys av ett blodprov. Många kommuner, 
landsting och regioner har kommit långt med att automatisera dessa ärenden
men det finns också många som fortfarande använder manuella rutiner, som 
är tidsödande både för personal och brukare. Här finns en stor möjlighet att 
öka kvaliteten och tillgängligheten. Därutöver finns många interna proces-
ser i kommuner och landsting till exempel inom ekonomi och HR som skulle 
kunna effektiviseras. 

Hälso-  och sjukvård
McKinsey menar i en rapport14 att redan befintlig teknik har potential att i 
grunden förändra vårdsystemet i Sverige. Rapporten är konkret och pekar ut 
14 områden indelade i tre grupper där tekniken har en stor betydelse.

 > Tekniker för uppkoppling: Distansövervakning med sensorteknik, egendi-
agnos och rådgivning, konsultationer på distans, internetbokning, digital 
egenvård, övervakning av medicinering, förebyggande folkhälsoarbete.

 > Tekniker för automatisering: Integrerade journalsystem, optimering av 
patientflöden, personalallokering, mobila verktyg för hemsjukvård och 
hemtjänst och distansövervakning av intensivvård.

 > Avancerad dataanalys: Enhetlighet i vårdutförandet och verktyg för 
kliniskt beslutsstöd.

Not. 14. 
Värdet av digital teknik i den svenska vården, 
McKinsey, 2016.

Med smart stöd  
kan medarbetare  

fokusera på det som  
är värdeskapande 

inom sitt uppdrag.
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SKL skriver i 2017 års ekonomirapport att 80–85 procent av sjukvårdens 
kostnader kan knytas till vård av personer med kroniska sjukdomar, som till 
stor del går att förebygga. Med hjälp av sensorer kan såväl friska som sjuka 
följa sin egen hälsoutveckling i realtid och få stöd för åtgärder och förbättrade 
levnadsvanor. Här finns en stor potential i att minska vårdens kostnader på 
sikt. En annan möjlighet till effektivisering är att med AI-stöd (Artificial in-
telligence) göra snabbare och träffsäkrare diagnoser.

Äldreomsorg
RISE acreo redovisar en beräkning av besparingar som kommunerna kan 
göra genom att använda digitala tjänster i hemtjänsten15. Fyra tjänster har 
testats och utvärderats i Västerås stad: videosamtal via TV, videosamtal via 
mobil skärm, tjänst för att skicka och ta emot meddelanden samt en mörker-
seende nattkamera. Besparingarna ligger i färre transporter, kortare insatsti-
der och mindre behov av fysiska besök. Brukarna är överlag positiva till dessa 
tjänster förutsatt att de är frivilliga.

Ett pilotprojekt inleddes under hösten 2016 i ett demensboende för att undersöka om
trygghetskamera skapar förutsättningar för en tryggare tillsyn på natten på äldreboen-
den. Försöket innebär att man går ifrån ett arbetssätt med generella ronder till
individuella behovsbedömningar för alla individer. Arbetet har varit framgångsrikt och
brukare, anhöriga och personalen har varit positivt inställda. Nattmiljön blev lugnare
för både boende och personal. Behovet av att ta in extra personal på natten har minskat
och den upplevda stressen hos personalen har minskat avsevärt. Under 2017 kommer
modellen att införas på bred front inom Västerås.*

*SKL:s ekonomirapport oktober 2017 – Västerås – Exempel inom äldreomsorgen

Skolan
Digitalisering i skolan har flera dimensioner. Dels bör eleverna lära sig digi-
talisering inför framtiden, dels finns möjligheter att använda digitalisering 
för att höja kvaliteten i lärandet och öka effektiviteten i undervisningen. Det 
finns till exempel en stor potential i att individanpassa lärandet med digitala 
hjälpmedel.

Dessutom finns det mycket som pekar på att det finns ett stort utrymme för 
effektivisering inom skolan genom digitalisering. Forskaren Erik Lakomaa 
beskriver i en rapport16 några områden där man kan förbättra resursanvän-
dandet, till exempel:

 > Ett koncerntänkande där man delar på gemensamma funktioner
 > Använd lärartiden effektivt
 > Använd lokaler bättre
 > Minska lektionstiden som går åt till ordningsfrågor

Not. 15. 
Acreo Swedish ICT AB (numera RISE Acreo) 
– Effekter av digitala tjänster för äldrevård, 
2014. 

Not. 16. 
Bättre skola till varje pris – om effektiv 
resursanvändning, PM till Expertrådet för 
skolutveckling, 2015.

AI-stöd ger  
snabbare och träff-
säkrare diagnoser
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Fjärrundervisning på försök

I Norrbotten bedrivs försöksverksamhet med fjärrundervisning i gymnasieskolan som 
gör det möjligt att dela lärarresurser mellan skolorna. Ett antal skolor har administra-
tivt slagits samman till en skola, Lapplands Gymnasium. I nuläget är det ett tjugotal 
lärare som bedriver fjärrundervisningen. Rent praktiskt fungerar undervisningen på 
samma sätt som i ett klassrum, men ett antal elever sitter i Jokkmokk, några i Pajala 
och några i Arvidsjaur. Det finns möjlighet till både renodlade föreläsningar och till 
individuellt stöd till eleverna.*

* SKL:s ekonomirapport maj 2017.

Svenska för invandrare
Behovet av svenska för invandrare (SFI) är stort under de kommande åren. 
Ett sätt att öka både kapaciteten och kvaliteten i undervisningen är att an-
vända digitala hjälpmedel. I Sandviken har man utvecklat ett i stort sett helt 
digitalt arbetssätt när det gäller SFI. Lärarna arbetar med ett så kallat flippat 
klassrum, en pedagogisk modell där eleverna tar del av lärarens föreläsningar 
före lektionerna. Den tid som frigörs på lektionerna används till övningar där 
läraren stöttar och säkerställer elevernas kunskapsutveckling. Lärarna har 
tagit fram egna undervisningsfilmer och en egen Youtubekanal. Alla elever 
använder läsplattor och man har också gått över till ett digitalt läromedel som 
kursbok. SFI är en utbildningsform som kräver hög grad av individanpass-
ning, vilket underlättas av den nya tekniken och det ändrade arbetssättet.17

Socialförvaltning
För att en handläggare ska fatta ett väl underbyggt beslut i ett ärende om 
ekonomiskt bistånd, behöver flera uppgifter samlas in. Det tar mycket tid i 
anspråk och ökar risken för felaktiga utbetalningar. För att effektivisera 
insamlingen av uppgifter från olika statliga myndigheter har en digital tjänst 
utvecklats, SSBTEK, vilken innebär stora tidsbesparingar för handläggarna. 
De får genom denna tjänst information från Arbetslöshetskassorna, Arbets-
förmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatte-
verket. Tjänsten lanserades år 2014 och används numera av 265 kommuner. 
I Trelleborg har man tagit ytterligare några kliv. Den sökande skickar via in-
ternet in sina uppgifter som sedan läses in i verksamhetssystemet av en ro-
bot. När e-ansökan registrerats kommer beslut inom en arbetsdag. Robotise-
ringen har sammantaget inneburit en betydande effektivisering inom denna 
verksamhet, med bättre kvalitet och lägre kostnader.

Not. 17. 
SKL:s ekonomirapport maj 2017.

Behovet av svenska 
för invandrare (SFI) 

är stort under de  
kommande åren. 
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BILAGA 1.

Extra tabell och diagram

tabell 6. Rekryteringsbehov under perioden 2016 –2026, per personalgrupp

Personalgrupp 2016 2026
Ökning pga demo

grafi 20162026
Pensioneringar 

under 20172026
Summa demografi+ 

pensioneringar

Totalt 1 182 000 1 376 000 194 000 314 000 508 000

Kommun, landsting/region och privata utförare

Administratörsarbete 40 700 46 000 5 300 14 700 20 000

Handläggararbete 53 000 58 900 5 900 13 900 19 800

Köks- och måltidsarbete 32 500 37 300 4 700 11 200 15 900

Ledningsarbete 54 400 62 100 7 800 20 400 28 100

Sjuksköterska 95 200 110 500 15 300 23 600 38 900

Städ/tvätt/renhållningsarbete 20 100 22 600 2 500 7 700 10 100

Tekniker 12 400 13 900 1 400 3 800 5 200

Endast kommun/privata utförare

Barnskötare 61 300 70 200 9 000 14 300 23 200

Bibliotekarie, biblioteksassistent 6 800 7 600 800 2 200 3 000

Dagbarnvårdare 1 900 2 200 300 800 1 100

Elevassistent 21 700 25 500 3 800 3 900 7 700

Fritidsledare 6 900 7 900 1 000 900 1 900

Fritidspedagog 16 800 19 300 2 500 3 500 6 000

Förskollärare 70 300 80 800 10 500 16 600 27 100

Grundskolelärare 83 700 96 600 12 900 16 000 28 900

Gymnasielärare 32 100 39 600 7 500 10 000 17 500

Hantverkararbete mm. 22 300 25 100 2 700 8 000 10 700

Ingenjörer 8 300 9 100 900 1 900 2 800

Personlig assistent 17 800 21 900 4 100 4 200 8 300

Rehabilitering förebyggande 9 200 11 200 2 000 1 800 3 900

Räddningstjänstarbete 6 400 7 100 700 1 200 1 800

Socialsekreterare m.fl 30 900 34 500 3 600 4 700 8 300

Teknisk handläggare 7 500 8 200 800 1 000 1 700

Undersköterskor, skötare 137 200 169 800 32 600 38 300 70 900

Vårdbiträden, vårdare 84 200 103 900 19 700 22 000 41 700

Övrig kultur/turism/fritid 10 700 11 900 1 200 2 200 3 400

Övrig skol och förskolearbete 10 200 12 000 1 800 2 300 4 000

Övrig socialt och kurativt 25 100 28 500 3 300 5 600 9 000

Övrigt vård- och omsorgsarbete 2 100 2 400 300 600 900

Övrigt lärararbete 34 900 40 600 5 700 13 100 18 700
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Personalgrupp 2016 2026
Ökning pga demo

grafi 20162026
Pensioneringar 

under 20172026
Summa demografi+ 

pensioneringar

Endast Landsting/region/privata utförare

Vårdadministratör 16 100 18 400 2 300 5 100 7 500

Läkare specialistkompetent 35 400 40 200 4 800 6 200 11 000

Psykolog 5 000 5 700 700 900 1 600

Psykoterapeut 400 400 100 300 400

Barnmorska 6 000 6 800 800 1 700 2 600

Undersköterskor, skötare m.fl. 50 700 58 300 7 600 15 600 23 200

Sjukhustekniker, lab arbete 2 600 2 900 300 500 700

Biomedicinsk analytiker 7 000 7 900 900 1 800 2 700

Tandläkare 4 900 5 700 800 1 200 1 900

Tandsköterska 7 900 9 000 1 200 3 000 4 200

Tandhygienist 2 800 3 200 400 700 1 100

Övrig tandvård 300 300 100 100 200

Arbetsterapeut 4 000 4 600 600 1 000 1 600

Sjukgymnast 6 900 7 900 1 000 1 100 2 100

Logoped 1 400 1 600 200 100 300

Dietist 1 000 1 200 100 100 200

Övrigt rehabiliteringsarbete 2 100 2 400 300 500 800

Socialt och kurativt arbete 5 000 5 700 700 1 600 2 300

Skol- och barnomsorgsarbete 2 600 2 900 300 1 100 1 400

Kultur/turism/fritid 600 700 100 200 300

Ingenjörer m.fl 2 900 3 200 300 600 900
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Rekryteringar och avgångar i några vanliga yrken
Diagrammen på nästkommande sidor visar rekryteringar och avgångar i någ-
ra vanliga yrken i kommunsektorn. 

diagram 18. Varifrån rekryterar kommunerna till fyra personalgrupper år 2015, månadsavlönade
*För barnskötare och förskollärare privat förskola, för grundskolelärare privat grundskola och gymnasieskola och för undersköterskor 
privat vård och omsorg; socialtjänst.
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diagram 19. Månadslönade som lämnat fyra personalgrupper i kommunerna år 2015
*För barnskötare och förskollärare privat förskola, för grundskolelärare privat grundskola och för undersköterskor privat vård och 
omsorg;socialtjänst.
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Bilaga 1.

diagram 20. Varifrån rekryterade landstingen till två personalgrupper år 2015, månadsavlönade
* För barnskötare och förskollärare privat förskola, för grundskolelärare privat grundskola och gymnasieskola och för undersköter-   
  skor privat vård och omsorg; socialtjänst. 
**Privat vård: SNI97 (Q) vård och omsorg;socialtjänst
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diagram 21. Månadsavlönade som lämnat två personalgrupper i landsting/regioner 2015
*Privat vård: SNI97 (Q) vård och omsorg;socialtjänst
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BILAGA 2.

Så här har vi räknat

Bedömningen av det framtida rekryteringsbehovet som presenteras i denna 
rapport har gjorts med hjälp av SKL:s rekryteringsmodell i samarbete med 
Sweco. Modellen bygger på befintliga uppgifter om anställda och en demo-
grafisk framskrivning. Underlagen som används är i huvudsak SCB:s befolk-
ningsprognos (2017) och SKL:s personalstatistik (2016)17. För kommuner, 
landsting och regioner bygger beräkningarna exempelvis på den faktiska 
åldersfördelningen. För de verksamheter som drivs av annan huvudman har 
beräkningarna gjorts schablonmässigt exempelvis utifrån åldersfördelningen 
i kommuner, landsting och regioner.

I modellen används uppgifter om antalet anställda som är månadsavlöna-
de. Det innebär att timavlönade inte är inbegripna. Skälen till detta är flera. 
Framför allt är det svårt att få en rättvisande bild av antalet timanställda då 
mätningen av personalstatistik görs en gång per år samtidigt som de timanställ-
das tjänstgöringsgrad varierar kraftigt över året och mellan verksamheter. 
Uppskattningsvis utför de timanställda knappt fyra procent av timmarna i 
landstingen/regionerna och åtta procent av de arbetade timmarna i kommu-
nerna.

Scenario ökad sysselsättningsgrad, 95 procent
I scenariot om ökad sysselsättningsgrad antas den genomsnittliga syssel-
sättningsgraden vara minst 95 procent i alla yrkes- och åldersgrupper 2026. 
Ökningen sker stegvis över åren och med lika många procentenheters ökning 
per yrke och ålder för varje år. I de åldrar och yrken där sysselsättningsgraden 
redan år 2016 är minst 95 procent antas denna inte öka.

Pensionsscenario 2 år
I grundscenariot används pensionsrisker för sysselsatta eller lediga i åldrarna 
55–70 år där pensionsrisken antas vara 100 procent för de som är 70 år. Pensions-
scenariona innebär att pensionsåldern under en prognosperiod antas öka 
med två år, detta sker successivt med påverkan på pensionsriskerna under 
prognosens första 10 år och innebär att den pensionsrisken som år 2016 gällde 
för 55-åringar år 2026 gäller 57-åringar.

Ökning med 0,5 procent utöver demografin
I detta scenario antas personalbehovet räknat i årsarbetare öka med 0,5 procent 
per år utöver vad demografin anger. Ökningen med 0,5 procent per år antas 
ske under hela prognosperioden, det vill säga fram till och med år 2026.

Not. 18. 
Underlagen är framtagna av Thang Tran på 
Avdelningen för Ekonomisk styrning, SKL.
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Minskning 0,5 procent
I detta scenario antas personalbehovet räknat i årsarbetare minska med 0,5 
procent per år. Minskningen med 0,5 procent per år antas ske under hela 
prognosperioden. I tidigare prognoser räknades behoven av anställda i de 
kommunala verksamheterna upp med 0,4 procent år 2011 samt 0,5 procent 
år 2014 och 2015.

Uppräkning av privat sektor
Antalet anställda inom den privata sektorn har i 2016 års prognos beräknats 
utifrån ett uppräkningstal per verksamhetsområde. Uppräkningstalet baseras 
på uppgifter om andelen köpt verksamhet för respektive verksamhetsområde 
samt Konjunkturinstitutets uppgifter om antalet sysselsatta i privat regi. I tidi-
gare års prognoser har antalet anställda i privat regi beräknats utifrån ett upp-
räkningstal per yrke. Uppräkningstalet baserades då på Konjunkturinstitutets 
uppgifter om antalet sysselsatta i privat regi, andelen köpt verksamhet samt 
fördelningen av de olika yrkena inom respektive verksamhetsområde.

Cirka en tredjedel av sjuksköterskor och läkare utan specialisering studerade 
innan de började arbeta i landstingen/regionerna. Det är en något högre andel 
av de som lämnar som går till privat verksamhet än omvänt, med undantag 
för personalgruppen undersköterskor, skötare. Runt fem procent av de läkare 
och sjuksköterskor som lämnar går till bemanningsföretag; diagrammet visar 
även att anställda vid bemanningsföretag också är en rekryteringskälla.
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av dessa strategier.

Sveriges Viktigaste Jobb ska bidra till att öka kunskapen om jobben i
välfärdssektorn och diskutera de arbetsgivarutmaningar som kommuner,
landsting och regioner står inför. Den här rapporten ingår i det arbetet.

Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se

Följ Sveriges Viktigaste Jobb på Facebook/sverigesviktigastejobb,  
Twitter @viktigastejobb

skl.se/sverigesviktigastejobb
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Datum:	2019‐11‐25	 Till: Kommunstyrelsen	

Handläggare:	Philipp	Seuffer,	HR‐chef	

Dnr: KS	000445/2019‐900	
	
	

Båstad kommuns svar på föreläggande med vite från Arbetsmiljöverket, 
2019-06-24, med beteckning 2019/024296 
	
	
Informationsärende 
Avseende	svar	på	föreläggandet	om	vite	från	Arbetsmiljöverket.	
 
Sammanfattning av ärendet	
 
Arbetsmiljöverket	har	beslutat	att	förelägga	Båstads	kommun	vid	vite	av	60.000kr	att	senast	
den	2	december	2019	ha	genomfört	följande	åtgärder	
 

1. Organisatorisk	och	social	arbetsmiljö	för	samtliga	chefer	i	vård	och	omsorgsverksam‐
heten	

2. Komplettera	och	tydliggöra	våra	verksamhetsanpassade	rutiner	för	undersökning	av	
arbetsförhållanden	i	äldreomsorgen.		

3. Vidta	åtgärder	för	att	våra	arbetstagare	inom	hemvården	har	kunskaper	och	getts	in‐
struktioner	i	bedömandet	av	personer	med	demenssjukdomar	och	personer	med	psy‐
kisk	ohälsa.		
	

Bakgrund	
Den	25,	26	oktober	och	den	7	november	2017	inspekterade	Arbetsmiljöverket	Båstads	kom‐
muns	arbetsmiljöarbete	inom	Äldreomsorgen.	De	såg	då	vissa	brister	i	arbetsmiljöarbetet.	
Kommunen	fick	två	inspektionsmeddelanden,	den	24	november	2017.	Ett	ställt	till	Båstad	
kommun	och	ett	ställt	till	Båstad	kommuns	verksamhetsområde	Vård	och	Omsorg.	Arbetsmil‐
jöverket	beskrev	bristerna	och	ställde	krav	på	att	kommunen	skulle	åtgärda	dem.		
	
Arbetsmiljöverket	gjorde	uppföljning	i	maj	2018.	De	brister	som	då	kvarstod	underrättades	
Båstads	kommun	om	i	en	skrivelse	den	19	juni	2018,	ärende	2017/057871.	Kommunen	hade	
inga	invändningar	på	den	skrivelsen.	Arbetsmiljöverket	fattade	beslut	om	föreläggande	om	
åtgärder	den	11	september	2018.	Arbetsmiljöverket	följde	upp	föreläggandet	den	12	mars	
2019.	Kommunen	hade	redovisat	en	lång	rad	åtgärder	som	vi	vidtagit,	men	enligt	Arbetsmiljö‐
verket	hade	kommunen	ännu	inte	redovisat	åtgärderna	för	bristerna	redovisade	ovan.		
	

	
	
Bilagor till tjänsteskrivelsen:	
Beslut från Arbetsmiljöverket - föreläggande med vite 
Svarsskrivelse	till	arbetsmiljöverket	från	Båstads	kommun	(Kompletteras	till	ärendet	onsdag	
den	27	november	2019).	
	
Samråd har skett med:	
Erik	Lidberg,	Kommundirektör	
Ledningsgruppen	i	Båstads	kommun	
Ingrid	Pettersson,	tf.	Vård	och	omsorgschef	
Philipp	Seuffer,	HR‐chef	
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Katarina	Sandén,	arbetsmiljöspecialist	
Hans	Ljungström,	HR‐generalist	
Ingrid	Pihlsgård,	Huvudskyddsombud	
Ola	Andersson,	Huvudskyddsombud	
Annika	Anderbeck,	företagshälsovård	Previa	
Lena	Täringskog,	avdelningschef	
Pernilla	Holte,	avdelningschef	
Åsa	Teveldal,	avdelningschef	
Annika	Müller‐Hansen,	enhetschef	
Sanna	West,	Enhetschef	
Karin	Holmgren,	Enhetschef	
Cecilia	Sixten,	Enhetschef	
Anne	Hallenborg,	Enhetschef	
Magnus	Andersson,	Enhetschef	
Ann‐Charlotte	Åvall,	Enhetschef	
Lena	Ljungkvist,	Enhetschef	
	
	



' . BESLUT 
Datum Vår beteckning Sid 

ARBETSMILJÖ 
VERKET 

2019-06-24 2019 / 024296 1 (9) 

Enheten för region syd 

Helena Eneroth, 010-730 9182 

Delgivning 

BÅSTADS KOMMUN 
26980 BÅSTAD 

Föreläggande med vite 

Ert organisationsnummer: 
Arbetsställe: 
Besöksadress: 

Beslut 

212000-0944 
BÅSTADS KOMMUN 
V ÅNGA VÄGEN 2, BÅSTAD 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Arbetsmiljöverket förelägger er vid vite av 60 000 kronor att senast den 2 
december 2019 ha genomfört följande åtgärder: 

la. Ni ska komplettera er riskbedömning med alla de risker som identifierades 
vid era genomförda undersökningar, även de risker/ orsaker som framkom vid 
de s.k. semistrukturerade intervjuerna, avseende organisatoriska och sociala 
arbetsmiljöfaktorer för samtliga chefer i er vård och omsorgsverksamhet. 

Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska av den framgå vilka 
riskerna är och om de är allvarliga eller ej. 

lb. Utifrån kompletterad riskbedömning i enlighet med krav 1 ovan, ska ni 
komplettera er handlingsplan med de ytterligare åtgärder som behöver vidtas 
för att omhänderta och minska riskerna i arbetsmiljön. 

Av handlingsplanen ska, förutom åtgärderna, även framgå när åtgärderna 
senast ska vara klara, vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs samt 
tidpunkt för kontroll att åtgärderna gett avsedd effekt. Handlingsplanen ska 
dokumenteras skriftligt. 

le. Ni ska ge berörda arbetstagare och skyddsombud möjlighet att medverka i 
uppfyllandet av kravpunkterna la-b 

ld. Ni ska anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån 
för att uppfylla kravpunkt la-b. 

Postadress: 112 79 Stockholm 

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

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

Organisationsnummer: 202100-2148 
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Se 8, 10 och 12 §§Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt 
arbetsmiljöarbete, 9, 10 §§ (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö 
samt 3 kap 2 § arbetsmiljölagen 

Råd: 
När arbetsgruppens arbete med att se över arbetsvärderingen för cheferna 
(deras krav i arbetet och hur många underställda de har) är klar, kan 
handlingsplanen över åtgärder behöva kompletteras utifrån resultatet av det 
arbetet. 

2. Ni ska komplettera och tydliggöra era verksamhetsanpassade rutiner för 
undersökning av arbetsförhållandena inom äldreomsorgen. 

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

Det ska vidare framgå att minst följande arbetsmiljöförhållanden ska 
undersökas: 

• belastningsergonomiska förhållanden i samband med till exempel 
• personförflyttningar, omvårdnadsarbete, städning och mathantering 
• riskerna för våld eller hot om våld 
• 
• 
• 
• 
• 

organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden (till exempel 
förekomsten av ohälsosam arbetsbelastning, starkt psykiskt påfrestande 
arbete, arbetstidens förläggning, kränkande särbehandling) 
mikrobiologiska hälsorisker (smitta) 
kemiska hälsorisker i samband med städning (inklusive disk och tvätt) 

För hemvården ska utöver ovan punkter också följande arbetsmiljöfaktorer 
ingå i undersökningen: 

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

Av rutinerna ska även framgå hur undersökningarna enligt ovan punkter ska 
gå till, dvs. vilken eller vilka undersökningsmetoder som minst ska användas 
för var och en av punkterna ovan. 
Det ska också framgå när de olika undersökningarna ska göras och vem som är 
ansvarig för att de blir gjorda. 

Rutinerna ska dokumenteras skriftligt. 

Se 4-6 §§Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:2) om belastningsergonomi, 
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5 och 9-13 §§ AFS 2015:4 samt 5 § AFS 2001:1. Se även 5, 6 och 7 §§ 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker 

3a. Ni ska vidta åtgärder som säkerställer att era arbetstagare inom hemvården 
har kunskaper och getts instruktioner i bemötande av personer med demens
sjukdomar och personer med psykisk ohälsa, i syfte att förebygga att arbets
tagare utsätts för våld eller hot om våld i sitt arbete. 

Vid uppfyllandet av kravpunkt 3a ovan ska ni ta hjälp av intern/ extern 
sakkunnig med särskilda kunskaper om demenssjukdomar och psykisk ohälsa. 

3b. Ni ska se till att ni har rutiner som innebär att era anställda inom äldre
omsorgen regelbundet övar hur de ska agera i en händelse av våld eller hot om 
våld, inklusive hanteringen av alla typer av larm som finns i verksamheten. 

Rutinerna ska dokumenteras skriftligt. 

Se 3, 4 och 7 §§ Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:2) om våld och 
hot i arbetsmiljön och 12 § AFS 2001:1samt3 kap. 2 §arbetsmiljölagen 

Reglerna om att vi har rätt att fatta beslut om föreläggande och förena beslutet 
med vite finns i 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen. 

Vi förelägger er också vid vite av 2 000 kronor att meddela oss om ni säljer eller 
överlåter verksamheten till en annan fysisk eller juridisk person. Skicka oss då 
deras namn, organisationsnummer och adress. Detta krav gäller tills vi avslutar 
ärendet. Reglerna om att vi har rätt att få den information som vi behöver för 
vår tillsyn finns i 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen. 

Vad är föreläggande och vite? 

Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet 
gäller ska genomföra en viss åtgärd. 

Ett vite är ett penningbelopp som man kan tvingas betala om man inte följer en 
myndighets beslut. 

Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön 

Ert ansvar för arbetsmiljön gäller även under tiden ni har på er att uppfylla 
kraven. Ni ska alltid göra det som behövs, så att ingen av era arbetstagare 
skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet. Reglerna om arbetsgivarens 
arbetsmiljöansvar finns i 3 kap. 2 §arbetsmiljölagen. 
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Alla har rätt till en bra arbetsmiljö. Vi bedömer att det finns brister i er 
arbetsmiljö, som kan leda till att någon blir sjuk eller skadar sig. Nedan går vi 
igenom en brist i taget och hur vi kommit fram till vår bedömning. 

1. Inspektionerna som vi genomförde hos er i sluten av 2017 visade på en hög 
eller mycket hög arbetsbelastning för cheferna inom Hemvården och chefen för 
Vård och omsorgsverksamheten. Ni behövde därför undersöka den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön närmare för att kunna identifiera de 
bakomliggande orsakerna till den uppkomna situationen, i syfte att genomföra 
adekvata riskreducerande åtgärder. 

Ni har genomfört en undersökning med Copenhagen Psychosocial 
Questionnaire, 15 svarande. Undersökningen fördjupades därefter med hjälp av 
semish·ukturerade intervjuer ledda av företagshälsovården. Flertalet enhets
chefer deltog i intervjuerna. Avdelningscheferna var ännu inte anställda när 
intervjuerna genomfördes. Verksamhetschefen hade förhinder. 

Undersökningarna visade på en hög arbetsbelastning för enhetscheferna. 
Många olika orsaker till detta identifierades under de semistrukturerade 
intervjuerna. De risker som berör samarbetet med andra, IT, 
Ekonomi, HR samt stödet av assistenter är specificerade i en riskbedömning och 
åtgärder har beslutats. Övriga risker till den höga arbetsbelastningen, vilka är 
flertalet, är inte specificerade i riskbedömningen 
utan aggregerade till" ... för hög arbetsbelastning" samt" ... För lite tid och 
oklart när diskutera egen arbetsmiljö för enhetscheferna". 

Trots att det under de semistrukturerade intervjuerna ledda av företagshälso
vården dokumenterades många möjliga konkreta åtgärder för att komma till 
rätta med den höga arbetsbelastningen återfinns inte dessa i handlingsplanen. 
De åtgärder som beslutats om är mer generella och har ingen klar koppling till 
alla de identifierade risker/ orsaker som ni identifierat gällande den höga 
arbetsbelastningen. 

Det finns således flera risker/ orsaker som framkommit i samband med 
undersökningarna och som tydligt beskrivs i dokumentationen från de 
semish·ukturerade intervjuerna, men som inte är specificerade i 
riskbedömningen. Det saknas också konkreta åtgärder för dessa risker i 
handlingsplanen. Detta h·ots att många konkreta åtgärder kopplade till nämnda 
risker återfinns i dokumentationen efter de semistrukturerade intervjuerna. 
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Vidare har det framkommit att berörda chefer inte getts möjlighet att medverka 
i samband med framtagande av riskbedömningen eller handlingsplanen. 
Företagshälsovården, som genomförde de semistrukturerade intervjuerna, har 
inte medverkat i arbetet med riskbedömningen eller i arbetet med att ta fram 
handlingsplan över åtgärder 

Det är viktigt att er riskbedömningen återspeglar alla de risker som identifierats 
i undersökningen och att det av handlingsplanen framgår de åtgärder som 
beslutats för att omhänderta respektive risk. Detta är viktig del i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, bl.a. för att ni sen vid konb·oll av era 
genomförda åtgärder även ska kunna säkerställa att respektive risk är 
omhändertaget. 

I samband med uppföljningen har ni angett att enhetscheferna har blivit 
avlastade vad gäller planeringen av hemvårdsinsatser för sommargäster. Det 
har också beslutats om ekonomiskt tillskott för förvaltningen för att täcka den 
underdimensionerade budget som upptäcktes i samband med den externa 
genomlysningen under våren 2017. En annan åtgärds som arbetsgivaren menar 
har stor betydelse för arbetsbelastningen är de tre avdelningschefer som nu 
tillsatts som ett chefsled mellan verksamhetscheferna och enhetscheferna. Även 
ytterligare en enhetschef är tillsatt. 

Vidare beskriver ni vid uppföljningen att den arbetsgrupp som är tillsatt 
för att se över arbetsvärderingen för cheferna, dvs deras krav i arbetet och hur 
många underställda de har, förväntas vara färdiga i slutet av maj 2019 och att de 
därefter kommer att vidta mer konkreta åtgärder för att minska arbets
belastningen för cheferna. 

2. Ni har tagit fram verksamhetsanpassade undersökningsrutiner för 
Äldreomsorgen. Uppgifterna i rutinen beskriver undersökningsmetoder som 
kan användas men anger inte vad (vilka arbetsmiljöfaktorer) som ska 
undersökas med respektive metod och därmed inte heller hur. 

Som bilagor till rutinen finns checklistor som ni skriver kan användas i 
samband med undersökningar men i rutinen anges inte vilka checklistor som 
minst måste användas, eller vilka arbetsmiljöfaktorer/ riskområden de avser att 
undersöka. 

Det finns uppgifter i rutinen om vilka arbetsmiljöförhållanden som minst ska 
undersökas, men det framgår inte hur dessa undersökningar ska gå till. 
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Sammantaget kan sägas att det är oklart på vilket sätt de olika delarna av 
rutinen hänger ihop och vad som minst ska göras och hur detta arbete ska gå 
till. 

Rutinen saknar helt uppgifter om när olika undersökningar ska genomföras. 
Samma regelbundenhet är satt för undersökning av samtliga arbetsmiljö
faktorer/ riskområden, dvs årligen. 

I samband med uppföljningen berättar verksamhetschefen för vård och omsorg 
att enhetscheferna inom äldreomsorgen inte använder sig av de checklistor som 
rutinen anger att man kan välja bland som stöd för undersökningar, utan att de 
använder en annan checklista som inte nämns i rutinen. 
Närmare beskrivning av hur undersökningsarbetet genomförs kunde inte ges, 
eftersom ingen enhetschef deltog vid uppföljningen. 

3. I samband med inspektionerna framkom att arbetstagarna inom hemvården 
ofta arbetar hemma hos vårdtagare med demenssjukdomar eller psykisk ohälsa 
och att det förekommer att vårdtagare är utåtagerande. Detta medför att arbets
tagarna riskerar att hamna i situationer som kan medföra våld eller hot om våld. 
Såväl skyddsombud som arbetstagare vittnar om att personalen i hemvården 
inte har tillräckliga kunskaper om demenssjukdomar och psykisk ohälsa för att 
så långt det är möjligt förebygga situationer som kan medföra våld eller hot om 
våld. 

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

Ni har med hjälp av Företagshälsovården genomfört en utbildningsinsats kring 
våld och hot i arbetsmiljön. Denna utbildning har dock inte varit inriktad på att 
fördjupa medarbetarnas kunskaper i bemötande av personer med just demens
sjukdomar eller psykisk ohälsa. 

Arbetsgivaren redogör för den demenssamordnare som finns i kommunen som 
brukar hjälpa arbetsgrupper som behöver mer kunskap eller praktisk hjälp i 
arbetet med dementa brukare. Någon planerad systematisk utbildning/hjälp av 
demenssamordnaren finns dock inte. 

I samband med uppföljning berättar arbetsgivaren också att det i ert årshjul 
finns ett årligt tillfälle för repetition inom området hot/ våld och att det vid detta 
tillfälle är tänkt att ni ska öva på nödsituationer och larmanvändning. Detta är 
ännu inte dokumenterat eller delegerat till enhetscheferna då ni ännu inte 
hunnit ge enhetscheferna förutsättningar för uppgiften. Det är arbetsgivarens 
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uppfattning att detta kommer att vara klart efter sommaren 2019 när det är dags 
för uppföljning inom området. Arbetsgivaren beskriver vidare att de är på väg 
att anställa en säkerhetschef i kommunen som i sin tur ska utse 
säkerhetsansvariga i de olika verksamheterna. Det kommer sedan att bli dessa 
personer som stöttar verksamheterna i arbetet med att minska riskerna för våld 
eller hot om våld. Som det är nu så testas larmen av räddningstjänsten och då 
involveras endast de som bär larmen den aktuella dagen 

Arbetsmiljöverket gör följande bedömning. 

Mot bakgrund av ovan redovisade brister och för att säkerställa att åtgärderna 
blir genomförda fullt ut finns skäl att förelägga er att åtgärda bristerna. Som 
framgår av beslutet ovan har Arbetsmiljöverket delvis beaktat ert önskemål om 
förlängd åtgärdstid. Vi gör också bedömningen att föreläggandet ska förenas 
med ett vite på 60 000 kronor. 

Bakgrund till beslutet - detta har hänt 

Den 25, 26 oktober och den 7 november 2017 inspekterade vi ert 
arbetsmiljöarbete inom Äldreomsorgen i Båstad kommun. Vi såg då vissa 
brister i arbetsmiljön. Ni fick två inspektionsmeddelande den 24 november 
2017, ett ställt till Båstad kommun och ett ställt till Båstad kommuns 
verksamhetsområde Vård och omsorg, där vi beskrev bristerna och ställde krav 
på att ni skulle åtgärda dem. 

Vid gjorde en uppföljning i maj 2018. De brister som kvarstod underrättade vi er 
om i en skrivelse den 19 juni 2018, ärende 2017 /057871. Ni hade inga 
invändningar på den skrivelsen och vi fattade beslut om föreläggande om 
åtgärder den 11september2018. Vi följde upp föreläggandet den 12 mars 2019. 
Ni redovisade då en lång rad åtgärder som ni har vidtagit, men ni hade ännu 
inte åtgärdat ovan redovisade brister. 

Ni har fått möjlighet att lämna synpunkter på kraven och tidpunkterna, innan vi 
fattade detta beslut. Ni fick ett brev om det, skrivet den 21 maj 2019. 
Ni har yttrat er och bl.a. angett att ni arbetar med kravpunkterna men önskar att 
svarstiden förlängs till den 20 december 2019 pga. sommaruppehållet. 

Meddela oss när ni har uppfyllt kraven 
När ni har uppfyllt kraven ska ni meddela oss. Skriv vår beteckning i svaret, se 
längst upp på sidan 1. Vår postadress och e-postadress finns längst ner på sidan 
1. Reglerna om att vi har rätt att få den information som vi behöver för vår 
tillsyn finns i 7 kap. 3 §arbetsmiljölagen. 
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Ärendet har prövats vid vårt kontor i Malmö och har avgjorts av sektionschefen 
Helen Magnusson i närvaro av juristen Anna Sunden efter föredragning av 
arbetsmiljöinspektören Helena Eneroth. 

Helen Magnusson 
Sektionschef 

Kopia till 

Vi har skickat en kopia av detta brev till: 
Ingrid Pihlsgård, HSKO Kommunal, ingrid.pihlsgard@kommunal.se 
Ola Andersson, Huvudskyddsombud Vision, Båstads kommun, 269 80 Båstad 

Verktyg för en bra arbetsmiljö 

Använd gärna vår webbplats av.se. Där finns mallar, exempel och guider för 
hur ni kan arbeta systematiskt för en bra arbetsmiljö. Ni kan lära er mer i våra 
webbutbildningar, och använda vårt självskattningsverktyg för att bedöma vad 
ni behöver förbättra. På webben kan ni också hämta arbetsmiljölagen och våra 
föreskrifter. 

Sid 
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BESLUT 
Datum Vår betecknin~ 

ARBETSMILJÖ 2019-06-24 2019 / 024296 

• VERKET 

Om ni vill överklaga 

Ni kan överklaga vårt beslut till Förvaltningsrätten i Malmö. Skriv ett 
överklagande och skicka det först till oss, eftersom vi ska kontrollera att det har 
kommit in i rätt tid. Vi prövar också om det finns skäl att ändra vårt beslut. 

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

Om överklagandet har kommit in i rätt tid så skickar vi överklagandet till 
förvaltningsrätten. 

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

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

domstolen begär det) 

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

Vår postadress och e-postadress finns längst ner på sidan 1. 

Sid 
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• ARBETSMILJÖ 
(i:1 VERKET 

Enheten för region syd 

Helena Eneroth, 010-730 9182 

Mottagare av delgivning: 
Båstads kommun 

Uppgifter om handlingen/handlingarna: 
Föreläggande med vite 

Handlingens/handlingarnas datum: 
2019-06-24 

Ja har denna da 

Datum 

2019-06-24 

Arbetsmiljöverket 
112 79 Stockholm 

Vår beteckning 

2019/024296 

Datum Namnteckning/ firmateckning (behörig 
föreh·ädare) 

Telefon arbete Namnförtydligande 

Telefon bostad Ny adress 

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

Glöm inte att ange datum för mottagandet. 

Detta kvitto ska sändas till Arbetsmiljöverket omgående. 

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

Postadress: 112 79 Stockholm 

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

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

Organisationsnummer: 202100-2148 

Sid 
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PM  
2019-11-07  
Life Coast Adapt  

 

Naturanpassade metoder mot kusterosionens 
negativa aspekter- LIFE Coast Adapt 

Sammanfattning 

Kusterosionen har alltid påverkat Skånes kuster, men nu går det snabbare än 

någonsin. Därför testas inom ramen för ett EU-finansierat projekt – LIFE Coast 

Adapt – naturanpassade metoder för att motverka kusterosionens negativa 

effekter. I Båstad planeras att anlägga rev samt att förstärka bestånden av ålgräs 

genom nyplantering  

 

Kraftigt bestånd av ålgräs.  (www.lifecoastadaptskane.se) 

Bakgrund 

Region Skåne driver ett projekt, LIFE Coast Adapt, vilket finansieras av EU-

programmet LIFE samt Havs- och vattenmyndigheten. Projektet sker i samverkan 

med Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Lunds universitet, Lomma 



 
  

 
 

kommun, Helsingborgs stad, Ystads kommun och Statens Geotekniska Institut. 

Båstads kommun är inte partner i projektet men vissa anpassningsåtgärder 

planeras inom kommunen.  

LIFE Coast Adapt  ska synliggöra, testa och utvärdera natur- och 
ekosystembaserade klimatanpassningsåtgärder i kustzonen. Syftet är att bevara, 
förbättra och återställa land- och kustnära havsekosystem.  

Naturanpassade metoder hjälper till att stärka naturens eget skydd. Metoderna 
fungerar ibland som ett komplement till hårdare skydd och ibland som effektiva 
åtgärder i sig. Gemensamt för de naturanpassade metoderna är att de arbetar 
med naturen istället för emot den. Därför ger de också en mer långsiktig effekt. 

Läs mer om projektet och de olika testplatserna på lifecoastadaptskane.se  

Aktuellt 

I Båstad planeras två aktiviteter. Förutsättningar för att återplantera ålgräs 

utanför Båstad har undersökts och det planeras för en provplantering. Om 

provplanteringen faller väl ut kan en fullskaleplantering bli aktuell. Ålgräsängar 

fyller en viktig roll i havets ekosystem bland annat som barnkammare för 

fiskyngel. Ålgräsängarna kan också dämpa vågenergin och därmed minska 

erosionen. Vidare planeras det också för anläggande av ett mindre konstgjort rev. 

Det konstgjorda revet syftar till att skapa biologisk mångfald i form av etablering 

av makroalger och livsmiljöer för det marina livet. Vidare syftar anläggandet av 

ett konstgjort rev till att skydda bakomliggande kuststräcka. 

Ålgräsplanteringar planeras utanför den västra delen av Malen i Båstad och det 

konstgjorda revet planeras utanför Lejontrappan väster om Skansenbadet. Båda 

dessa lokaler är erosionspåverkande.  

https://lifecoastadaptskane.se/
https://lifecoastadaptskane.se/
https://lifecoastadaptskane.se/
https://lifecoastadaptskane.se/
https://lifecoastadaptskane.se/
https://lifecoastadaptskane.se/


 
  

 
 

 

Föreslagna platser för anläggande av rev (rödmarkerat) samt ålgräsplantering 

(grönmarkerat) 

Problembild 

Strandpromenaden vid Lejontrappan – anläggande av rev 

Bakom den föreslagna platsen för ett rev har det historiskt varit problem med 

skador på infrastuktur i form av VA-ledningar och strandpromenad. Skador på 

strandpromenaden uppstår när vågor bryter mot mur och stenskoning och slår 

över och in på strandpromenaden. Turbulenta vattenmassor sköljer bort 

gångvägens beläggning, vilket t ex inneburit att VA-ledningar frilagts vid flera 

tillfällen. Stormar som på senare tid inneburit problem är Adventsstormen 2011, 

Sven 2013, Egon 2015 och Urd 2016.  Problemområdet är på en begränsad 

sträcka och det bedöms vara möjligt att begränsa framtida skador genom 

anläggande av ett mindre rev.  Ett rev byggs för att bryta vågor och därmed 

dämpa vågenergin mot kusten, men också för att skapa förutsättningar att sand 

samlas bakom revet och ny strand kan byggas upp naturligt som ytterligare 

skydd. 



 
  

 
 

 

Skador på strandpromenaden vid Lejontrappan, Båstad, efter stormen Sven 2013 

Malen – Nyplantering av ålgräs 

Utanför Malen finns glesa ängar av ålgräs. Området inventerades under 
sommaren 2019 och delar är också undersökta i tidigare inventering genom 
Länsstyrelsen.  En stor del av området från Malen till gränsen mot Laholm är 
etablerat med glesa bestånd av ålgräs. Inom området finns också ytor där det 
saknas ålgräs, t ex i den västra delen av Malen nära Båstad Hamn. Inom projektet 
planeras för en provplantering och om denna faller väl ut, en fullskaleplantering. 
 
Kusten längs Malen och vidare mot Hemmeslöv är erosionsdrabbat. Det kan vara 
både omväxlande erosion och ackumulation av sand, men generellt finns en viss 
erosion. Vid kraftiga stormar kombinerat med högvatten blir det skador på 
stranden och dynerna som kan ta lång tid att läka. För att minska de negativa 
effekterna vid nämnda förhållanden är målsättningen att förstärka 
ålgräsbestånden utanför Malen.  
 
Ålgräsängar skapar en livsmiljö som främjar artrikedomen. Dessutom hjälper 
ålgräsets rotsystem till att stabilisera bottensanden på grunt vatten och dämpar 
vågenergin som når land. 



 
  

 
 

 

Skador på dyner vid Riviera, östra Båstad, efter stormen Urd 2016. 

Tidplan och ekonomi 

Provplantering av ålgräs planeras till försommaren 2019. Om denna faller väl ut 

planeras en fullskaleplantering under försommaren 2020. 

Beträffande anläggande av rev planeras en projektering göras under 2020. När 

denna är färdig kommer anmälan om vattenverksamhet samt dispens från 

strandskydd att sökas. Ett anläggande planeras under 2020 - 2021. 

Åtgärderna belastar inte Båstads kommuns budget utan finaniseras genom LIFE 

Coast Adapt. Kommunförbundet Skåne driver projektet inom Båstads kommun i 

samråd med handläggare från Båstads kommun.  Åtgärder kommer inte generera 

några framtida driftskostnader utan bedöms snarare minska behovet av framtida 

återställningskostnader efter oväder. 
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KS § 194  Dnr KS 000369/2019 - 600 

Båstads kommuns förberedande arbete inför att barnkonventionen 
blir lag den 1 januari 2020 

 
Beskrivning av ärendet Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Barnets rättigheter ska därmed inte 

bara beaktas som en faktor bland andra vid avvägningar, bedömningar och 
beslut i mål eller ärenden som rör barn, utan barnets rättigheter ska framledes 
ges särskild vikt. I ett arbete för att förbereda Båstads kommun på att 
barnkonventionen blir lag har ett par olika aktiviteter påbörjats i enighet med 
det beslut som KS fattade 8 maj 2019.  

 
 1) En samordnare har utsetts, som inom ramen för ordinarietjänst, fått uppdrag 

att organisera arbetet och förbereda kommunen på ikraftträdandet av lagen.  
 

 2) För att säkerställa att det finns en garanterad baskompetens i vad 
barnrättsfrågor innebär juridiskt och praktiskt inför att barnkonventionen blir 
lag, så har prioritet ett blivit att ta fram en utbildningsinsats för medarbetare i 
Båstads kommun med start hösten 2019. Utbildningen är tre timmar lång och 
varvar barnrätts teori och juridik med case och diskussioner. 
Utbildningssamordnare för denna satsning är utvecklingsstrateg BoA/ 
barnrättsstrateg Filippa Swanstein och enhetschef IoF/barnrättsstrateg 
Nowras Jassim. Utgångsläget har varit att samtliga chefer i kommunen, utifrån 
sin kalender, får boka tid för en utbildning för sin enhet eller avdelning. Under 
hösten har följande områden och medarbetare bokat in tid och genomgått (eller 
ska genomgå) basutbildningen: Individ och familj, Vuxenutbildningen, 
Arbetsmarknadsenheten, Ungdomsgårdarna, Gymnasiet, Biblioteket, 
Myndighetsenheten Vård och omsorg, Ledningsgruppen Barn och skola, Östra 
Karups skola och Förslövsskola.  

 
 3) Den 15 oktober har också en utbildning med fokus barnkonventionen och 
idrott för Båstads kommuns föreningsliv genomförts. Föreläsningen var gratis 
och syftade till att informera, inspirera och stärka föreningslivet 
(idrottsverksamheter) på vilket sätt barnrättsperspektiv och idrott samverkar. 
Föreläsningen lockade ett 25 tal representanter från föreningar på Bjäre.  

 
 4) Utöver har också initiala samtal förts med kansli kring utformande och 
översyn kring tjänsteskrivelser mm utifrån att prövningar av barns bästa samt 
barnkonsekvensanalyser måste finnas med i beredningar, underlag etc. utifrån 
barnkonventionen framöver. En checklista för hur en prövning av barnets bästa 
kan göras samt mall för barnkonsekvensanalys är också framtagen.  

 
 5) Med anledning av situationen inom Individ och familj bör också en 
barnkonsekvensanalys genomföras snarast med fokus på organisationsstruktur 
och resurssättning. Syftet med denna barnkonsekvensanalys är att granska hur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
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och på vilket sätt Individ och familjs organisationsstruktur är kompatibel med 
perspektiv på barnets bästa. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Filippa Swanstein, utvecklingsstrateg, 2019-10-29 
 
 

 Förvaltningens förslag  1. Att arbetet med att förbereda kommunen för att barnkonventionen blir lag 
fortsätter under 2020 med fokus på att: 

  a. Säkerställa att det finns en baskompetens kring barnrätt hos kommunens 
medarbetare och politiker.  

  b. Säkerställa att tjänsteskrivelser och andra underlag harmoniseras med 
lagstiftarens krav gällande barnrätt och barnkonsekvensperspektiv  

  2. Att en återkoppling till kommunstyrelsen görs i november 2020, för att ge en 
lägesbeskrivning kring hur arbetet fortlöpt under året.  

Föredragande  Filippa Swanstein, utvecklingsstrateg, föredrar ärendet.  
 
Yrkanden  Ebba Krumlinde (C) och Gösta Sandgren (M): Bifall till förvaltningens förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 
 

  1. Att arbetet med att förbereda kommunen för att barnkonventionen blir lag 
fortsätter under 2020 med fokus på att: 

  a. Säkerställa att det finns en baskompetens kring barnrätt hos kommunens 
medarbetare och politiker.  

  b. Säkerställa att tjänsteskrivelser och andra underlag harmoniseras med 
lagstiftarens krav gällande barnrätt och barnkonsekvensperspektiv  

  2. Att en återkoppling till kommunstyrelsen görs i november 2020, för att ge en 
lägesbeskrivning kring hur arbetet fortlöpt under året.  

 

Notering  Bo Wendt (BP) avstår från att delta i beslutet.  
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2019-10-29. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Filippa Swanstein 

Dnr: KS 000369/2019 – 600 
 
 

Uppföljning kring Båstads kommuns  förberedande arbete inför att barn-
konventionen blir lag den 1 januari 2020  
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Att arbetet med att förbereda kommunen för att barnkonventionen blir lag fortsätter under 
2020 med fokus på att: 
a. Säkerställa att det finns en baskompetens kring barnrätt hos kommunens medarbetare och 
politiker.  
b. Säkerställa att tjänsteskrivelser och andra underlag harmoniseras med lagstiftarens krav 
gällande barnrätt och barnkonsekvensperspektiv  
 
2. Att en återkoppling till kommunstyrelsen görs i november 2020, för att ge en lägesbeskriv-
ning kring hur arbetet fortlöpt under året.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Barnets rättigheter ska därmed inte bara beaktas 
som en faktor bland andra vid avvägningar, bedömningar och beslut i mål eller ärenden som 
rör barn, utan barnets rättigheter ska framledes ges särskild vikt. I ett arbete för att förbereda 
Båstads kommun på att barnkonventionen blir lag har ett par olika aktiviteter påbörjats i enig-
het med det beslut som KS fattade 8 maj 2019. 1) En samordnare har utsetts, som inom ramen 
för ordinarietjänst, fått uppdrag att organisera arbetet och förbereda kommunen på ikraftträ-
dandet av lagen.  
 
2) För att säkerställa att det finns en garanterad baskompetens i vad barnrättsfrågor innebär 
juridiskt och praktiskt inför att barnkonventionen blir lag, så har prioritet ett blivit att ta fram 
en utbildningsinsats för medarbetare i Båstads kommun med start hösten 2019.  
Utbildningen är tre timmar lång och varvar barnrätts teori och juridik med case och diskuss-
ioner. Utbildningssamordnare för denna satsning är utvecklingsstrateg BoA/ barnrättsstrateg 
Filippa Swanstein och enhetschef IoF/barnrättsstrateg Nowras Jassim.  
Utgångsläget har varit att samtliga chefer i kommunen, utifrån sin kalender, får boka tid för en 
utbildning för sin enhet eller avdelning. Under hösten har följande områden och medarbetare 
bokat in tid och genomgått (eller ska genomgå) basutbildningen: Individ och familj, Vuxenut-
bildningen, Arbetsmarknadsenheten, Ungdomsgårdarna, Gymnasiet, Biblioteket, Myndighets-
enheten Vård och omsorg, Ledningsgruppen Barn och skola, Östra Karups skola och Förslövs-
skola.  
 
3) Den 15 oktober har också en utbildning med fokus barnkonventionen och idrott för Båstads 
kommuns föreningsliv genomförts. Föreläsningen var gratis och syftade till att informera, in-
spirera och stärka föreningslivet (idrottsverksamheter) på vilket sätt barnrättsperspektiv och 
idrott samverkar. Föreläsningen lockade ett 25 tal representanter från föreningar på Bjäre.  
 
4) Utöver har också initiala samtal förts med kansli kring utformande och översyn kring tjäns-
teskrivelser mm utifrån att prövningar av barns bästa samt barnkonsekvensanalyser måste 
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finnas med i beredningar, underlag etc. utifrån barnkonventionen framöver. En checklista för 
hur en prövning av barnets bästa kan göras samt mall för barn-konsekvensanalys är också 
framtagen.  
 
5) Med anledning av situationen inom Individ och familj bör också en barnkonsekvens-analys 
genomföras snarast med fokus på organisationsstruktur och resurssättning. Syftet med denna 
barnkonsekvensanalys är att granska hur och på vilket sätt Individ och familjs organisations-
struktur är kompatibel med perspektiv på barnets bästa. 
 
 
Bildning och arbete 
Filippa Swanstein, Utvecklingsstrateg 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommundirektör.  
 
 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-11-14 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS au § 195  Dnr KS 000735/2019 - 900 

Nämndsplan 2020 för kommunstyrelsen 

 
Beskrivning av ärendet Den föreslagna nämndsplanen innehåller förutom nämndspecifika delar, även 

avsnitt som är kommunövergripande och gemensamma för alla nämnder. Efter 
inledande ord av ordföranden beskrivs kommunens styrmodell kortfattat samt 
syftet med nämndsplanen. Därefter följer redogörelse för nämndens 
organisation och verksamheter och eventuella större ändringar inför det 
kommande året. Utifrån omvärldsanalyser beskrivs nämndens utmaningar. 
Under avsnittet Kommunfullmäktiges inriktningsmål finns de nio 
kommunfullmäktigemål som ligger till grund för nämndernas strategiska och 
taktiska insatser vilka i sin tur beskrivs i avsnittet Nämndens prioriteringar för 
en långsiktigt hållbar utveckling. 

 
Uppföljning av nämndsplanen sker tertialvis i samband med tertialbokslut samt 
i samband med dialogmöten.  Måluppfyllelsen mäts med olika 
indikatorer/mätvärden. Eventuella program och aktuella styrdokument följs 
upp samtidigt. Internkontrollplanen ingår som en del i nämndsplanen. Både 
indikatordokumentet och internkontrollplanen kommer att finnas som 
separata bilagor till nämndsplanen. 

      
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Erik Lidberg, kommundirektör och Sari Bengtsson, 

utvecklingsstrateg, 2019-11-14     
 
Förvaltningens förslag  1. Kommunstyrelsen godkänner nämndsplan 2020 som underlag för 

verksamhetsplanering 2020 inom nämndens verksamhetsområden. 
 

2. Kommunstyrelsen har tagit del av nämndsplanerna för 
myndighetsnämnden, utbildningsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden enligt kommunstyrelsens uppsiktsplikt, 
kommunallagens 6. kapitel, 1 §. 

 
Föredragande  Erik Lidberg, kommundirektör, och Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg, föredrar 

ärendet.   
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner nämndsplan 2020 som underlag för 
verksamhetsplanering 2020 inom nämndens verksamhetsområden. 

     
Notering  Förvaltningens förslag 2. Lämnas utan förslag till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunstyrelsen eftersom ledamöterna 
inte har tagit del av detta inför kommunstyrelsens arbetsutskotts möte.   
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Datum: 2019-11-14 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare:  

Erik Lidberg/Sari Bengtsson 

 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Nämndsplan 2020 för Kommunstyrelsen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner nämndsplan 2020 som underlag för verksamhetsplanering 2020 
inom nämndens verksamhetsområden. 
 
Kommunstyrelsen har tagit del av nämndsplanerna för myndighetsnämnden, utbildnings-
nämnden samt vård- och omsorgsnämnden enligt kommunstyrelsens uppsiktsplikt, kommu-
nallagens 6. kapitel, 1 §. 
 
 

Bakgrund 
Enligt kommunallagens 6 kapitel 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller verksamheten. 
 
I granskningsrapporten från december 2018 rekommenderar revisorerna en översyn av kom-
munens målstyrningsprocess, som även innefattar nämndsplanernas utformning och innehåll. 
Med anledning av detta har politikerna tillsammans med tjänstemannaorganisationen arbetat 
för att ta fram nämndsplaner med en kommungemensam struktur. 
 
 
Aktuellt 
Den föreslagna nämndsplanen innehåller förutom nämndspecifika delar, även avsnitt som är 
kommunövergripande och gemensamma för alla nämnder. 
Efter inledande ord av ordföranden beskrivs kommunens styrmodell kortfattat samt syftet 
med nämndsplanen. Därefter följer redogörelse för nämndens organisation och verksamheter 
och eventuella större ändringar inför det kommande året. Utifrån omvärldsanalyser beskrivs 
nämndens utmaningar. Under avsnittet  Kommunfullmäktiges inriktningsmål  finns de nio 
kommunfullmäktigemål som ligger till grund för nämndernas strategiska och taktiska insatser 

vilka i sin tur beskrivs i avsnittet Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling. 
 
Uppföljning av nämndsplanen sker tertialvis i samband med tertialbokslut samt i samband 
med dialogmöten.  Måluppfyllelsen mäts med olika indikatorer/mätvärden.  
Eventuella program och aktuella styrdokument följs upp samtidigt. 
Internkontrollplanen ingår som en del i nämndsplanen.  
Både indikatordokumentet och internkontrollplanen kommer att finnas som separata bilagor 
till nämndsplanen. 
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Ekonomi 
I Nämndsplanen ingår även en budgetdel med information om hur verksamheten ska 
finansieras. 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
Erik Lidberg, Kommundirektör 
Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef 
Jan Bernhardsson, Teknik- och Servicechef 
Ewa Nilsson, t.f.  Chef Bildning och arbete 
Sari Bengtsson, Utvecklingsstrateg 
Elisabet Edner, Ekonomichef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nämndsplan 
Bilaga med indikatorer 
 
Samråd har skett med: 
Johan Olsson Swanstein, Kommunstyrelsens ordförande 
Erik Lidberg, Kommundirektör 
Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef 
Jan Bernhardsson, Teknik- och Servicechef 
Ewa Nilsson, T.f. Chef Bildning och Arbete 
Elisabet Edner, Ekonomichef 
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1. Nämndens ordförande har ordet 
 

Vi har en resa att göra tillsammans. Samverkan och hållbarhet är viktiga ledord under den här 
resans gång. För att klara uppdraget måste vi tänka mer långsiktigt och arbeta tillsammans med 
andra och fokusera på innehållet i det vi levererar till våra medborgare och företagare. 
 
Samverkan och en hållbar framtid 
Båstads kommun måste nu samla krafterna kring en hållbar utveckling. Kommunstyrelsen behö-
ver vara motorn och driva på så att vi gör rätt prioriteringar på både kort och lång sikt. Vi agerar 
genom att utöva vår tillsynsplikt gentemot våra nämnder och styrelser. Vi arbetar med vår mål-
stuktur och lednings- och kvalitetsarbete. 
När vi samverkar med näringslivet, våra föreningar och andra offentliga organisationer kan vi 
samla oss kring en samsyn och med det bidra till en stark utveckling av vår kommun. 
Under året är det viktigt att vi har fokus på att jobba vidare i vårt viktiga arbete med barn- och 
unga för att skapa de bästa förutsättningarna att klara sig i livet. Här följer vi arbetet med vår nya 
skolstruktur som ska ge de bästa förutsättningarna för en modern kunskapsskola. Båstads kom-
mun ska återställa förtroendet för vår socialtjänst samt ge goda förutsättningar för förvaltningen 
att klara uppdraget. Inom vård- och omsorg fortsätter resan med vårt nya boende Haga Park som 
är efterlängtat och andra insatser som bidrar till en god äldreomsorg. 
Vi kommer att arbeta nära vårt lokala näringsliv och noga följa utvecklingen på arbetsmarknaden 
för att säkerställa att fler får ett jobb att gå till. 
 
Vi måste tänka långsiktigt 
De ekonomiska utmaningarna i våra olika verksamheter, investeringsbehov, demografiska förut-
sättningar och minskad ökningstakt på våra intäkter ställer stora krav på alla i den kommunala 
organisationen men särskilt på oss som politiker. Vi ska möta dessa utmaningar genom att arbeta 
mer långsiktigt och effektivisera oss genom förändrat arbetssätt, samverkan med andra parter 
samt ny teknik. På så sätt har vi möjlighet till att skapa det engagemang och fokus som krävs för 
att frigöra medel för kommande satsningar och nödvändiga investeringar. 
 
Vi tar ansvar 
Från kommunstyrelsen sida är det tydligt att vi tar ansvar för att målen mäts på det vi som orga-
nisation levererar. För oss kommer 2020 bli ett spännande år präglat av arbete och utveckling av 
vårt målarbete och vår styrmodell. Dialogen inför budgetperioden 2020-2023 kommer att inten-
sifieras och prioriteras. 
 
 
 
 
Johan Olsson Swanstein(M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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2. Styrmodell för Båstads kommun 
 

Bilden nedan illustrerar kommunens styrningsprocesser.  Modellen är fortfarande under utveckl-
ing och kommer att vidareutvecklas under arbetets gång, vilket kan innebära eventuella ändring-
ar. 
 

 
 

 
 

 

2.1. Vision/ledstjärna 

 
Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar färdriktning för hur vi vill att det fram-
tida Båstad ska se ut. 
Båstads ledstjärna är: ”Ett bättre sätt att leva”. För vidare beskrivning se: 
 
http://www.bastad.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/bastads-kommuns-vision-
2030/ 
 
I Båstad arbetar vi aktivt med Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål. Arbetet har initierats under 
2019 genom kommunens deltagande i projektet Glokala Sverige. Den ekologiska, sociala och eko-
nomiska hållbarheten ska vara en vägledande princip i vårt beslutsfattande och arbete. 
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2.2. Värdegrund/kärnvärden 
 
Kommunens värdegrund/kärnvärden beskriver vårt förhållningssätt, agerande och beteende. 
Den ska genomsyra vår organisationskultur på alla plan.  Våra kärnvärden är: 
 

 Professionalism 
 Arbetsglädje 
 Respekt (ansvar, tydlighet, öppenhet) 

 
Mer information finns i Båstads kommuns personalpolitiska program. 
http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Personalpolitiskt-program-f%C3%B6r-
B%C3%A5stads-kommun-popul%C3%A4rversion.pdf 
 
 

 
2.3. Ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning  

 
Ett sätt att beskriva den kommunala styrningen är att dela upp den i tre parallella processer: eko-
nomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning. Dessa är förstås inte helt åtskilda utan överlap-
par, hänger ihop och är beroende av varandra. 

 
Ekonomistyrning 
kommunens olika verksamhetsområden Ekonomistyrning handlar om att utifrån tillgängliga re-
surser sätta finansiella mål och fördela resurser mellan.  
 

Målstyrning 
Målstyrning är politikernas verktyg för att styra verksamheten. Det är de förtroendevaldas upp-
gift att på övergripande nivå formulera mål som anger vad som ska levereras i form av tjänster till 
medborgarna. För att kunna följa upp måluppfyllelsen behövs mätbara resultatindikatorer. 
 
Kvalitetsstyrning 
 Kvalitetsstyrning utgår från de uppdrag som nämnderna har tilldelats av fullmäktige samt den 
lagstiftning som styr den aktuella verksamheten. Det är den kontinuerliga utvecklingen som sker i 
organisationen genom ständiga förbättringar av verksamheter. 
 
 
   2.4 .      Arbetsflöde: Planering – Uppföljning och analys – Åtgärder 

 
I Styrningsarbetet har vi i vissa delar hämtat inspiration från SKL:s guide för planering, uppfölj-
ning och åtgärder i kommunövergripande styrning 

 
 
Planering.  
Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (bud-
getår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. För 
verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Förutom budget för nästkommande år ska det också finnas en ekonomisk plan för de nästkom-
mande två åren. Tjänstemannaorganisationens uppgift är att bestämma hur målen ska uppnås.  

 
 
 

http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Personalpolitiskt-program-f%C3%B6r-B%C3%A5stads-kommun-popul%C3%A4rversion.pdf
http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Personalpolitiskt-program-f%C3%B6r-B%C3%A5stads-kommun-popul%C3%A4rversion.pdf
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Uppföljning och analys. 
Systematisk uppföljning och analys är en viktig del av arbetsflödet. Månads- och delårsrapporten 
samt årsredovisningen är delar av den ekonomiska uppföljningen. Mål- och kvalitetsstyrningen 
följs upp genom mål- och kvalitetsindikatorer och nyckeltal.  
  

 
Åtgärder  
De slutsatser och förslag på åtgärder som kommit fram vid uppföljning och analys bildar underlag 
till vilka beslut som måste tas för att verksamheten ska kunna åstadkomma förbättringar och ut-
veckling. Besluten bygger dels på analysen, dels på prioritering utifrån politiska överväganden.  
 

 
3. Syfte med nämndsplan 

 
Nämndens verksamhetsplan visar hur nämnden bidrar till att uppfylla Kommunfullmäktigens 
inriktningsmål samt vilka områden nämnden kommer att prioritera under 2020.  Verksamhets-
planen visar även hur nämnden fördelar ut sina ekonomiska resurser. I samband med att nämn-
den beslutar om verksamhetsplan och budget beslutar den även om plan för intern kontroll. 
Nämndens verksamhetsplan är en del av arbetsflödet enligt punkt 2.4. och är en del av plane-
ringsfasen. 
 
Kommunallagens 6 kap. 6 § 
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som 
gäller för verksamheten. 
 

 
4. Nämndens organisation och ansvarsområden 
 
Kommunstyrelse 
Kommunstyrelsen som har 13 ledamöter är kommunens organ för styrning och ledning. Den 
ansvarar för samordning, planering och uppföljning av samtlig kommunal verksamhet och dess 
utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i hel- och delägda bolag. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott består av 5 ledamöter och bereder ärenden för kommunstyrel-
sen. Kommunstyrelsens arbetsutskott är även kommunens krisledningsnämnd. 
 
Förhandlingsutskott 

Kommunens förhandlingsutskott ansvarar för kommunens lönerevision och är tillika pensions-
myndighet för förtroendevalda. Utskottet består av samma 5 ledamöter som sitter i KSAU. 
 
Pensionärsråd 

Pensionärsrådet är ett organ för samråd mellan företrädare för pensionärsorganisationer i 
kommunen och kommunens beredningar samt styrelse i frågor som rör de äldre i samhället. 
 
Tillgänglighetsråd 

Handikapprådet är ett organ med uppgift att verka för att funktionshinderperspektiv beaktas i 
kommunens verksamheter, samt att vara referensorgan i de frågor som rör funktionsnedsatta. 
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Kommunledningskontor 
 
Kommunledningskontoret består av: 

 kommundirektör, biträdande kommundirektör 
 kommunikationsavdelningen med tillhörande kundcenterenhet 
 avdelningen strategi och utveckling 
 kansliavdelningen 
 ekonomiavdelningen,  
 upphandlingsavdelningen 
 HR-avdelningen 
 IT-avdelningen 

 
 
Kommunledningskontorets uppgift är att understödja den politiska ledningen och styrningen av 
kommunen samt ägna särskild kraft åt för kommunen strategiskt och långsiktigt viktiga utveckl-
ingsfrågor av såväl extern som intern karaktär. Kontoret arbetar aktivt för effektivisering, sam-
ordning och samverkan, allt i ambitionen att ge övriga förvaltningen och politiken det stöd och 
den service som efterfrågas. 
 
Kommunikationsavdelning 

Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt med intern och extern kommuni-
kation. Det inkluderar även PR och marknadsföring samt ansvar för den kommunikativa platt-
formen, grafiska profilen, varumärket Båstads kommun, kommunens officiella webbplats, offici-
ella 
sociala medier samt intranät. 
 
Kundcenterenheten 

Kundcenterenheten arbetar för att öka kundnöjdheten genom att förbättra tillgänglighet och 
bemötande mot kommuninvånare, besökare och företagare. 
 
Strategi och Utveckling 

Strategi och utveckling arbetar operativt med och ansvarar för kommunövergripande mål- och 
kvalitetsstyrning, strategiskt hållbarhetsarbete samt både genomför utvecklingsprojekt samt  
bistår vid projektansökningar. 
 
Kommunkansli 

Kommunkansliet ansvarar för samtliga politiska organs nämndsadministration. Kansliet ansvarar 
även för posthantering, huvudregistrering och arkiv. 
 
Ekonomiavdelningen 

Ekonomiavdelningen ansvarar för övergripande frågor inom ekonomi och inköp såsom budget, 
bokslut, redovisning, uppföljning, likviditetsplanering, finansiering, debitering och kravverksam-
het samt försäkringsfrågor. Ekonomiavdelningen yttrar sig i ärenden till kommunstyrelsen och 
biträder verksamheterna med stöd i ekonomifrågor. 
 
Upphandlingsavdelningen 

Upphandlingsavdelningen ansvarar för upphandlings- och inköpsprocessen. Upphandlingsavdel-
ningens arbete består bl. a i att genomföra både samordnade och verksamhetsspecifika upphand-
lingar, ge stöd och råd vid upphandlings-/ avrops- och e-handelsfrågor samt medverka och stötta 
verksamheterna i avtalsadministration och avtalsuppföljning. 
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HR-avdelningen 

HR-avdelningen ansvarar för övergripande frågor inom HR-området såsom chefs- och kompe-
tensförsörjning, organisations- och verksamhetsutveckling, arbetsvillkor samt arbetsmiljö och 
hälsa. HR-avdelningen driver även arbetet med att förverkliga kommunens personalpolitiska 
program. 
 
IT-avdelningen 

IT-avdelningen ansvarar för kommunens IT, stödjer verksamheten i att utveckla nya effektiva 
arbetsmetoder med hjälp av IT, ger användarstöd genom Helpdesk och IT-support samt skapar en 
stabil och säker IT-drift 
 
 
Teknik och service 
 
Den service som erbjuds utgör en grund för att kommunens nämndsmål ska kunna uppnås och 
är vidare direkt kopplat till kommunfullmäktiges mål 1; Båstads kommun är attraktiv att leva, bo 
och verka i. 
 
Tekniska kontoret 

Inom tekniska kontoret ligger staben som ansvarar för projektledning, mark- och arrendefrågor 
samt exploateringsprojekt, tomtförsäljning och markförsörjning men även för beställarkontakt 
gentemot de samarbetspartners som sköter driften av hamnar. 
 
Park, Gata & Natur 

Avdelningen sköter och underhåller Båstads kommuns skogar, stränder, gator, parker, lekplatser 
och yttre miljö vid skolor och förskolor. 
 
Kommunens fastigheter 

Arbetar strategiskt med kommunens fastigheter samt har beställarkontakt gentemot Båstadhem 
som sköter drift och underhåll av kommunens fastigheter. 
 
Kommunservice, måltidsverksamhet, städverksamhet och fordonsorganisation 

Verksamheterna tillhandahåller grundläggande service indirekt till medborgarna via service-
funktioner till andra verksamhetsområden inom kommunen. 
Båstads kommunrestauranger arbetar på uppdrag av skolverksamheten samt vård och omsorg 
och är proaktivt där det finns utvecklingsmöjligheter inom måltider och måltidsmiljöer. 
Lokalvården bedrivs sedan oktober 2018 i egen regi, och i huvudsak inom fastigheter ägda av 
Båstads kommun. 
Kontorsservice ansvarar bland annat för posthantering, tryckeri och vaktmästeri. 
Fordonsorganisationen hanterar och administrerar kommunens bilar och arbetsmaskiner. 
 
Fritidsverksamhet 

Avdelningen ansvarar för simbassänger, föreningsbidrag, kommunens idrottshallar, arrangemang 
och vandringsleder. 
 
Räddningstjänst (ej myndighetsutövning) 

Räddningstjänstens verksamhet innebär förebyggande och förberedande arbete genom plane-
ring, utbildning, underhåll och övning samt genomförande av effektiva räddningsinsatser. Rädd-
ningstjänsten samarbetar via avtal med räddningstjänsterna i Halland och Skåne. Samarbetet 
sker inom lagstiftningens alla tre skeden; före, under och efter en olycka. Räddningstjänstens 
ansvar innefattar även krisberedskapsarbete. Krisberedskap arbetar enligt lagen om extraordi-
nära händelser, vilket bland annat innebär risk- och sårbarhetsanalyser, krisplanering, övning 
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och utbildning av krisledningsorganisationen samt samverkan med andra aktörer. 
 
 
Renhållningsverksamhet 

Beställarkontakt gentemot NSR som ansvarar för renhållningsverksamheten. 
 
VA-verksamhet 

Beställarkontakt gentemot NSVA som ansvarar för drift, underhåll och investeringar i kommu-
nens VA-anläggningar. 
 
Samhällsbyggnad 
Verksamhetsområdet Samhällsbyggnad ansvarar för att främja en långsiktigt hållbar utveckling, 
för både nuvarande och kommande generationer, i vårt samhälle och omfattar kommunens 
plan-, miljö-, bygglov- och geodata- verksamhet samt bostadsanpassning. Ansvaret omfattar 
handläggning och myndighetsutövning samt information och service till allmänhet, företag och 
andra myndigheter. Samhällsbyggnads verksamhet är ansvarsmässigt uppdelat på kommunsty-
relsen och myndighetsnämnden 
 
Kommunstyrelsens ansvarsområden inom samhällsbyggnad 
Planfrågor 
Geodata-verksamhet 
Infrastruktur och kommunikationer 
 
Planverksamheten arbetar med fysisk planering samt infrastruktur och kommunikationer, dvs 
med framtagandet av strategiska och översiktliga planer samt handläggningen av kommunens 
detaljplaner. 
 
Geodataverksamheten arbetar med framtagande av grundkartor och nybyggnadskartor. Ansvaret 
omfattar även uppdatering av kommunens kartdatabas och karttjänster samt bostads-, adress- 
och lägenhetsregister 
 
Bildning och arbete 
 
Verksamhetsövergripande BA 

Innefattar central ledning och administration för verksamhetsområdet Bildning och arbete. 
 
Vuxenutbildning, särvux och svenska för invandrare (SFI) 

Akademi Båstad Vuxenutbildning erbjuder komplettering av grundskole- och gymnasiekompe-
tens för att uppnå behörighet till högre studier. Särvux är en skolform som ger undervisning på 
grundsärskole- och gymnasiesärskolenivå. Svenska för invandrare (SFI) förbereder nyanlända 
för studier och yrkesliv i nära samarbete med integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten. 
 
Yrkeshögskola, yrkesvux och uppdragsutbildning 

Akademi Båstad Yrkeshögskola erbjuder skräddasydda utbildningar framtagna i ett nära samar-
bete med arbetslivet. Följande utbildningar erbjuds: 
Kvalificerad koordinator – inriktning turism och service 
Specialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård 
Operativ ledare- specialisering Revenue Management 
Affärsutvecklare inom hållbar turism 
Kvalificerad trädgårdsanläggare 
Arbetsledare- specialisering trädgård 
Kitchen Manager – management inom matlagning/livsmedel/restaurang 
Kommunens yrkesvux erbjuder utbildningar inom trädgård där utbudet regleras genom ett 
samverkansavtal i Familjen Helsingborg. Det innebär att utbildningarna är öppna för elever i 
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hela samverkansområdet med ”fritt sök”. 
Uppdragsutbildningar erbjuds inom områden som turism, service, värdskap, data, ledarskap och 
trädgård både inom privat och inom offentlig sektor. 
Akademi Båstad erbjuder service till kommuninvånare som vill studera på distans. Servicen be-
står bland annat av studie- och yrkesvägledning samt utlåning av grupprum och dator. 
 
Arbetsmarknadsenheten 

Enhetens uppdrag är att underlätta för kommuninvånare att utifrån den egna förmågan utvecklas 
och komma in på arbetsmarknaden. Detta görs bland annat genom att erbjuda praktikplatser 
och bidragsanställningar. Arbetsmarknadsenheten arbetar med projekt, arrangemang, och aktivi-
teter som syftar till att främja integration och etablering på arbetsmarknaden, detta görs i 
samverkan med ideell sektor och näringslivet. Enheten har också ansvar för återanvändning av 
kommunens inventarier. 
 
Ekonomiskt bistånd 

Socialtjänstlagen styr kommunens arbete med försörjningsstöd. Socialtjänsten huvuduppdrag: 
 
hjälp till självförsörjning (långsiktigt). 
hjälp med försörjning (akut). 
 
Bibliotek 

Utöver kommunens huvudbibliotek på Kunskapscentrum i Båstad finns även fem filialbibliotek. 
Biblioteken är naturliga mötesplatser som i stimulerande miljöer erbjuder läs- och kulturupple-
velser för såväl barn som för vuxna. 
 
Fritidsgårdar 

Kommunens fritidsgårdar är en plats för trygga möten i en drogfri miljö för ungdomar oavsett 
kön, sexuell läggning, funktionshinder, livsstil, etnisk bakgrund eller religiös åsikt. Verksamheten 
är till för ungdomar i åldern 13-20 år. Kommunen har två fritidsgårdar, Musteriet i Båstad 
och Ungdomens hus i Förslöv. 
 

 
 
5. Utmaningar och förutsättningar inför 2020 

 
Båstads kommun har stora ekonomiska och därav verksamhetsmässiga utmaningar de kom-
mande åren. En utmaning som delas av flertalet av Sveriges kommuner. Konjunkturen viker och 
som följd av det försämras arbetsmarknaden. Samtidigt ökar förväntningarna på välfärden. Över-
lag visar Båstads välfärdssektor goda resultat men genom den nu tuffa ekonomiska situationen 
krävs effektivisering i verksamheterna och fokus på att hitta andra lösningar för att servicen ska 
kunna bibehållas.  
 
Våra största utmaningar är: 
 
Demografi 
Båstad kommun växer och särskilt inom åldersgrupperna 0-19 år och över 80 år. Tyvärr växer 
inte gruppen i arbetsför ålder, 20-64 år, i samma takt vilket medför en stor ekonomisk utmaning. 
Utvecklingen är densamma i hela Sverige, men särskilt tydlig i Båstads kommun.  
 
Investeringsbehov 
Kommunens tillväxt medför ett ökat behov av investeringar. Särskilt stort är behovet av att 
investera i skolfastigheter på flera håll i kommunen. För att sänka våra uppvärmningskostnader 
är nu behovet stort av att investera i energisparande åtgärder.  
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Behov av arbetskraft - kompetensförsörjning 
Konkurrensen om arbetskraften är stor inom flera yrkesområden men särskilt stor inom 
förskola, skola samt vård och omsorg.  Det blir allt svårare att hitta arbetskraft med rätt kompe-
tens och det blir allt svårare att ersätta de medarbetare som nu går i pension.  
 
Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling involverar aktörer från alla sektorer - från den globala till den lokala nivån. Det 
handlar om en omställning till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Kommu-
ner har ett stort ansvar för att den önskvärda utvecklingen blir verklighet och bör därför vara ett 
föredöme inom sina respektive verksamheter. 
 
Ekonomi 
De senaste åren har Båstads kommun visat positivt ekonomiskt resultat men det är tack vare ex-
ploateringsintäkter medan verksamheterna gått med underskott. Sveriges kommuner och lands-
ting (SKL) gjorde under 2019 en analys av kommuns ekonomi för att utröna vilka utmaningar 
som kommunen står inför fram till 2025. Analysen visade på att de goda tiderna är förbi och att vi 
står inför ett ekonomiskt stålbad för att klara de utmaningar som kommunen står inför.  
 
 
6. Planerade ändringar i verksamheten 
Det stora ekonomiska och därav verksamhetsmässiga utmaningarna som kommunen nu står 
inför kräver ett nytt gemensamt arbetssätt baserat på helheten. För att bl.a. underlätta det dag-
liga arbetet inom förvaltningen flyttar nu verksamhetsområdescheferna och utvecklarna ihop i 
en gemensam kontorsmiljö. Genom det skapas bättre förutsättningar till ett fördjupat samarbete 
för att klara de utmaningar som vi gemensamt står inför from 2020.  
 
Ledningsgruppens arbete kommer nu tydligare att inriktas på uppföljning av verksamheternas 
resultat såväl kvalitativt som ekonomiskt. Därtill kommer arbetet långsiktigt att få en annan 
inriktning som innebär att fokus flyttas från att ha leverera flertalet av tjänster i egen regi till att 
göra det tillsammans med andra exempelvis civilsamhället och andra kommuner. Syftet är att 
kunna bibehålla den kommunala servicen men till en lägre kostnad. 
 
 

7. Kommunfullmäktiges Inriktningsmål 
 

 
Den 19 juni 2019 har Båstads kommunfullmäktige beslutat om 9 inriktningsmål fördelade på fyra 
fokusområden: 
 
Fokusområde Medborgaren: 

 
Mål 1:   Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 
 
Mål 2:   Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad 
 
Mål 3:   Båstads kommun erbjuder  bra och likvärdiga skolor och en trygg stimulerande miljö för 
barn och vuxna 

 
Mål 4:   Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité – jämlikt, tillgängligt och 
efter den enskildes behov 

 
Fokusområde Hållbar samhällsutveckling: 
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Mål 5:   I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 
 
Mål 6:   Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott före-
tagsklimat 
 
Mål 7:   Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett håll-
bart samhälle. 
 
Fokusområde Medarbetaren: 

 
Mål 8:   Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 
 
Fokusområde Hållbar ekonomi: 

 
Mål 9:   Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett ef-
fektivt resursutnyttjande 
 

 
 

 
8. Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling 

 
Digitalisering 
För att få kommunens resurser att räcka till är det viktigt att genomlysa vilka arbetsmoment som 
kan automatiseras och digitaliseras. En digitaliseringsgrupp finns nu startad med uppdraget att 
identifiera områden som kan vara aktuella. 
Under 2019 har kommunen arbetat med flera olika digitaliseringsprojekt och ett antal större pro-
jekt kommer att fortlöpa även under 2020, bland annat implementering av Hypergene i kommu-
nens kvalitetslednings- och målstyrningsarbete samt personaladministration. 
 
Samverkan med civilsamhället och andra kommuner 
Kommunutredningen (Fi 2017:02) pekar på att det behövs samverkan mellan kommuner för att 
klara det kommunala uppdraget. Vi samverkar på flera sätt med kommuner som ingår i Familjen 
Helsingborg och även med kommuner norr om Båstad. Samverkan behöver vidareutvecklas och 
breddas att omfatta fler områden och funktioner.  
Kommunen behöver gå igenom den samverkan som sker inom Familjen Helsingborg för att be-
stämma vad som verkligen ger något i verkligheten. En tydlig inriktning blir nu att gå från tradit-
ionell samverkan till samarbete där kommunerna delar på tjänster eller hela verksamheter. 
 
Medborgarna i Båstads kommun har stor entreprenörsanda, är föreningsengagerade och samver-
kansvilliga. Det pågår flera samhällsprojekt där medborgarna är drivande. Genom samverkan och 
medskapande med civilsamhället kan vi klara uppdraget ”att ge välfärd till fler” (kommunutredning-

en). Även denna samverkan behöver utökas och vidareutvecklas.  
 
Agenda 2030 
Genom att agera lokalt tar vi ansvar för och bidrar till agenda 2030 och många av kommunens 
kärnverksamheter har bäring på hållbarhetsmålen. Agendans mål och delmål knyter till exempel 
an till arbetet med trygghet, äldreomsorg, utbildning, avfall och återvinning samt miljö och klimat. 
Genom bland annat projektet Glokala Sverige fortsätter kommunen att arbeta för att öka medve-
tenheten om hållbarhet internt och externt och med att integrera ett hållbarhetsperspektiv i våra 
processer. 
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Från deltid till heltid  
Heltidsarbete är avgörande för välfärdens kompetensförsörjning. Under 2020 kommer vi att fort-
sätta med projektet ”heltidsresan”. Målet med projektet är att heltidsanställningar ska bli norm i 
välfärdens kvinnodominerande verksamheter.  
 

Bättre företagsklimat 
Båstad är en av landets mest företagsamma kommuner och har den högsta företagsamheten i 
Skåne. Resultat i Svensk Näringslivs ranking visar däremot något annat. En sjunkande ranking och 
behovet är stort att göra något nytt som kan förbättra vårt samarbete med näringslivet. 
Samarbetet med Båstads Turism och Näringsliv (BTN) kommer nu att fördjupas i syfte att för-
bättra förutsättningarna för våra företagare och entreprenörer. Genom att inrätta en gemensam 
roll som näringslivslots tillsammans med BTN skapas bättre förutsättningar till dialog och möten 
med näringslivet. Samarbetet syftar också till att öka förståelsen för varandras villkor och utma-
ningar. 
 
Skolkommun Båstad 
Skolorna i Båstad visar fina resultat enligt olika kvalitetsundersökningar. 
Kostnadsläget i vår skolverksamhet är visserligen relativt högt, men det är en medveten satsning 
och utbildning kommer att vara ett prioriterat område även i fortsättningen. Vi satsar på färre 
enheter med bra lokaler och utemiljöer som är trygga och stimulerande. 
 
Satsning på Vård och omsorg 
Vi kommer att göra en särskild satsning inom verksamhetsområdet Vård och Omsorg. Vård och 
omsorgsnämnden har fått utökad budget för att kunna finansiera driften av ett nytt vårdboende, 
Haga Park i Förslöv. Kvalitetsarbetet ska stärkas och utvecklas och genom den ovannämnda pro-
jektet ”Heltidsresan” ökar vi tjänstgöringsgraden för våra medarbetare. 
 

  

8.1 Nämndsmål/effektmål 

 
Kommunstyrelsen tar till sig och följer upp samtliga kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
Kommunfullmäktiges indikatorer/nyckeltal kompletteras med ett antal egna mätvärden.  
En del mätvärden  bryts ner på nämndsnivå, exempelvis nyckeltalen som mäter måluppfyllelsen 
för mål 8. 
 

 
Bilaga: arbetsblad med indikatorer 

 
 
8.2. Uppföljning 
 
Uppföljning av nämndsplaner sker i samband med tertial- och årsbokslut och i samband med dia-
logmötet. Uppföljning av internkontrollplaner sker samtidigt om inget annat anges i kontrollplan  

        

 
9. Ekonomisk översikt 

 
Innehållet kommer när budgeten är klar 
 



Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 

I Båstads kommun finns det mesta för de flesta: människor, upplevelser, arbete, kultur, 
idrott, kapital, nya ideer, entreprenörskap, utbildning, natur, ren luft och rent vatten. 
Med andra ord - ett bättre sätt att leva 

·indikatorer: 

senaste värde jmf värde jmf med Senaste 
värde och med kommungr. mätning 
trend riket (år) 

Nöjd-regionindex för hur invånarna bedömer Båstads kommun 
66 t 60 62 2017 

som en plats att leva och bo på. SCB:s medborgarundersökning, 
(U00402} 

Nöjd-inflytande-index för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och t 
beslut i Båstads kommun. SCB:s medborgarundersökning, 
U00408} 43 40 40 2017 

SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U07451} 71 • 72 72 2018 
Nöjd medborgarindex - kultur (U09401} SCB: s t 
medborgarundersökning 65 62 55 2017 
Nöjd-regionindex fritidsaktiviteter(medborgarundersökningen} 
(U09408} SCB:s medborgarundersökning t 

67 61 60 2017 
Nöjd-medborgarindex bibliotek (U09407} SCB:s t 
medborgarundersökning 77 74 72 2017 

torsdag den 14 november 2019 

Målsättni 
ng eller 
målvärde 

70 

48 
76 

66 

Indikatorer 
67 ..-----

KS 
77 

ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell 
och serviceinriktad 

En välkomnande attityd är en del av Bjäres attraktionskraft. Detta ska genomsyra vårt arbete, 
både som politiker och medarbetare i vår kommun. Vi ska vara serviceinriktade, ha ett gott 
bemötande, utveckla vår kompetens och vara tydliga om vårt kommunala ansvar. 

Indikatorer: 
senaste värde värde jmf värde jmf med Senaste 
och trend med alla kommungr_ mätning (år} 

kommuner 

Nöjd-Medborgar-Index (NMI} Hur ser medborgarna i Båstads 
kommun på kommunens verksamheter? SCB:s t medborgarundersökning, (U00401) 56 55 53 2017 

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post 

' och får svar inom en dag(%}, KKIK, (U00442} 59 80 77 2018 
Andel som tar kontakt via telefon och får direkt svar (inom 60 
sekunder} på en enkel fråga(%} KKIK (U00413} 61 53 61 2018 
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av t maxpoäng (%) KKIK (U00486) 89 85 87 2018 

torsdag den 14 novem ber 2019 

Målsättning 
eller målvärde 

62 

80 

62 

90 

U[l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg, 
stimulerande miljö för barn och vuxna. 

Det är av vikt att vi under mandatperioden från en långsiktig och hållbar skolorganisation på plats. Det 
gäller såväl lokaler som verksamhet och styrformer. Vi satsar på färre enheter med bra lokaler och 
utemiljöer som är trygga och stimulerande. Tidiga insatser är viktiga. Vi satsar på Barnhälsoteam för att 
säkerställa att alla barn, men speciellt för barn med behov av särskilt stöd, får de insatser de behöver. 
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla duktiga pedagoger. 
Övrigt: 
Livslångt lärande, bra arbetsmiljö, behålla bra skolresultat 

Koppling till Agenda 2030: m 
Indikatorer: 

senaste värde värde jmf värde jmf med Senaste Målsättning 
och trend med alla kommungr. mätning (år) eller målvärde 

kom. 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
85 6 .. hemkommun, andel{%) {Nl5428) SCB, skolverket, KKIK I 83 82,9 2019 89 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel .. {%) {N15557) skolinsoektionen 86,8 88 87 2018 89 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel t {%) {N17457) SCB 86,4 78,2 75,7 2018 87 
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, hemkommun, .. {Nl7500) SCB och skolverket 14,5 14,2 14,1 2018 15 
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år 
tidigare, andel {%){N18409) SCB .. 

48 45 39 2018 55 
Yrkeshögskola- hur många i arbete ett år efter avslutad 
utbildning (egen undersökning) 

Indikatorer 
+-

KS 

Styrdokument: Skol- och utbildningsprogram 2014-2011 för Båstads kommun ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

t orsdag den 14 november 2019 Besök oss på bastad.se 



Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, tillgängligt 
och efter den enskildes behov 

Utvecklingen av omsorgen ska ske utifrån den enskildes behov och önskemål med målet att skapa välbefinnande. 
Kvalitetsarbetet i vård och omsorg ska stärkas och utvecklas. Vi erbjuder en jämlik vård och omsorg och 
välfärdstjänster med god kvalite och tillgänglighet. Vi ska planera med framförhållning och framsynthet. Vi strävar 
efter att skapa naturliga mötesplatser i våra tätorter för såväl ung som gammal. 
Övrigt: 
Rikt utbud av aktiviteter, kontinuitet, ta vara på det friska, trygghet, olika boendeformer, attraktiv arbetsgivare 
med bra arbetsmiljö 

Indikatorer: 
senaste värde 
och trend 

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn .. Andel nöida (%) (U23471) KKIK, Socialstvrelsen 85 
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal /100 000 -
(U20462)Patientregistret, Socialstyrelsen 2 505 ... 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-helhetssyn, andel ... nöida (%) (U21468) KKIK Socialstvrelsen 90 
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS- brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U28532) SKL:s ... 
undersökning anoassat till oersoner m. funktionsnedsättning 77 
Brukarbedömning boendestöd SOL-Brukaren får bestämma 
saker som är viktiga, andel(%) (U26420) (SKL) 63 • 

Styrdokument: Vård- och omsorgs program 

torsdag den 14 november 2019 

Koppling till Agenda 2030: • 
värde jmf värde jmf med 
med alla kommungr. 
kom. 

82 83 

3129 3 209 

90 92 

74 70 

81 66 

Senaste 
mätning (år) 

2019 

2017 

2019 

2018 

2017 

Målsättning 
eller målvärde 

85 

2 200 

85 

85 

85 

l]1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga 
självförsörjande 

Kopplingti11Agenda2030: 111 R Il • 
Indikatorer: 

senaste värde värde jmf 
och trend med alla 

kom. 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen (%} 
(N00955} Arbetsförmedlingen 2,9 3,5 
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, 
Andel (%)(N00973}SCB 32 47 
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel 
%) av befolkningen (N31816)Socialstvrelsen mm. 0,5 0,9 

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, andel (%} 
(Nl7434} SCB och Skolverket 

824 t 
I 75,4 

torsdag den 14 november 2019 

värde jmf med Senaste 
kommungr. mätning (år) 

2,3 2019 

58 2018 

0,6 2018 

71,6 2017 

Målsättning 
eller målvärde 

2,3 

58 

0,5 

82 

i11J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för 
entreprenörskap och har ett gott företagsklimat 

för att långsiktigt klara välfärden i Båstads kommun kommer vi att arbeta för att förbättra 
förutsättningarna för företagande och entreprenörskap i vår kommun. I samverkan med Båstad Turism 
och Näringsliv finner vi former för ökad dialog med företagarna och för ökad förståelse för varandras 
möjligheter och utmaningar. I nära samarbete mellan kommun, region, ide burna sektorn, akademi och 
vårt lokala näringsliv finna nya samarbetsformer för bättre användande av våra gemensamma resurser. 
Dessutom lägga grunden till smidig myndighetsutövning och ökad beredskap för verksamhetsmark. 
Båstads kommuns attraktiva läge i Västsverige som boende- och verksamhets ort ska vi ta till vara genom 
att ha hög planberedskap av byggbara markområden för åretruntboende och företagsetableringar. 

Koppling till Agenda 2030: 

Indikatorer: 
senaste värde värde jmf värde jmf med Senaste Målsättning 
och trend med alla 

kom. 

Företagsklimatet enl. ÖJ(lnsikt) totalt NKI, (U07451) 71 .. 73 
Företagsklimatet i kommunen, sammanfattande omdöme 
enkät) Svenskt Näringsliv 3,3 3,4 

Andel företagsamma personer av befolkningen,16-74 år(%) 
Svenskt Näringsliv, UC 22,1 12,4 
Det ska finnas minst 15 000 m2 ledig tomtmark planlagd för 
verksamheter, Ja/Nej 

Ja -

Styrdokument: Kommunens näringslivspolicy 

torsdag den 14 november 2019 

kommungr. mätning (år) 

72 2018 

2019 

2018 

- 2019 

eller målvärde 

75 

4 

22 

Ja 

UTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 
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Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och 
arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle 

Vår nya översiktsplan kommer under mandatperioden att vara ett viktigt dokument för styrning och 
utveckling av vår kommun. Här pekar vi ut våra omistliga naturvärden/områden som ska bevaras för 
framtiden samtidigt som vi är tydliga med var vi vill se byggnation för boende och verksamheter. 
Vi tar fram en klimatanpassningsplan för att prioritera vilka insatser som ska göras, tex förebygga 
stranderosion. VA-nätet kommer att byggas ut och reinvesteringar i befintlig VA-struktur kommer att öka. 
Viktiga kommunala beslut ska innehålla miljökonsekvensutredning. Insatser för att göra oss alla mera 
medvetna om att vi måste leva mera hållbart både socialt, ekologiskt och ekonomiskt kommer att 
utvecklas under mandatperioden. 
övrigt: Skapa förutsättningar för att öka resandet med kollektivtrafik, skapa miljömedvetenhet, 
återvinning/återbruk, sparsamhet i energiförbrukning. 

Koppling till Agenda 2030: 

Indikatorer/nyckeltal: 
senaste värde värde jmf värde jmf med Senaste Målsättning 
och trend med riket kommungr. 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (U07801) Avfall 
Sverige • 560 499 578 
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel(%) • (U07514) Ekomatcentrum 20 30 26 
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (U00437) • Miliöfordons Sverige, KKIK 43,8 37,6 21 
Skyddad natur totalt, andel (%) (N85054) SCB 9,7 t 6,4 11,7 

Styrdokument: Miljö- och Energiprogram, Regional Avfallsplan, Översiktsplan 

torsdag den 14 novem ber 2019 

mät ning 
(år) 

2018 

2018 

2018 
2018 

eller målvärde 

500 

35 

so 
9,7 

lilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 

Kommunens personal är vår viktigaste resurs. Vi kommer genom dialog klargöra politikens roll och 
våra medarbetares roll för att skapa tydlighet, effektivitet och arbetsro. Vi är varandras arbetsmiljö 
och vi vinnlägger oss om att skapa bra förutsättningar för att rekrytera och behålla vår personal, 
bland annat att ge resurser för att införa "rätt till heltid". 
övrigt: Bra lönesättning, medbestämmande/inflytande, friskvård, tillit, ledarskap, 
kompetensutveckling, ändamålsenliga lokaler 

Koppling till Agenda 2030: • 

Indikatorer: 

senaste värde jmf värde jmf med Senaste Målsättning 
värde och med alla kommungr. mätning eller 
trend kommun {år) målvärde 

er 

Medarbetarengagemang{HME)totalt kommunen-Totalindex 78 . (U00200)egen undersökning 79 79 2019 80 
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel(%}SKL:s 

48 t personal- och lönestatistik (novemberstatistiken) 63 56 2018 56 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, {%){egna uppgifter i 
5 5 .J ÅR}(N00090l I 6,6 6,7 2018 5,2 

Indikatorer 
Personalomsättning (avgångna) (%}(N00216) novemberstatistik 13 .J 12 12 2018 10 
Arbeta med ovanstående nyckeltal på nämndsnivå +- KS 

Styrdokument: Personalpolitiska programmet l4J;] BÄSTA DS 
~ KOMMUN 

torsdag den 14 november 2019 Besök oss på bastad.se 



Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning 
och ett effektivt resursutnyttjande 

Indikatorer: 

senaste 
värde och 
~rend 

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2,6 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Att uppnås under 

2% . mandatperioden 
Skattefinansierade investeringar ska sammanlagt uppgå till 
högst 2 x (resultat+ avskrivningar). Att uppnås under • mandatperioden. 64% 

Styrdokument: budget 

torsdag den 14 november 2019 

Koppling till Agenda 2030: 

värde värde jmf Senaste 
jmfmed med mätning 
riket kommungr. (år) 

1,4 % 0% 2018 

66,9% 2018 

Il 
Målsättning 
eller 
målvärde 

2% (2,6%) 

50% 

iTI:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-11-14 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS au § 196  Dnr KS 000731/2015 - 315 

Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) 

 
Beskrivning av ärendet Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) har varit uppe i 

kommunfullmäktige för antagande. En politisk minoritet återremitterade 
detaljplanen för översyn av planens bestämmelser. Förvaltningen har inte 
funnit skäl att justera planen.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Olof Selldén, planchef, 2019-11-04 
 1.Planbeskrivning 
 2. Plankarta 
 3.Illustrationskarta 
 4.Granskningsutlåtande 
 

 Förvaltningens förslag  Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) godkänns för 
antagande.  

 
Föredragande  Olof Selldén, planchef, föredrar ärendet.  
 
Yrkanden  Ebba Krumlinde (C): Centerpartiet motsätter sig förändringar i detaljplanen 

gällande parkerings-/torg-/evenemangsområdena.  
 
 Bo Wendt (BP): Avslag på detaljplanen och anser att evenemangsytor ej ska 

utökas och att nuvarande parkeringsyta ska behållas.  
 
 Gösta Sandgren (M): Bifall till förvaltningens förslag.         
 
Propositionsordningar Ordförande frågar om utskottet kan ställa sig bakom de olika förslagen och 

finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifallet  förvaltningens förslag.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 
 Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) godkänns för 

antagande.  

 
Reservation Ebba Krumlinde (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.       

 
Bo Wendt (BP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2019-11-04 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Selldén 

Dnr: KS 000731/2015 (B 15-124) 

 
 

Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) i Båstads kommun – be-
slut om antagande 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) godkänns för antagande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) har varit uppe i kommunfullmäk-
tige för antagande. En politisk minoritet återremiterade detaljplanen för översyn av planens 
bestämmelser. Förvaltningen har inte funnit skäl att justera planen.   
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-25 § 127 att återremittera detaljplan för del av Båstad 
109:2 för omarbetning av detaljplanen i syfte att inte öka evenemangsytorna samt behålla de 
nuvarande parkeringsplatserna.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-13 § 50 att förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 
(Båstads hamn) skulle ställas ut för granskning. Detaljplanen har varit utställd under tiden 
2019-03-20 – 2019-05-01. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett 
granskningsutlåtande. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-11 § 5 att ställa ut detaljplan för del av Båstad 109:2 
(Båstads hamn) för samråd. Planen har varit ute på samråd under tiden 19 januari 2017 – 2 
mars 2017.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-10 § 189 att uppdra åt samhällsbyggnad att upprätta 
förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn).  
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Båstad hamn och på 
så sätt gynna stadslivet i Båstad. Detaljplanen syftar också till att säkerställa allmänhetens till-
gång till hamnområdet samt även möjliggöra en flexibel användning anpassad till variationer-
na mellan sommar- och vintersäsongen. En del i att möjliggöra en utveckling av hamnen är att 
skapa förutsättningar för befintliga verksamheter och föreningar i området att utvecklas. 
 
 

Aktuellt 
Efter granskningen har mindre justeringar gjorts av förslag till detaljplan för del av Båstad 
109:2 (Båstads hamn). De revideringar som gjorts är bland annat att bestämmelsen för kors-
marken justerats för att tillåta tillfälliga byggnader i max 3 sammanhängande månader. Samti-
digt har en bestämmelse införts om att det krävs bygglov för en byggnad som flyttas till en ny 
placering inom samma område. Bestämmelsen e2 samt nockhöjd har tagits bort från området 
med de äldre fiskebodarna för att området inte ska dubbelregleras. Byggnadernas volym regle-
ras genom varsamhetsbestämmelsen k. Nockhöjden för Fiskekajens byggnad har justerats för 



 
 

 

2 (2) 

 

att stämma med befintlig byggnad. Bestämmelsen x har kompletterats med att uteserveringar 
får finnas i den mån de inte hindrar allmänhetens framkomlighet. Plankartan har komplette-
rats med en bestämmelse om att bebyggelsen ska anpassas till en marin karaktär. I övrigt har 
planhandlingarna kompletteras och förtydligats i enlighet med inkomna yttranden. För detaljer 
se bilaga 4. 
 
Förvaltningen vidhåller, efter återremittering, bedömningen om att planen ska medge möjlig-
het till större evenemangsytor samt att planen är förenlig med att önskemålet om att behålla 
nuvarande parkeringsplatser. Det finns därför inga skäl att justera planen då den är förenlig 
med återremissen. 
 
 
Samhällsbyggnad 
Olof Selldén 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

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

 
Samråd har skett med: 
Kommunledningskontoret 
Planavdelningen 
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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B2015-124

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser, 2019-05-21
• Illustrationskarta, 2019-05-21
• Planbeskrivning, 2019-05-21 (denna handling)
• Granskningsutlåtande, 2019-05-21
• Samrådsredogörelse, 2019-03-13
• Miljökonsekvensbeskrivning, Ramböll, 2016-09-15, reviderad 

2019-02-12etsförteckning, 2019-02-25
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), 2019-02-21

Följande handlingar ingår också i ärendet och fi nns tillgängliga 
på samhällsbyggnadskontoret:
• Strategi för klimatanpassning av Båstad och Torekovs hamn, 

Sweco, 2019-01-28
• PM Kompletterande markmiljöundersökning, Sigma, 2017-11-08
• Behovsbedömning, 2016-04-01 
• Kulturmiljöunderlag, Acanthus, 2016-09-14
• Geoteknisk undersökning, Sigma, 2017-05-16
• Markmiljöundersökning, Sigma, 2017-05-20
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1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
Detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett mindre 
område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är bin-
dande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

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

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

Samråd
Denna detaljplan handläggs med utökat förfarande. I samrådsskedet tas ett första förslag fram till 
hur området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och på det bib-
liotek som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kommu-
nen annonserar i NST om samrådet, de fastighetsägare, företag och föreningar som berörs mest av 
förslaget meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planförslaget. Alla som vill får lämna 
in skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in sammanfattas och kommenteras i en sam-
rådsredogörelse.

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

Antagande
Efter granskningen kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och 
sedan lämnas förslaget till politikerna. De som har lämnat synpunkter på planförslaget under sam-
rådet eller granskningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller avslår kommun-
fullmäktige planen. 

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

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

Västra Karup Östra KarupTorekov

Hallands 
Väderö

Grevie

Förslöv

Båstads kommun

Översiktskarta
0 m 2000 m 4000 m

N

2. SAMMANFATTNING
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Båstad hamn och på så 
sätt gynna stadslivet i Båstad. Detaljplanen syftar också till att säkerställa allmänhetens tillgång till 
hamnområdet samt att möjliggöra en lexibel användning anpassad till variationerna mellan som-
mar- och vintersäsongen. En del i att möjliggöra en utveckling av hamnen är att skapa förutsätt-
ningar för be intliga verksamheter och föreningar i området att utvecklas. 

Planområdet ligger i Båstads tätort och är cirka 8 hektar stort.

Då detaljplanen omfattar småbåtshamn måste en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

3. PLANDATA
Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i Båstads centralort och är en del av Båstad centrum. Området omfattar del 
av Båstad 109:2 och är ca 8 hektar stort. Marken är idag ianspråkstagen för hamnverksamhet och 
evenemang. Området avgränsas i norr av stranden och i söder av Brunnsparken. I öster avgränsas 
planområdet av havet och i väster gränsar det till befintliga fastigheter längs Strandpromenaden 
samt Badhusparken.

Ägoförhållanden
Fastigheten Båstad 109:2 ägs av Båstads kommun. Hamnområdet ägs av Båstads kommun 
och arrenderas ut till en aktör som i sin tur ansvarar för vidare upplåtelse av nyttjanderätt 
inom området. 
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4. BAKGRUND OCH SYFTE
Båstad hamn är en av Båstads flera knutpunkter. Platsens karaktär och funktion har förändrats 
avsevärt under de senaste decennierna. Från att ha varit ett traditionellt fiskeläge har området ut-
vecklats till en plats med sommarrestauranger och vidare till att nu utgöra en av Båstads viktigaste 
mötesplatser året runt om än med tyngdpunkt sommartid. Denna utveckling är viktig att stimu-
lera för att möjliggöra en fortsatt utveckling av platsen som en viktig mötesplats och en viktig del 
av Båstad under hela året.

I samband med åtgärder och reparationsarbeten efter stormarna hösten 2014 uppmärksammades 
att gällande detaljplan, Hamnbolagets arrende och verkligheten inte stämmer överens.

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Båstad hamn och på så 
sätt gynna stadslivet i Båstad. Detaljplanen syftar också till att säkerställa allmänhetens tillgång 
till hamnområdet samt ska även möjliggöra en flexibel användning anpassad till variationerna 
mellan sommar- och vintersäsongen. En del i att möjliggöra en utveckling av hamnen är att skapa 
förutsättningar för befintliga verksamheter och föreningar i området att utvecklas.

Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter
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5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Planbesked för del av Båstad 109:2, Båstads hamn beviljades av Kommunstyrelsen 2015-06-10 § 
189. 

Översiktsplan
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvändning ska 
utvecklas på sikt. Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08 Översiktsplan Båstads kommun, 
utgår från en viss utvidgning av hamnverksamheten i Båstad men inte av en sådan omfattning att 
den behöver markeras med en större yta. Begreppet hamnverksamhet är inte de inierat i översikts-
planen.

Planen är förenlig med översiktsplanens intentioner. 

Inriktningsdokument
2014 togs ett inriktningsdokument fram för Båstad hamn med syfte att klargöra de behov som inns 
inom hamnområdet och att peka ut en inriktning för hamnens utveckling. Arbetet baseras bland 
annat på ett examensarbete från 2011 och en medborgardialog som genomfördes 2012. Slutsat-
serna i inriktningsdokumentet handlar bland annat om att åretrunt-verksamheter uppmuntras av 
kommunen där fokus bör ligga på hamn, båt- och badverksamheter samt förtäring och kultur- och 
sportaktiviteter. Verksamheternas utbredning ska inte hindra allmänhetens tillgång till stranden el-
ler hamnen. Dokumentets slutsatser innehåller även åtgärder för att skapa en mer sammanhållen 
plats som förbättrar den visuella upplevelsen av området.

Inriktningsdokument för Båstads tätort föreslår en fortsatt utveckling som social mötesplats för 
hamnområdet.
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Detaljplan/stadsplan
För planområdet gäller idag stadsplan 1405, som vann laga kraft 1984-10-09 och detaljplan 1577, 
som vann laga kraft 2005-12-21.  Ingen av planerna har någon genomförandetid kvar. För hamnom-
rådet säger gällande stadsplan att området endast får användas för hamntra ik och därmed samhö-
rigt ändamål (Th). Inom området inns några ytor med där byggnader får uppföras i en våning övrig 
mark är prickad och får inte bebyggas. Byggrätterna är idag i princip fullt utnyttjade och byggnader 
är uppförda inom prickmark.  Gällande stadsplan ger inte heller utrymme för någon utveckling av 
hamnområdet.

Utdrag av gällande detaljplaner för 
hamnområdet. Nu aktuell plangräns 

markerad med röd linje.
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Bevarandeplan
Båstads kommun har en bevarandeplan från 1997. Denna är utgiven av kulturnämnden i Båstad, i 
samarbete med Kristianstads läns museum. Kvarteret Strandängen och hamnområdet ingår i beva-
randeplanen. Bevarandeplanen säger ”Hamnen har naturligtvis varit viktig för Båstad. Området är 
idag präglat av de två senaste århundradenas turism och friluftsliv, representerat av det gamla varm-
badhuset från 1894, tennisbanor, friluftsbadet och Strandängen. De många små iskebodarna vid 
kajen representerar en näring betydligt äldre än turismen.” Vidare kommenteras i bevarandeplanen 
”Ny bebyggelse inom området bör starkt begränsas. ”Skansen”, varmbadhuset och iskebodarna är 
mycket viktiga för miljön liksom parkmarken utmed Strandpromenaden samt Strandängen.”

Kulturmiljöprogram
Ett kulturmiljöprogram är i första hand ett kunskapsunderlag till hjälp för samhällsplanering och 
samhällsutveckling.

I Länsstyrelsens Kulturmiljöprogram är stora delar av Båstads tätort utpekat som särskilt värdefulla 
miljöer, planområdet ingår i det utpekade området. Länsstyrelsens motiv för bevarande är ”...kust-
samhälles utveckling från medeltida stad över 1700-1800-talens köpmans- och bondesamhälle till 
det sena 1800-talets och 1900-talets rekreationsort...” 

Planområdet ingår även i ett av Länsstyrelsen utpekat kulturmiljöstråk, Per Albin-Linjen. Per Albin-
linjen eller Skånelinjen som den också kallas, är en försvarslinje som började byggas 1939 och skulle 
fungera som befästningslinje längs den södra kusten. Skånelinjen sträcker sig från Båstad till Vieryd 
i Bromölla kommun. Skånelinjen består av över 1000 betongvärn av olika typer.

Miljö- och energiprogram
Båstad kommuns miljö- och energiprogram 2012-2022 är ett vägledande, viljeinriktat och värde-
grundande dokument. Det konkretiserar de strategiska inriktningsmålen och tydliggör vilka natio-
nella miljökvalitetsmål som berörs. 

De delar av miljöprogrammet som berör hamnområdet är hantering av dagvatten för att minska 
utrinning av skadliga ämnen, vilket leder till ett friskare hav, hänsyn till kulturarvet och upplevel-
sevärden. Vidare säger programmet att kommersiell näring, rekreation och annat nyttjande av hav 
och kust ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas.
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6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Planens genomförande be-
döms endast innebära en marginell påverkan på riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och 
kustzonen, eftersom planen endast omfattar ett markområde som redan är ianspråktaget av bebyg-
gelse och verksamheter. En utveckling av området bedöms vidare nödvändigt för hela Båstad sam-
hälles sociala värden. Stöd för utveckling av hamnområdet inns i Båstads kommuns översiktsplan.

Riksintressen
Riksintresse för Friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB) (Bjärekusten-Skälderviken) berör delar 
av norra planområdet samt utanför pirarmarna. Riksintressets huvudkriterier handlar om områdets 
särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur och kulturmiljöer, friluftsaktiviteter 
samt vattenanknutna friluftsaktiviteter. Beskrivningen av riksintressets värden är generell för hela 
Bjärehalvön och Skälderviken. De delar som berör Båstads hamnområde är möjligheten till bad på 
den iordningställda badplatsen samt att det inns viss möjlighet till vattenanknutna aktiviteter så 
som vindsur ing, iske och dykning. Området ingår i sin helhet i Riksintresse för det Rörliga frilufts-
livet enligt 4 kap 2 § MB (Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden). Någon preci-
sering av riksintresseområdet inns inte men principerna för riksintresset för det Rörliga friluftslivet 
är att turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas vid 
förändringar. Bestämmelserna utgör inget hinder för utvecklingen av be intliga tätorter eller för det 
lokala näringslivet. Riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv bedöms påverkas positivt då pla-
nen syftar till att säkerställa allmänhetens tillgång till hamnområdet samt möjliggöra en utveckling 
av småbåtshamnens verksamhet med bland annat vattenanknutna fritidsaktiviteter.

Hela planområdet berörs av riksintresse för kulturmiljövård Båstad [L:K 32] (stadsmiljö med prä-
gel av medeltid och 1900-talets rekreationsliv) enligt 3 kap 6§ MB. Riksintressets värden består av  
stadsmiljö med prägel av medeltid och 1900-talets rekreationsliv. Det syns bland annat genom ett 
delvis bevarat medeltida gatunät och den medeltida Mariakyrkan, den småskaliga bebyggelsen som 
speglar köpmans- och kustsamhället under 1700- och 1800-talen samt villor och pensionat från 
1900-talets rekreationsort. Planförslaget bedöms inte påverka riksintresse för kulturmiljövård ne-
gativt då den syftar till att utveckla det rekreationsliv som är en del av ortens histora. De byggnader 
och strukturer i hamnområdet som är av intresse för kulturmiljön, så som de gamla iskebodarna 
och museet Chance bevaras genom planbestämmelser.

Vattenområdet innanför och utanför pirarmarna, ingår i Riksintresse för Naturvård 3 kap 6§ MB 
(Hallands Väderö med omgivande hav). I riksintressets värdeomdöme står bland annat att området 
utgör den södra utposten för många marina växt- och djurarter, som i övrigt förekommer på väst-
kusten. Havsområdet utgör viktigt lek- och uppväxtområde för bl.a. sill och platt isk samt för säl. 
Området hyser ett stort antal häckande sjöfågel inkluderande ovanliga arter. Riksintresseområdet är 
dock stort och omfattar även Hallands Väderö och Hovs Hallar, varför det är svårt att se vilka av dessa 
värden som skulle innas inom nu aktuellt planområde. Ett genomförande av detaljplanen bedöms 
inte påverka riksintresset för naturvård negativt då hamnområdet inte bedöms innehålla de värden 
som omnämns i värdeomdömet. 

Riksintresse för Högexploaterad kust enligt 4 kap 1, 4 §§ MB berör hela planområdet. Av lagtexten 
framgår att området är av riksintresse med hänsyn till dess natur- och kulturvärden. Bestämmelsen 
syftar till att fritidsbebyggelse och andra anläggningar endast får uppföras som kompletteringar på 
platser där det redan inns motsvarande bebyggelse. Undantag från riksintresset bedöms kunna gö-
ras då detaljplanen innebär tätortsutveckling och syftar till ett mer effektivt nyttjande av redan ian-
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språkstaken mark. Båstads hamn ingår inte heller i något av de utpekade värdekärnorna och saknar 
beskrivning i förhållande till riksintresset för Högexploaterad kust.

Natura 2000
Ett nytt Natura 2000-område ”Nordvästra Skånes havsområde” med syfte att skydda tumlare samt 
sjöfågel, har beslutats av regeringen. Natura 2000-området kan, beroende på hur bevarandeplanen 
utformas, komma att begränsa verksamheten i hamnen gällande iske, vattenanknutna fritidsaktivi-
teter samt underhållsmuddring av hamnbassängen och inseglingsrännor mm.

Miljökvalitetsmål
Ett genomförande av detaljplanen påverkar ett antal miljökvalitetsmål. Generationsmålet är ett 
inriktningsmål för miljöpolitiken och anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver 
ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Det innebär att till nästa generation 
ska vi lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- 
och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet är utfärdat av Naturvårdsverket och 
de inierat av Riksdagen. 

Övriga miljömål som kan påverkas av ett genomförande av detaljplanen är:
Grundvatten av god kvalitet: ”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning 
samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.” - Planförslaget medför ingen 
förändring som kan påverka miljömålet negativt.
Giftfri miljö: ”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte 
hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära 
noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt fö-
rekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.” - Ett genomförande av detaljplanen skulle innebära 
att marken, om behov inns, saneras minst till nivå för mindre känslig markanvändning.
Ett rikt växt- och djurliv: ”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som 
grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.” - Planförslaget påverkar inte miljömålet negativt.
Hav i balans samt levande kust och skärgård: ”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt 
hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en 
hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekrea-
tion och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. 
Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.” Preciseringarna av mil-
jömålet handlar bland annat om kusterna och havens ekosystemtjänster, bevarande av natur- och 
kulturvärden och friluftsliv. - En utveckling av hamnområdet och dess verksamheter bidrar till att 
stärka områdets rekreationsvärden och öka möjligheterna för friluftsliv i form av båtverksamhet. Ett 
bevarande av be intliga iskebodar samt Stejleplatsen skyddar och tydliggör platsens kulturvärden. 
God bebyggd miljö: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livs-
miljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara 
och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” Preciseringarna 
handlar bland annat om ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- 
och hälsorelaterade frågor. De handlar även om att det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet 
i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används 
och utvecklas - Detaljplanen syftar till att stärka platsen som en mötesplats för alla och därigenom 
ytterligare stärka dess sociala värden. Ett bevarande av be intliga iskebodar skyddar och tydliggör 
platsens historia. 
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Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Regeringen har utfärdat en förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Normerna syftar 
till att skydda miljön och människors hälsa, samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlem-
skap i EU. De gäller ett antal olika ämnen som förorenar luften och som därför inte får förekomma i 
större mängd. För alla miljökvalitetsnormer har fastställts en tidpunkt då de ska, alternativt bör, vara 
uppfyllda.  

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

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från och med december 2009 inns även miljökvalitetsnormer för vatten. Normerna är uppdaterade 
och fastställda under 2017. Dessa formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenföre-
komst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) inns det miljökvali-
tetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten inns det miljökvalitetsnormer för ke-
misk och kvantitativ status. Målet var att alla vattenförekomster skulle ha uppnått god status (både 
kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom det blir mycket svårt för en del 
vattenförekomster inns vissa möjligheter till undantag. 

Planområdet berör Bjärehalvöns grundvattenförekomst respektive Laholmsbuktens kustvattenfö-
rekomst. 

Bjärehalvöns grundvattenförekomst (SE625674-13186) har enligt fastslagna normer en otillfreds-
ställande kemisk status på grund av bekämpningsmedel och höga nitrathalter i tunna jordlager som 
riskerar att nå det djupare grundvattnet. Kommunala dricksvattentäkter liksom ett stort antal be-
vattningsuttag utan tillstånd i kombination med avsaknad av utredningar om den kvantitativa statu-
sen har lett till att klassningen av den kvantitativa statusen hos vattenförekomsten är otillfredsstäl-
lande. Planförslaget medför ingen markanvändning som kan påverka möjligheten att följa MKN för 
Bjärehalvöns grundvattenförekomst.

Båstads hamn ligger inom kustvattenförekomsten Laholmsbukten (SE563330-124600). Laholms-
bukten har enligt fastslagna normer en måttlig ekologisk status då bottenfaunaprover visar på detta. 
Provtagningar av makroalger och växtplankton visar däremot på God status. Laholmsbuktens kemis-
ka status är bedömd till Uppnår ej god då kvicksilverföroreningar och polybromerade difenyletrar 
inns i förekomsten och kvicksilverhalter är uppmätta i isk. Klassning utan de överallt överskridande 

ämnena är Ej klassad. Laholmsbuktens huvudsakliga problematik omfattar övergödning och syrefat-
tiga förhållanden samt miljögifter. Avseende kustvattenförekomsten Laholmsbukten består den ke-
miska ytvattenstatusen av 45 prioriterade ämnen. Det inns inget i föreslagen markanvändning som 
bedöms leda till att föroreningsgraden ökar. Den övergripande ekologiska statusen har bedömts som 
måttlig. Bedömningen baseras på bottenfaunaundersökningar i vattenförekomsten. Genomförandet 
av planen bedöms inte förändra statusen med avseende på bottenfauna. Bottenfaunan är bland an-
nat känslig för ökad näringstillförsel, vilket planen inte orsakar. Planen medför inte heller något 
fysiskt ianspråktagande av vattenområde. I vattenförekomsten som helhet bedöms inte heller övriga 
kvalitetsfaktorer som ljusförhållanden och näringsämnen förändras. Med stöd av bedömningen för 
kvalitetsfaktorer och prioriterade ämnen bedöms genomförandet av planen inte motverka möjlighe-
ten att följa gällande miljökvalitetsnormer för ekologisk status samt kemisk ytvattenstatus.
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Inom området inns pågående verksamheter som bedöms kunna bidra med föroreningar till dagvatt-
net. Exempel på dessa är småbåtshamnen, ytor med biltra ik och parkeringar, metallytskikt på tak 
mm. Planförslaget ändrar inte dessa förutsättningar och innebär inte någon ytterligare belastning av 
föroreningar. Planområdet är av begränsad storlek samtidigt som Laholmsbukten är en stor vatten-
förekomst. De föroreningar som avrinner från detta område bedöms därför inte bidra med förore-
ningar på ett sätt som enskilt påverkar vattenkvaliteten i Laholmsbukten. Planförslaget ändrar inte 
förutsättningarna och ett genomförande av planen bedöms därmed inte försämra Laholmsbuktens 
ekologiska eller kemiska ytvattenstatus.

Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd idag då gällande detaljplan är framtagen enligt PBL 1987:10. 
Då detaljplanen tas fram enligt PBL 2010:900 återinträder strandskyddet inom planområdet vilket 
därmed kommer behöva upphävas på kvartersmark. Fastigheten är redan idag till största delen ian-
språktagen och bebyggd. Särskilda skäl för upphävande av strandskyddet redovisas på sid 29-30.

Miljökonsekvensbeskrivning
Enligt PBL 4 kap 34 § ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande på-
verkan på miljön. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras. Båstads kommun har ge-
nom behovsbedömningen kommit fram till att det föreligger behov av miljökonsekvensbeskrivning. 

Behovsbedömningen grundades på följande:

• Miljökonsekvensbedömning med miljökonsekvensbeskrivning ska alltid upprättas för tillstånds-
pliktiga verksamheter, småbåtshamn är en sådan verksamhet.

• Miljökonsekvensbeskrivningen ska behandla hamnverksamhetens miljöpåverkan, påverkan på 
riksintressen, kulturmiljön, miljökvalitetsnormer för vatten, eventuella markföroreningar, risk 
för översvämning och erosion samt övriga geotekniska förutsättningar. 

Planen bedöms sammantaget, utifrån ovan gjorda behovsbedömning, kräva en miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§. 

Miljökonsekvensbeskrivningen redogör för konsekvenser av ett nollalternativ (vilket innebär att 
ingen ny detaljplan görs) samt konsekvenser av planförslaget. Inarbetade åtgärder redovisas och 
förslag till ytterligare åtgärder ges. Förutsättningar och konsekvenser beskrivs för landskapsbild och 
stadsbild, naturmiljö, kulturmiljö, rekreation och friluftsliv, risk och säkerhet, mark och vatten samt 
hälsa.

Miljökonsekvensbeskrivningens samlade bedömning är att i stort medför detaljplanen inga eller 
små negativa konsekvenser. 
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  1. Kallbadhuset
  2. Skansenbadet
  3. Badkrukan
  4. Pepe’s Bodega
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  6. Badhusparken
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Bodar uppförda 2011 Foto Emma JohanssonÄldre fi skebodar Foto Emma Johansson

Bebyggelse
Historik 
Båstad som ort inns dokumenterat i skrift redan under medeltiden. Även om Båstads primära funk-
tion under stadens tidigare skede har varit som hamn- och utskeppningsstad, har någon egentlig 
hamnanläggning för större båtar inte funnits innan år 1870. Tidigare har mindre båtar eller pråmar 
fraktat gods från en skeppsbrygga vid stranden, ut till de större båtar som var uppankrade på redden 
utanför Båstad.  På 1870-talet uppfördes även Skansen som användes som sädesmagasin. I slutet av 
1880-talet fanns en smalspårig järnväg ut på piren från Kalkan som transporterade gods som skulle 
vidare med båt. Innan järnvägen kom till Båstad (1885) var orten en viktig utskeppningsplats för bla 
spannmål.

Under 1800-talet och tidigt 1900-tal utvecklades Båstad som rekreationsort. Turistnäringen växte 
med hotellverksamhet och aktiviteter så som tennis och varmbadhus. Under 1880- talet spelades 
tennis i Badhusparken. 1924 byggdes de första tennisanläggningarna som sedan blev början till nu-
varande tennisstadion. 1969 startades den ideella föreningen Båstads Båt- och Segelsällskap (BBSS) 
i hamnen.

1973 byggdes östra piren samt vågbrytaren och under 1980-talet muddrades hamnbassängen, lyt-
bryggor lades ut, BBSS klubbstugor placerades i hamnen och ytor iordningställdes för hamnverk-
samheten. Gång- och cykelbanan längs kajen asfalterades också under perioden. 1981 bildades Bå-
stads Fritidshamn Ekonomiska Förening (BFEF) som ansvarar för hamnbassängen och båtplatserna. 
BBSS växer också under 1980-talet.

Under början av 2010-talet uppfördes ett antal nya bodar på pirarmen samt på Hamnplanen. Bo-
darna utformades med utgångspunkt från de äldre bodarna. 

Hamnen har under åren genomgått en utveckling från iske- och transporthamn till en plats för fri-
tidsverksamhet och evenemang, i takt med hela samhällets utveckling, och är idag en viktig social 
mötesplats.

Sedan många år tillbaka är hamnområdet en del av de områden där olika evenemang anordnas i 
samband med bland annat Swedish Open (tennisveckorna) och seglartävlingar.
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Arkitektoniska och kulturhistoriska värden 
Skansen ligger strax utanför planområdet men är starkt bidragande till hamnområdets identitet. 
Byggnaden uppfördes i slutet av 1800-talet som sädesmagasin. Idag är Skansen en del av hotellan-
läggningen. Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och skyddas därför med en planbestämmelse 
om att dess yttre form och allmänna karraktär inte får förvanskas.

Varmbadhuset är också en kulturhistoriskt värdefull byggnad som ligger strax utanför planområ-
det. Precis som Skansen är den viktig för hamnområdets identitet. Den ursprungliga badhusbygg-
naden är uppförd 1896. Olika tillbyggnader har på senare tid gjorts kring husets bottenvåning. 
Även denna byggnad skyddas med varsamhetsbestämmelser i detaljplanen.

Fiskebodarna som finns inom planområdet har ett miljöskapande värde. De är en viktig del av 
hamnområdets karaktär och visar områdets historia som fiskehamn. Bodarna är enhetliga vad 
gäller storlek, höjd och färgsättning. Några bodar har sammanbyggts, men behållit intrycket av att 
vara flera olika små bodar med viss variation i storlek och färg. Även om de enskilda bodarna har 

ett begränsat antikvariskt värde  
så är företeelsen som sådan viktig 
att bevara för framtiden. Marken 
mellan bodarna är till största de-
len gräs med upptrampade stigar. 
Detta utgör en stark komponent i 
områdets kulturmiljö och upple-
velsevärden.

En bit väster om den inre hamnbas-
sängen står kajutan från skeppet 
Chance bevarad. Fartyget förliste 
utanför Båstad 1880 och kajutan 
togs om hand och användes som 
sjöbod. Kajutan fungerar idag som 
ett litet sjöfartsmuseum.

För eventuell bebyggelse och 
markanläggningar som påverkar 
befintliga fornlämningar krävs till-
stånd enligt Kulturmiljölagen. Om 
fornlämningar skulle påträffas vid 
markarbeten ska arbetet omedel-
bart avbrytas och Länsstyrelsen 
kontaktas enligt 2 kap 10 § kultur-
miljölagen (1988:950).Utredningsområdet

Fornlämning 

Sjöbodar 

Stejleplatsen
Inre hamnbassängen

Museum 

Badkrukan 

Kallbadhuset

Varmbadhuset
Pepes Bodega

Hotell Skansen

Badhusparken

Stejleplatsen

Yttre hamnbassängen 
Gästhamn 
Hamn fritidsbåtar 

Inre hamnbassängen 
f.d. fiskehamn 

Chance 

Kulturhistoriska värden i Båstads hamn. Karta från 
Kulturmiljöunderlag upprättat av Acanthus.
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Bostäder 
Det finns inga bostäder inom planområdet. Befintliga bostäder finns i anslutning till planområdet, 
sydväst om Strandpromenaden och Badhusparken. Husen är av mycket varierande ålder, utföran-
de, storlek och färg.

Kommersiell, offentlig och social service
Inom planområdet inns restauranger och glasskiosker samt eventverksamheter. Merparten av verk-
samheterna i hamnområdet är endast öppna under sommaren.

Offentliga toaletter inns vid ”Stora Blå”, ”Bak ickan”, norr om den inre hamnbassängen samt i bygg-
naden ”Badkrukan”, här inns också offentliga omklädningsrum. 

Handel inns ca 350 m sydväst om planområdet runt Båstads torg och längs Köpmansgatan.
Dagligvaruhandel inns vid torget Lyckan, ca 700 m sydost om planområdet.

Verksamheter
Inom planområdet inns ett antal olika verksamheter, bland annat Stora Blå som arrangerar aktivi-
teter och event, restaurangen Hamnkrogen samt mindre verksamheter i bodar inom området. Även 
föreningar har sin verksamhet i hamnen, exempelvis BBSS (Båstads Båt- och Segelsällskap) som har 
sina klubblokaler här. Hamnbolaget driver gästhamnen med tillhörande service så som bränsleför-
säljning.

Strax utanför planområdet inns Badkrukan som innehåller en servering, Pepes Bodega som är en 
nöjesmetropol samt Hotel Skansen som är en av Båstads större arbetsgivare.

BBSS Foto Anna Fogelklou Hamnkrogen Foto Anna Fogelklou
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Mark, vatten och vegetation
Mark och vegetation
Hamnen består till stor del av utfylld mark. Resultaten i markmiljöundersökningen indikerar att 
fyllnadsmassorna som använts inte varit förorenade. De föroreningar som inns i området härrör 
troligtvis från båtuppställning med tillhörande kemikaliehantering. I alla provpunkter utom en lig-
ger mätvärdena under nivåerna för mindre känslig markanvändning (MKM), vilket bedöms vara de 
gränsvärden som ska gälla för hamnområdet. I en av punkterna har högre föroreningsvärden upp-
mätts. Föroreningen bedöms inte innebära någon akut risk med fara för människors hälsa. I området 
över MKM har en utökad provtagning och en riskbedömning gjorts. Undersökningen rekomenderar 
att det görs åtgärder av de ytliga marklagren i ett mindre område. Det inns en djupare förorening 
som inte utgär någon risk för människor som uppehåller sig på platsen men som kan utgöra en föro-
reningsrisk för Laholmsbukten.

Planområdet är lackt och ligger lågt, ca 2 meter över normal havsnivå.

Inga intresseområden vad gäller lora, fauna eller nyckelbiotoper är kända inom området. Planom-
rådet är inte beläget inom område som bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens över-
siktsplan/naturvårdsprogram.

Parker och torg 
Inom hamnområdet inns lera delområden. En torgbildning, Hamntorget, inns vid och runt den 
inre hamnbassängen. Hamntorget är stensatt, med en trappa ner i hamnbassängen. Ytan ramas in 
av små bodar samt en stödmur som håller tillbaka sanden norr om platsen. Söder om iskebodarna 
ligger Stejleplatsen. Historiskt användes den till att torka iskenät. Idag är platsen en öppen gräsyta. 
I kanten mot den yttre hamnbassängen brukar mindre bodar för försäljning placeras under sommar-
säsongen. Dessa plockas bort varje år. Stejleplatsen används även vid evenemang i hamnområdet.

Fiskare Herbert Svensson på Stejleplatsen, tidigt 70-tal Foto Sven Johansson
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Genom planområdet löper hamnpromenaden, en gångbana alldeles intill kajen, från Brunnsparken i 
söder till Hamntorget i norr.

I direkt anslutning till planområdet ligger Badhusparken. Den innehåller några av de få större, äldre 
träd som inns kvar i hamnområdet. I parken ligger tennisbanor, en paddelbana samt en restaurang.

Hela hamnområdet är uppdelat i många mindre områden med kättingar, räcken, pollare och ste-
nar. Detta skapar en känsla av att ytorna är privata och att allmänheten inte får vistas där, trots att 
så inte är fallet. Det styr även rörelserna i hamnområdet hårt vilket kan vara en bidragande orsak 
att området upplevs som trångt under högsäsong. Avgränsningarna gör det även svårt att utnyttja 
lera av ytorna effektivt.

Allmän plats
Endast gatan, parkmarken och torget är planlagt som allmän plats. Övriga ytor inom planområdet 
är planlagt som hamnområde men är tillgängligt för allmänheten, bland annat genom x-område 
för allmän gångtra ik längs kajerna, på pirarna samt på Stejleplatsen, parkering (kvartersmark för 
allmänt ändamål) samt allmänt ändamål. Totalt (inklusive parkeringsområde på kvartersmark) är 
ca 10 400 kvm inom nu aktuellt planområde planlagt som allmän platsmark. 

Vattenområden
De öppna vattenytorna inom planområdet (ca 36 600 kvm) är planlagda som vattenområde som 
endast får överbyggas eller utfyllas i den mån som behövs för mindre båtbryggor och liknande 
anläggningar.

I hamnen finns 330 båtplatser som alla används idag. Ett mindre område vid hamninloppet an-
vänds som gästhamn.

Hamnbassängen Foto Anna Fogelklou



22

Antagandehandling 2019-05-21
                    Detaljplan för del av Båstad 109:2, Båstads hamn

Hyllebäcken ligger i planområdets södra del och hela sträckan genom planområdet är kulverterad. 
Bäcken har sitt utlopp till Laholmsbukten vid planområdets södra gräns.

Översvämningsrisk
Hamnområdet ligger 0-3 meter över havet. Det innebär att hänsyn måste tas till klimatförändringar-
na och havsnivåhöjningen. Länsstyrelsen rekommenderar en grundläggning på minst +3 meter över 
havet. Hamnområdet har vid ett lertal tillfällen svämmats över i samband med stormar. Stormarna 
har orsakat stora skador på byggnader och anläggningar.

Olycksrisk
Inom hamnområdet inns en tankstation för båtar. Hamnen har tillstånd att hantera 3000 l bensin 
och 5000 l diesel. Cisternen är placerad under mark och anses därför inte utgöra en riskfaktor. Från 
cisternens avluftningsmynning och påfyllningsanslutning gäller skyddsavstånd på 12 respektive 25 
meter till ”plats där människor vanligen vistas”. Dit räknas bland annat servering. Från avluftningens 
mynning är skyddsavståndet 18 meter till båtplats. Från tappstället ute på bryggan gäller skydds-
avstånd på 25 meter till båtplats där människor får övernatta och till platser utan övernattning är 
skyddsavståndet 12 meter. Idag inns inga båtplatser inom skyddsavståndet. 18 meter från  påfyll-
ningsanslutningen inns en serveringsbod som kan klassas som ”gatukök utan gäster inomhus” vil-
ket då kan accepteras på det avståndet då gästborden ligger minst 25 meter från anslutningen.

12m
12m

18m
25m

25m

Skyddsavstånd runt bränslehanteringen
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Översvämning i samband med Stormen Sven, december 2016. Foto Leo Plöen

Geotekniska förhållanden
Hamnen består till stor del av utfylld mark. Den geotekniska undersökningen konstaterar att fyll-
ningen har en varierande fasthet men att det inte råder några generella stabilitets- eller sättnings-
problem inom området. Då hamnområdet till stor del utgörs av hårdgjorda ytor och har en stabil 
kajkonstruktion mot hamnbassängen råder det liten erosionsrisk.

För området föreligger normal radonrisk. 

Kulturmiljöer och fornlämningar
I väster gränsar planområdet till det medeltida stadsområdet som är en fast fornlämning genom 
kulturlagren från tidigare stadsbildningar. En mindre del av stadslagret sträcker sig in i planområ-
dets södra del. Direkt norr om planområdet finns också en skansvall, en gång uppförd för att vara 
en del av en försvarsanläggning. Fornlämningarna är väl undersökta och dokumenterade, ytterli-
gare undersökningar torde inte behövas inom ramen för detaljplanearbetet. Detaljplanen bedöms 
inte medföra någon påverkan på fornlämningarna. Enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap 10 § 
krävs tillstånd för eventuell bebyggelse och markanläggningar som påverkar befintliga fornläm-
ningar. Om fornlämningar skulle påträffas vid markarbete ska arbetet omedelbart avbrytas och 
länsstyrelsen kontaktas enligt samma paragraf.
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Gator och trafi k
Tra iksituationen i hamnen påverkas starkt av säsongsvariationerna i Båstad. Större delen av året 
fungerar tra ik lödena bra, men under högsäsong är belastningen stor med mycket trängsel.

Hamnen nås, under merparten av året, via Tennisvägen och Strandpromenaden eller via Hamngatan. 
De veckor under sommaren med högst tra ikbelastning sammanfaller med att stora evenemang hålls 
i hamnområdet. Då stängs delar av Hamngatan av för tra ik, vilket innebär att Strandpromenaden 
avslutas med en vändplats i hamnområdet.

Tennisvägen - Strandpromenaden är den sträcka som används för transport av båtar till och från 
hamnen.

Parkering
I hamnområdets norra del inns en allmän parkering med 50 platser. I områdets södra del inns 
två grusparkeringar med totalt 120 platser. En av dessa används vintertid för uppställning av bå-
tar. Utöver dessa parkeringsytor inns en parkering för BBSS och BFEFs verksamhet i anslutning till 
klubbstugorna. Sommartid är det hög belastning på parkeringsytorna. Detta kommer i kon likt med 
ett behov att nyttja ytorna i hamnområdet så effektivt som möjligt för verksamheter och evenemang. 
Parkeringssituationen leder också till många tra ikrörelser i området då besökare kör ner för att 
leta parkeringsplats med sedan måste köra därifrån igen för att parkera någon annanstans (ofta på 
Prästliden).

I hamnområdet inns 80 parkeringsplatser för cyklar. Sommartid är behovet av cykelparkering ännu 
större. 

Kollektivtrafi k
Det går ingen busstra ik till hamnen. Närmsta busshållplats ligger vid Båstads torg, ca 350 meter 
sydväst om planområdet. Där stannar buss 523 som tra ikerar sträckan Båstad-Hov-Västra Karup-
Rammsjö-Torekov under vardagar.

Trafi kfl öden i hamnområdet sommartid
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Gång- och cykeltrafi k
Gång- och cykelväg finns längs Strandpromenaden och vidare norrut längs stranden. Gång- och 
cykelväg finns även längs kajen. Söderut leder en promenadstig vidare till Malen längs stranden. 
Promenadstigen har blivit starkt påverkad av de senaste årens stormar.

Precis som med biltrafiken är det stora variationer på hur ytorna nyttjas av gående och cyklister 
under året. Sommartid rör sig många till fots i hamnområdet och under högsäsong går många även 
på körbanan vilket innebär en konflikt med biltrafiken och skapar stora risker.

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Weum Gas har gasledningar i området. Några av byggnaderna inom planområdet är anslutna till 
gasledningarna.

El och telefoni
Bjäre Kraft har el och iber i området. De har även en nätstation som står vid de gamla iskebodarna. 
Nätstationen är utsatt vid översvämningar.

Brandvattenförsörjning
En brandpost inns inom planområdet, i närheten av parkeringen. Utanför planområdet inns två 
stycken, en vid tennisbanorna nordost om planområdet och en söder om planområdet i korsningen 
Strandpromenaden/Killebacken.

Dricks- och spillvatten
Kommunala ledningar för dricks- och spillvatten finns utbyggda i  Strandpromenaden och vida-
re upp under parkeringen. Dricksvatten finns också utdraget till piren samt norr och söder om 
Hamntorget. Spillvattenledning går även till några av de äldre fiskebodarna. Spillvattenledningar 
ligger relativt nära markytan. I området finns också flera brunnar vilket bidrar till att systemet blir 
utsatt vid översvämning.

Inom hamnens arrendeområde finns interna, icke kommunala ledningar för dricks- och spillvat-
ten. Mellan fiskebodarna vid Hamntorget finns en pump som pumpar spillvattnet till den kom-
munala ledningen i Strandpromenaden. Båtarna i hamnen tömmer sitt spillvatten i en station i 
hamnområdets norra del. Detta leds via hamnens interna ledningar till pumpstationen.

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

Dagvattenledningar finna utbyggt i gatan samt under en del av parkeringsytan vid Hamnplanen. Dag-
vattensystemet har utlopp i hamnbassängen på tre ställen. 

Avfallshantering
Verksamheterna ansvarar själva för sitt avfall. Hamnbolaget ansvarar för avfall från båtarna som 
ligger i hamnen. Inom hamnområdet inns även offentliga papperskorgar. Kommunen ansvarar för 
dessa. 
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8. PLANFÖRSLAG

Utgångspunkter för planförslaget är att skapa möjlighet för befintliga verksamheter att utvecklas 
samtidigt som allmänhetens tillgång till hamnområdet säkerställs. Det finns också ett stort behov 
av att strukturera ytor och funktioner i området. Behoven i hamnområdet skiljer sig mycket mel-
lan sommarsäsongen och vintersäsongen vilket innebär att ytorna måste vara flexibla och fylla 
flera olika funktioner. Generellt är principen i förslaget att fokus ligger på kultur och besökare i 
hamnområdets norra del, medan fokus ligger på hamnverksamhet i områdets södra del.

Platsens historiska koppling är viktig och ska tas tillvara, men den ska inte förhindra att platsen och 
verksamheterna kan utvecklas och följa med tiden.

Bebyggelse
Användning 
Användningen i hamnen är hamnverksamhet och besöksverksamhet (V1R1). Byggnader för hamn-
verksamhetens behov ska innas så som förråd, anläggning för båttvätt, toalett och annan service 
samt hamnkontor och klubblokaler. För att stödja och utveckla besöksverksamheten behövs offentlig 
service i form av offentliga toaletter men också restauranger, caféer och handel, företrädesvis med 
koppling till det marina. Handel och caféverksamhet kan exempelvis inrymmas i de mindre bodar 
som tillåts i området under hela eller delar av sommarsäsongen. Några större byggnader inns i 
hamnområdet, i övre plan på dessa inns möjlighet till kontor, även här företrädesvis för verksamhe-
ter med koppling till hamn- och båtverksamhet.

Ytorna i hamnområdet måste tillåta en lexibel användning och kunna anpassas efter de behov som 
inns för tillfället. Ytornas funktion bör tillåtas variera mellan sommar och vinter. Sommartid kan 

allmänhetens vistelseytor och båtverksamhetens ytor samsas med evenemangsytor och tillfälliga 
bodar. Vintertid kan båtverksamheten och vistelseytorna kombineras med parkering. Användningen 
av ytorna bör även kunna anpassas efter de olika behov som inns under dygnet.

VinterSommar

Vistelseytor Vistelseytor

Evenemangsytor

Tillfälliga bodar

Båt- och hamn-
verksamhet

Båt- och hamn-
verksamhet

Parkering

Biltra ik Biltra ik

Biltra ik på 
gåendes villkor

Samnyttjande av ytor och fl exibilitet i användningen mellan sommar- och vintersäsong.
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Bostäder tillåts inte i hamnområdet på grund av risker kopplade till översvämning och stormpåver-
kan.

Markområdet närmast fastigheten Strandängen 3, där Pepe´s Bodega ligger, planläggs som kvarters-
mark med centrumändamål, samma användning som Strandängen 3 har idag. Ytan får inte förses 
med byggnad. Området är idag planlagt som allmän plats, men nyttjas av resturangverksamheten för 
avfallshantering. Syftet med att ändra användningen till kvartersmark är att möjliggöra en långsiktig 
upplåtelse av marken med syfte att verksamheten även fortsättningsvis ska kunna nyttja området 
för avfallshantering.

Placering 
Byggrätterna placeras i huvudsak där byggnader inns idag. Planen ger en möjlighet att ersätta BBSS 
två mindre byggnader med en större. Ett avstånd ska innas mellan byggnaderna för att säkerställa 
kontakten mellan Strandpromenaden och hamnbasängen. 

Mindre bodar för försäljning får placeras längs kajpromenaden under en begränsad del av året. Det 
är viktigt att dessa bodar placeras på ett sådant sätt att de inte blockerar kopplingen mellan Strand-
promenaden och hamnbassängen/havet både gällande siktlinjer och möjligheten att till fots röra sig 
mellan bodarna. 

Inom korsmarken på Stejleplatsen och på grusparkeringen i planområdets södra del får byggnader 
placeras i max 3 sammanhängande månader under perioden maj-september. Övrig tid får tillfälliga 
byggnader placeras inom området i max 3 sammanhängande veckor. Bygglov krävs om byggnad lyt-
tas till ny placering inom samma område. Syftet med detta är att säkerställa att platsen hålls öppen 
i perioder. En annan viktig aspekt med bestämmelsen är att det under perioder då stormar är mer 
vanligt förekommande ska endast enklare byggnader som är lätta att lytta undan innas på platsen. 
För grusparkeringen är huvudsyftet parkering för verksamheternas behov men avsikten med bygg-
rätten är att möjliggöra tillfälliga byggnader vid evenemang.

På den inre delen av den östra pirarmen ges möjlighet att uppföra ler bodar. För att inte skära av 
utblickarna mot havet läggs prickmark på en del av pirarmen. Längst ut på piren ges möjlighet att 
uppföra en eller lera mindre bodar. Dessa byggnader ska uppföras på ett sådant sätt att de tål even-
tuella översvämningar alternativt på ett sådant sätt att de kan lyttas från platsen efter sommaren. 
Prickmarken längst ut på piren syftar till att säkerställa vändplatsen samt mastkranens funktion.

Utformning
Inom planområdet inns olika typer av bebyggelse. Bodar, både permanenta och tillfälliga ges en 
högsta tillåten nockhöjd på 3,5 meter. De får vara högst 15 kvm stora. För de äldre bodarna regleras 
byggnadernas volymer i varsamhetsbestämmelsen ”k” som säger att volymen ska anpassas efter be-
intliga bodar. Mellanstora permanenta byggnader som exempelvis hamnkontoret och en glasskiosk 

ges en högsta nockhöjd på 4,0 meter. Undantaget från detta är en be intlig byggnad med en högre 
nockhöjd i planområdets norra del. Den ges en högsta tillåten nockhöjd på 6,5 meter för att bestäm-
melsen ska överensstämma med be intlig byggnad. Större, permanenta byggnader ges en högsta 
nockhöjd som relaterar till havet genom en plushöjd. Detta för att nocken ska ligga på samma höjd 
oavsett om marken höjs. Höjderna ska möjliggöra en lexibilitet i hur risken för översvämmande vat-
ten hanteras genom att ge utrymme för en högre sockel. Storleken på byggrätterna för dessa bygg-
nader utgår i stort från be intlig bebyggelse. Utformningen av alla byggnader i hamnområdet ska 
anpassas till den marina karaktären.

Då området ligger lågt och drabbas av översvämningar i samband med storm måste byggnaderna 
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utformas enligt principen ”resilience” vilket innebär att byggnaderna ska klara av konsekvenserna 
av en översvämning. Detta kan lösas på olika sätt, antingen genom att byggnaden utformas på ett 
sådant sätt att vattnet stängs ute eller genom att byggnaden uppförs i material som inte skadas av 
att vatten kommer in i byggnaden. För de större, permanenta byggnaderna ges utrymme höjdmäs-
sigt till en högre sockel. Känsliga funktioner så som el och avlopp måste utformas och placeras på ett 
sådant sätt att de inte skadas av vatten.

Offentliga toaletter i hamnområdet bör anläggas utan golvbrunn alternativt på någon form av upp-
höjning. På så sätt hindras dag- och havsvatten från att rinna ner i spillvattenledningarna vid en 
eventuell översvämning.

Bevarande
De äldre iskebodarna söder om Hamntorget, Chance samt Stejleplatsen är lämningar från verksam-
heter kring iske och sjöfart vilket är det tydligaste kulturmiljövärdet i området. Bodarna har var 
för sig ett litet värde men skapar tillsammans ett viktigt inslag i kulturmiljön. De bevaras och skyd-
das genom en varsamhetsbestämmelse om volym, formspråk, färgsättning och placering. Även den 
gräsbevuxna marken med upptrampade stigar mellan bodarna är viktig för kulturmiljön. Denna sä-
kerställs genom att varsamhetsbestämmelsen även säger att markbeläggningen inte får förvanskas. 
Kajutan från skeppet Chance skyddas genom en bevarandebestämmelse. Stejleplatsen bevaras som 
en öppen plats med stor lexibilitet att nyttjas efter säsongens behov. Här tillåts dock ingen perma-
nent bebyggelse. Platsens historia kan även stärkas genom informationsskyltar eller konstverk som 
knyter an till och berättar om platsens historiska användning.

Mark, vatten och vegetation
Mark och vegetation
Detaljplanen reglerar inte höjdsättningen av marken. Detta för att inte låsa höjderna utan istället 
möjliggöra olika lösningar för att hantera översvämningsproblematiken, då behov och lösningar kan 
komma att förändras med tiden. Generellt är rekommendationen i hamnområdet att marken även 
fortsättningsvis sluttar lätt mot havet samt att skapa avrinningsvägar och ytor som kan tillåtas att 
översvämmas. Detta för att översvämmande vatten och nederbörd ska rinna ut i havet och inte ris-
kera att stängas in och bli kvar i vattensamlingar på land.

Parker och torg
Generellt kommer antalet barriärer i hamnområdet minska. De kättingar, räcken och pollare som 
begränsar platsernas användbarhet och allmänhetens framkomlighet bör tas bort. Fysiska barriärer 

Exempel på hur ytan kan användas under sommar respektive vinter. Bild Anna Fogelklou
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bör endast innas där det är absolut nödvändigt för att hindra biltra ik på ytor där det inte är lämp-
ligt.

Marken ligger lågt och det är viktigt att den även fortsättningsvis sluttar mot havet för att översväm-
mande vatten inte ska riskera att stängas in.

Hamntorget utformas som en torgyta som är tillgänglig för allmänheten. Här bör material väljas 
med omsorg om den historiska miljön, dock får inte framkomligheten och tillgängligheten begrän-
sas. Platsen kan stärkas upp med ett konstverk som kan fungera som sittplats eller locka till aktivitet.

Ytan som idag är parkering förelås bli torgyta där biltra ik samsas med fotgängare, cyklister och torg-
funktioner. Under sommarmånaderna kan hela eller delar av ytan fungera som torgyta med gångy-
tor, sittplatser och utrymme för evenemang. Under vintermånaderna kan biltra iken och parkering 
tillåtas dominera platsen. 

För att Stejleplatsen ska bli inbjudande att använda behöver platsen utformas med omsorg. Det är 
viktigt att platsen är lexibel för att kunna tillgodose olika behov. En gräsyta fungerar både för tillfäl-
liga evenemang och som picknickyta. För att skapa en koppling mellan Stejleplatsen och Badhuspar-
ken, stärka ekosystemtjänsterna samt återföra en del av den grönska som funnits på platsen histo-
riskt kan några träd planteras på Stejleplatsen, dock på ett sådant sätt att ytan inte fragmenteras. För 
att stärka kopplingen till Stejleplatsens historiska användning skulle även ett konstverk kunna pla-
ceras på platsen. Under sommarmånaderna får mindre bodar placeras längs kajpromenaden, men 
efter sommarsäsongen ska de lyttas bort från platsen för att Stejleplatsen åter ska bli öppen ända 
ner till kajkanten. Bodarna ska placeras på ett sådant sätt att de inte hindrar allmänheten från att 
passera mellan dem.

På Hamnplanen ligger fokus på hamn- och båtverksamheten. Här ska det vara jämna, tåliga och  
funktionella ytor. Här ska utrymme innas för bilar med trailer att vända runt, spolplatta, jolleplan 
och andra funktioner som behövs för hamnens och föreningslivets verksamheter. Under kortare pe-
rioder kan delar av ytan användas för evenemang och under sommarmånaderna får mindre bodar 
placeras längs kajpromenaden. Under vintermånaderna kan delar av ytan användas för parkering.

Allmän plats
Andelen allmän plats ökar något till totalt ca 8300 kvm. Den största förändringen är att knappt 1300 
kvm som tidigre varit planlagt som kvartersmark för parkering nu planläggs som allmänplats, torg. 
Marken utgörs av ca 1300 kvm gata, ca 770 kvm cykelbana och ca 6270 kvm torg. Hamnområdet är 
planlagt som kvartersmark, men allmänhetens tillgång till området säkerställs med x-område. 

Idag är hamnområdet uppdelat i ler mindre områden med kättingar, staket och andra avgränsning-
ar. Dessa bör tas bort för att öppna upp för ett effektivare och mer lexibelt användningssätt. Det 
skapar möjligheter för människor att röra sig i området på ett friare sätt.

Vattenområden/Strandskydd
Planområdet berörs av strandskydd för kusten (300 meter). Gällande detaljplan är framtagen enligt 
den äldre plan- och bygglagstiftningen (PBL 1987:10) och något strandskydd gäller inte för området 
idag. I och med aktuellt planarbete återinförs strandskyddet som därför upphävs inom planområ-
det genom antagandet av detaljplanen. Enligt PBL 4 kap. 17 § får kommunen i detaljplan upphäva 
strandskyddet enligt Miljöbalken 7 kap. 

Strandskyddets syfte är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livs-
villkor för djur- och växtliv. Inga naturtyper som är hotade, bedöms särskilt skyddsvärda eller utgör 



30

Antagandehandling 2019-05-21
                    Detaljplan för del av Båstad 109:2, Båstads hamn

livsmiljö för särskilt skyddsvärd djur- eller växtart berörs. Detaljplaneförslaget försämrar inte vä-
sentligen livsvillkoren för djur- och växtarter. Aktuellt område är viktigt för allmänheten ur rekrea-
tionssynpunkt och ingår i ett större sammanhängande stråk längs havet. Planen syftar till att säker-
ställa allmänhetens tillgång till hamnområdet och bidrar därför positivt till strandskyddets syfte.

I enlighet med Miljöbalken 7 kap. 18 c § bedöms följande särskilda skäl föreligga enligt nedan:

För hamnområdet (V1R1)gäller punkt 1, 3, 4 och 5. 
1. område som ”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyd-
dets syften”
- Marken har varit ianspråktagen under mycket lång tid och hamnanläggningar har funnits på plat-
sen sedan tidigt 1900-tal. Området saknar betydelse för strandskyddets syfte att bevara goda livs-
miljöer för djur- och växtliv.

3. område som ”behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte 
kan tillgodoses utanför området”
- En hamn måste för sin funktion ligga i anslutning till vattnet. 

4. område som ”behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför planområdet”
- En utveckling av hamnverksamheten och övrig verksamhet inom området är knuten till närheten 
till vattnet och verksamheternas be intliga lägen inom hamnområdet. 

5. område som ”behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför planområdet”
- Hamnområdet är en viktig knutpunkt i Båstads tätort och fungerar som en social mötespunkt. Ge-
nom en utveckling av verksamheterna, vilka fungerar som målpunkter i området, samt genom ett 
säkerställande av allmänhetens tillgång till hamnområdet stärks platsens funktion som social mö-
tesplats och knutpunkt. 

För den södra delen av hamnområdet (V1R1, gräsyta med korsprickad mark samt prickmark med x)
gäller punkt 1 och 4.
1. område som ”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyd-
dets syften”
- Området nyttjas på detta sätt redan idag.

4. område som ”behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför planområdet”
- Ytan behövs som parkeringsyta och som uppställningsyta i samband med de evenemang som hålls 
i hamnområdet. Då ytan är sammanhängande med be intlig grusparkering som nyttjas på detta sätt 
kan inte utvidgningen göras på annan plats. 

Inom planområdet planläggs för lera olika användningar av vattenområden. Den norra pirarmen 
planläggs för att säkerställa den allmänna badbryggan som inns på platsen idag (W ). Den inre 
hamnbassängen planläggs som öppet vattenområde där mindre anläggningar tillåts (W). Den yttre 
hamnbassängen planläggs som småbåtshamn (W ). Mellan den yttre och inre hamnbassängen ges 
möjlighet att uppföra en öppningsbar bro (W ).
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Gående

Cykeltra ik

Biltra ik 
sommartid

Biltra ik vintertid, på 
gåendes villkor

Trafi ksystem där gående och cyklister prioriteras och 
biltrafi ken får lämna plats sommartid

Uppförande av anläggningar t.ex. erosionsskydd, bryggor etc. inom vattenområden de inieras som 
vattenverksamheter. Vattenverksamheter är generellt tillståndspliktiga, men kan i vissa fall vara an-
mälningspliktiga.

Geotekniska förhållanden
I den geotekniska undersökningen bedöms mindre konstruktioner kunna grundläggas med platta 
på mark. Vidare konstateras att detaljerade undersökningar behövs i samband med framtida bebyg-
gelse.

Gator och trafi k
För att möta de olika behov och utmaningar som följer av säsongsvariationerna i hamnområdet fö-
reslås ett tra iksystem som skiljer sig åt mellan sommar och vinter. Sommartid kan hamnområdet 
vara så gott som bilfritt. Vändmöjlighet kan ordnas på ytan som planläggs som torg. Transporter av 
båtar samt annan tra ik som är nödvändig för hamnverksamheten kan angöra hamnområdet från 
den delen av Strandpromenaden som hålls öppen för tra ik. Transporter till övriga verksamheter 
inom hamnområdet kan tillåtas under begränsade tider. Vintertid kan biltra ik tillåtas även på ytan 
som planläggs som torgyta och vidare upp på Hamngatan, och då på fotgängarnas villkor.

Parkering
Då letandet efter parkeringsplats idag är en av de största bidragande orsakerna till det tra ikkaos 
som uppstår i hamnområdet sommartid inns möjlighet att ta bort de allmänna parkeringsplatser-
na i hamnområdet under kortare eller längre perioder under sommarsäsongen. Den parkering för 

avlastning mm som behövs för båtverk-
samheten kan lösas inom hamnområdet i 
anslutning till Hamnplanen och gruspar-
keringen. Vintertid kan parkering tillåtas 
på de öppna ytorna i anslutning till Hamn-
planen samt inom området som planläggs 
för torg.

Cykelparkeringen ligger idag intill Pepes 
och rakt i siktlinjen mot Kallbadhuset. Cy-
kelparkeringen föreslås därför lyttas till 
torgytans östra sida, vid Chance.

Kollektivtrafi k
Planförslaget har ingen direkt påverkan på 
be intlig kollektivtra ik. 
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Gång- och cykeltrafi k
Cykeltra ik tillåts, precis som idag, längs Strandpromenaden och torgytan. Staket, kättingar och an-
dra avgränsningar bör tas bort i hamnområdet för att möjliggöra för gående att röra sig över hela 
området.

Hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer
Ett genomförande av planförslaget, med minskad biltra ik i hamnområdet sommartid, bedöms på-
verka miljökvalitetsnormerna och möjligheterna att uppfylla dessa positivt.

Folkhälsa
Planförslaget stärker allmänhetens tillgänglighet till hamnområdet och ytor som tidigare domine-
rats av biltra ik och parkering. 

Utformningen av platserna ska göras utifrån att alla människor ska kunna vistas här och tillgänglig-
heten och framkomligheten ska vara hög. Platserna ska utformas på ett sådant sätt att de är välkom-
nande även för de som inte konsumerar för att vara inbjudande för alla. Barn- och ungdomsperspek-
tiv ska innas med vid utformningen och möbleringen av de öppna ytorna.

Några vägledande principer för brottsförebyggande stadsplanering är klara rumsliga ansvarsförhål-
landen, befolkade rum, överskådlighet och synlighet. Gestaltningen bidrar till att skapa tydlighet och 
orienterbarhet. Dessa är bra förutsättningar för en trygg vistelsemiljö. Samtidigt skapas möjlighet 
till sociala träffpunkter.

Störande verksamheter och buller
Det har inte kommit in några klagomål gällande störningar från småbåtshamnens verksamhet. Som-
martid förekommer en del klagomål på störningar från nattklubbsverksamheten strax utanför plan-
området. Tidigare har även funnits klagomål på störande lukt från en iskebåt i hamnen.

Risk
Utformningen av hamnområdet och dess verksamheter ska anpassas efter närheten till havet och 
de risker för översvämning det innebär. Tillfälligt förhöjda havsnivåer förekommer i samband med 
till exempel stormar och till följd av klimatförändringarna är en mer långsiktig höjning av havsnivån 
att vänta. Eftersom hamnområdet endast ligger ett par meter över havet är risken för översvämning 
påtaglig. Det är därför viktigt att byggnader utformas enligt principen ”resiliance” - att byggnaderna 
ska klara översvämning. På grund av översvämningsrisken tillåts inte bostäder inom området. De-
taljplanen ger även utrymme för tillfälliga mindre byggnader som lyttas från hamnområdet under 
vintermånaderna när stormar är mest vanligt förekommande.

Alla delar av hamnområdet kan nås av räddningsfordon inom minst 50 meter.

Det inns hantering av bränsle för småbåtshamnens behov inom planområdet. Hamnens bränsle-
hantering förutsätter skyddsavstånd, vilka hanteras i samband med verksamhetens tillstånd. Runt 
avluftningsmynning och tappställe gäller 25 meter till båtplats där människor övernattar samt 12 
respektive 25 meter till servering. Idéer inns att lytta tankstationen till utsidan av den östra pirar-
men. Detaljplanen reglerar därför inte skyddsavståndet runt bränslehanteringen för att på lång sikt 
ha möjlighet att nyttja mark och vatten på annat sätt än idag. 
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För att minska risken för skador i samband med kraftig vågpåverkan ger planen utrymme för om-
byggnad av den norra pirarmen samt en höjning av pirarna. Uppförande av anläggningar t.ex. ero-
sionsskydd, bryggor etc. inom vattenområden de inieras som vattenverksamheter. Vattenverksam-
heter är generellt tillståndspliktiga, men kan i vissa fall vara anmälningspliktiga.
  

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Nya byggnader föreslås anslutas till be intliga system. Gasledningar inns i området.

El och telefoni
El och telefoni avses anslutas till det be intliga ledningsnätet. El och telefoni måste utföras på ett 
sådant sätt att de inte skadas vid en översvämning.

Dricks- och spillvatten
Spillvattenledningarna i hamnområdet ligger relativt nära markytan varför det kan bli svårt att göra 
nya anslutningar med hjälp av självfall. Spillvatten från de interna spillvattenledningarna behöver 
även fortsättningsvis pumpas till anslutningspunkten. Med tanke på översvämningsrisken i hamn-
området bör brunnen från vilken spillvattnet pumpas vara tät för att förhindra inläckage av havsvat-
ten. Elektroniken till pumpen bör om möjligt placeras inomhus. 

Ny bebyggelse inom hamnområdet bör anslutas till det interna ledningsnätet. Även tillfälliga bygg-
nader och verksamheter ska ha möjlighet att ansluta till detta. Större, permanenta byggnader inom 
byggrätterna närmast Strandpromenaden bör även fortsättningsvis kunna anslutas direkt till de 
kommunala ledningarna i Strandpromenaden. Det är dock viktigt hur avlopp och golvbrunnar utfor-
mas för att minimera risken för att havsvatten tränger in i ledningarna i samband med översvämning.

Brunnslocken längs spillvattennätet bör vara täta för att undvika att havsvatten tränger ner i led-
ningarna vid högvatten.  

Brandvattenförsörjning
Det inns tre brandposter inom och i anslutning till planområdet. Dessa har tillräcklig kapacitet för 
föreslagen utveckling i hamnområdet.

Dagvatten
Planförslaget innebär ingen ändring avseende dagvattenhanteringen. Dagvatten föreslås även fort-
sättningsvis ledas ut i hamnbassängen. Fördröjning av dagvatten bedöms inte vara aktuellt inom 
planområdet.

Avfallshantering
Ny bebyggelse ska anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering. Av-
fallsutrymmen bör placeras i nära anslutning till körbar allmän väg och dess storlek ska motsvara de 
behov som inns för att underlätta källsortering. Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar 
för insamlingen av hushållsavfall i Båstad kommun. Hamnen har idag inte något abonnemang hos 
NSR.
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9. KONSEKVENSER
Trafi k
Begränsningarna för biltra ik och bilparkering under delar av året medför att trängseln och riskerna 
minskar i hamnområdet. Det kan dock innebära att problemen lyttas till andra platser i samhället. 
Parkeringskapacitet inns vid Prästliden.

Översvämning
Återkommande översvämningar medför risker för skador och ett ökat slitage på anläggningar i om-
rådet. Det är därför viktigt att permanenta anläggningar utformas på ett sådant sätt att de tål över-
svämningar, även om det kan vara fördyrande i byggskedet. Det är också viktigt  att tillfälliga anlägg-
ningar lyttas från hamnområdet i god tid innan hösten då de lesta stormarna drabbar området.

Socialt
Socialt och ekonomiskt innebär planen möjlighet till utveckling av turismen med ler möjligheter till 
övernattning, arbetstillfällen etc. och därmed motsvarande arbetstillfällen i kommunen.

Åtgärder som att begränsa biltra ik och ta bort bilparkeringar under delar av året stärker de sociala 
aspekterna i området genom att skapa platser för möten och aktivitet, såväl planerade som spontana.

Ekonomiskt
Att investera i byggnader och anläggningar i översvämningsdrabbade lägen innebär alltid en högre 
risk. Åtgärder för att utforma byggnader och anläggningar så att de tål översvämmande vatten, alter-
nativt står emot vattnet, kan vara fördyrande i byggskedet.

Torgytan innebär en möjlighet till ett lexibelt nyttjande av ytan. Kommunen som huvudman har 
möjlighet att göra investeringar i ytan för att öka känslan av att platsen är allmän. Med huvudman-
naskapet följer också skyldigheten att underhålla området. Kommunen kommer således få ökade 
driftskostnader till följd av detaljplanen. Att rusta och iordningställa platsen på ett sätt som möjlig-
gör en lexibilitet i användningen innebär en kostnad. Det innebär även ett inkomstbortfall från par-
keringsavgifter under de perioder då ytan nyttjas för annat än parkering. Hur stort inkomstbortfallet 
blir beror på hur stor yta som nyttjas för andra ändamål än parkering samt hur lång tid det handlar 
om.

Tillgänglighet
Planbestämmelsen TORG ger möjlighet att använda den be intliga parkeringsytan på ler sätt än 
idag. Dock inns fortfarande möjligheten att köra och att parkera på ytan kvar. Om ytan görs om eller 
om biltra ik och parkering begränsas under delar av året ska hänsyn tas till tillgängligheten för per-
soner med nedsatt rörelseförmåga, både avseende markbeläggning och hur ytorna disponeras. För-
utsättningar ges för att öppna upp området och öka tillgängligheten och rörligheten inom området 
genom att undanröja begränsande fysiska hinder.  Detta regleras dock inte i detaljplan utan hanteras 
i genomförandeskedet. Området kommer även fortsatt att ha en hög tillgänglighet för personer med 
funktionsvariationer. 
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10. GENOMFÖRANDE
Här redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som er-
fordras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt PBL 2010:900. Samråd har genomförts 
under hösten 2016 och granskning sker under våren 2019. Antagande bedöms kunna ske i slutet av 
2019.

Kommunen äger all mark inom planområdet. Marken är vid planens upprättande utarrenderad till 
lera parter. En genomsyn av arrendeavtalen görs som en direkt konsekvens av detaljplanen.

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Inom planområdet är kommunen ansvarig för projektering och utbyggnad av teknisk infrastruktur, 
samt iordningställande av torg och grönområden, planlagda som allmän platsmark. Åtgärder inom 
kvartersmark regleras genom avtal mellan jordägare och nyttjare. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
För att genomföra detaljplanen fullt ut ska kvartersmarken avstyckas och bilda en eller lera fastig-
heter.

Servitut
Ledningsägare ansvarar för att söka lämplig rättighet för sin ledning.

För området som planläggs för centrumändamål (C) intill fastigheten Strandängen 3 inns ett of-
icialservitut till förmån för Strandängen 3 och last för Båstad 109:2. Servitutet ger Strandängen 3 

tillträde till området.

Ekonomiska frågor
Kommunen som huvudman för allmän plats bekostar förändringar på väg, torg m.m. som detaljpla-
nen föranleder. Kostnader som är förknippade med att tillskapa rätt för servitut, ledningsrätt och/
eller annan nyttjanderätt för anläggning på annans mark bekostas av ägare av anläggning/ledning. 
Anläggningsavgift avseende VA-anslutningar regleras i  VA-taxa. Elanslutning uttages i enlighet med 
gällande taxa.

Planavgift, i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade taxa, kommer i samband med bygglov-
givning att uttagas inom detaljplaneområdet. Detaljerade undersökningar avseende geologi, mar-
kens bärighet, föroreningar osv som kan krävas vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas 
av byggherren. 
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Övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa.  

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Kommunen genom NSVA ansvarar för utbyggnad och bekostnad av VA-system (inklusive  dagvatten-
system) inom allmän platsmark. Alla tillfälliga byggnader och verksamheter som har behov av det 
ska ha möjlighet att anslutas till hamnområdets interna VA-nät. Utbyggnaden av VA- ledningar inom 
området sker från av kommunen anvisad anslutningspunkt. Alla ritningar ska godkännas av kom-
munen innan utbyggnaden påbörjas. 

Några dagvattenledningar ligger under eller i direkt anslutning till be intliga byggnader. Vid en even-
tuell nybyggnation där någon av dessa ledningar berörs bör ledningen lyttas. u-områden inns av-
satta i närheten för de lesta ledningarna. Eventuell lytt av ledning bekostas av exploatören.

Nya VA-installationer samt förändring av be intliga anslutningar ska godkännas av NSVA innan bygg-
nation påbörjas.

Markförorening
En markmiljöundersökning har gjorts under samrådsskedet. Den visar på värden under mindre 
känslig markanvändning (MKM) i alla provpunkter utom en där fördjupade studier krävs innan 
eventuellt schaktarbete. På Stejleplatsen där det inns ett område över MKM, har en utökad provtag-
ning och en riskbedömning gjorts. Undersökningen rekomenderar att det görs åtgärder av de ytliga 
marklagren i ett mindre område runt punkt 1703. Åtgärderna ska göras innan genomförandetidens 
utgång. Kommunen är som fastighetsägare ansvarig för markföroreningen. Ingen ansvarsutredning 
har gjorts och kommunen bedömer att det inte heller krävs.

Utdrag ur PM Kompletterande undersökning, 2017-11-08 som 
visar undersökningspunkterna på Stejleplatsen. 
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El, tele, internet, gas
Bjäre Kraft och Skanova har kabelanläggningar inom planområdet. Weum har gasledningar i och i 
anslutning till planområdet. Från en byggnad i planområdets norra del går en intern gasledning till 
Badkrukan. Fastighetsägaren ansvarar för den ledningen. Eventuella lyttningar eller andra åtgärder 
som krävs för att säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av respektive ledningsinneha-
vare om ledningen inte omfattas av ledningsrätt eller motsvarande rättighet.

11. FORTSATT ARBETE

Denna detaljplan handläggs med utökat planförfarande. Arbetet avses fortsätta med eventuella revi-
deringar av granskningsförslaget till antagandet. Olika utredningar kan tillkomma för att komplet-
tera planarbetet vid fortsatt arbete och för att ligga till grund för detaljutformning av planförslaget 
såsom exempelvis en utökad markmiljöundersökning.

Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Därefter går pla-
nen upp för antagande i kommunfullmäktige. 

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Emma Johansson på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 
• Roger Larsson, stadsarkitekt, samhällsbyggnadschef
• Lisa Rönnberg, tidigare samhällsbyggnadschef
• Olof Selldén, planchef
• Kristina Bell, tidigare översiktsplanerare
• Henrik Eliasson, planarkitekt
• Per Selldén, tidigare exploateringsingenjör 
• Mårten Nilsson, tidigare exploateringsingenjör
• Susanna Almqvist, exploateringsingenjör
• Sven-Inge Granlund, tidigare park- och fritidschef
• Marie Eriksson, gatu- och parkchef
• Andreas Jansson, tidigare tra ikingenjör
• Alexander Ejwertz Johanzon, tra ikingenjör
• Mårten Sällberg, miljöinspektör

SAMHÄLLSBYGGNAD

Emma Johansson     Olof Selldén
Planarkitekt      Planchef
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PLANBESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven 
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela 
planområdet. 
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Centrum 

Tekniska anläggingar 

Besöksanläggingar. Verksamheter kopplade till turism och 
evenemang. Restaurang. Försäljning i mindre skala. 

Småbåtshamn med tillhörande verksamheter och kontor. 

Användning av vattenområde (PBL4kaps§punkt3J 
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Öppet vatten och vatten med mindre anläggingar där karaktären av 
öppet vatten avses bibehållas 

Småbåtshamn med tillhörande funktioner. Bryggor får anläggas. 

Öppet vatten som får överbyggas med öppningsbar bro. 

Vattenområde där brygga för allmänheten samt pirkonstruktion får 
finnas 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
Byggnader ska utformas och utföras på ett sådant sätt att naturligt översvämmande vatten upp 
till nivån +3,5 meter inte skadar byggnaden. (PBL 4kap16§punkt1) 

Ej källare (PBL 4 kap 16 §punkt 1) 

Byggnader ska utformas med en marin karaktär (PBL4kap16§punkt1) 

Höjdsättning runt byggnader ska vara sådan att vatten rinner bort från byggnaden (PBL 4 kap 10 § 
och 13 §) 

e,000 

e, 15 

Högsta tillåtna byggnadsarea (PBL 4 kap 11 § punkt 1) 

Varje byggnad får vara max 15 m' (PBL 4 kap 11 §punkt 1) 

e, 15 Varje byggnad får vara max 15 m'. Byggnader får bara finnas inom 
området under tiden maj-september. (PBL 4kap11§punkt1) 

Högsta nockhöjd i meter över angivet noll plan (PBL 4kap11§punkt1 eller 
16 §punkt 1) 

Högsta nockhöjd i meter (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 §punkt 1) 

Byggnader ska placeras med ett inbördes avstånd om minst 1 m. 
(PBL 4 kap 16 §punkt 1) 

P, Byggnader ska placeras med ett inbördes avstånd om minst 4 m. 
(PBL 4 kap 16 §punkt 1) 

q 

k 

Byggnaden ska bevaras (PBL 4 kap 10 §punkt 3) 

Varsamhet. Bodar ska anpassas till befintliga bodar avseende 
volym, formspråk, färgsättning och placering. Markbeläggningen får 
inte förvanskas. För vägledning se Kulturmiljöunderlag Båstads 
hamn 2016-09-14 samt planbeskrivningen. (PBL4kap16§punkt2) 

båt Båtuppställning får finnas under tiden oktober - april 

f+++++I Korsmark - på marken får endast tillfälliga byggnader placeras i 
max 3 sammanhängande månader under perioden maj-september. 
Övrig tid får tillfälliga byggnader placeras inom området i max 3 
sammanhängande veckor. (PBL 4 kap 11 §punkt 1 eller 16 §punkt 1) 

. . . . . . . I Prickmark - marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap 11 § punkt 1 
eller 16 §punkt 1) 

Administrativa bestämmelser 
Kommunen är huvudman för allmänna platser (PBL 4 kap 1 §) 

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft (PBL 4 kap 21 §) 

Bygglov krävs inte för planenliga byggnader uppställda kortare tid än 3 månader, som 
tillståndsprövas enligt annan lagstiftning. Flyttas byggnaden till ny placering inom samma 
område krävs bygglov. Anmälningsplikt gäller för byggnader större än 15 m' enligt PBF 6 kap 5 
§. (PBL 4 kap 15 §) 

Strandskyddet är upphävt (PBL 4 kap 11 §) 
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Underjordiska ledningar - Område eller utrymme som ska vara 
tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar (PBL 4 kap 6 §l 

Gångtrafik - Område som ska vara tillgänglig för allmännyttig 
gångtrafik. Uteserveringar får finnas i den mån de inte hindrar 
allmänhetens framkomlighet (PBL 4 kap 6 §) 

Upplysningar 
För eventuell bebyggelse och markanläggningar som påverkar befintliga fornlämningar krävs 

tillstånd enligt Kulturmiljölagen. Om fornlämningar skulle påträffas vid markarbeten ska arbetet 
omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap 10 § Kulturmiljölagen (1988:950) 

Uppförande av anläggningar t.ex erosionsskydd, bryggor etc. inom vattenområde definieras som 
vattenverksamhet och är generellt tillståndspliktigt, men kan i vissa fall vara anmälningspliktiga, 
enligt 11 kap Miljöbalken (1998:808). 

Detaljplanen är upprättad enligt Plan- och bygg lagen (2010:900) och plankartan är ritad enligt 
den vägledning som gällde när planarbetet inleddes i juni 2015. 
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Detaljplan för  

Del av Båstad 109:2, Båstads 
hamn   
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 
	

Granskningsutlåtande 
	

	

Detta	detaljplaneförslag,	har	varit	utsänt	för	granskning	under	tiden	2019‐03‐20	till	
2019‐05‐01	för	att	ge	sakägare,	boende,	myndigheter	med	flera,	möjlighet	att	lämna	
in	synpunkter.	Planförslaget	har	tagits	fram	av	Samhällsbyggnad	i	Båstads	kommun.		
Planen	 handläggs	 med	 utökat	 planförfarande	 enligt	 PBL	 2010:900.	 I	 detta	
granskningsutlåtande	 sammanfattas	 och	 kommenteras	 de	 synpunkter	 som	 har	
kommit	 in	 under	 granskningsskedet.	 De	 synpunkter	 som	 inkom	 under	 samrådet	
finns	sammanfattade	och	kommenterade	i	samrådsredogörelsen.	

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Sjöfartsverket	

Region	Skåne	

Nordvästra	Skånes	Vatten	och	Avlopp	AB	(NSVA)	

Synpunkter från myndigheter m.fl. 
Länsstyrelsen efterfrågar	information	i	planhandlingarna	om	vem	som	ansvarar	för	
att	åtgärda	markföroreningen	och	när	det	är	tänkt	att	göras.	
	
Vidare	konstaterar	de	att	nu	aktuell	detaljplan	medger	småbåtshamn	med	
tillhörande	funktioner	i	direkt	anslutning	till	tankstationen.	Länsstyrelsen	anser	att	
detaljplanen	ska	säkerställa	de	skyddsavstånd	som	krävs	för	att	visa	att	
användningen	är	lämplig.	
	
Förutsatt	att	planhandlingarna	kompletteras	och	redogör	för	markens	lämplighet	
för	sitt	ändamål	gällande	enligt	ovan	så	att	det	visas	att	platsen	är	lämplig	för	den	
förändring	som	föreslås	har	inte	Länsstyrelsen	några	synpunkter	utifrån	11	kap.	10	‐	
11	§§	PBL.	
	
Kommentar:		

Kommunen	är	som	fastighetsägare	ansvarig	för	markföroreningen.	Ingen	
ansvarsutredning	har	gjorts	och	kommunen	bedömer	att	det	inte	heller	krävs.	
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Planhandlingarna	kompletteras	med	att	markföroreningen	ska	åtgärdas	innan	
genomförandetidens	utgång.	

Tankstation	är	en	del	av	och	en	förutsättning	för	småbåtshamnens	verksamhet.	
Skyddsavstånd	för	tankstationen	regleras	i	verksamhetens	tillstånd.	
Rekommendationen	från	Räddningstjänsten	är	att	inte	reglera	detta	i	detaljplanen.	

Lantmäterimyndigheten	påtalar	att	x‐området	inte	ger	automatisk	rätt	att	
använda	området	för	gångtrafik.	Generellt	måste	en	rättighet	bildas	för	att	området	
ska	användas	för	avsett	ändamål.	Vad	gäller	x‐område	genomförs	vanligen	
markreservatet	genom	att	det	bildas	ett	servitut	till	förmån	för	en	kommunal	
fastighet.	I	detta	fall	ägs	marken	redan	av	kommunen	varför	ett	servitut	endast	
behöver	bildas	ifall	markägoförhållandena	skulle	ändras.	Ett	alternativ	till	x‐område	
kan	vara	att	lägga	ut	området	som	allmän	plats.		

För	att	genomföra	detaljplanen	fullt	ut	ska	kvartersmarken	avstyckas	och	bilda	en	
eller	flera	fastigheter,	alternativt	regleras	till	intilliggande	fastighet	(kvartersmark	
för	C‐centrum).	

Kommentar:	Hamnområdet	avses	upplåtas	genom	arrendeavtal.	I	detta	kommer	
rättigheten	för	allmänhetens	tillgång	till	x‐området	att	säkerställas.	

Planbeskrivningen	kompletteras	med	information	om	fastighetsbildning.	

	

NSR	(Nordvästra	Skånes	Renhållnings	AB) vill	tydliggöra	att	NSR	ansvarar	för	
insamlingen	av	hushållsavfall	i	Båstad	kommun	och	att	hamnen	inte	har	något	
abonnemang	hos	NSR.	
	
Vidare	hänvisar	de	till	en	bilaga	som	tar	upp	dimensionering	och	utformningskrav	
som	ställs	för	att	säkerställa	det	viktigaste	i	gällande	renhållningsordning	för	
Båstads	kommun.	
 
Kommentar:	Planbeskrivningen	kompletteras	med	informationen.	

	

Weum	Gas	AB framför	att	de	inte	tagit	del	av	tidigare	samråd	i	ärendet	och	att	det	
inom	planområdet	finns	servis‐	och	distributionsledning	för	natur‐	och	biogas.	
	
De	önskar	att	planen	kompletteras	med	u‐område	för	den	del	av	kvartersmarken	
som	hamnar	närmare	än	2	meter	från	ledningarna.	I	övriga	områden	önskar	de	att	
gasledningen	ritas	in	plankartan	och	benämns	som	–	G	–	(gasledning).	
	
Weum	Gas	förutsätter	att	eventuella	kostnader	i	samband	med	planens	
genomförande	såsom	flyttningar	eller	ändringar	av	deras	befintliga	anläggningar	
bekostas	av	exploatören,	vilket	bör	framgå	av	genomförandebeskrivningen.	
	
Kommentar:	Planhandlingarna	kompletteras	med	gasledning.	En	mycket	kort	del	av	
en	gasledning	kan	komma	att	påverkas	av	en	eventuell	utbyggnad.	Ledningen	som	går	
från	en	byggnad	till	Badkrukan	är	en	intern	ledning	och	fastighetsägaren	ansvarar	för	
denna.	Bedömningen	är	därför	att	ett	u‐område	inte	behövs.		

Eventuella	flyttningar	eller	andra	åtgärder	som	krävs	för	att	säkerställa	
anläggningarnas	funktion	ska	bekostas	av	respektive	ledningsinnehavare	om	
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ledningen	inte	omfattas	av	ledningsrätt	eller	motsvarande	rättighet.	
Planbeskrivningen	kompletteras	gällande	detta.	

Skanova	har	markförlagda	kabelanläggningar	inom	detaljplaneområdet.	De	önskar	
att	så	långt	som	möjligt	behålla	befintliga	kabelanläggningars	nuvarande	läge	för	att	
undvika	olägenheter	och	kostnader	som	uppkommer	i	samband	med	flyttning.	
Denna	ståndpunkt	vill	de	noteras	i	planhandlingarna.		

Vidare	framför	de	att	om	de	tvingas	vidta	undanflyttningsåtgärder	eller	skydda	
telekablar	för	att	möjliggöra	exploatering	förutsätter	de	att	den	part	som	initierar	
åtgärden	även	bekostar	den.	

Kommentar:	Planbeskrivningen	kompletteras	med	information	om	att	Skanova	har	
kabelanläggningar	i	området.	Kommunen	noterar	att	Skanova	så	långt	som	möjligt	
önskar	behålla	kabelanläggningarna	i	nuvarande	läge.	Gällande	ansvarsfördelning	vid	
åtgärder	för	ledningar	och	anläggningar	se	svar	till	Weum	ovan.	

Synpunkter från sakägare och andra besvärsberättigade 
Ägare	till	Hyllebäcken	17	och	21	ställer	sig	i	princip	positiv	till	planförslaget.	
Ägaren	är	dock	lite	oroad	för	att	det	kommer	att	bli	någon	typ	av	vändplats	framför	
sina	fastigheter	under	sommarhalvåret.	

Kommentar:	Någon	vändplats	avses	inte	anordnas	framför	fastigheterna.	Det	finns	
goda	möjligheter	att	anordna	vändmöjligheter	för	biltrafik	inom	torgytan	vid	de	
tillfällen	som	genomfartstrafik	inte	tillåts.	

	

Ägaren	till	Hyllebäcken	13 vill	understryka	vikten	att	bevara	kustlinjen	med	
havsutsikten	vid	hamnen	men	också	den	kulturella	karaktären	av	denna	fiskehamn.	

Vidare	ifrågasätts	nockhöjden	på	4	‐	7,5	m	för	vissa	byggnader.	Han	menar	att	
nockhöjden	för	mindre	byggnader,	3,5	m	enligt	förslaget,	är	fullt	tillräckligt.	Ägaren	
framför	även	att	det	nu	när	båtuppställning	avses	permanentas	på	den	grusbelagda	
parkeringen	är	angeläget	att	en	maxhöjd	anges	för	båtarna	på	den	avsedda	platsen,	
lämpligen	2,5	m,	motsvarande	en	större	parkerad	bil	för	att	inte	skymma	deras	
utsikt	under	mer	än	halva	året	(okt	‐	april).		

Fastighetsägaren	anser	att	båtuppställningen	i	förening	med	uppställning	av	en	ny	
stor	bockkran	gör	att	området	får	karaktären	av	ett	varv	snarare	än	av	en	
fiskehamn.	Han	vill	att	man	därför	ska	avstå	från	placering	av	ytterligare	fasta	och	
rörliga	större	objekt	i	det	känsliga	hamnområdet	samt	föreskriva	att	bockkranen	
förvaras	på	annan	plats	utanför	i‐	och	uppläggningsperioderna.	

Kommentar:	En	levande	hamn	förutsätter	möjlighet	till	utveckling	och	anpassning	till	
förändrade	förhållanden.	Hamnkrogen	har	idag	en	nockhöjd	på	knappt	7,5	meter.	
Nockhöjden	har	anpassats	för	att	byggnaderna	ska	klara	översvämmande	vatten.		

Båtuppställning,	kranar	och	liknande	anläggningar	är	en	del	av	en	småbåtshamns	
verksamhet	och	kan	förväntas	inom	ett	hamnområde.	Det	är	viktigt	att	hamnens	
verksamhet	kan	finnas	kvar	och	utvecklas	även	i	framtiden.	

	

BBSS	(Båstad	Båt	&	Segelsällskap)	vill	ha	tillägget	"samt	parkering"	i	
planbestämmelsen	V1	"Småbåtshamn	med	tillhörande	verksamheter	och	kontor".	De	
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framför	att	en	grundförutsättning	för	att	de	ska	kunna	bedriva	sin	verksamhet	i	
hamnen	är	att	det	finns	parkeringsmöjligheter	nära	båtarna.	

Kommentar:	Parkering	för	hamnens	behov	ingår	i	användningsbestämmelsen	V.		

	

Näringsidkarna	i	Båstads	hamn	(Båstadtennis	&	Hotell	AB,	BFEF	och	BBSS	som	
bedöms	vara	sakägare	samt	Hotel	Skansen,	Backahill	AB,	Båstad	Hamn,	Pepes	
&	Papas,	Båstad	Hamnrestaurang,	Båstad	Företagsby,	Jopa	Fastigheter	AB	som	
inte	bedöms	vara	sakägare)	har	lämnat	in	ett	gemensamt	yttrande.		

I	sitt	yttrande	beskriver	de	att	hamnen	är	viktig	för	Båstad	och	att	verksamheterna	
förändras	över	tid	och	anpassar	sig	efter	tidens	villkor.	Det	är	därför	viktigt	att	
kommunen	ger	förutsättning	för	förändring	framöver.	

De	ställer	sig	positiva	till	planens	syfte	om	flexibilitet	och	långsiktighet	men	
upplever	att	planen	inte	lever	upp	till	syftet.	De	anser	att	det	behövs	luftiga	och	
generella	egenskapsbestämmelser	och	byggrättsytor	så	att	verksamheterna	kan	
växa.	De	anser	även	att	planen	bör	vara	frikostigt	tillåtande	och	överlåta	prövning	
till	lovhanteringsprocesserna	så	att	man	vid	varje	enskilt	tillfälle	kan	avgöra	vad	
som	är	lämpligt.	

Företagarna	framför	att	prickmarken	och	korsmarken	är	för	begränsande.	
Temporära	byggnader	behöver	kunna	stå	uppe	längre	än	6	veckor,	helst	6	månader,	
men	minst	3	månader	för	att	man	ska	kunna	skapa	byggnader	av	kvalitet	som	
skapar	attraktivitet	och	lönsamhet.	

Vidare	skriver	företagarna	om	att	de	begränsande	bestämmelserna	för	de	äldre	
bodarna	förhindrar	utveckling	då	all	förnyelse	och	utvidgning	bromsas.		

De	lyfter	att	det	finns	behov	av	att	utvidga	hamnen	med	fler	båtplatser.	De	framför	
att	det	skulle	behövas	en	ny	högre	pirarm	som	ger	ytterligare	en	hamnbassäng	med	
båtplatser	och	en	ny	rangeryta	att	hantera	båtar	på	samtidigt	som	den	hjälper	till	att	
klimatsäkra	hamnen.	Även	befintliga	pirarmar	behöver	höjas	och	förlängas.		

De	vill	ha	utvidgning	av	byggrätter	och	önskar	att	planen	skulle	ge	utrymme	till	ett	
större	hamnkontor,	ny	restaurang,	livsmedelshandel,	marin	handel	eller	något	slags	
besöksmål.	De	anser	att	utvecklingspotential	saknas	i	planen.	

Företagarna	ifrågasätter	hanteringen	av	dagens	parkeringsyta.	De	framför	att	
verksamheterna	är	beroende	av	tillgänglighet	för	fordon.	De	är	oroliga	för	att	
kunderna	kommer	att	överge	hamnen	men	även	att	båtägare	fråntas	möjligheten	att	
nyttja	hamnen	på	ett	effektivt	sätt.	De	tycker	att	det	är	fel	att	minska	möjligheten	till	
hamnnära	parkering	och	framför	att	Prästliden	inte	uppfyller	de	nödvändiga	
förutsättningarna	såvida	inte	kommunen	planerar	alternativa	fria	transporter	på	
kontinuerlig	basis.		

De	framför	att	organisera	om	parkeringen,	utöka	ytan,	ta	bort	barriärer	och	kalla	
parkeringsytan	för	torg	är	bra.	Allt	detta	talar	för	en	ökad	flexibilitet.	De	påtalar	att	
träd	och	fasta	konstverk	på	Stejleplatsen	riskerar	att	begränsa	flexibiliteten.	De	
tycker	att	man	vid	evenemang	tillfälligt	kan	ta	den	yta	som	behövs	i	anspråk	och	
styra	trafiken	det	andra	hållet	men	att	parkering	måste	tillåtas	hela	året.	De	
förmedlar	en	oro	för	att	ytan	ska	stå	tom	över	5	månader	om	året.	De	anser	att	hela	
torgytan	blir	för	stor.	Torgytor	ska	vara	små	och	intima	för	att	bli	välbefolkade	och	
trivsamma.	Vidare	framför	de	att	det	går	utmärkt	att	kombinera	parkering	och	torg.	
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De	lyfter	att	det	blir	en	intäktsförlust	för	kommunen	att	ta	bort	parkeringen.	De	
föreslår	att	man	bibehåller	parkeringen	och	istället	lägger	intäkterna	på	en	högre	
kvalitet	på	utförandet	och	en	högre	skötselgrad	på	ytorna	för	besökarnas	trivsel.		

Yttrandet	avslutas	med	att	de	anser	att	planen	behöver	omarbetas	kraftigt	för	att	
uppfylla	syftet	med	utveckling.	

Kommentar:	

En	frikostig	plan	som	överlåter	prövning	till	bygglov	skulle	skapa	en	otydlighet	kring	
vad	som	gäller	i	hamnen.	Det	skulle	medföra	en	risk	för	olika	bedömningar	vid	olika	
tillfällen	vilket	skulle	skapa	osäkerhet	både	för	verksamhetsutövare	som	för	grannar	
och	allmänhet.	

Prickmarken	säkerställer	att	tillräckliga	ytor	hålls	öppna	för	att	tillgodose	
båtverksamhetens	behov	och	allmänhetens	framkomlighet	vilket	är	att	allmänt	
intresse	i	hamnområdet.	Bestämmelsen	för	korsmarken	justeras	för	att	tillåta	
tillfälliga	byggnader	i	max	3	sammanhängande	månader.	Samtidigt	införs	en	
bestämmelse	om	att	det	krävs	bygglov	för	en	byggnad	som	flyttas	till	en	ny	placering	
inom	samma	område	för	att	säkerställa	att	platsen	hålla	öppen	under	perioder.	

De	äldre	bodarna	har	ett	högt	kulturvärde	och	regleringar	finns	för	dem	för	att	
kulturvärdena	ska	finnas	kvar	även	i	framtiden.	Då	bodarnas	volym	regleras	även	i	
varsamhetsbestämmelsen	k	tas	bestämmelsen	e2	bort	från	detaljplanen	för	detta	
område.	

En	ny	pirarm	och	utökade	ytor	genom	utfyllnad	i	vattnet	förutsätter	separata	politiska	
beslut	samt	omfattande	utredningar.	Det	hanteras	därför	lämpligast	i	en	separat	
detaljplan.	Utrymme	för	att	höja	och	bygga	om	befintliga	pirar	med	syfte	att	
klimatanpassa	hamnen	ges	inom	planförslaget.	

I	planarbetet	har	avvägningar	mellan	utveckling	och	bevarande	gjorts.	Under	
planarbetet	har	utrymme	för	att	bygga	en	ny	byggnad	med	fler	funktioner	på	marken	
där	BBSS	idag	har	sina	stugor	framförts.	Planen	ger	utrymme	för	detta.	En	större	
byggnad	där	hamnkontoret	ligger	idag	har	inte	efterfrågats	tidigare	i	planprocessen.	
De	byggrätter	som	planen	ger	har	getts	med	kulturmiljön,	utblickar	och	att	området	
är	klimatutsatt	i	åtanke.		

Syftet	med	torgytan	är	inte	att	den	ska	stå	helt	tom	under	delar	av	året	utan	att	ge	en	
möjlighet	till	att	variera	områdets	innehåll	efter	behov.	Hela	eller	delar	av	området	
kan	användas	som	öppen	torgyta	eller	för	parkering	under	kortare	eller	längre	
perioder	beroende	på	vilka	aktiviteter	som	planeras	och	hur	behovet	ser	ut.	

	

Synpunkter från ej besvärsberättigade 
Hotel	Skansen	har	lämnat	ett	förtydligande	yttrande	som	komplement	till	tidigare	
inlämnad	skrivning	från	näringsidkarna	i	Båstads	hamn.	I	yttrandet	lyfter	företaget	
att	hotellet	och	dess	övriga	verksamheter	i	hamnen	är	direkt	avhängiga	av	att	ha	bra	
tillgänglighet.		

När	Hotel	Skansen	genomgick	den	stora	om	och	tillbyggnaden	i	början	på	2000‐talet	
så	löstes	parkeringsfrågan	genom	att	de	hyr	parkeringsplatser	nere	i	hamnen	och	
detta	var/är	ett	måste	för	att	kunna	utveckla	rörelsen.	Därför	oroas	de	av	
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planförslaget.	Att	ta	bort	parkeringsplatser	som	ligger	i	nära	anslutning	till	hotellet	
gör	att	utvecklingen	stagnerar	och	gästerna	väljer	andra	alternativ.		

Vidare	skriver	de	att	den	nya	detaljplanen	för	hamnen	ska	möjliggöra	en	långsiktig	
utveckling	av	hamnen	och	på	detta	sätt	gynna	stadslivet	i	Båstad	var	intentionen	av	
planen.	De	framför	att	detta	var	något	som	de	som	driver	verksamhet	i	hamnen	och	
området	även	önskade,	men	det	saknas	i	det	nya	planförslaget.	Det	som	kom	ut	av	
det	stora	förarbetet	var	tyvärr	bara	att	ta	bort	parkeringsplatserna.		

De	framför	att	om	man	vill	skapa	utveckling	av	området	så	borde	man	höja	
skötselnivåerna	ordentligt	och	för	att	göra	detta	borde	parkeringsintäkterna	i	
hamnen	vara	viktiga	istället	för	som	i	förslaget	ta	bort	denna	så	viktiga	intäkt.	

Kommentar:	Det	är	varje	fastighetsägares	ansvar	att	lösa	erfoderligt	parkering	för	
eget	ändamål	speciellt	i	ett	område	som	är	så	välbesökt	som	Båstads	hamn.	Den	
torgyta	som	tillkommer	genom	detaljplanen	hålls	tillgänglig	för	alla	besökare	till	
hamnen,	gäster	till	hotellet	exkluderas	inte.	Kommunen	avser	också	att	om	möjligt	
utöka	antalet	parkeringsplatser.	De	parkeringsytor	i	hamnen	som	fortsatt	kommer	
vara	belägna	inom	kvartersmark	är	möjliga	för	en	huvudman	att	upplåta.	Huvudman	
är	den	som	har	rådighet	över	marken,	exempelvis	genom	arrendeavtal.	Möjlighet	att	
hyra	ett	antal	parkeringsplatser	för	ett	specifikt	ändamål	torde	även	fortsättningsvis	
finnas	i	hamnområdet.	

	

Båstad	Hamnrestauranger	AB	framför	några	kompletterande	synpunkter	till	
tidigare	inlämnad	skrivning	från	näringsidkarna	i	Båstads	hamn.	

1. Fiskekajens	signaturbyggnad	ryms	inte	inom	detaljplanens	nockhöjd.	Vid	en	
eventuella	framtida	bygglovsansökan	kan	detta	bli	ett	oacceptabelt	hinder	
för	lov	om	man	gör	en	sammanvägd	bedömning	av	avsteg	från	detaljplanen.	

2. Fiskekajen	och	Turkosa	boden	har	stora	uteserveringar	på	mark	som	är	
prickad	och	som	skall	hållas	tillgänglig	för	allmännyttig	gångtrafik.	Inga	
kommentarer	till	att	uteserveringar	är	tillåtna	finns	i	detaljplanen.	I	ett	annat	
politiskt	klimat	kan	det	innebära	att	uteserveringar	kan	avslås	med	
motivering	att	här	skall	det	var	gångtrafik.	Detta	bör	förtydligas	i	
planförslaget	

3. I	tidigare	inriktningsdokument	för	Båstad	Hamn	har	funnits	med	ett	förslag	
att	kunna	bygga	i	vinkel	bakom	den	Turkosa	boden.	Detta	har	försvunnit	i	
det	nu	aktuella	planförslaget	motiverat	av	befintligt	tankställes	skyddszon.	I	
detaljplaneförslaget	diskuteras	att	flytta	tankstället	till	den	yttre	piren.	Detta	
skulle	möjliggöra	att	tidigare	förslag	skulle	kunna	återaktualiseras	och	
förverkligas	enligt	kommunens	inriktningsdokument.	

4. Vi	anser	det	är	olyckligt	att	Badkrukan	och	stranden	hamnat	utanför	
planförslaget.	Det	är	också	synd	att	det	inte	tagits	större	grepp	vad	gäller	en	
framtida	hamnutbyggnad	med	en	ny	pirarm	mm.	

5. Ytterligare	några	synpunkter	som	inte	direkt	berör	deras	verksamhet	men	
som	kan	komma	att	få	olyckliga	konsekvenser.		

a. Inom	det	äldre	bodområdet	är	det	föreskrivet	att	bodarna	inte	får	
vara	större	än	15	kvm.	Redan	idag	finns	det	flera	bodar	som	är	



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2019-05-21 
 

7 (9) 

sammanbyggda	och	därigenom	betydligt	större	än	15	kvm.	Hur	
hanterar	man	detta	bygglovsmässigt?		

b. Byggnadszonen	vid	båtklubbens	befintliga	lokaler	är	begränsad	till	
en	nockhöjd	på	+10,5	och	en	byggyta	på	650	kvm.	Någon	taklutning	
eller	annan	utformningsbestämmelse	är	ej	angiven.	Det	innebär	att	
man	kan	helt	enligt	plan	bygga	2	fulla	våningar	som	en	kub.	Kan	
detta	verkligen	vara	planförfattarens	mening?		

c. Parkeringsfrågan	är	ju	redan	berörd	i	den	allmänna	skrivningen.	Vad	
skall	hända	med	den	del	som	idag	hyrs	av	hotell	Skansen	för	
parkering	enligt	avtal	med	kommunen	och	som	utgjorde	en	del	av	
förutsättningar	för	hotellets	bygglov.	Om	området	görs	om	till	allmän	
platsmark	kommer	denna	möjlighet	till	reservation	att	försvinna.		

Vid	de	få	dagar	om	året	som	man	har	så	stora	arrangemang	att	
befintlig	parkeringsyta	skulle	behövas	borde	detta	kunna	lösas	vid	
aktuellt	tillfälle.	

	

Kommentar:		

1. Nockhöjden	för	Fiskekajens	byggnad	justeras.	

2. Prickmark	är	inte	ett	hinder	för	uteserveringar.	Bestämmelsen	x	kompletteras	
med	att	uteserveringar	får	finnas	i	den	mån	de	inte	hindrar	allmänhetens	
framkomlighet.	

3. Utbyggnad	av	området	bakom	Turkosa	boden	ligger	utanför	planområdet.	En	
sådan	utbyggnad	skulle	kunna	prövas	i	samband	med	detaljplan	för	
Badkrukan.	

4. En	förfrågan	om	planbesked	för	Badkrukan	har	inkommit	och	är	under	
handläggning	på	kommunen.	Gällande	utvidgning	av	hamnområdet	och	ny	
pirarm	se	svar	till	den	gemensamma	skrivelsen	ovan.	

5. a.	Bestämmelsen	e2	samt	nockhöjd	tas	bort	från	området	med	äldre	fiskebodar.	
Bodarnas	volym	regleras	i	varsamhetsbestämmelsen	k.	

b.	Plankartan	kompletteras	med	en	bestämmelse	om	att	bebyggelsen	ska	
anpassas	till	en	marin	karaktär.	

c.	Gällande	parkeringsytan	se	svar	till	Hotel	Skansen	ovan.	

Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
 Planbeskrivningen	förtydligas	gällande	markföroreningar.	
 Planbeskrivningen	kompletteras	med	information	om	fastighetsbildning.	
 Planbeskrivningen	kompletteras	med	informationen	från	NSR	
 Plankartan	kompletteras	med	gasledningar.	
 Planbeskrivningen	kompletteras	gällande	ansvarsfördelning	vid	eventuell	

ledningsflytt.	
 Planbeskrivningen	kompletteras	med	information	om	att	Skanova	har	

kabelanläggningar	i	området.	
 Bestämmelsen	för	korsmarken	justeras	för	att	tillåta	tillfälliga	byggnader	i	

max	3	sammanhängande	månader.	Samtidigt	införs	en	bestämmelse	om	att	
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det	krävs	bygglov	för	en	byggnad	som	flyttas	till	en	ny	placering	inom	
samma	område.	

 Bestämmelsen	e2	samt	nockhöjd	tas	bort	från	området	med	de	äldre	
fiskebodarna.	

 Nockhöjden	för	Fiskekajens	byggnad	justeras.	
 Bestämmelsen	x	kompletteras	med	att	uteserveringar	får	finnas	i	den	mån	

de	inte	hindrar	allmänhetens	framkomlighet.	
 Plankartan	kompletteras	med	en	bestämmelse	om	att	bebyggelsen	ska	

anpassas	till	en	marin	karaktär.	

Ytterligare ändringar som gjorts 
 Justerat	u‐område	söder	om	de	gamla	bodarna	
 Komplettering	av	varsamhetsbestämmelsen	k	gällande	markbeläggningen	i	

området	med	äldre	fiskebodar.	
	

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

Underrättelse	inför	antagandet	och	granskningsutlåtandet	ska	skickas	till	följande:	
 Lantmäterimyndigheten	
 NSR	
 NSVA	
 Bjäre	kraft	
 Ägare	till	Hyllebäcken	23	
 Ägare	till	Hyllebäcken	13	
 Ägare	till	Hyllebäcken	17	och	21	
 BFEF	
 Båstad	Hamnrestauranger	AB	
 Hamnplats	3	
 Spirit	Event	
 Bjärehalvöns	Glass&Chokladfabrik	
 Stora	Blå	
 BBSS	
 Lagadere	
 Huset	på	Stranden/Pepes	Bodega/Pepes	&	Papas	
 Kiteskolan	
 Hamnkiosken	
 Fiskekajen	
 Sailing	Båstad	
 Båstadtennis	&	Hotell	AB	
 Föreningen	Gamla	Båstad	
 Hotel	Skansen	
 Backahill	AB	
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 Båstads	Hamn	
 Båstad	Företagsby	
 Jopa	Fastigheter	AB	

	
	

Underrättelse efter antagandet, samt besvärshänvisning 
När	planen	har	antagits	 skickar	kommunen	ut	en	underrättelse	om	det	och	en	be‐
svärshänvisning	till	Länsstyrelsen,	eventuella	regionplaneorgan	och	kommuner	som	
berörs,	 samt	 de	 personer	 och	 organisationer	 som	 har	 rätt	 att	 överklaga	 planen.	
Besvärshänvisningen	förklarar	hur	man	gör	om	man	vill	överklaga.		

Underrättelse	efter	antagandet	och	besvärshänvisning	ska	skickas	till	följande:		
 Länsstyrelsen	
 Ägare	till	Hyllebäcken	13	
 BFEF	
 BBSS	
 Båstadtennis	&	Hotell	AB	

	
	

	

	

Båstad	2019‐05‐21	

	

	

	

Emma	Johansson	 	 	 	
Planarkitekt	 	 	 	 	 	
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KF § 127  Dnr KS 000731/2015 - 315 

Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) - Beslut om 
antagande 

 
Beskrivning av ärendet Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) har varit utställt 

för granskning. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett 
granskningsutlåtande och mindre justeringar har gjorts i planförslaget. Nästa 
steg i planprocessen är antagande.       

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-08-21, § 176. 
 Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2019-06-10, med 

tillhörande bilagor.       
 
Yttranden Bo Wendt (BP), Mats Sjöbeck (C), Karin Schmidt (BP), Johan Olsson  
 Swanstein (M), Ingela Stefansson (S) och Marianne Eriksson Mjöberg (BP) 

yttrar sig i ärendet.   
 
Yrkanden Bo Wendt (BP) och Mats Sjöbeck (C) yrkar att ärendet återremitteras med 

följden motivering: 
 Ärendet återremitteras för omarbetning av detaljplanen i syfte att inte öka 

evenemangsytorna samt behålla de nuvarande parkeringsplatserna.  
 
 Karin Schmidt (BP) yrkar på följande ändring:  
 Ta bort Pepes avfallshantering på allmän plats. Legaliseringen bör göras i den 

kommande planen där en helhetslösning bör göras för hela nya byggnationen.   
 
 Johan Olsson Swanstein (M) och Ingela Stefansson (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut.          
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på Bo Wendts (BP) och Mats Sjöbecks (C) 

återremissyrkande och finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs.     
 
 Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
 
 JA - Ärendet ska avgöras idag. 
 NEJ - Bifall till Bo Wendts (BP) och Mats Sjöbecks (C) återremissyrkande.      
 
Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 24 JA-röster och 16 NEJ-röster. Då minst en 

tredjedel av ledamöterna röstar NEJ ska ärendet återremitteras enligt 
kommunallagen 5 kap. 50 §. Se detaljerad röstning på bifogad närvaro- och 
omröstningslista.       

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
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Ärendet återremitteras för omarbetning av detaljplanen i syfte att inte öka 
evenemangsytorna samt behålla de nuvarande parkeringsplatserna.       
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KS au § 197  Dnr KS 000812/2019 - 200 

Svar på remiss över förslag till mark- och boendeprogram för 
Helsingborgs stad 2020-2023 

 
Beskrivning av ärendet Stadsledningsförvaltningen inom Helsingborgs stad har tagit fram ett förslag till 

nytt mark- och boendeprogram. Programmet berättar om hur staden vill 
prioritera för att utveckla bostäder till dess invånare och för att tillgodose 
behovet av mark för näringslivet.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Olof Selldén, planchef 
 Remiss mark- och boendeprogram 2020-2023 
 Bilaga 1 Rapport Trångboddhet och hög utrymmesstandard  
 Bilaga 2 Flyttkedjor Helsingborgshem delstudie 1  
 Bilaga 3 Flyttkedjor Helsingborgshem delstudie 2 
 Bilaga 4 Områdesbeskrivning Helsingborgs stad  
 

 Förvaltningens förslag  Båstads kommun har inget att erinra avseende Helsingborgs stads Mark- och 
boendeprogram 2020-2023. Vi tackar för möjligheten att yttra oss och anser att 
programmet är väl underbyggt med relevant statistik.  

 
Yrkanden Bo Wendt (BP): Båstads kommun ska inte yttra sig över förslaget.       
 
Propositionsordningar  Ordförande frågar om utskottet kan ställa sig bakom de olika förslagen och 

finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifallet förvaltningens förslag.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

 

  Båstads kommun har inget att erinra avseende Helsingborgs stads Mark- och 
boendeprogram 2020-2023. Vi tackar för möjligheten att yttra oss och anser att 
programmet är väl underbyggt med relevant statistik.  

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-11-06 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Selldén 

Dnr: KS000812/2019-200 

 
 

Remissvar gällande Mark- och boendeprogram Helsingborgs stad 2020-2023 
 
 

Förslag till beslut 
 
Båstads kommun har inget att erinra avseende Helsingborgs stads Mark- och boendeprogram 
2020-2023. Vi tackar för möjligheten att yttra oss och anser att programmet är väl underbyggt 
med relevant statistik. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stadsledningsförvaltningen inom Helsingborgs stad har tagit fram ett förslag till nytt mark- och bo-
endeprogram. Programmet berättar om hur staden vill prioritera för att utveckla bostäder till dess 
invånare och för att tillgodose behovet av mark för näringslivet.  
 

Aktuellt 
Helsingborgs stad har en långsiktig vision om att år 2035 vara en skapande, pulserande, global, ge-
mensam och balanserad stad för både människor och företag. Staden har antagit fyra inriktningar att 
arbeta för: Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer, Helsingborg ska upplevas 
som en trygg plats, Nya helsingborgare ska snabbt bli en del av samhället och Arbetet med livskvali-
tet ska genomsyra alla delar av verksamheten. 
 
Mark- och boendeprogrammet visar vilka steg som ska tas för att uppnå visionen om Helsingborg 
2035, de fyra inriktningarna och ambitionerna i översiktsplanen och stadsplanen. Programmet anger 
även riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. 
 
I samband med arbetet för Översiktsplanen 2021 beslutade kommunfullmäktige om att Helsingborg 
stad ska vara 200 000 invånare år 2050 vilket innebär ett behov av ca 800 -900 nya bostäder/år. Pro-
grammet visar att bedömningen om bostadsbrist är svår, där olika delar av kommunen har bostads-
brist av olika typer av bostäder, just som i Båstads kommun. För att nå målet om 200 000 invånare 
skriver Helsingborgs stad i mark- och boendeprogrammet bland annat att bostäder ska lokaliseras 
med närhet till högkvalitativ regional kollektivtrafik, 75% av bostäderna ska byggas i centralorten 
och 25% ska byggas på landsbygdens tätorter, bostäder ska synliggöras på den regionala bostads-
marknaden, staden ska förtätas med både bostäder och näringslivsetableringar, staden ska stimulera 
hållbart byggande. För att öka tryggheten ska projekt prioriteras som kompletterar det befintliga 
bostadsutbudet, vid planering ska olika typer av samhällsservice finnas med och utvecklas i takt med 
att staden växer, staden ska erbjuda boendemöjligheter för individer som har svårt att komma in på 
den ordinarie bostadsmarknaden via till exempel träningslägenheter eller andra former av boenden 
som tillhandahålls av socialtjänsten, antalet bostadslösa barnfamiljer ska minskas. 
 
Programmet visar i kartmaterial på större utbyggnadsområden och lämpliga platser att förtäta som 
exempelvis Fredriksdal, Drottninghög och Östra Ramlösa. Vikt läggs vid kommunens stationsnära 
lägen så som Kattarp, Ödåkra och Rydebäck. 
 
För att förstå vilken typ av mark näringslivet efterfrågar har en förvaltningsövergripande projekt-
grupp arbetat med en mark för näringslivet för en mer efterfrågestyrd och kraftigt förbättrade förut-
sättningar för detaljplanerad mark för företagsetableringar. Ökat samarbete med näringsliv samt 
markförvärv i strategiska lägen måste göras för att nå kommunfullmäktiges mål om 40 ha säljbar 



 
 

 

2 (2) 

 

mark 2021. I kommunen finns 122 ha detaljplanerad verksamhetsmark varav kommunen äger ca 27 
ha. Framtida etableringar väntas vara mer energiintensiva, kräva högre bygghöjd och högre exploate-
ringsgrad av marken. Förtätning och omvandling av befintlig verksamhetsmark ses som ytterligare 
behov. Framtida detaljplaner ska ha stor flexibilitet och möta behov som kan uppstå över tid. 
 
Stadens har fyra riktlinjer för markanvisning: Samverkansförfarande, Anbudsförfarande, Direktan-
visning och Markanvisningstävlingar. Syftet med stadens riktlinjer för markanvisning är att tillför-
säkra sig om att det råder sunda konkurrensförhållanden med en mångfald av fastighetsutvecklare på 
marknaden samt att säkerställa och skapa incitament för byggherrar att arbeta med bl.a. innovation, 
hållbarhet och kvalitet i stadsbyggandet. Vid anvisning av mark för näringslivet tillämpas direktan-
visning. I det fall det finns flera intressenter av en fastighet genomförs en jämförelseprocess utifrån 
exempelvis typ av etablering/hyresgäst, antalet arbetstillfällen, yteffektivitet och nyttjande av exploa-
teringsgrad. 
 
 
Samhällsbyggnad 
 Olof Selldén, planchef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Teknik & Service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Remiss mark- och boendeprogram 2020-2023 
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;1 HELSINGBORG 
Remiss 

25 oktober 2019 

Stadsledningsförval tningen 
Avdelningen för strategisk samhällsutveckling 
Christina Zoric Persson 
Samhällsstrateg 

Remiss över förslag till mark- och boendeprogram för 
Helsingborgs stad 2020-2023, Dnr 00542/2019 

Ärendet 

Enligt sändlista 

Stadsledningsförvaltningen inom Helsingborgs stad har tagit fram ett förslag till nytt mark- och 
boendeprogram. Programmet berättar om hur vi vill prioritera för att utveckla bostäder till 
våra invånare och för att tillgodose behovet av mark för näringslivet. 

Programmet innehåller kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) 
och (2013:866) samt riktlinjer fö r kommunala markanvisningar enligt lag (2014:899). 

Programmet är indelat i tre delar som beskriver hur vi vill bygga vår stad, vilka områden vi vill 
prioritera och hur vi vill arbeta med andra aktörer. Kommunfullmäktige kommer att ta beslut 
om programmet under våren 2020. 

Staden gör en årlig analys av befolknings- och bostadsutvecklingen i våra tio stadsområden. I 
dessa områdesbeskrivningar går att följa bostadsbyggande, befolkningsutveckling och 
inkomstnivåer. Områdes beskrivningarna ligger till grund för uppföljningen av mark- och 
boendeprogrammet. Områdes beskrivningarna finner ni på nedanstående länk: 
https: //trendom varld.helsi ngbo rg.se/helsi ngbo rg-idag/ #omrad esbeskrivn i ng 

Synpunkter 
För att vi ska lyckas med bostads- och markförsörjningen i Helsingborg önskar vi ta del av era 
synpunkter på programmet. 

Synpunkterna skickas med e-post till kommunstyrelsen@helsingborg.se 
eller med post till: Helsingborgs stad, Rådhuset, 251 89 Helsingborg. 

Synpunkter ska vara staden tillhanda senast den 20 december 2019. 

Observera att synpunkterna som skickas in kommer att bli en allmän handling. 

Frågor om programmet 
För frågor om programmet, kontakta samhällsstrateg Christina Zoric Persson, 
christina.zoric.persson@helsingborg.se, 042-10 36 50. 

Mikael Kipowski 
Utvecklingsdirektör 
Avdelningen för strategisk samhällsutveckling 

Kommunstyrelsen • Rådhuset • 251 89 Helsingborg 
Telefon 042-10 50 00 • kommunstyrelsen@helsingborg.se helsingborg.se 



Sänd lista 

Länsstyrelsen i Skåne 
Region Skåne 
Kommunförbundet Skåne 

Bjuvs kommun 
Båstads kommun 
Höganäs kommun 
Klippans kommun 
Landskrona stad 
Perstorps kommun 
Svalövs kommun 
Åstorps kommun 
Ängelholms kommun 
Örkelljungas kommun 
Malmö Stad 
Lunds kommun 
Helsingörs kommun 

Trafikverket 
Boverket 
J ordbruksverket 

Skanska 
Peab Sverige AB 
JM Seniorgården AB 
NCC Boende 
Riksbyggen Syd 
HSB Nordvästra Skåne 
MidrocAB 
Veidekke Bostad AB 
Derome Förvaltning AB 
Wallenstam Bostad AB 
Peab bostad AB 
Skanska Boklok 
Tornet 
Navet 
3hus 
Wihlborgs 
Castellum 
RikshemAB 
SHH Bostad 
Ikano Bostad 
Garnito 
Wästbygg 
Vectura 
Amaze Invest 
Hylens 
Arkitektlaget 

Kommunstyrelsen • Rådhuset • 251 89 Helsingborg 
Telefon 042-10 50 00 •Fax 042-18 59 30 • kommunstyrelsen@helsingborg.se 

Remiss 
Sid 2 (4) 

helsingborg.se 
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Helsingborgs stads styrdokument 

Aktiverande 
syftar till förändring och utveckling 

PROGRAM - anger långsiktiga ambitioner och viljeinriktningar 
PLAN - anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar 

Normerande 
reglerar befintlig verksamhet och vårt förhållningssätt till en given situation 

POLICY - anger principer och vägledning 
RIKTLINJER - anger absoluta gränser och ska-krav 

Innehållsförteckning 
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REMISSVERSION 

DNR 54212019 
SID 2(34) 

1 Om programmet. ........................................................................................... 4 
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Dokumentet gäller för: Alla nämnder, styrelser och förvaltningar 
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MAR~OCHBOENDEPROGRAM 

REMISSVERSION 
DNR 542/2019 

SID4(34) 

1 Om programmet 
Helsingborgs stad har en tydlig långsiktig vision om att år 2035 vara en skapande, 
pulserande, global, gemensam och balanserad stad för både människor och företag. 

Kommunfullmäktige beslutade också i november 2018 om fyra inriktningar för 
mandatperioden: 

• Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer 

• Helsingborg ska upplevas som en trygg plats 

• Nya helsingborgare ska snabbt bli en del av samhället 

• Arbetet med livskvalitet ska genomsyra alla delar av verksamheten 

Se webbplatsen styrning.helsingborg.se för mer information om stadens inriktningar 
och aktuella politiska mål. 

För att uppnå visionen och de fyra inriktningarna antar kommunfullmäktige årligen 
konkreta mål för alla stadens nämnder i planeringsprocessen för mål och ekonomi. 
Här återfinns flera konkreta mål som berör stadens mark- och bostadsförsörjning. 
Stadens mark- och boendeprogram innehåller inga ytterligare mål, utan beskriver 
istället en lite mer långsiktig ambition och inriktning med ord. 

I mark- och boendeprogrammet finns en analys av befolkningsutvecklingen och 
bostadsbehovet i Helsingborg. I programmets bilagor kan man hitta mer underlag och 
fakta . De tio områdesbeskrivningarna utgör ett särskilt viktigt underlag, när det gäller 
att förstå bostadsmarknaden i Helsingborg. 

Mark- och boendeprogrammet berättar alltså på vilket sätt vi ska prioritera stadens 
utbyggnad och hur vi vill arbeta med bostadsförsörjningen. Programmet beskriver 
också hur vi ska arbeta med att anvisa mark. Genom att ha tydliga prioriteringar och 
viljeinriktningar skapar vi en transparent, hållbar och inkluderande utbyggnad av 
Helsingborg. 

Programmet riktar sig till Helsingborgs stads organisation, byggherrar, 
fastighetsutvecklare och stadens invånare. När det i programmet står vi, våra eller 
staden avses de som ingår i Helsingborgs stads organisation. Programmet syftar också 
till att vara stadsövergripande och vill involvera och inspirera kring Helsingborgs 
utveckling. När det i programmet står Helsingborg avses därför de som bor, lever och 
verkar i hela kommunen och dess geografiska område. 

2 Våra övergripande ambitioner 
Vi vill utveckla spännande och attraktiva boende- och näringslivsmiljöer med god 
arkitektur. Här ska det finnas ett hem för alla och kreativa mötesplatser för 
företagsamma människor. Vi stärker fastighetsutvecklarnas möjligheter att vara en 
del av stadens utveckling genom tydliga prioriteringsgrunder och öppenhet i 
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planeringsprocessen. Våra prioriteringar ska också vara tydligt kopplade till vad som 
är ekonomiskt motiverat. 

Mark- och boendeprogrammet gör tydligt vilka steg som ska tas för att uppnå visionen 
om Helsingborg 2035, de fyra inriktningarna och ambitionerna i översiktsplanen och 
stadsplanen. Programmet anger även riktlinjer för markanvisningar och 
exploateringsavtal. Kortfattat kan programmet delas in i tre delar som beskriver 
staden vi vill bygga, våra p rior iteringa r av utbyggnad i olika områden samt så 
arbetar vi tillsammans för att uppnå det. 

Hur programmets innehåll ska förverkligas och följas upp beskrivs i kapitlet Ansvar 
och uppföljning. Bostadsbyggande och utveckling av mark för näringsliv påverkar 
budget och investeringsplaner för flera kommunala bolag och förvaltningar eftersom 
det påverkar utbyggnaden av infrastruktur, skolor samt annan samhällsservice. 

3 Koppling till andra styrdokument och processer 
Utöver visionen om Helsingborg 2035 finns det även andra styrdokument och 
underlag som relaterar till mark- och boendeprogrammet på olika sätt. 

Enligt plan och bygglagen ska varje kommun ha en gällande kommuntäckande 
översiktsplan och den ska aktualiseras varje mandatperiod. Stadsplan 2017 är en del 
av översiktsplanen och den gäller Helsingborgs centralort. Den antogs av 
kommunfullmäktige den 21 november 2017. Planens funktion är att visa hur staden 
vill använda mark och vatten i Helsingborgs centralort. De utpekade områdena i 
översiktsplanen ligger till grund för kommande detaljplanering av marken. 

Stadsplanen ger svar på vad och var vi kan förtäta, samtidigt som vi gör vår stad mer 
attraktiv och hållbar. Stadsplanen beskriver utvecklingen av Helsingborg fram till år 
2035 och visar hur vi bäst kan använda ytan för att skapa livskvalitet för 175 000 
helsingborgare. Den behandlar frågor som att det ska finnas bostäder till alla, att 
barnen har skolor och förskolor nära hemmet, att det finns gröna miljöer att röra sig i, 
att vi kan ta hand om regnvatten, att det finns utrymme för arbetsplatser och att vi 
kan ta oss fram smidigt med kollektivtrafik, cykel eller bil och så vidare. 

År 2017 fick kommunstyrelsen i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram 
utvecldingsplaner för stationsorterna. Planernas funktion är att samla in och visa 
på de möjligheter som finns till utveckling i orterna. Planerna ska skapa 
förutsättningar för stationsorterna att växa och utvecklas på ett hållbart och attraktivt 
sätt. Outnyttjade möjligheter för framtida bostadsbyggande och näringsliv ska 
inventeras, pendlingsmöjligheter ska ses över liksom cykelinfrastruktur med mera. 
Orternas utvecklingspotential ska beskrivas liksom förslag på hur de kan förverkligas. 
Områdenas invånare och näringsliv ska involveras och arbetssätt och former för 
ideutveckling och samverkan mellan berörda förvaltningar och externa lokala aktörer 

HELSINGBORG 



MARK- OCH BOENDEPROGRAM 

REMISSVERSION 

DNR 542/2019 
SID 6(34) 

ska prövas inom ramen för projektet. Uppdraget ska slutredovisas till 
kommunfullmäktige i september 2022. 

Kommunfullmäktige beslutade 12 juni 2018 att ta fram ny kommunövergripande 
översiktsplan - ÖP 2021. Bakgrunden är att vi ska få en heltäckande bild av mark
och vattenanvändningen i kommunen. Stark tillväxt inom näringslivet, fortsatt stort 

behov av bostäder samt ökat transportbehov kräver en effektiv och aktuell planering, 
aktivt arbete med tillgänglighetsfrågor och genomförande av samhällsviktig 
infrastruktur. Vi har flera strategiska dokument som behöver arbetas in i 
översiktsplanen, som till exempel livskvalitetsprogrammet, klimat-och energiplanen, 
trafikprogrammet och utredningar om översvämningar och skyfall. 

Livskvalitetsprogrammet antogs av kommunfullmäktige 2016 och det fokuserar på 
folkhälso- och miljöfrågor. Det spänner från 2016 till 2024. Syftet med programmet är 
att skapa förutsättningar för att invånarna i Helsingborg ska kunna uppleva god 
livskvalitet. 

Det kommande Näringslivsprogrammet beskriver Helsingborgs stads prioriteringar 
för att stimulera tillväxt och företagsamhet. Med programmet vill vi visa näringslivet 
och andra intressenter våra prioriteringar och inriktningar för näringslivsutveckling. 

Helsingborgs Gröns trukturprogram är ett vägledande underlag i planeringen för 
stadens gröna områden. Det ska bidra med att höja kvaliteten på nuvarande 

grönområden, anlägga nya parker och natur i bristområden, skydda befintliga 
värdefulla grönområden och överbrygga barriärer. 

3.1 Regionala mål och strategier 
Det finns ett flertal mellankommunala och regionala mål och samarbeten som är 
relevanta för bostadsförsörjning och stadsutveckling i Helsingborg. 

I programmet prioriterar vi därför de stadsutvecklingsprojekt som stödjer de 
strategier som fastställts i Strukturbild för Skåne samt i Regional utvecklingsstrategi -
Det öppna Skåne 2030. Genom att koncentrera utbyggnaden till de regionala noderna 
stärker vi utvecklingen av en integrerad, sammanhängande och tillgänglig bostads
och arbetsmarknad. 

Regional utvecldingsstrategi 
Det öppna Skåne 2030 heter den regionala utvecklingsstrategi som Region Skånes 
regionfullmäktige antog i juni 2015. Den ska utgöra en gemensam målbild för Skåne 
med sikte på år 2030. Målsättningen med utvecklingsstrategin är ett öppet Skåne som 
välkomnar pluralism, fler människor, nya ideer och som kännetecknas av hög tolerans 
och stor delaktighet i gemensamma samhällsfrågor. I Skåne ska alla erbjudas goda 
livschanser. Såväl ett öppet landskap som urbanisering ska främjas. 
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Skåne utgör en naturlig del i Öresundsregionen. Helsingborg är utpekad som 
tillväxtmotor i den regionala utvecklingsstrategin och har därmed en central roll i att 
driva utvecklingen och generera synergieffekter för hela Skåne. I avsnittet Staden vi 
vill bygga beskriver vi hur vi med helhetssyn och framförhållning kan skapa 
förutsättningar för attraktiva stadsdelar som utvecklas utifrån sina unika 
förutsättningar. En revidering beräknas klar i slutet av 2019. 

Strukturbild för Skåne 
Inom arbetet med Strukturbild för Skåne har ett antal strategier för det flerkärniga 
Skåne tagits fram för att koppla samman det regionala utvecklingsarbetet med den 
kommunala översiktsplaneringen. I strukturbilden lyfts fem strategier fram för 
Skånes utveckling: 

• Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor och utveckla den 
flerkärniga ortstrukturen 

• Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne 
• Växa effektivt med en balanserad och hållbar markanvändning 
• Skapa socialt hållbara, attraktiva orter och miljöer som erbjuder hög 

livskvalitet 

• Stärka Skånes relation inom Öresundsregionen, södra Sverige och södra 
Östersjön 

Region Skåne ska enligt ny lag ta fram en regionplan för Skåne. Lagändringen 
innebär att regionen formellt får ansvar för att samordna den regionala fysiska 
planeringen tillsammans med länets kommuner. Regionplanen ska antas av 
regionfullmäktige 2022. 

Strukturplan för Skåne Nordväst och gemensam planstrategi 
Tillsammans med de övriga tio kommunerna i Skåne Nordväst har vi tagit fram en 
strukturplan för vår gemensamma utveckling .. Där lyfts bland annat vikten av att 
nyttja vår befintliga infrastruktur på bästa sätt. Till exempel betonas betydelsen av att 
utveckla stationsorter och stationslägen som är regionalt viktiga. Det är en 
prioritering som stärks genom Mark- och boendeprogrammets tydliga fokus på 
utvecklingen runt Helsingborgs regionala noder och stationsorter. 2018 reviderades 
planen för infrastruktur och kollektivtrafik. 

Gemensam planstrategi för Helsingborg och Helsingör 
Vi har även tillsammans med Helsingörs kommun enats om en gemensam planstrategi 
som identifierar flera gemensamma utvecklingsområden samt unika kvaliteter som 
stärker våra två städer. 

Skånebilden 
De skånska regionala kärnorna har tillsammans med Region Skåne enats om ett antal 
utgångspunkter för framtida infrastruktursatsningar som är viktiga för hela Skåne. 
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3.2 Nationella mål och lagar 

Det nationella målet för bostadspolitiken är en långsiktigt väl fungerande 
bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som 
svarar mot behoven. Ramarna för bostadsmarlmaden och bostadspolitiken sätts av 
regering och riksdag genom beslut om lagar och andra regelverk. 

Vi har identifierat några nationella mål som särskilt betydelsefulla för våra 
prioriteringar i Mark- och boendeprogrammet: 

• Fortsätta utvecklingsarbetet med stadsdelar med brett utanförskap i 
samverkan med boende, fastighetsägare och berörda kommuner. 

• Underlätta för studenters och ungas boende. 
• En väl fungerande konkurrens i bygg- och fastighetssektor. 

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska varje 
kommun ha riktlinjer för bostadsförsörjningen. Kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjningen ska innehålla mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå uppsatta mål, samt en beskrivning av 
hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 

Varje kommun ska även anta riktlinjer för markanvisningar enligt lag (2014:899). 
Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller 
upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och 
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. 

Enligt plan- och bygglagen 6 kap. 39 §ska de kommuner som avser att ingå 
exploateringsavtal upprätta riktlinjer som anger förutsättningarna för hur dessa 
avtal skrivs. Riktlinjerna ska ange vilka mål som finns samt hur kostnader, intäkter 
och andra åtaganden ska fördelas mellan parterna som ingår avtalet. 

4 Befolkningsutveckling och bostadsbehov i 
Helsingborg 

Staden gör en befolkningsprognos varje år som innehåller en kommunprognos på 
längre sikt samt en delområdesprognos på kortare sikt. Befolkningsprognosen, som är 
politiskt förankrad, används som underlag för planeringen av stadens olika 
verksamheter. 
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Inför beslutet om Öp2021 gjordes följande framskrivningar för 
befolkningsutvecklingen utanför den ordinarie prognoshorisonten: 

År2035 

År2040 

År2050 

172000 invånare 

180000 invånare 

200 000 invånare 

Slutsatsen blev att för att möta den förväntade befolkningsökningen behöver 
översiktsplanen utgå från en planberedskap som motsvarar en genomsnittlig ökning 
med omkring 1700 invånare per år innebär ett behov av omkring 800- 900 nya 
bostäder per år samt därtill ytor för näringsliv och samhällsservice. 

Befolkningsutveckling och efterfrågan på bostäder 

100% 

80% 

60% -

40% 

20% -

0% 

• Uppgift saknas 

• Specialbostad, övriga hus 

• Flerbostadshus 

• Småhus 
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Diagrammet visar i procent hur många helsingborgare av en viss åldersgrupp som bor 
i olika bostadstyper år 2018. Vågrät axel visar ålder. Mönstret är stabilt över tid. Till 
exempel ser vi att 1-åringar bor till cirka 38 % i småhus och cirka 60% i 
flerbostadshus, medan 95-åringar bor till cirka 20% i småhus, 40% i flerbostadshus 
och cirka 40% i specialbostäder. Upp till cirka 80 % av de som är mellan 20 och 30 år 
bor i flerbostadshus. Om man tittar på kurvan ovan för bostadsform är ökningen från 
flerbostadshus till småhus brant från 27 till 40 årsåldern ungefär. Kurvan från småhus 
till flerbostadshus för de som är äldre än 40 år är betydligt flackare. 

Befolkningsfördelning efter ålder, 2008 och 2018 
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Diagrammet ovan visar befolkningens storlek i olika åldrar år 2008 och ett decennium 
senare år 2018. Vågrät axel visar ålder. Om vi jämför befolkningskurvan från 2018 
med för tio år sedan, kan vi se att vissa åldersgrupper har vuxit. Vi kan se att gruppen i 

familjebildande ålder mellan 25-35 år blivit större liksom gruppen mellan 65-75 år. 

De två ovanstående diagrammen visar att de som är i familjebildande ålder nu är på 

väg att flytta in i småhus och större lägenheter, och de som är födda på 40-talet är på 
väg att lämna småhusbeståndet och att behovet av specialbostäder kommer att öka i 
denna grupp. Dessa två stora grupper verkar delvis vara varandras lösningar på 
bostadsmarknaden- men hur väl de matchar återstår att se. 

Med tanke på demografin är det sannolikt att efterfrågan på småhus och större 
lägenheter, liksom lite längre fram specialbostäder, kommer att öka över hela staden 
under den närmsta fem till tio åren. 

Läget på b os tadsmarlmaden 
Varje år svarar Helsingborg stad på Länsstyrelsens och Boverkets årliga bostads
marknadsenkät. Genom den kan vi följa utvecklingen. Nedan följer sammanfattningen 
av den senaste enkäten för året 2018. 

111 

Påbörjade bostadslägenheteri Helsingborg 1971· 2018, 
prognos till 2021 
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Bostadsbyggandet i Helsingborg har sedan 2014 legat på en hög nivå, som motsvarat 
eller t.o.m. överstigit befolkningstillväxten. Emellertid finns ett inbyggt underskott på 
bostäder som har ackumulerats från slutet av 70-talet och fram till de höga nivåer av 
bostads byggandet som är idag. 

Under 2018 gavs startbesked till 1360 nya bostäder och prognoserna för 2019 pekar 
på ett fortsatt högt bostadsbyggande. Utifrån påbörjade projekt är det fortfarande en 
relativt hög andel hyresrätter (ca 60 %) medan bostadsrätter (ca 30 %) och 
äganderätter (ca 10 %) ligger lägre. 
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Utifrån en bedömning av vakansgrader och omflyttning så tyder dessa i stort på att 
det inte finns överskott av bostäder. Även försäljningstakten för bostadsrätter överlag 
är hög. Inom vissa segment och delområden i staden kan dock urskönjas vissa delar 
där det råder balans. Företrädesvis mindre hyreslägenheter (l:or och 2:or) i vissa 
stadsdelar där det varit ett högt tryck på nyproduktionen. Även försäljning av 
bostadsrätter inom dessa områden har mattats av något vilket fått till följd att vissa 
projekt har avvaktat igångsättning. 

Lägenheter i bostadsrättsform i de mest centrala lägena är det fortsatt stor efterfrågan 
på. 

Stor efterfrågan på radhus i bostadsrättsform samt fribyggartomter i centralorten där 
det finns ett begränsat utbud. Det finns lediga tomter i mer perifera lägen där 
efterfrågan är lite lägre. 
Generellt bedöms efterfrågan matcha utbudet i orter utanför centralorten, men det 
finns fortsatt intresse från marknaden att nyproducera villor rad/kedjehus. 

Med bakgrund i ovan så bedöms det råda obalans - underskott på bostäder i 
centralorten och eftersom den huvudsakliga bostadsmarknaden är belägen i 
centralorten bedöms det att även i kommunen som helhet råder ett underskott på 
bostäder. Det finns ingen kvalitativ bedömning på hur stort detta är utan 
resonemanget baseras på kontinuerlig kunskapsinhämtning, statistik samt dialoger 
med marknadsförträdare som är verksamma i Helsingborg. 

Vi bedömer att vi behöver alla typer och storlekar av bostäder de närmaste tre åren. 
När det gäller äganderätt är behovet främst av främst 4 och 5 rum och kök eller större. 

De faktorer som begränsar bostadsbyggandet bedöms vara 

• Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor 

• Höga produktionskostnader 

• Betalningsvilja och betalningsförmåga 

Bostadspriser i Helsingborg 
År 2019 betalar man i genomsnitt 7000 kr för tre rum och kök i hyra i Helsingborg. 
Hyreshöjningarna i Helsingborg mellan åren 2015-2018 har legat mellan 0,8 - 1,2 % 
per år. 2019 blir hyreshöjningen 1,65 %. Källor: SCB och Hyresgästföreningen 

Bostadsrättspriserna har ökat med 28 % mellan 2015 -2018. 2019 kostar en 
bostadsrätt på 70 m2 i genomsnitt 1,7 miljoner. Källa: Svensk Mäklarstatistik 

År 2019 kostar en villa i genomsnitt strax under 4 miljoner kronor år 2019. K/T-talet 
för villor i Helsingborg har ökat i jämn takt mellan år 2015 till år 2018 från 1,34 till 
1,63 år. Källa: Svensk Mäklarstatistik 

~ • HELSINGBORG 



MARK- OCH BOENDEPROGRAM 
REMISSVERSION 

DNR 542/2019 
SID 12(34) 

K/T-taJet är kvoten mellan köpesumman och taxeringsvärdet för de sålda villorna. 

Skillnaderna i pris att bo i hyresrätt och bostadsrätt har ökat mycket under perioden. 
Att ränteläget varit lågt har påverkat bostadsrättspriserna, liksom att det byggts 
mycket nytt. 

Att bygga nytt till ett lågt pris är mycket svårt. Det kräver bland annat mycket god 
kostnadskontroll, ett rationellt och standardiserat byggande och låga markpriser. 
Ändå ligger kvadratmeterpriset för nyproducerade bostäder sällan under 16-17 000 
kr i Helsingborg. Det är en alltför hög nivå för grupper med de lägsta inkomsterna. Om 
man har försörjningsstöd eller bostadstillägg finns det dessutom ett tak för hur hög 
boendekostnaden per månad får vara. För flera grupper i samhället kan endast redan 
byggda bostäder komma ifråga, när det gäller att hamna på en rimlig boendekostnad. 
Att få omsättning i det redan byggda beståndet är angeläget. 
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Helsingborg brukar delas in i tio områden och under dem i 42 olika stadsdelar, som 
har sinsemellan har mycket olika bostads bestånd. De skiljer sig åt när det gäller 
andelen flerfamiljshus, småhus, när husen är byggda, hur tätt de är byggda, vilka 

Norra landsbygden 

Södra landsbygden 
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upplåtelseformer och vilka lägenhetsstorlekar som finns. 

Karta. Stadens tio områden 

Helsingborg.se finns uppdaterade beskrivningar av de tio områdena. Länken är 
https://trendomyarld.helsingborg.se/helsingborg-idag. Beskrivningarna ger en god 
bild av områdena när det gäller befolkningens sammansättning och förändring, 
hushållens storlek och sammansättning, bostadsbeståndet, flyttningarna, inkomsterna 
och arbetsmarknaden. 

Helsingborgs stad har även ett internt kartverktyg som möjliggör detaljerade analyser 
av kommunens områden. I kartverktyget levandegörs statistik på olika geografiska 
nivåer, från stadsdelar ner till lägsta kvartersnivå. Indikatorer som beskriver 
områdens fysiska struktur samt socioekonomin för de som bor där gör det möjligt att 
förstå området på en djupare nivå - och därmed möjliggöra riktade satsningar. 

Ett alltför likartat utbud av bostäder i stadsdelarna ökar risken för att invånarna blir 
alltför uppdelade efter inkomstnivåer, utbildningsnivåer eller efter den tid som man 
varit bosatt i Sverige. Chansen att hitta en passande ny bostad om ens livssituation 
skulle ändras, kan också vara låg om bostadsutbudet i stadsdelen där man bor är 
alltför ensartat. Därför är det önskvärt att bostadsutbudet i stadens olika delar blir 
mer diversifierat, så att en bostadssökande kan finna en bostad som passar hens 
behov. 

Några av stadens stadsdelar har ett särskilt ensartat bostadsbestånd: 

Söder, Elineberg, Planteringen, Närlunda, Drottninghög har över 80 %s andel 
av hyresrätter. 

Fältabacken, Kattarp, Mörarp, Hittarp-Laröd, Bårslöv, Gustavslund, Ramlösa, 
Vallåkra, Sofieberg, Eskilsminne, Påarp, Allerum, Gantofta har över 80 % 
småhus. 

Berga, Fältabacken, Sofieberg, Gantofta, Ramlösa, Allerum och Eskilsminne 
har under 10 %s andel hyresrätter. 

Eneborg, Söder, Elineberg, Drottninghög, Berga, Centrum, Olympia, Högaborg, 
Slottshöjden, Tågaborg S, Närlunda, Fredriksdal, Norr, Stattena och 
Planteringen har under 10 %s andel småhus. 

Har vi bostadsbrist i Helsingborg? 
Frågan om bostads brist och bostadsförsörjning är komplex. Helsingborg har ett 
varierat utbud av nyare och äldre bostäder som passar många olika målgrupper. 
Stadens bedömning är att vi har en stor efterfrågan på bostäder i de centrala delarna 
av staden, men balans i ytterområdena och byarna. Det kan se olika ut för oUka 
grupper beroende på behov, livssituation och betalningsförmåga. 
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En stor andel av dem som flyttade till Helsingborg 2014 till 2017 var unga och/eller 
förhållandevis nyinflyttade till Sverige. Samtidigt är Helsingborg den stad där det 
byggdes högst andel hyresrätter bland Sveriges 13 största kommuner från 2008 till 
och med 2017. Därför är det inte förvånande att kötiden till både nybyggda och äldre 
hyresbostäder är kortast i Helsingborg bland nio skånska kommuner, inklusive Malmö 
och Lund. Källa Region Skåne 2019. Modell för bostadsefterfrågan i Skåne. 

Dessutom klarade staden bostadsförsörjningen till nyanlända väl under åren efter 
flyktingkrisen 2015, och behovet har minskat på senare tid i takt med att färre blir 
kommunplacerade till Helsingborg. 

Antalet invånare per bostad i Helsingborg har ökat marginellt, från 2,0 till 2,1, under 
de senaste 20 åren. Förra året färdigställdes 1404 nya bostäder i staden, vilket 
innebär att det endast gick 1,3 nyinflyttade invånare per nyproducerad bostad det 
året. 

Trångboddhet 
Stadsledningsförvaltningen har under 2019 sammanställt en rapport över 
trångboddheten i Helsingborgs stad på uppdrag av kommunfullmäktige. 

I denna kartläggning har vi utgått från den senast fastställda nationella normen för 
trångboddhet (3) men modifierat den så att ensamstående utan barn som bor i ett 
rum och kök inte definieras som trångbodda. Kartläggningen av trångboddhet avser 
hushåll i flerbostadshus, då statistiken för småhus saknar uppgift om antal rum. 
Uppdelningen har gjorts utifrån hushållstyp, det vill säga: ensamboende, 
sammanboende och övriga hushåll, med och utan barn. Sammanfattningsvis kan 
konstateras att trångboddheten i Helsingborg totalt sett ligger på samma nivå som 
övriga jämförda städer. Inom Helsingborgs stad finns det dock skillnader mellan 
delområden. 

Av alla hushåll med barn (ensamstående eller sammanboende) i 
flerfamiljshus är cirka hälften trångbodda (exklusive övriga hushåll). 

Kartläggningen visar att av de drygt 38 000 hushållen i flerfamiljshus i 
Helsingborg är 13 procent av hushållen trångbodda, enligt justerad norm 3 
(exklusive övriga hushåll). 

Av de totalt cirka 74 000 boende i flerbostadshus i Helsingborg är en tredjedel 
trångbodda. Trångboddheten är mer utbredd bland utrikesfödda. 

Hög andel trångbodda hushåll återfinns i nordöstra staden där också 
trångboddheten bland hushåll med barn är hög. 

Vid en jämförelse mellan trångboddhetsnormerna 2 och justerad norm 3 kan 
vi konstatera att trångboddheten i Helsingborg enligt norm 2 ligger på drygt 8 
procent, jämfört med cirka 13 procent, justerad norm 3 (exklusive övriga 
hushåll). 
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Trångboddheten i Helsingborg skiljer sig inte från övriga granskade 
kommuner. 

Cirka 19 procent av hushållen i flerbostadshus bedöms ha hög 
utrymmesstandard. 

Av kommunens sammanlagda hushållsmängd utgör hushåll i småhus med 
hög utrymmesstandard 16,8 procent. 

Bostadsföretagens bedömningar kring trångboddhet är att det förekommer 
en viss problematik kring trångboddhet främst kopplat till olovlig 
andrahandsuthyrning. 

Flyttningar och flyttkedjor 
I 2018 har Helsingborg för första gången sedan 2010 ett negativt flyttnetto mot 
Familjen Helsingborg. Barnfamiljer och unga 19-24 åringar flyttar ut mer än de flyttar 
in eller stannar. 

Antalet personer i familjebildande ålder ökar i Helsingborg, vilket ökar efterfrågan på 
radhus och småhus. Med de nya reglerna för bostadslån kan en möjlighet vara att söka 
billigare alternativ utanför centralorten (och kommunen) Helsingborg. Höganäs 
attraherar många familjer från Helsingborg, men även kommuner som Åstorp och 

Landskrona har blivit mer populära. Samtidigt finns det en inlåsningseffekt när äldre 
bor kvar i sin stora villa, eftersom det många gånger får högre boendekostnader i t.ex. 
en nyproducerad hyreslägenhet. 

Helsingborgshem har sedan ett par år kartlagt hur nyproduktion av hyresrätter 
skapar flyttkedjor. De båda studierna visar att nyproducerade bostäder har stor 
betydelse för bostadsmarknaden och för stadens utveckling som helhet. 

Den första studien från november 2017 omfattar totalt 460 nybyggda hyresbostäder 
och möjliggjorde för 883 hushåll att flytta. De projekt som ingår är Ringstorpshöjden, 
Gustavslund, Parkhusen på Slottshöjden, Elineberg och Fredriksdal. Här byggde 
bostadsbolaget lägenheter och radhus i varierande storlek, från 1 r.o.k. till 6 r.o.k. 

Den andra studien från maj 2019 omfattar totalt 177 nybyggda hyresbostäder och 
möjliggjorde för 420 hushåll att flytta. De projekt som ingår är Maria Gård, Husensjö 
och Rydebäck. Här byggde Helsingborgshem lägenheter och radhus i varierande 
storlek från 2 r.o.k. till 4 r.o.k. 

Sammantaget gjorde 637 nya lägenheter det möjligt för 1 303 hushåll att flytta till 
eller inom Helsingborg. De flyttkedjor som skapades med anledning av dessa nya 
bostäder innebar att 772 andra bostäder blev lediga i Helsingborg. Av vakanserna var 
465 hyresrätter, 160 bostadsrätter och 147 villor/radhus i hela Helsingborg. 

Ägardirektiv till Helsingborgshem 
Varje mandatperiod antar kommunfullmäktige nya ägardirektiv till sitt helägda 
bostadsbolag Helsingborgshem. Helsingborgshem är ett allmännyttigt bostadsbolag 
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och ska bidra till en fungerande bostadsmarknad inom kommunen genom att 
förvärva, bebygga, förvalta, avyttra och ombilda fastigheter samt utveckla attraktiva 
bostäder och stadsdelar. Helsingborgshems uppdrag är att medverka till att 
Helsingborg är en långsiktigt hållbar och attraktiv stad att leva och bo i för en 
mångfald av människor. Bolaget ska ta ett aktivt samhällsansvar med fokus på 
långsiktig utveckling av stadens attraktivitet. 

5 Staden vi vill bygga 
Helsingborg är en framåtriktad stad med stark befolkningstillväxt och utveckling av 
nya bostäder och mark för näringslivet. Här finns god arkitektur, bostadsområden 
med hög kvalitet och ett dynamiskt näringsliv. Vi vill fortsätta att växa och utvecklas 
med varierade och nyskapande bostäder utifrån varje områdes demografiska 
sammansättning ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta gör vi med omtanke och 
eftertanke, tillsammans med fastighetsägare, fastighetsutvecklare, invånare och andra 
som vill bidra till att bygga och utveckla vår stad och varje områdes fulla potential. 

5.1 Attraktiva, hållbara och levande boendemiljöer 
Attraktiva boendemiljöer ska finnas i alla delar av Helsingborg, så väl i centrum som i 
övriga områden, i tätorter och på landsbygden. En blandad stad möjliggör för större 
närhet till stadens kvaliteter. Närhet till exempelvis kollektivtrafik, service, arbets
och mötesplatser, skolor samt grön- och rekreationsområden bidrar till 
helsingborgarnas upplevelse av livskvalitet och stärker stadens attraktivitet. 

Vi ser efterfrågan på bostäder i ett större regionalt sammanhang där vi delar såväl 
arbets- som bostadsmarknad med övriga Skåne, Halland och Köpenhamnsregionen. 
Tack vare ökad rörlighet och förbättrad kollektivtrafik är de regionala 
tillväxtmotorerna, Malmö, Lund och Helsingborg, sammankopplade med varandra. Ett 
attraktivt Helsingborg stärker därför utvecklingen i hela regionen, inte minst i 
grannkommunerna i Familjen Helsingborg. 

Så gör vi: 
• Vi eftersträvar en livskraftig utveckling i hela kommunen och lokaliserar 75 

% av nya bostäder till centralorten och 25% till landsbygdens tätorter. 

• Vi prioriterar stadsutveclding som stärker stadens attraktionskraft och som 
genom närhet till högkvalitativ kollektivtrafik är regionalt lättillgänglig. 

• Vi ska synliggöra lediga bostäder i Helsingborg, privata och kommunala, på 
den regionala bostadsmarknaden. 

Vi eftersträvar långsiktigt hållbar markanvändning samtidigt som vi arbetar med 
förtätning för att utveckla den attraktiva och pulserande staden. Därför är ambitionen 
att främst växa inom befintliga strukturer samt att använda den mark som exploateras 
på bästa sätt. Dessutom uppmuntrar vi innovation, kreativitet, hållbara materialval 
och energilösningar. 
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Så gör vi: 
• Vi prioriterar projekt som bidrar till att förtäta staden och utvecklar stadens 

kvaliteter. Det gäller för både bostadsområden, nya näringslivsetableringar 
och befintliga verksamhetsområden. Förtätning ska ske utifrån platsens 
förutsättningar och potential och vi eftersträvar en hög exploateringsgrad 
vilket säkerställs i förutsättningar för den enskilda 
detaljplanen/markanvisningen. 

• Vi ska uppmuntra och stimulera hållbart och energieffektivt byggande. 

5.2 Ett hem för alla 
I en trygg och integrerad stad finns en småskalig blandning av bostäder i stadens olika 
stadsdelar. Det ska finnas ett hem för alla med god tillgänglighet, variation i pris, 
storlek, läge och upplåtelseform. Staden arbetar utifrån ett socialt 
hållbarhetsperspektiv för att skapa trygga boendeförhållanden för alla invånare. 

Vi vill stimulera rörligheten i staden genom att minska barriäreffekter och möjliggöra 
en fysiskt och socialt mer sammanhållen stad. På vissa platser kan det krävas 
särskilda kommunala satsningar för att möjliggöra för hållbar stadsutveckling. Vi har 
idag stadsdelar som har ett ensidigt bostadsbestånd. Där är det viktigt att skapa en 
större variation. 

Så gör vi: 
• Vi prioriterar projekt som kompletterar det befintliga utbudet av bostäder i 

området. På så sätt stärker vi ett varierat och differentierat byggande på alla 
platser i staden med ambitionen att utveckla trygga bostadsmiljöer där 
människor vill bo och som är attraktiva att besöka. 

• Vi gör billiga bostäder tillgängliga med hjälp av nyproduktion för att på så vis 
få igång flyttkedjor. Vi ska ha god framförhållning när vi planerar, så att skola, 
vård och omsorg utvecklas i takt med övriga staden. 

• Vi säkerställer tidigt i våra planprocesser att det finns plats för olika typer av 
samhällsservice, exempelvis skola, omsorg, mötesplatser, bibliotek och kultur 

• Vi ska testa olika sätt att öka matchningen i det befintliga bostads beståndet. 

• Vi synliggör förutsättningar, utveckling och utmaningar i stadens områden i 
den årliga områdesbeskrivningen samt följer upp och beskriver 
bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen. 

Att ha ett hem är grundläggande för möjligheten att forma vår tillvaro och planera för 
framtiden. Det handlar om att kunna ha ett arbete, sköta sin hälsa och att ha ett stabilt 
socialt nätverk. Resurs· och inkomstsvaga hushåll har svårast att ordna egen bostad. 
Därför är det en prioriterad fråga för staden att ta fram passande bostäder som är 
yteffektiva och prisvärda för dessa hushåll. 
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I stadens bostadsförsörjningsansvar ingår även individuellt riktade insatser för 
invånare med behov av stödinsatser från staden. För dessa bostadssociala insatser har 
staden följande antagna viljeinriktningar: 

• Stadens invånare skall vid behov erbjudas tillfälligt boende med fortsatta 
samordnade insatser utifrån individuella behov. 

• Inträde på den ordinarie bostadsmarknaden ska underlättas för personer som 
befinner sig i boendetrappor, träningslägenheter eller andra former av boenden 
som tillhandahålls av socialtjänsten eller andra aktörer. 

• Antalet bostadslösa barnfamiljer ska minska. 

Så gör vi: 

• Vi gör bostäder tillgängliga för resurs- och inkomstsvaga hushåll som har 
svårt att efterfråga nya bostäder. Staden bidrar till att möjliggöra större 
omsättning i det befintliga beståndet med hjälp av nyproduktion och på så vis 
tillskapa flyttkedjor. I markanvisnings- och marköverlåtelseavtal finns 
möjlighet att säkerställa att staden tillförsäkras en andel inom aktörens 
befintliga bestånd alternativt inom nyproduktionen för att tillgängliggöra 
dessa i bostadssocialt syfte. 

• Vi ska underlätta för stadens invånare som av olika skäl har svårare att få 
egen bostad så att dessa personer kan etablera sig på bostadsmarknaden och 
hitta passande bostadsalternativ. Därför fortsätter vi utveckla konceptet 
Bostad först med fler bostäder och tillräckliga stödinsatser. 

• Vi arbetar vräkningsförebyggande med tidiga insatser för att förhindra att 
invånare blir av med sin bostad i tät samverkan med fastighetsägarna. 

5.3 En plats för företagsamma människor och företag 
Helsingborg ska vara en intressant plats för företagsamma människor och möta 
näringslivets behov. Ett varierat utbud av etableringsmöjligheter är en stark drivkraft 
för att attrahera företagsamma människor och företag. Att näringslivet erbjuds lägen 
och lokaler som uppfyller deras krav är viktigt för hela stadens utveckling. Samtidigt 
strävar vi efter funktionsblandning som innebär att bostäder kan utvecklas 
tillsammans med arbetsplatser och andra, icke störande verksamheter. Detta skapar 
en levande stadsmiljö med bra tillgänglighet och stort kund- och medarbetarunderlag. 

Näringslivet i Helsingborg består av cirka 14 500 registrerade företag och är varierat 
med drygt 615 olika branscher representerade, vilket utgör cirka 75 % av alla 
branscher. Näringslivets utveckling sker såväl i de stora och etablerade företagen som 
i de mindre snabbväxande företagen och det finns ett viktigt samspel dem emellan. 

Digitaliseringen bidrar till en strukturomvandling av näringslivet. I princip alla 
branscher har påverkats och kommer fortsätta att påverkas. Det handlar om att enkel 
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åtkomst och användning av internet dramatiskt kan påverka tillväxten. Denna 
strukturomvandling kommer fortsätta och förändringstakten förväntas öka. Samtidigt 
som efterfrågan på lager och logistik samt motorvägs- och trafikkopplade handels
och servicetjänster förväntas öka. Detta är något som staden måste bemöta vid 
planering av verksamhetsområden. Staden behöver också bidra till att säkerställa 
goda förutsättningar för framtida funktionella transportsystem. 

Så gör vi: 
• Vi vill stärka utvecklingen av en levande stadsmiljö och prioriterar därför 

centrala och stationsnära lägen för etableringar av kunskaps- och 
tjänsteföretag, service och handel. 

• Vi prioriterar transportintensiva och ytkrävande etableringar längs 
motorvägar, där det finns goda kommunikationsmöjligheter. 

• Vi prioriterar verksamheter som stärker och utvecklar stadens näringsliv och 
bidrar till sysselsättningsutveckling samt effektiv markanvändning. 

• Eftersom det på sikt kommer att bli ont om mark för verksamhetstomter 
kommer vi under kommande år lägga ett särskilt fokus på att säkra tillgången 
på mark för verksamhetsetableringar. 

Under de närmaste åren kommer ett stort antal kontorsbyggnader att byggas i de 
centrala delarna av staden. En konsekvens av detta kan vara att en del av de 
lägenheter som tidigare omvandlats från bostäder till kontor nu åter kommer att 
byggas om till bostäder. 

Så gör vi: 
• Vi ska möjliggöra för fler bostäder i de centrala delarnas befintliga 

bostadsbestånd genom att uppmuntra och prioritera återställande av 
bostäder som tidigare byggts om till kontor. 

• Vi prioriterar nya kontors byggnader i de centrala delarna av staden och i 
stationsnära lägen. För att maximera täthet och antal arbetsplatser ser vi 
gärna att det byggs mer på höjden. 

6 Våra prioriteringar 
Prioriteringsordningen tydliggör hur planeringen av större stadsutvecklingsprojekt 
eller näringslivsetableringar bidrar till utvecklingen av kommunens olika delar och 
säkerställer den långsiktiga bostadsförsörjningen. Genom att kraftsamla i utvalda 
geografiska områden och se till att bygga färdigt dessa områden innan vi påbörjar ett 
nytt område bidrar vi till att stora och långsiktiga investeringar används på bästa sätt. 
Det möjliggör samtidigt ett bättre driv i utvecklingen av Helsingborgs större 
stadsutvecklingsområden. Ett annat viktigt syfte är att stärka kopplingen till 
utbyggnaden av infrastruktur, skolor och annan samhällsservice. Vi vill kunna 
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tillgodose både den ökade efterfrågan på olika typer av bostäder och etableringsbehov 
för ett diversifierat och dynamiskt näringsliv. 

Helsingborg befinner sig i en period av stark befolkningstillväxt och kraftigt 
bostadsbyggande. Vi ser redan idag en utmaning i att få fram byggbar mark i centrala 
lägen. För att kunna fortsätta växa och attrahera nya invånare är det viktigt att 
framtagna detaljplaner bidrar till uppfyllelse av stadens ambitioner för 
bostadsproduktionen med blandade bostadstyper och upplåtelseformer. 

För Helsingborgs framtida utveckling är det viktigt att vi möjliggör för flera olika typer 
av bostadsområden. Därför ska vi i vår prioritering ta hänsyn till områdets struktur, 
innehåll och identitet. Här är områdesbeskrivningarna och analysen av 
bostadsbestånden viktiga underlag. 

6.1 Regionala noder 
I enlighet med översiktsplanen ska en stor del av utbyggnaden koncentreras runt de 
regionala noderna Knutpunkten (centralstationen), Maria station och Ramlösa station. 
Vi fortsätter förtäta runt noderna för att förstärka stadens kvaliteter, växa 
resurseffektivt och utveckla en positiv identitet i de olika stationsområdena. 

Helsingborg C med H+ 

H+ är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg under modern tid. Fram till 
2035 ska det centralt belägna hamn- och industriområdet utvecklas och staden ska 
växa med fler invånare, företag och mötesplatser. H+ kommer även att binda samman 
flera av stadens centrala delar. H+ är ett av stadens högst prioriterade 
stadsutvecklingsprojekt. Projektet är indelat i fyra geografiskt avgränsade 
delområden - Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck. I 
området finns en rad utmaningar som påverkar utbyggnadstakten de närmaste åren. 

Maria staden och Maria stationsområde 

Området utvecklas med en kvartersstruktur och närhet till naturen. I Maria 
stationsområde planerar vi för flerbostadshus, radhus och enfamiljshus samt service 
och centrumfunktioner. Vi ser även en stor potential i utveckling och förtätning av 
verksamhetsområdet i Berga. Maria har fortsatt hög utvecklingspotential. Under de 
kommande åren kan ungefär 1500 nya bostäder tillkomma. 

Ramlösa station 

Området runt Ramlösa station har förutsättningar att växa och utvecklas till en 
blandad stad, med plats för näringsliv, service och bostäder. Närheten till Ramlösa 
station erbjuder högkvalitativ kollektivtrafik både för resor inom staden och regionen. 
Läget är komplext med mycket trafik samt transporter av farligt gods på såväl väg 
som järnväg. 
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6.2 Större utbyggnadsområden och förtätning 

Västra Berga 
& Rlngstorp 

Förtätning I 
centralorten 

Karta. Stora utbyggnadsområden 

Förtätning i centralorten 
Vi vill att Helsingborg fortsätter att växa inåt. Vi vill därför stärka möjligheten för en 
kvalitativ förtätning. Inom befintlig bebyggelse och på tillgänglig mark i centralorten 
ska det skapas plats för fler bostäder, arbetsplatser, samhällsservice, grön- och 
rekreationsområden. Detta gör vi för att få en tät och attraktiv stad samt att undvika 
att ta jordbruksmark i anspråk. Även om detta är en generell prioritering är det en av 
de viktigaste för stadens långsiktiga utveckling och förtätningsprojekt i befintlig 
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bebyggelsestruktur prioriteras högt. Det finns dock ett antal utmaningar kopplade till 
denna ambition. Stadens tillgång på byggbar mark inom centralorten är begränsad 
och då är andra fastighetsägare än staden viktiga aktörer. Det innebär också att det 
blir andra ekonomiska kalkyler för staden och att en mindre del av kostnaden för 
utbyggnad av exempelvis gator och avlopp kommer att bäras av de enskilda 
projekten. I stället kommer de att belasta stadens investeringsbudget. 

Drottninghög 

DrottningH är ett samverkansprojekt mellan stadens förvaltningar och 
Helsingborgshem. Under de kommande tjugo åren förändras Drottninghög genom 
förtätning, nya kopplingar och nya mötesplatser. Målet är att utveckla Helsingborgs 
äldsta miljonprogram till en attraktiv stadsdel i Helsingborg. 

Fredriksdal 

Det finns ett förtätningstryck inom Fredriksdal. Vi arbetar med att undersöka 
förutsättningar för förtätning och säkra kvaliteter i grönområdena. Vi vill även 
möjliggöra starkare kopplingar till målpunkter utanför området. 

Närlunda 

Närlunda ska upprustas och utvecklas. Närlunda utvecklas vidare som en attraktiv, 
centralt belägen, hållbar och levande stadsdel. En upprustning av befintliga lägenheter 
kombinerat med ny exploatering av bostäder, men även en utveckling av befintlig 
grönska, mötesplatser, rekreation samt service ska medverka till detta. 

Västra Berga och Ringstorp 

Inom Västra Berga och Ringstorp föreslås en att en förtätning med bostäder och en 
utveckling av servicefunktioner. I området kommer ny skola och förskola behövas när 
nya bostäder tillkommer. Kopplingar upp mot Maria station avses förstärkas. 

Norra infarten 

Områdena längs norra infarten ligger centralt i staden och ska utvecklas till blandad 
stad med kontor, verksamheter, bostäder, service och högkvalitativ kollektivtrafik. 
Området ska ha en stark identitet och fungera som attraktiv infart till Helsingborg 
med tydliga stråk, mötesplatser, en kvalitetshöjande förtätning och en flexibel 
markanvändning. 

Östra Ramlösa 

Ett nytt område öster om Österleden, i östra Helsingborg, påbörjas för att utveckla en 
helt ny stadsdel med blandad bostadsbebyggelse, centrumverksamhet, f-9-skola, 
förskola och idrottshall, park och naturstråk. 
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6.3 Befintliga och nya stationssamhällen 
Våra stationssamhällen kan i stationsnära lägen inrymma såväl bostadsutbyggnad 
som besöks-, kunskaps- och personalintensiv verksamhet samt icke störande 
verksamheter. Ödåkra och Rydebäck är redan idag attraktiva utvecklingsorter som 
erbjuder sina invånare många boendekvaliteter. Tillsammans med Påarp kommer 
dessa två orter att stå för ett stort antal nya bostäder och näringslivsetableringar 
under de närmsta tio åren. 

Rydebäck 

Karta. Stationsorter 
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Mark för näringsl ivet 
För att förstå vilken typ av mark näringslivet efterfrågar har en 
förvaltningsövergripande projektgrupp arbetat med en mark för näringslivet för en 
mer efterfrågestyrd och kraftigt förbättrade förutsättningar för detaljplanerad mark 
för företagsetableringar. 

Enligt antaget mål av kommunstyrelsen ska stadens säljbara mark för 
näringslivsutveckling som möter marknadens efterfrågan och följer stadens 
näringslivsprofilering uppgå till minst 40 hektar i december 2021. 

Idag är stadens verksamhetsområden fragmenterade och tillgodoser inte efterfrågan. 
Det finns flera områden i staden som lämpar sig väl till medelstora och stora 
verksamheter. r kommunen finns det cirka 122 hektar planlagd mark för 
verksamhetsetablering varav staden äger cirka 27 hektar. För att uppnå 
kommunfullmäktiges mål måste staden få större rådighet över mark för 
verksamhetsetablering och samverkan med den privata sektorn behöver utvecklas. 

För att möte efterfrågan i nuläget så krävs antagande och utbyggnad av de större 
verksamhetsområdena "Välluv 14:1" som innehåller runt 15 ha verksamhetsmark 
samt den nya detaljplanen för Väla södra (ca 23 ha). I ett medellångt perspektiv så 
erfordras också planläggning och utbyggnad av Vasatorp samt Uteslutningen (Björka 
1:1), vilka i nuläget ägs av Skanska. 

För att på länge sikt även kunna möta marknadens efterfrågan på verksamhetsmark 
behöver vi planera för strategiska markförvärv i samband med pågående 
översiktsplanearbetet för ÖP2035. 

Den digitala transformationen driver på snabb förändring och trender visar på att 
etableringar av lager, logistik och terminaler för olika typer av branscher kommer 
fortsätta att öka. En del av dessa etableringar kommer sannolikt vara mer 
automatiserade, och därmed mer energiintensiva än tidigare. För denna typ av 
etablering behöver staden planlägga flexibla detaljplaner med hög exploateringsgrad 
och högre bygghöjder. Förutom nyexploatering vill vi även möjliggöra för förtätning 
och omvandling av befintliga områden så som Berga och Ättekulla industriområde. 
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7 Så arbetar vi tillsammans 
Vi vill arbeta med tydlighet och öppenhet i frågor om stadens utveckling för att kunna 
berätta om det arbete som sker, och samtidigt erbjuda en mångfald av aktörer att vara 
med och driva stadens utveckling. Genom att tydligt visa var vi prioriterar ny 
bebyggelse under de kommande åren är det lättare för invånare och 
fastighetsutvecklare att få en bild av hur utvecklingen kommer att se ut. Vi vill skapa 
förutsättningar för att fler ska kunna ha inflytande över stadens utveckling och ta ett 
gemensamt ansvar för vår stad. För att få en ökad variation av bostäder och 
boendemiljöer ser vi gärna en mångfald av fastighetsutvecklare i staden, både nya och 
redan etablerade. 

De senaste åren har utbyggnadstakten av bostäder successivt ökat. Större delen av det 
som producerats har byggts enligt nya detaljplaner som har tagits fram i nära 
samarbete med fastighetsutvecklare. Vi ser detta som ett viktigt arbetssätt för att 
fortsätta den positiva utvecklingen och vill därför fortsätta att utveckla våra 
samarbetsformer och stärka dialogen för att utveckla vår stad. 

Så gör vi: 

• Vi tar fram detaljplaner efter behov och i nära samarbete med 
fastighetsutvecklare. Detaljplanerna ska ge flexibilitet i utformningen av 
bebyggelsen samtidigt som den övergripande strukturen, helhetstanken och 
ambitionen tydligt framgår för området. 

• Vi visar tydligt vilka planeringsförutsättningar som gäller och som kan 
komma att styra utformningen av detaljplanen för ett område. 

• Vi erbjuder variation i fastighetsstorlekar för att öppna upp för både stora 
och små fastighetsutvecklare. 

• Vi har en kontinuerlig dialog med fastighetsutvecklare och exploatörer, både 
de som verkar i Helsingborg idag och nya intressenter som vill vara med och 
utveckla Helsingborg. 

• Vi publicerar och offentliggör exploateringsmöjligheter som staden erbjuder 
så att både nya och befintliga fastighetsutvecklare kan hitta passande projekt. 

Vi står för kompetent, tydlig, rättssäker och förutsägbar myndighetsutövning så att vi 
med ett guidande förhållningssätt och god dialog kan underlätta för företag att 
utveckla den bästa byggnaden på den mest lämpliga platsen. 

Så gör vi: 

• Vi säkerställer en effektiv, god och tillgänglig service som underlättar för 
företag och företagare. 
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• Det är viktigt att detaljplaner och planbestämmelser för 
verksamhetsområden är flexibla och kan möta de olika behov som kan uppstå 
över tid. 

8 Riktlinjer för markanvisning 
Översiktsplanens övergripande mål för stadens utveckling är tillsammans med de 
viljeinriktningar som framgår av mark- och boendeprogrammet om öppenhet, 
transparens och dialog vägledande för markanvisningarna för bostadsexploatering 
samt exploatering av mark för näringslivet. Riktlinjerna för markanvisningar är 
framtagna i enlighet med lagen (2014:899) om kommunala markanvisningar. 

Riktlinjerna gäller inte för våra fribyggartomter som i stället förmedlas genom vår 
kommunala tomtkö. 

Staden avser att förhandla om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för 
bebyggelse genom markanvisning. Markanvisningen sker genom att en 
överenskommelse träffas mellan staden och en byggherre vilken ger byggherren 
ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande, 
d.v.s. ett avtal om möjlighet till marköverlåtelse eller markupplåtelse. 

Syftet med stadens riktlinjer för markanvisning är att tillförsäkra sig om att det råder 
sunda konkurrensförhållanden med en mångfald av fastighetsutvecklare på 
marknaden samt att säkerställa och skapa incitament för byggherrar att arbeta med 
bl.a. innovation, hållbarhet och kvalitet i stadsbyggandet. 

Vi använder oss av olika för faranden för markanvisning: 

Samverkansf ö1farande 
1. Vi bjuder in fastighetsutvecldare att anmäla intresse för ett specifikt område 

utan befintlig detaljplan eller där ny detaljplan ska tas fram. Kommunen utser 
en eller flera intressenter och tecknar ett markanvisningsavtal inför 
gemensamt framtagande av en detaljplan. 

2. Vi erbjuder i vissa fall samverkansavtal som formaliserar långsiktiga 
samarbeten som inte behöver vara knutna till ett specifikt geografiskt 
område. 

Anbudsförfarande 
I de fall där det finns befintlig och aktuell detaljplan bjuder kommunen in 
fastighetsutvecklare att skicka in anbud enligt vissa, av kommunen uppsatta, kriterier. 
Anbudsförfarandet kan genomföras genom s.k. prekvalificering. 

Direktanvisning 
Kommunen tilldelar en markanvisning till en särskild fastighetsutvecklare. 
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Marka11visnin9stävlin9 
Kommunen vänder sig till fastighetsutvecklare med en tävling om att få erhålla 
markanvisning och utveckla kommunal mark 

8.1 Så här arbetar vi med markanvisning för bostäder 

Samverkansförfarande 
• Inför bostadsexploatering av stadens mark utannonserar staden aktuellt 

område och gällande förutsättningar i syfte att låta fastighetsutvecklare göra 
en intresseanmälan. Intressenter lämnar in förslag i form av en enkel 
beskrivning av ambitionsnivå och referensmaterial. Därefter teclmas 
markanvisningsavtal. Tillsammans med utvald/a intressent/er tar vi sedan 
fram ett förslag till detaljplan för området. Sedan tecknas markupplåtelse
eller marköverlåtelseavtal. Inom ramen för samverkansförfarandet hanterar 
vi både markanvisningsavtal och samverkansavtal. I de fall 
samverkansförfarandet inte föregås av utannonsering av aktuellt område 
utan det sker genom ett direkt urval av några eller en fastighetsutvecklare ska 
principerna enligt direktanvisning, se nedan, tillämpas. 

Anbudsförfarande 
• Inför bostadsexploatering av stadens mark av detaljplanelagda 

markområ den, utannonserar staden aktuell fastighet och gällande 
förutsättningar i syfte att låta fastighetsutvecklare lämna in anbud för att 
erhålla markanvisning. Utvärderingen av inkomna intresseanmälningar görs 

enligt angivna kriterier som framgår i samband med varje utannonsering. 
Kriterierna varierar och kan i vissa fall endast bestå av priset på marken 
medan bedömningen i andra fall grundas på kvalitativa aspekter, eller en 
kombination av kvalitet och pris. Vilka kriterier som används beslutas från 
fa ll till fall av mark- och exploateringsenheten i samråd med övriga 
inblandade förvaltningar. 

Direktanvisning 
Direktanvisning innebär att en fastighetsutvecklare väljs ut av kommunen utan 
föregående jämförelseprocess med andra intressenter. Vi tillämpar direktanvisning i 
följande fall: 

• Om ingen lämnar intresseanmälan eller anbud inom utannonserad tid. 

• Om någon avstår från given markanvisning och det inte finns någon annan 
som lämnat in ett anbud alternativt erbjuds markanvisningen till den som 
lämnat det näst bästa anbudet. 

I samtliga övriga fall av direktanvisning krävs särskilt beslut i kommunstyrelsen om 
att använda direktanvisning som metod för marktilldelning. Nedan följer några 
exempel på kriterier där direktanvisning kan förekomma. 
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• Staden ser positivt på initiativ från och samarbete med privata byggherrar för 
att hitta utbyggnadsmöjligheter och förtätningar av staden. I dessa fall kan en 
eller flera byggherrar ges möjlighet att skissa på området och visa på 
intentionerna med utbyggnaden av området. Förutsatt att förslagen följer 
intentionerna på platsen och tillför platsen något nyskapande och kvalitativt 
kan möjlighet till en direktanvisning på platsen ges. 

• Kommunal tillskottsmark där privat aktör äger angränsande mark och det ur 
ett stadsbyggnadsperspektiv är lämpligt att se området i ett större 
sammanhang. 

• För att möjliggöra för genomförande av det kommunala bostadsbolaget 
Helsingborgshems ägardirektiv eller i de exploateringsprojekt där 
Helsingborgshem anses kunna ge mervärde i det enskilda projektet 
exempelvis genom att säkerställa en mångfald i området kan direktanvisning 
till Helsingborgshem vara aktuell. 

• Byggherren kan visa på ett projekt som innebär en innovativ och hållbar 
förädling av stadens mark och/eller att det är särskilt angeläget ur ett 
stadsutveckJingsperspektiv eller för en övergripande samhällsnytta. 

Markanvisnings tävling 
• I särskilda fall där staden bedömer att läget för exploatering är unikt och där 

intresset för marken är stort kan markanvisningstävlingar användas. 
Förfarandet vid markanvisningstävlingar liknar i grund och botten 
anbudsförfarandet. Skillnaden är att kraven på inlämnat material ofta är 
större och att det finns ett större fokus på gestaltningsfrågor. 

8.1.1 Våra handläggningsrutiner och grundläggande villkor för 
bostäder 

Stadens mark- och exploateringsenhet leder och samordnar arbetet med 
markanvisningar. Beslut i fråga om konkurrensutsatt markanvisning fattar mark- och 
exploateringsenhetens chef. Kommunstyrelsen fattar beslut i fråga om 
direktanvisning enligt ovan. 

Grundläggande villkor 

• En förutsättning för att erhålla en markanvisning är att byggherren kan visa 
på en ekonomisk stabilitet för genomförande av projektet. Vid bedömningar 
tas även hänsyn till fastighetsutvecklarens referensobjekt, konkurrens på 
marknaden och det aktuella områdets förutsättningar och behov. 

• Staden premierar energieffektivt och hållbart byggande. 

• För marköverlåtelseavtal gäller vid var tid gällande delegeringsordning för 
beslut och tecknande av dessa. Enligt nu gällande delegationsordning och 
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reglemente krävs beslut i kommunfullmäktige på överlåtelseavtal 
överstigande 1, 7 miljoner kronor. I övrigt gäller att de kriterier som anges i 
markanvisningen och kvalitativa förutsättningar i vinnande anbud följs upp 
och säkerställs för genomförande i marköverlåtelseavtalet. 

• I markanvisnings- och marköverlåtelseavtal finns möjlighet att säkerställa att 
staden tillförsäkras en andel inom aktörens befintliga bestånd i Helsingborg 
alternativt inom nyproduktionen för att tillgängliggöra dessa i bostadssocialt 
syfte. Förutsättningarna ska tydligt framgå i det specifika underlaget till 
aktuell markanvisning. 

• Normalt sätt grundar sig prissättningen på indexuppräknad ljus BTA med 
lägsta pris kopplat till minimikrav på bebyggelseomfattning i enlighet med de 
kriterier som ställs upp i markanvisningen. Prissättningen baseras på 
marknadsmässiga grunder. Antigen anges ett fast pris i markanvisningen 
eller så hanteras priset som en del i utvärderingen. I de fall det inte finns 
tillräckligt eller uppdaterat ortsprismaterial för aktuellt område kan 
oberoende expertvärdering av marknadsvärdet genomföras. 

• Tomträttsupplåtelser sker mot en årlig kostnad på marknadsvärdet, där 
grunderna för betalning av kostnaden är bestämda i 13 kap Jordabalken. 

Grundläggande rutiner 

• Vanligtvis görs utvärderingen av inkomna förslag av en 
förvaltningsövergripande utvärderingsgrupp. Detta anges särskilt i 
underlaget till den aktuella markanvisningen. Resultatet av utvärderingen 
kommuniceras mot samtliga intressenter. 

• När en marktilldelning skett, och en fastighetsutvecklare utsetts, tecknas i en 
del fall ett markanvisningsavtal som är gällande under en begränsad tid. 
Under rätt förutsättningar tecknas ett marköverlåtelseavtal innan dess att 
tidsfristen har löpt ut. Marköverlåtelseavtal kan även tecknas utan att föregås 
av markanvisningsavtal. Tillträdet i marköverlåtelseavtal villkoras av att 
byggnationen har påbörjats (grundläggningsarbete eller liknande). 

• Öppna/utannonserade markanvisningar synliggörs på stadens hemsida. Det 
finns även möjlighet för intressenter att sätta upp sig på en intressentlista för 
markanvisningar. Till dessa ges en fortlöpande information om pågående och 
kommande markanvisningar. 
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8.2 Så här arbetar vi med markanvisning för näringsliv 
Vid anvisning av mark för näringslivet tillämpas principerna enligt direktanvisning, se 
ovan. Varje förfrågan hanteras enskilt utifrån verksamhetsutövarens behov och vid 
tillfället tillgänglig mark. Intressent lämnar in förslag i form av en enkel beskrivning 
av ambitionsnivå som staden utvärderar och tar beslut utifrån om etablering är 
lämplig inom stadens markinnehav. På samma sätt som för bostadsexploatering kan 
staden utlysa markanvisningstävlingar i särskHda fall när exempelvis läget för 
exploatering är unikt och intresset för marken är stort. 

I det fall det finns flera intressenter av en fastighet genomförs en jämförelseprocess 
utifrån exempelvis typ av etablering/hyresgäst, antalet arbetstillfällen, yteffektivitet 
och nyttjande av exploateringsgrad. 

En förutsättning är att företaget kan visa på en ekonomisk och organisatorisk 
stabilitet för genomförande av projektet. 

Staden kan utlysa markanvisningstävlingar i särskilda fall när exempelvis läget för 
exploatering är unikt och intresset för marken är stor. 

8.2.1 Våra handläggningsrutiner och grundläggande villkor för 
näringslivsetableringar 

Stadens mark- och exploateringsenhet leder och samordnar arbetet med försäljning 
av mark för näringslivsetableringar. 

Tilldelning av verl<samhetsmark 

• Tilldelning av verksamhetsmark sker bland annat utifrån verksamhetens 
inriktning, nyttjande av exploateringsgrad, antalet arbetstillfällen och vad 
etableringen kan tillföra staden. En förutsättning för att erhålla mark är att 
byggherre kan visa på en ekonomisk stabilitet för genomförande av projekt. 

• En angränsande verksamhet till stadens verksamhetsmark kan få förtur till 
förvärv om det går att påvisa ett behov av marken. 

• Huvudprincipen är att minst 25 % av fastighetens areal ska bebyggas när en 
fastighet exploateras som verksamhetsområde. Vid särskilda skäl kan avsteg 
från denna princip ske. 

Markprissättning 

• Prissättningen baseras på marknadsvärdet och fastställs genom beslut om 
försäljningsbemyndigande av kommunfullmäktige där det också anges ett 
lägsta pris för marken. Mark- och exploateringsenheten tillsammans med 
avdelningen för näringsliv och destinationsutveckling följer 
marknadsprisutvecklingen och det vid varje tid gällande markpriset för 
respektive område kommuniceras på stadens hemsida. 

I !i 
HELSINGBORG 



MARK-OCHBOENDEPROGRAM 
REMISSVERSION 

DNR 542/2019 
SID 32(34) 

• Tomträttsupplåtelser sker mot en årlig kostnad på marlmadsvärdet, där 
grunderna för betalning av kostnaden är bestämda i 13 kap Jordabalken. 

Option 
• Mark- och exploateringsenheten har rätt att medge option om förvärv av 

verksamhetsmark under tre månader. Om etablering är av större eller 
principiell karaktär kan optionstiden förlängas. 

• Vid förlängning av optionstid utgår en avgift per årsbasis motsvarande 6 % av 
köpeskilling. Om marköverlåtelseavtal tecknas avräknas optionsavgiften från 
köpeskillingen. I det fall en option inte påkallas har staden rätt att behålla 

optionsavgiften. 

Marköverlåtelseavtal 

• Enligt nu gällande delegationsordning och reglemente krävs beslut i 
kommunstyrelsen på överlåtelseavtal överstigande 1,7 miljoner kronor. 

• De kriterier som anges i samband med diskussioner om överlåtelse ska följas 
upp och säkerställas för genomförande i marköverlåtelseavtalet. 

• Tillträdet i marköverlåtelseavtal villkoras av att byggnationen har påbörjats 
(grundläggningsarbete eller liknande). 

9 Riktlinjer för exploateringsavtal 
Riktlinjerna för exploateringsavtal är framtagna i enlighet med 6 kap 39 §plan- och 
bygglagen. För att förtydliga riktlinjerna nedan definieras följande viktiga begrepp: 

Exploateringsavtal är ett avtal som reglerar genomförande av en detaljplan på mark 
som inte, eller delvis inte, ägs av kommunen. 

När vi avser att ingå exploateringsavtal 
• Staden avser teckna exploateringsavtal om genomförande av en detaljplan då 

annan än Helsingborgs stad äger all, alternativt en del av, mark som avses 
exploateras. Detta avtal gäller inte mellan en kommun och staten om 
utbyggnad av statlig transportinfrastruktur. 

• Staden avser att ingå exploateringsavtal i varje del av kommunen för att 
säkerställa genomförandet av en detaljplan. 

Så här bereder vi frågor om exploateringsavtal 
• Stadens mark- och exploateringsenhet leder och samordnar arbetet med 

exploatering för bostäder och verksamheter. Kommunfullmäktige, via 
kommunstyrelsen, fattar beslut om exploateringsavtal. Kommunstyrelsen får, 
om det föreligger skäl i det enskilda fallet, frångå riktlinjerna när det krävs för 

att på ett ändamålsenligt sätt kunna genomföra en detaljplan. 
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• Så snart arbete med en detaljplan påbörjas avseende exploatering av 
privatägd mark, påbörjar Helsingborg stad avtalsförhandlingar i syfte att 
teckna exploateringsavtal med fastighetsutvecklare för att säkerställa 
genomförandet av aktuell detaljplan. Inför detaljplanens antagande ska 
förhandlingarna vara slutförda och exploateringsavtalet ska tecknas i 
samband med att detaljplan antas. Staden kan komma att teckna ramavtal, 
vilket är ett avtal som tar upp övergripande förutsättningar och vilket tecknas 
före exploateringsavtalet med fastighetsutvecklare innan dess att arbete med 
detaljplan påbörjats. 

• Den huvudsakliga principen för exploateringsavtal är att det ska reglera 
åtgärder som utgör förutsättningar för genomförandet av detaljplanen genom 
att fördela kostnader och intäkter samt andra förhållanden som kan vara av 
betydelse mellan Helsingborgs stad och fastighetsutvecklare. 

• Utgångspunkten för kostnadsfördelningen är att fastighetsutvecklaren åläggs 
åtagande om att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar 
och andra allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och 
avlopp samt andra åtgärder. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att 
detaljplanen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. 
Grundprincipen är att staden anlägger, och fastighetsutvecklaren bekostar, 
den allmänna platsmarken som hör till området. Samtliga kostnader för 
utredningar samt planläggningen ska finansieras av den fastighetsutvecklare 
som har nytta av planen. Kostnadsfördelningen baseras i grunden på plan
och bygglagens bestämmelser. De åtgärder som ingår i fastighetsutvecklarens 
åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av planen. 

• I exploateringsavtal reglerar staden inlösen av mark som i detaljplanen är 
utpekat som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. 
lnlösenkostnaden finansieras av exploatören. 

• Exploatören ska i samband med att detaljplanen vinner laga kraft ställa bank
garanti, eller motsvarande säkerhet, för åtgärderna som ska vidtas tills det 
datum då ersättningen har erlagts. 

• I det fall att författningsförslaget om värdeåterföring antas avser Helsingborg 
stad att använda sig av värdestegringsersättning i de exploateringsavtal som 
tecknas. Värdeåterföring innebär att de fastighetsägare som gynnas av en 
offentlig investering återför delar av detta värde till samhället. 
Värdeåterföring i exploateringsavtal är villkorad av att investeringen ska 
anses vara nödvändig för exploateringen. 
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10 Ansvar och uppföljning 
Stadens nämnder och bolag ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sitt 
uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål och inriktningar, bolagsordningar, 
ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar. 

Berörda nämnder och bolag som har ansvar eller är delaktiga i stadens utveckling ska 
ta hänsyn till mark och boendeprogrammet i sin planering och uppföljning i syfte att 
koncernen arbetar gemensamt för att uppnå stadens ambitioner inom mark och 
bostadsförsörjning 

Avdelningen för strategisk samhällsutveckling på stadsledningsförvaltningen är 
dokumentansvarig. Detta innebär att avdelningen ansvarar för tidplan, revidering och 
uppföljning av programmet. Genom årliga områdesbeskrivningar följer vi 
utvecklingen i kommunens delområden. 

De regler som presenteras i mark- och boendeprogrammet börjar gälla för nya avtal 
som sluts efter att kommunfullmäktige har godkänt programmet. Befintliga avtal 
gäller även efter det att programmet har antagits. 

HELSINGBORG 
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1. Inledning
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2017, som svar på en motion (S), ”att 
uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en genomlysning av trångboddhet och hög 
utrymmesstandard i ett urval av områden och bestånd, att genomlysningen i valda delar 
bör genomföras i samarbete med AB Helsingborgshem och om möjligt med privata 
fastighetsägare samt att därmed anse motionen besvarad”.       

Stadsledningsförvaltningen har sammanställt en rapport över trångboddheten i 
Helsingborgs stad.    

2. Sammanfattning
I denna kartläggning har vi utgått från den senast fastställda nationella normen för 
trångboddhet (3) men modifierat den så att ensamstående utan barn som bor i ett rum 
och kök inte definieras som trångbodda. Kartläggningen av trångboddhet avser hushåll i 
flerbostadshus, då statistiken för småhus saknar uppgift om antal rum. Uppdelningen har 
gjorts utifrån hushållstyp dvs: ensamboende, sammanboende och övriga hushåll, med och 
utan barn. Sammanfattningsvis kan konstateras att trångboddheten i Helsingborg totalt 
sett ligger på samma nivå som övriga jämförda städer. Inom Helsingborgs stad finns det 
dock skillnader mellan delområden. 

• Kartläggningen visar att av de drygt 38 000 hushållen i flerfamiljshus i Helsingborg är 
13 procent av hushållen trångbodda, enligt justerad norm 3 (exkl övriga hushåll). 

• Av alla hushåll med barn (ensamstående eller sammanboende) i flerfamiljshus är cirka 
hälften trångbodda (exkl övriga hushåll).

• Av de totalt cirka 74 000 boende i flerbostadshus i Helsingborg är en tredjedel 
trångbodda. Trångboddheten är mer utbredd bland utrikes födda. 

• Hög andel trångbodda hushåll återfinns i nordöstra staden där också trångboddheten 
bland hushåll med barn är hög. 

• Vid en jämförelse mellan trångboddhetsnormerna 2 och justerad norm 3 kan vi 
konstatera att trångboddheten i Helsingborg enligt norm 2 ligger på drygt 8 procent, 
jämfört med cirka 13 procent, justerad norm 3 (exkl övriga hushåll). 

• Trångboddheten i Helsingborg skiljer sig inte från övriga granskade kommuner.

• Cirka 19 procent av hushållen i flerbostadshus bedöms ha hög utrymmesstandard. 

• Av kommunens sammanlagda hushållsmängd utgör hushåll i småhus med hög 
utrymmesstandard 16,8 procent.

• Bostadsföretagens bedömningar kring trångboddhet är att det förekommer en viss 
problematik kring trångboddhet främst kopplat till olovlig andrahandsuthyrning.

• Avslutningsvis föreslås att rapporten utgör underlag till arbetet med att revidera 
stadens Mark-och boendeprogram.  
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3. Trångboddhet – förutsättningar och definitioner
Trångboddhet kan mätas på olika sätt. I Sverige har man de senaste 30 åren utgått ifrån 
Boverkets norm 2 från 1967 och norm 3 från 1986 för trångboddhet. Norm 2 definierar 
ett hushåll som trångbott om det finns fler än två boende per rum (sovrum), kök och 
vardagsrum oräknade. Detta gäller dock inte ensamboende, som inte anses trångbodda 
oavsett antal rum.  Norm 3 definierar hushåll som trångbodda om inte alla 
hushållsmedlemmar har ett eget rum, kök och vardagsrum oräknade (makar och partners 
delar rum). Enligt norm 3 är man trångbodd även som ensamboende i en etta.

I denna kartläggning har vi utgått från den senast fastställda norm 3  men modifierat den 
så att ensamstående utan barn som bor i ett rum och kök inte definieras som trångbodda. 
Kartläggningen har genomförts med hjälp av lägenhetsregistret och folkbokföringen med 
basår 2017-12-31. Statistiken är framtagen genom Skånedatabasen (Mona) som 
tillhandahålls av SCB. 
Hela kartläggningen av trångboddhet avser hushåll i flerbostadshus, då statistiken för 
småhus saknar uppgift om antal rum. Uppdelningen har gjorts utifrån hushållstyp dvs: 
ensamboende, sammanboende och övriga hushåll, med och utan barn. 

Boende i hushållstypen övriga hushåll har den högsta trångboddheten bland Helsingborgs 
hushållstyper. Mer än 84 % av samtliga övriga hushåll (3153) är trångbodda vilket 
innebär att ungefär 2 600 hushåll i denna grupp är trångbodda.

Till övriga hushåll räknas exempelvis syskonhushåll, flergenerationshushåll, inneboende och 
kompisboende.  Hushåll som är felaktigt registrerade hamnar också i denna post vilket 
också är en förklaring till varför övriga hushåll tenderar vara mer trångbodda. 

Hög utrymmesstandard avser i kartläggningen de hushåll som har mer än ett (sov)rum 
per boende – kök och vardagsrum oräknat.

Avslutningsvis  i bilaga 1 redovisar vi också trångboddhet enligt norm 2 och gör dessutom 
med hjälp av SCB en jämförelse med några andra svenska städer. Anledningen till att 
jämförelsen mellan städer görs enligt norm 2 är att SCB inte bedömer att man har 
möjlighet att leverera ett underlag, baserad på norm 3 då det inte går att få fram uppgifter 
om övriga hushåll är sammanboende eller ej.
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4. Trångboddheten i Helsingborg (justerad norm 3)

4.1 Trångboddhet i flerbostadshus efter hushållstyp
Andelen trångbodda varierar utifrån vilken hushållstyp som undersöks. Andelen 
trångbodda i gruppen ensamstående utgör drygt 7 procent, medan andelen trångbodda i 
gruppen sammanboende ligger på drygt 21 procent.  

Totalt sett är andelen trångbodda hushåll i flerbostadshus 18,1 procent. Exkluderar vi 
övriga hushåll är trångboddheten i flerbostadshus 13 procent.

4.2 Trångbodda efter hushållstyp i flerbostadshus – ensamstående, 
sammanboende - med och utan barn
Nedanstående tabell visar att nästan hälften av alla hushåll med barn i flerfamiljshus, både 
ensamstående och sammanboende, är trångbodda (exkl övriga hushåll). 

Hushållstyp Antal hushåll totalt Antal trångbodda hushåll Andel trångbodda hushåll  %

Ensamstående 22872 1648 7,2

Sammanboende 12694 2758 21,7

Övriga hushåll 3153 2657 84,2

Samtliga hushåll 38719 7063 18,2

Hushållstyp Totalt antal hushåll Antal trångbodda hushåll Andel trångbodda hushåll %

Ensamstående med barn 3360 1648 49,0 

Ensamstående utan barn 19512 - -

Sammanboende med barn 5005 2484 49,6

Sammanboende utan barn 7689 274 3,6

Övriga hushåll 3 153 2 657 84,2

Totalt 38719 7063 18,2
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4.3 Trångboddhet i olika åldersklasser i flerfamiljshus
Nedanstående tabell redovisar antal personer i respektive åldersklass. I åldersklassen 0-16 
år lever 68 procent av alla barn och unga som bor i flerbostadshus i trångbodda hushåll. I 
åldersklassen 30-44 år är motsvarande siffra 41 procent.  Lika vanligt med trångboddhet i 
flerfamiljshus är det i åldrarna 17-24 år. 

4.4 Trångbodda hushåll i flerbostadshus efter hushållstyp och 
stadsdel  
Tabellen nedan och kartan på nästa sida visar att trångboddheten varierar beroende på 
vilket geografiskt område som studeras. En hög andel trångbodda hushåll finns i södra, östra 
och nordöstra staden där också trångboddheten bland hushåll med barn är hög. 
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Stadsdel Totalt antal hushåll Antal trångbodda hushåll i flerbostadshus

Totalt

Antal    Andel

-varav antal hushåll med barn Andel i %

Nordvästra staden 5402 639  12 % 316 49%

Norra staden 4850 691 14 % 444 64 %

Nordöstra staden 5130 1439 28 % 929 65 %

Centrum Norr 4822 542 11 % 257 47 %

Östra staden 6844 1647 24 % 907 55 %

Centrum Söder 4445 864 19 % 516 60 %

Sydöstra staden 1674 301 18 % 195 65 %

Södra staden 2237 560 25 % 237 58 %

Norra landsbygden 2078 204 10 % 121 59 %

Södra landsbygden 1237 176 14 % 120 68 %

Total 38719 7063 18 % 4132 58 %
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Den största andelen trångbodda återfinns i nordöstra staden där 28 procent av de 5130 
hushållen i flerbostadshus är trångbodda. En granskning av statistikområdet 023, Dalhem 
visar att av de totalt 1923 hushållen i flerfamiljshus är 529 (27,5 procent) av hushållen 
trångbodda. Av de trångbodda hushållen är drygt 60 procent hushåll med barn. Här ingår 
även övriga hushåll.

4.5 Trångboddhet bland inrikes och utrikes födda, boende i 
flerbostadshus 
Nedanstående tabell redovisar personer boende i flerbostadshus som är födda i Sverige eller 
födda utomlands. Av de totalt cirka 74 000 boende i flerbostadshus i Helsingborg är en 
tredjedel trångbodda. Kartläggningen visar också att av de utrikes födda är cirka 48 procent, 
trångbodda. 
Boende i flerbostadshus Antal boende totalt Antal trångbodda Andel trångbodda %

Inrikes födda 49649 12844 25,9

Utrikes födda 24336 11660 47,9

Totalt 73985 24504 33,1

7



5. Hög utrymmesstandard i Helsingborg

5.1 Hög utrymmesstandard efter hushållstyp i flerbostadshus
En aspekt förutom trångboddheten som påverkar nyttjandegraden på bostadsmarknaden är 
hur stor andel av hushållen som bor stort. Kartläggningen av hög boendestandard syftar till 
att ge en bild av om kommunens bostadsbestånd nyttjas på ett effektivt sätt eller om det 
finns inlåsningseffekter även här.

För att mäta detta har vi använt oss av begreppet hög utrymmesstandard (Umeå kommuns 
definition) vilket avser de hushåll som har mer än ett (sov)rum per boende – kök och 
vardagsrum oräknade. Hög utrymmesstandard kan medverka till att bostadsbeståndet inte 
utnyttjas optimalt. Andel hushåll med hög utrymmesstandard i flerfamiljshus utgörs främst 
av hushåll utan barn och är knappt 20 procent, vilket är på samma nivå som Umeå. 

5.2 Hög utrymmesstandard, småhus
I den nationella debatten nämns ofta att många äldre bor kvar i sina villor då de upplever att 
de varken har råd eller möjlighet att flytta. Detta skapar inlåsningseffekter som leder till en 
sämre matchning på bostadsmarknaden. Eftersom vi inte har tillgång till material som visar 
på antalet rum i småhus görs här ett antagande om att hushåll med en och/eller två 
personer boende i småhus har hög utrymmesstandard.

Antalet hushåll som bor i småhus uppgår till totalt 21 813. Av dessa utgörs 10 989 eller 
drygt 50 procent av hushåll bestående av högst två personer. Enligt antagandet bor alltså 
nästan 50 procent av hushållen i småhus, stort. Av kommunens sammanlagda 
hushållsmängd utgör boende i småhus med hög utrymmesstandard 16,8 procent.

Hushållstyp Antal hushåll med hög utrymmesstandard Andel hushåll med hög utrymmesstandard %

Hushåll med barn 199 0,5

Hushåll utan barn 7429 19,1

Hushåll totalt 7628 19,7
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6 Kompletterande intervjuer med fastighetsägare

Enligt SCB hamnar kartläggningar av trångboddhet av ovanstående karaktär, dvs 
registerbaserade  analyser, högre  än vid urvalsundersökningar där man har frågat om 
faktiskt boende och inte antar att de som är folkbokförda i en lägenhet faktiskt bor där.
Folkbokfört boende stämmer inte alltid överens med ”faktiskt” boende vilket måste beaktas 
i sammanhanget. 

För att komplettera bilden har vi därför också intervjuat några fastighetsägare om deras syn 
på trångboddheten i vissa bostadsbestånd Vi kontaktade Helsingborgshem, Riksbyggen och 
Rikshem. Nedan sammanfattas deras synpunkter på trångboddheten i staden.

AB Helsingborgshem
AB Helsingborgshem äger  drygt  12 000 hyreslägenheter i 31 områden och är den största 
aktören på bostadsmarknaden i Helsingborg. 

Helsingborgshem konstaterar att det förekommer trångboddhet i Helsingborgshems 
bestånd, dock bedöms den inte som särskilt omfattande. Som exempel nämns Dalhem, där 
den folkbokförda befolkningen stadigt ökat trots att inga nya bostäder tillförts.  Slutsatsen 
förutsätter dock att folkbokföringsadressen stämmer med verkligheten, vilket inte alltid är 
fallet.  

Helsingborgshem ser en ökning av fall där folkbokföringsadressen inte är samma som 
verklig bostad. Helsingborgshem menar att en korrekt bild av trångboddheten är svår att få 
fram och främst kan erhållas genom enkäter, hembesök och intervjuer. Vid ett sådant 
tillvägagångssätt måste även integritetsaspekter beaktas noga.

Att åtgärda trångboddhet handlar till stor del om långsiktiga lösningar, menar 
Helsingborgshem. Kortsiktigt kan Helsingborghem införa en ordningsregel som kallas 
trångboddhetsklausul i nytecknade hyreskontrakt. Klausulen är dock enbart en 
rekommendation kring hur många boende som lägenheten är avsedd för, men den kan 
fungera som ett stöd för en hyresgäst för att till exempel undvika påtryckningar från släkt 

och bekanta att erbjuda plats i hemmet. 

Att säkerställa tillgång till olika former av gemensamhetsutrymmen, till exempel studierum 
och övernattningsrum, kan vara en annan kortsiktig lösning. Långsiktigt handlar det dock 
om att bättre matcha utbud och efterfrågan. 
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Riksbyggen
Riksbyggen förvaltar bl a 600 lägenheter inom området Dalhem. Riksbyggen reglerar antal boende 
per lägenhet genom hyreskontrakt.  (EU- normen – max 2 pers/sovrum) – dock sker naturligtvis 
inga uppsägningar om/när familjen växer. Däremot sker ibland uppsägning av hyreskontrakt p g a 
olovlig andrahandsuthyrning och då med hänvisning till kontraktet. Riksbyggen konstaterar att 
det i första hand råder brist på bostäder för stora familjer med många barn. Riksbyggen har få 
fyror och de är små för stora familjer och går i första hand till redan boende i riksbyggens bestånd 
som står i kö för större lägenheter.

Rikshem
Rikshem äger 3 600 lägenheter i Helsingborgs stad, varav två stora bestånd ligger på Fredriksdal 
(700 lgh) och på Elineberg (700 lgh) samt 250-300 lgh på Planteringen. Rikshem hyr ut efter ett 
kösystem och antalet boende per lägenhet regleras i hyreskontraktet – för närvarande enligt norm 
2. Rikshem konstaterar att det förekommer hög andel ej godkända andrahandsuthyrningar, som 
kontinuerligt måste åtgärdas, via hyresnämnd etc. I sådana sammanhang uppdagas inte sällan en 
omfattande trångboddhet. Även vid störningsanmälningar, felanmälningar och efter klagomål från 
grannar, konstateras ofta trångboddhet. Rikshem bedömer att den svarta hyresmarknaden ökar 
och därmed att trångboddheten ökar. De bostadssociala frågorna i miljonprogramområdena 
kräver omfattande arbete generellt sett, menar Rikshem. Att göra årliga hembesök nämns som ett 
exempel för att komma tillrätta med flera problem samtidigt, vilket också kan ge en bättre 
uppfattning om trångboddheten i ett område. 

7 Avslutande kommentarer

Trångboddhetsnormen har som vi redovisade inledningsvis förändrats över tid. Den senaste 
vedertagna trångboddhetsnormen, norm 3, härrör från en tid då det fanns ett bostadsöverskott i 
Sverige. Boverket har i en rapport från 2016 återgått till att använda norm 2.  Hittills i denna 
kartläggning har vi valt att använda oss av en justerad norm 3. För att få en uppfattning om hur det 
skiljer sig beroende på vilken norm som används, har vi valt att också redovisa trångboddheten 
enligt norm 2. Vi gör också en jämförelse med några andra jämförbara kommuner utifrån norm 2, 
för att på så sätt skapa en bättre bild av läget. Se bilaga 1.

Vi kan vid en sådan jämförelse konstatera dels att trångboddheten enligt norm 2 ligger på drygt 8 
procent, jämfört med cirka 13 procent, justerad norm 3 i Helsingborg, dels att förhållandena i 
Helsingborg inte skiljer sig nämnvärt från övriga granskade kommuner. Studien visar att 
trångboddheten i genomsnitt ligger runt 7 procent. Malmö har den högsta trångboddheten med 
10, 3 procent. Lägst är trångboddheten i Umeå kommun med 4,8 procent. 

Trångboddheten i Helsingborg ligger således på samma nivå som övriga jämförda städer, dock 
finns det skillnader mellan delområden inom staden. 

Bostadsföretagens bedömningar kring trångboddhet visar att det förekommer en viss problematik 
med trångboddhet och att dessa främst är kopplat till olovlig andrahandsuthyrning.

Avslutningsvis bör noteras att normbergreppen har varierat över tid och att det enligt boverkets 
egna rapporter kan finnas anledning att reflektera vidare både över trångboddhetsbegrepp och 
dagens normer. Samtidigt som trångboddhet kan ha ohälsoeffekter och andra negativa 
samhällseffekter (ungas etablering på bostadsmarknaden skjuts upp), etnisk segregation, 
materiell förslitning, svart bostadsmarknad visar studier att det förmodligen är skillnad mellan 
hushåll som självmant valt att bo trångt och andra som hamnar i trångboddhet på grund av 
ekonomin eller andra faktorer. Idag väljer vissa grupper ibland frivilligt att bo lite trängre, 
exempelvis för att kunna bo centralt. 

Stadsledningsförvaltningen vill också lyfta problematiken med att det är svårt att komma tillrätta 
med trångboddhet. Bostadsbyggandet idag, det vill säga bristen på byggbar mark, höga 
produktionskostnader och dyra bostäder, bygger inte automatiskt bort trångboddhet. 

Nybyggnation är därför sällan en lösning för trångbodda hushåll. Snarare är det en omflyttning i 
det befintliga bostadsbeståndet som krävs. För att få balans på bostadsmarknaden och för att lösa 
eventuell trångboddhet, krävs troligtvis en kombination av nya billiga bostäder och fungerande 
flyttkedjor i det befintliga beståndet.

Mot denna bakgrund föreslås att kartläggningen av trångboddheten, överlämnas som underlag till 
den kommande revideringen av stadens Mark-och boendeprogram. 
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BILAGA 1. 
Trångbodda hushåll enligt norm 2, kommuner i urval 

För att få en uppfattning om hur det skiljer sig beroende på vilken norm som används, har vi 
också valt att redovisa trångboddheten enligt norm 2. Vi gör också en jämförelse med några 
andra jämförbara kommuner utifrån norm 2, för att på så sätt skapa en bättre bild av läget. 

Vi kan vid en sådan jämförelse konstatera dels att trångboddheten enligt norm 2 ligger på 
drygt 8 procent, jämfört med cirka 13 procent, justerad norm 3 i Helsingborg, dels att 
förhållandena i Helsingborg inte skiljer sig nämnvärt från övriga granskade kommuner.  Den 
sammanfattande tabellen nedan visar att trångboddheten i genomsnitt ligger runt 7 procent. 
Malmö har den högsta trångboddheten med 10, 3 procent. Lägst är trångboddheten i Umeå 
kommun med 4,8 procent.

På följande sidor återfinns tabeller över trångboddheten i flerbostadshus fördelat på 
ensamstående och sammanboende hushåll, med och utan barn i kommunerna Helsingborg, 
Malmö, Lund, Borås, Uppsala Västerås Örebro, Norrköping, Umeå samt Jönköping. 

Malmö kommun

Kommun Antal hushåll Trångbodda hushåll (norm 2) Andel i %

Malmö 114 946 11 862 10,3

Uppsala 57 707 4 768 8,3

Örebro 39 846 2 807 7,0

Västerås 39 484 3 051 7,7

Helsingborg 38719 3 213 8,3

Norrköping 37100 2 849 7,7

Jönköping 31 723 2 223 7,0

Umeå 31 478 1 500 4,8

Lund 28 575 1 846 6,5

Borås 27 248 2 433 8,9

Hushållstyp Antal

hushåll trångbodda Andel i %

Ensamboende 53 719 0 0

Ensamstående med barn 0-24 år 8 525 774 9,1

Ensamstående med barn 25- år 1 596 120 7,5

Sammanboende utan barn 21 386 1 260 5,9

Sammanboende med barn 0-24 år 16 643 4 109 24,7

Sammanboende med barn 25- år 939 121 12,9

Övriga hushåll 12 138 5 478 45,1

Samtliga hushåll 114 946 11 862 10,3
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Uppsala kommun

Västerås kommun

Örebro kommun

Hushållstyp Antal

hushåll trångbodda Andel i %

Ensamboende 27 193 0 0

Ensamstående med barn 0-24 år 3 939 345 8,8

Ensamstående med barn 25- år 801 59 7,4

Sammanboende utan barn 11 995 835 7,0

Sammanboende med barn 0-24 år 7 689 1 497 19,5

Sammanboende med barn 25- år 547 55 10,1

Övriga hushåll 5 543 1 977 35,7

Samtliga hushåll 57 707 4 768 8,3

Hushållstyp Antal

hushåll trångbodda Andel i %

Ensamboende 19 782 0 0

Ensamstående med barn 0-24 år 3 207 273 8,5

Ensamstående med barn 25- år 495 38 7,7

Sammanboende utan barn 8 197 384 4,7

Sammanboende med barn 0-24 år 4 522 974 21,5

Sammanboende med barn 25- år 305 46 15,1

Övriga hushåll 2 976 1 336 44,9

Samtliga hushåll 39 484 3 051 7,7

Hushållstyp Antal

hushåll trångbodda Andel i %

Ensamboende 20 677 0 0

Ensamstående med barn 0-24 år 3 071 243 7,9

Ensamstående med barn 25- år 396 36 9,1

Sammanboende utan barn 8 209 367 4,5

Sammanboende med barn 0-24 år 4 353 954 21,9

Sammanboende med barn 25- år 236 28 11,9

Övriga hushåll 2 904 1 179 40,6

Samtliga hushåll 39 846 2 807 7,0
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Norrköpings kommun

Helsingborgs kommun

Jönköpings kommun

Hushållstyp Antal

hushåll trångbodda Andel i %

Ensamboende 18 811 0 0

Ensamstående med barn 0-24 år 2 805 222 7,9

Ensamstående med barn 25- år 340 44 12,9

Sammanboende utan barn 7 713 428 5,5

Sammanboende med barn 0-24 år 4 411 848 19,2

Sammanboende med barn 25- år 292 49 16,8

Övriga hushåll 2 728 1 258 46,1

Samtliga hushåll 37 100 2 849 7,7

Hushållstyp Antal

hushåll trångbodda Andel i %

Ensamboende 19 512 0 0

Ensamstående med barn 0-24 år 2 824 244 8,6

Ensamstående med barn 25- år 536 33 6,2

Sammanboende utan barn 7 689 274 3,6

Sammanboende med barn 0-24 år 4 698 1 219 25,9

Sammanboende med barn 25- år 307 50 16,3

Övriga hushåll 3 153 1 393 44,2

Samtliga hushåll 38 719 3 213 8,3

Hushållstyp Antal

hushåll trångbodda Andel i %

Ensamboende 16 543 0 0

Ensamstående med barn 0-24 år 2 003 135 6,7

Ensamstående med barn 25- år 296 19 6,4

Sammanboende utan barn 6 887 338 4,9

Sammanboende med barn 0-24 år 3 517 751 21,4

Sammanboende med barn 25- år 189 15 7,9

Övriga hushåll 2 288 965 42,2

Samtliga hushåll 31 723 2 223 7,0
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Umeå kommun

Lunds kommun

Borås kommun

Hushållstyp Antal

hushåll trångbodda Andel i %

Ensamboende 16 898 0 0

Ensamstående med barn 0-24 år 1 836 86 4,7

Ensamstående med barn 25- år 244 11 4,5

Sammanboende utan barn 7 064 381 5,4

Sammanboende med barn 0-24 år 3 106 377 12,1

Sammanboende med barn 25- år 155 15 9,7

Övriga hushåll 2 175 630 29,0

Samtliga hushåll 31 478 1 500 4,8

Hushållstyp Antal

hushåll trångbodda Andel i %

Ensamboende 14 383 0 0

Ensamstående med barn 0-24 år 1 880 115 6,1

Ensamstående med barn 25- år 387 17 4,4

Sammanboende utan barn 5 776 337 5,8

Sammanboende med barn 0-24 år 3 530 555 15,7

Sammanboende med barn 25- år 251 23 9,2

Övriga hushåll 2 368 799 33,7

Samtliga hushåll 28 575 1 846 6,5

Hushållstyp Antal

hushåll trångbodda Andel i %

Ensamboende 14 262 0 0

Ensamstående med barn 0-24 år 2 076 264 12,7

Ensamstående med barn 25- år 320 28 8,8

Sammanboende utan barn 5 220 229 4,4

Sammanboende med barn 0-24 år 3 165 904 28,6

Sammanboende med barn 25- år 167 19 11,4

Övriga hushåll 2 038 989 48,5

Samtliga hushåll 27 248 2 433 8,9
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FÖRORD AV MARIA PLEIBORN

Dagens bostadspolitik försöker möta de utmaningar vi har på bostadsmarknaden 

genom att arbeta för ett ökat bostadsbyggande. Förslagen är många kring förbättrad 

och förenklad planprocess, billigare byggande och olika typer av stöd för nyproduktion. 

Men bostadsmarknaden består ju till allra största delen av bostäder som redan är 

byggda. Nyproduktionen förnyar idag vårt bostadsbestånd med ungefär en procent 

per år. Övriga 99 procent av bostadsmarknaden består av redan byggda och bebodda 

bostäder, som naturligtvis har stor betydelse för hur bostadsmarknaden fungerar totalt 

sett. Genom flyttningar påverkas hela bostadsmarknaden av nyproduktionen.

Hur vi flyttar mellan olika bostäder påverkar i stor utsträckning hur väl våra 

bostäder utnyttjas. Här kan olika typer av nyproduktion ge varierande effekter på 

bostadsmarknaden genom att de tilltalar olika målgrupper som innan inflyttningen 

till den nya bostaden bor på olika sätt. Det är detta som kallas flyttkedjor – ett bättre 

ord är egentligen vakanskedjor. Om vi är intresserade av vilka totala effekter som 

nyproduktionen skapar på bostadsmarknaden så bör vi studera dessa kedjor.

Det har blivit både lättare och svårare att genomföra flyttkedjestudier. Efter att det så 

kallade lägenhetsregistret infördes och vi i Sverige numera folkbokförs på bostad, inte 

bara på fastighet, har det blivit enklare att följa flyttkedjorna. Men vår övergång från 

fast till mobil telefoni har gjort datainsamlingen svårare i och med att fler och fler inte 

svarar vid okänt nummer (ett problem för alla typer av enkätundersökningar, inte bara 

för flyttkedjestudier). Flyttkedjestudier är ett detektivarbete som tar tid, men som ger oss 

nyttig kunskap om bostadsmarknadens funktionssätt.

Det är därför mycket bra att Helsingborgshem tar på sig uppgiften att studera vilka 

flyttkedjor som skapas på bostadsmarknaden i Helsingborg genom sin nyproduktion. 

Genom de nu genomförda studierna får vi veta mycket om bostadsmarknaden i 

Helsingborg – vilka typer av hushåll som flyttar in i olika typer av nyproduktion i olika 

lägen i kommunen, vilka typer av bostäder de lämnar, hur flyttkedjorna sprider sig ut i 

kommunen och hur långa de blir.

Resultaten i studien stämmer väl överens med tidigare flyttkedjestudier: Nybyggda

stora bostäder ger upphov till längre flyttkedjor än nyproduktion av små lägenheter.

Nyproduktionen är viktig för att nya helsingborgare ska hitta ett hem. De som flyttar in

i nyproduktionen i övrigt kommer ofta från närområdet. Men längre bak i kedjorna ges

debutanter av annat slag möjlighet att få ett första eget boende – de som flyttar från

föräldrahemmet eller från andrahandsbostäder. Det är vanligast att byta bostad inom

samma upplåtelseform (i detta fall är det således mest hyresrätter som inkluderas i 

kedjorna). Men viss typ av nyproduktion lockar de som bott i småhus och villor att flytta till 

hyresrätter och denna typ av nyproduktion genererar oftast de längsta flyttkedjorna.
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INLEDNING

För att möta den ökade efterfrågan på bostäder i Helsingborg har Helsingborgshem 

under senare år genomfört flera stora nybyggnadsprojekt. I denna studie har vi undersökt 

hur dessa nya lägenheter påverkat bostadsmarknaden i kommunen. Det självklara 

svaret på frågan är att antalet bostäder blir fler, men genom att följa de flyttkedjor 

vilka genererats som en konsekvens av att ett stort antal hushåll har flyttat in i de nya 

bostäderna, ökar vi vår kunskap kring vilka ytterligare effekter detta får. 

GENOMFÖRANDE

Helsingborgshem har genomfört utredningen med hjälp av två olika 

undersökningsföretag Marknadsundersökarna och Enkätfabriken. Flyttkedjorna har 

kartlagts stegvis med utgångspunkt från de hyresgäster som flyttat in i Helsingborgshems 

nyproducerade bostäder. Företagen har kontaktat var och en av dessa antingen genom 

e-post eller via telefon, och därigenom fått uppgifter om deras tidigare bostad. Därefter 

har den tidigare bostadens nya hushåll kontaktats och så vidare. Utöver personlig 

kontakt med berörda hushåll har Skatteverket, Helsingborgshems fastighetssystem och 

andra fastighetsägare samt allmänna register bidragit med information som hjälpt till 

att kartlägga de flyttmönster som uppstått. Studien har pågått under två års tid, allt 

eftersom nya bostäder blivit klara och med 10-12 månaders fördröjning från att de första 

hyresgästerna har flyttat in i respektive hus.

 

De flyttkedjestudier som har genomförts i Sverige är antingen inte aktuella eller har 

endast omfattat ett mindre antal bostäder. Det är dessutom inte helt enkelt att jämföra 

resultaten eftersom metodiken ibland skiljer sig åt. I vår studie har t ex inte vakanser 

som skapats utanför kommunen ingått i studien. Boverket konstaterar också i en 

rapport till Regeringen1 att ”Kunskap om flyttkedjor behövs för att bättre förstå effekten 

av nyproduktion men även av andra omflyttningar i beståndet.” Det saknas alltså 

jämförbara, evidensbaserade studier. För att trots detta försöka sätta resultatet i ett 

sammanhang tog Helsingborgshem kontakt med Maria Pleiborn som är ledande expert 

inom området. Maria har tagit del av resultaten och kommenterat och diskuterat dem i 

rapporten. Även samhällsanalytikern Peter Karlins kommentarer och tankar finns med.

Vår målsättning är att fortsätta arbetet i våra kommande nybyggnadsprojekt, för att 

ytterligare fördjupa och bredda vår kunskap.

Följande nyproduktionsprojekt har ingått i studien:

Ringstorpshöjden

Ringstorpshöjden, norr om centrum, stod klart för 

inflyttning under det första halvåret 2015. De 191 

lägenheterna, i tre höghus och tretton är radhus, 

ligger alla i framkant när det gäller väl genomtänkta 

planlösningar och från den gemensamma lokalen 

högst uppe i ett av husen kan alla hyresgäster njuta 

av utsikten. Ett av husen (57 lägenheter) är endast för 

seniorer, dvs 55 år eller äldre.
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Gustavslund

Gustavslund i östra utkanten av staden är ett område 

som domineras av äganderätter i småhusbebyggelse 

dvs villor, kedjehus och radhus, byggda under 

1960-, 1970- och 1980-talen. Under 2014 började 

Helsingborgshem bygga hyresrätter i form av radhus 

här. I aktuell studie ingår den andra etappen som 

består av 11 radhus i form av 4 rok med trädgård och 

uteplats.

Parkhusen

På Slottshöjden, fem minuters promenad från centrum, 

färdigställdes under vintern 2015/2016, 103 lägenheter 

i fyra punkthus (inkl. 25 lägenheter för seniorer). 

Merparten är 2 rok och 3 rok, men det finns också 1 

rok samt 5 rok i etage. Det centrala läget är mycket 

attraktivt och genom projektet har vi mer än fördubblat 

antalet bostäder på tomten (där äldre bebyggelse revs 

för att ge plats åt nyproduktionen).

Fredriksdal

På Fredriksdal som ligger i östra delen av Helsingborg 

blev vi klara med ett 11 våningshus i början av 2016. 

Huset rymmer totalt 49 moderna och prisvärda 

bostäder, framförallt 2 rok och 3 rok. Överst i huset finns 

fyra etagelägenheter med helt unika planlösningar.

Elineberg

Nyproduktionen på Elineberg, i södra delen av 

staden, utgörs av tre höghus i 8-11 våningar. 

Planlösningarna varierar och de totalt 111 lägenheter 

blev inflyttningsklara under vintern 2015/2016. Husen är 

en del av EU-projektet NEXT Buildings som ska lägga 

grunden för de nya energidirektiven 2020, genom att 

hitta kostnadseffektiva sätt att bygga miljövänligt och 

energieffektivt.

1 Boverket, Rapport 2015:22 Regeringsuppdrag ”Kunskapsbehov – stöd till regeringens arbete med forskning och innovation”
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FLYTTKEDJOR – HUR FUNKAR DET?

En flyttkedja är den rörelse som uppstår på bostadsmarknaden när en person eller ett 

hushåll med flera personer flyttar till ett nytt boende och då frigör sin föregående bostad, 

till vilket ett annat hushåll flyttar, och då frigör sin bostad, till vilken en tredje part flyttar 

osv. I aktuell studie startar flyttkedjan i och med att en person eller ett hushåll med flera 

personer flyttar in i någon av de nyproducerade lägenheter som ingått i undersökningen 

och kedjan utgörs således av de följdflyttar som uppstår.

 

Flyttkedjor utvecklas när ordinarie lägenheter blir lediga för ett nytt hushåll i Helsingborg.

I undersökningen identifieras de flyttar som skapar vakanser på den reguljära bostads-

marknaden i Helsingborg. En kedja bryts när ingen vakans skapas, dvs när en debutant 

flyttar in. I studien skiljer vi mellan två typer av debutanter.  De som flyttar in från en annan 

kommun och de som kommer från den icke-reguljära bostadsmarknaden i Helsingborg. 

Att komma från den icke-reguljära bostadsmarknaden innebär att det föregående 

boendet är en studentlägenhet, andrahandsbostad, föräldrahem eller annan typ av 

inneboende, dvs ingen vakans skapas i vanlig mening. Kedjan bryts också om någon i 

hushållet inte flyttar med, en del av hushållet bor kvar – det rör sig oftast om att en person 

lämnar föräldrahemmet, men det kan också handla om separationer där den ena 

parten bor kvar i den gamla bostaden och då skapas ingen vakans på marknaden. Den 

avflyttade bostaden kan också förbli tom, om den exempelvis ska genomgå renovering, 

eller inte blir såld. 

Det finns också bortfall i studien som brutit flyttkedjan, t ex att vi inte hittat information om 

vem som flyttat eller att den inflyttade inte velat delta i studien. En flyttkedja skapas alltså 

bara om det flyttande hushållet lämnar en bostad som blir tillgänglig för någon annan. 

En kedja kan också dela sig i två länkar. Det gör den när två personer flyttar ihop, och 

eventuellt lämnar var sin lägenhet till den reguljära bostadsmarknaden.

Flyttar in från annan kommun
Kejdan bryts (ingen bostad 
blir ledig i Helsingborg)

Kejdan bryts (ingen bostad 
blir ledig i Helsingborg)

Kejdan fortsätter (en bostad 
blir ledig i Helsingborg)

DEBUTANT 

DEBUTANT 

VAKANS 
Flyttar från en reguljär 
bostad i kommunen

Flyttar från icke-reguljära 
bostadsmarknaden
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Så här kan en flyttkedja se ut: Ett äldre par flyttar in i en av de nyproducerade lägenheterna. De flyttar från 
en villa som blir vakant (steg 1). Till denna villa flyttar en ung familj, som lämnar en hyresrätt (steg 2).  
Till hyresrätten flyttar ett ungt par. De flyttar ihop, den ene från föräldrahemmet och den andre från andra-
handslägenhet (steg 3). Kedjan bryts då ingen lämnar en ordinarie bostad till marknaden.

”Flyttkedjornas effekt har ibland ifrågasattas. Man menar att de inte löser de problem vi 

har på bostadsmarknaden idag. Det som oftast påtalats är att inte så många debutanter 

får möjlighet att komma in på bostadsmarknaden när det som byggs ofta är dyra stora 

bostäder. Självklart är det så att de effekter som flyttkedjor skapar på bostadsmarknaden 

inte kan lösa alla problem. Andra åtgärder måste också vidtas för att tex göra det 

möjligt för grupper med svag förankring på marknaden och små resurser att få en 

bostad i det reguljära bostadsbeståndet och inte vara hänvisade till korttidskontrakt, 

andrahandsmarknaden etc. 

Men flyttkedjorna möjliggör för många hushåll att flytta till ett boende som passar dem 

bättre. Och när inte flyttkedjan avslutas med att en debutant från det icke-reguljära 

beståndet får en bostad på marknaden så avslutas de med att någon från en annan 

region får möjlighet att flytta in på den lokala bostadsmarknaden.”

Maria Pleiborn, 

senior rådgivare, bostadsmarknadsexpert och demograf, WSP

NYPRODUKTION STEG 1 STEG 2 STEG 3
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VAKANSER OCH DEBUTANTER

Steg 1 visar den direkta effekten av alla de 460 nyproducerade  bostäderna som ingår i studien. I steg 2, 3 
eller senare samlas utfallet från resterande steg.

Den direkta effekten av nyproduktion (steg 1)  

Studien omfattar totalt 460 nybyggda hyresbostäder i form av lägenheter och radhus i 

varierande storlek, från 1 rok till 6 rok. Totalt sett skapade de nya bostäderna omkring 500 

flyttrörelser i steg 1, dvs genom att de första hyresgästerna flyttade in i nyproduktionen.  

Att antalet flyttar blev fler än antalet bostäder beror på att flera hushåll/personer flyttat 

ihop, och därmed lämnat två bostäder. 

Den direkta effekten blev att 158 hushåll flyttade till Helsingborg (debutanter), att 

sammanlagt 275 bostäder på den reguljära bostadsmarknaden blev vakanta och att 38 

hushåll eller personer kunde lämna den icke-reguljära bostadsmarknaden (debutanter). 

Av de vakanser som skapades i Helsingborg i steg 1 var 153 hyresrätter, 53 bostadsrätter 

och 69 äganderätter i form av villor/hus. 

158 Inflyttade

38 Icke-reguljära

6 Ej angiven

20 Ingen kontakt

2 Ej angiven

28 Ingen kontakt

1 Ej angiven

36 Ingen kontakt

74 Inflyttade

32 Icke-reguljära

47 Inflyttade

19 Icke-reguljära

Hushåll inflyttade från annan kommun

Steg 1 Steg 2 Steg 3 eller senare

Vakanser som skapats i kommunen

Inflyttad från den icke-reguljära bostadsmarknaden

500
flyttrörelser

460
Nyproducerade

bostäder

153 Hyresrätt

53 Bostadsrätt

69 Villa/Hus

84 Hyresrätt

34 Bostadsrätt

21 Villa/Hus

61 Hyresrätt

22 Bostadsrätt

18 Villa/Hus
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Den totala effekten 

Summerar vi alla steg så visar studien att de nyproducerade lägenheterna har skapat 

möjlighet för 279 hushåll att flytta till Helsingborg samt att 89 hushåll från den icke-

reguljära bostadsmarknaden har kunnat etablera sig. Vidare har 515 bostäder i 

Helsingborg blivit vakanta. Av dessa är merparten, 298 hyresrätter, 109 är bostadsrätter 

och 108 villor/hus. 

Den totala effekten om alla identifierade steg summeras.

Den indirekta effekten (steg 2, 3 och senare)  

Tittar vi på följdeffekterna innebär de att mönstret upprepar 

sig, men att ju längre ut i kedjorna vi når desto mer tunnas 

de ut. Detta har flera förklaringar. Dels har inflyttningen till 

kommunen varit mycket stor på senare år, dels etablerar sig 

personer från den icke-reguljära bostadsmarknaden. Inga 

av dessa hushåll skapar bostadsvakanser i Helsingborg. 

Vidare påverkar även ett ökande bortfall resultatet. 

Benägenheten att delta i studien är stor ibland dem som 

flyttat in i nyproduktionen men avtar sedan.  Men även om 

kartläggningen visar många avbrott så har kedjor i upp till 

som mest tio steg identifierats. 

Debutanter

Vakanser

Debutanter

Ej angivet

279

298

109

108

89

9

Inlyttade från annan kommun

Hyresrätter som blivit vakanta

Bostadsrätter som blivit vakanta

Villor/radhus som blivit vakanta

Icke-reguljära bostadsmarknaden

—

Kedjor upp  
till 10 steg
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NYA HELSINGBORGARE

Resultaten visar tydligt att Helsingborgshem genom sin nyproduktion inte bara skapar 

flyttrörelser i staden utan även bidrar till att hushåll från andra kommuner kan flytta 

till Helsingborg. Andelen från en annan kommun är störst i steg 1, vilket indikerar att 

nyproduktionen är särskilt viktig för att möjliggöra denna inflyttning till Helsingborg. 

Detta beror sannolikt på flera faktorer; allmännyttan i en kommun är en känd aktör, 

nyproduktion är mer tillgänglig genom att många lägenheter släpps samtidigt och det 

oftast krävs färre köpoäng för att få en bostad.

Inflyttarna till kommunen kommer i första hand från nordvästra Skåne, Malmö och Lund, 

men även från Stockholm, Halmstad och Göteborg. Omkring 80 % av dem som flyttade in 

från en annan kommun var i yrkesverksam ålder (seniorbostäderna undantagna).

Inflyttningen är störst från Malmö och grannkommunerna, övriga (<2 %) kommer i första hand från 
kommuner i närregionen men även från andra delar av Sverige och från utlandet.

Undersökningen har, som nämnts ovan, avgränsats till Helsingborg, vilket betyder 

att de vakanser som skapats i grannkommunerna inte har studerats. Eftersom 

bostadsmarknaden i en region som nordvästra Skåne hänger ihop så har sannolikt 

vakanta bostäder i t ex Ängelholm och Höganäs attraherat helsingborgare, vilket betyder 

att kedjan leder tillbaka in till Helsingborg. Detta har studien inte tagit hänsyn till, och det 

betyder att effekten på den regionala bostadsmarknaden är större än den som kartlagts. 

Generellt kommer mellan 30 – 40 % av hushållen som flyttat in i de nybyggda 

husen från en annan kommun. Parkhusen på Slottshöjden skiljer sig dock i detta 

sammanhang genom att andelen från annan kommun är lägre, omkring 20 %. Detta 

nyproduktionsprojekt har alltså i högre grad lockat helsingborgare. Detta gäller även för 

seniorbostäderna (om de analyseras separat).

8 8 8 7 5 5 5 4 3 3 2

Inflyttning vanligast förekommande kommunerna (%)

M
alm

ö

Höganäs

Ängelh
olm

La
ndsk

ro
na

Bju
v

Åsto
rp

St
ockh

olm
Lu

nd

Halm
sta

d

Göte
borg

Klip
pan



12 FLYTTKEDJORHELSINGBORGSHEM

Generellt kommer mellan 30-40 % av nyproduktionens hyresgäster från en annan kommun. 

”Både Ringstorpshöjden och Parkhusen, som inkluderar ett antal seniorbostäder, 

har attraherat boende från Helsingborg i stor utsträckning. I tidigare studier ser vi att 

bostäder som passar seniorer (det behöver inte vara uttalade seniorbostäder) genererar 

många inflyttningar från äldre bostäder (ofta villor) i närheten. Nyproduktionen har en 

högre tillgänglighet (t ex ofta med hiss som det äldre bostadsbeståndet ofta saknar) 

vilket passar de äldre hushållen som vill flytta från mer svårskötta större bostäder. Detta 

i sin tur genererar långa flyttkedjor eftersom de äldres bostäder är attraktiva för t ex 

barnfamiljerna. Den attraktiva nyproduktionen Parkhusen ligger dessutom centralt vilket 

också är lockande för den äldre målgruppen.”

Maria Pleiborn, 

senior rådgivare, bostadsmarknadsexpert och demograf, WSP

”Andelen inflyttade från utanför kommunen skiljer sig åt mellan olika delar av 

Helsingborg. Gustavslund är ett av områden med lägst andel nya helsingborgare, bara 

omkring 20 % kommer utifrån. På Fredriksdal i den andra delen av skalan är andelen 44 %. 

Inflyttningen av helsingborgare till de nyproducerade lägenheterna i Ringstorp och 

Elineberg är lägre än för områdena generellt. De nya lägenheterna har alltså i högre 

utsträckning än väntat attraherat hushåll utifrån. Parkhusen på Slottshöjden och 

nybygget på Fredriksdal har däremot haft en högre inflyttning av helsingborgare än 

området generellt har.

Om de första hyresgästerna i nyproduktionen kommer från Helsingborg eller någon 

Ursprung, inflyttade hushåll i nyproduktionen (%)

34 54 6 0 6

Ringstorp+Gustavslund

38 45 12 0 4

Elineberg

35 47 12 2 7

Fredriksdal

22 69 6 3

Parkhusen

Flyttad från annan kommun

Bostad i Helsingborg

Icke reguljär i Helsingborg

Ej angiven

Ingen kontakt

0
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annan kommun är alltså inte helt styrt av det generella flyttflödet till området. Enskilda 

projekt kan attrahera fler eller färre från den egna kommunen, antagligen beroende på 

en rad orsaker så som läge, bostadstyper, pris, bredare exponering samt lättare åtkomst 

för dem med få köpoäng eller ibland förtur för särskilda grupper.”

Peter Karlin, 

samhällsanalytiker, Stadsledningsförvaltningen i Helsingborg
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VAKANSER SKAPADES I HELA KOMMUNEN

Kartorna visar alla bostäder som blivit vakanta i centralorten samt några exempel från mindre orter i 
kommunen. Röda markeringar visar de bostäder som blev vakanta i steg 1(genom inflyttningen i de 
nyproducerade lägenheterna), blå markeringar visar vakanser längre bak i kedjan. En del vakanser har 
också skapats utanför centralorten t ex i Bårslöv, Påarp, Rydebäck och Ödåkra.

Den största effekten, utöver att fler bostäder tillförts bostadsmarknaden, är att ett stort 

antal lägenheter i Helsingborg har blivit vakanta, dvs tillgängliga för ett nytt hushåll. 

Flyttkedjorna har generellt skapat vakanser i hela kommunen, men framförallt i 

centralorten. Detta hänger ihop med att vi i Sverige i första hand flyttar lokalt. Vidare 

finns hyresrätterna i högre grad i centrum och det är inom den upplåtelseformen som 

flyttrörelserna varit störst. 
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Studeras respektive nyproduktionsprojekt var för sig så framträder en bild där 

nyproduktionen har högre attraktionskraft på dem som redan bor i närområdet. Detta 

har sina naturliga förklaringar då man inte sällan vill bo kvar i ”sin del av staden” 

samt att man har kännedom om projektet då man sett det växa fram. Detta visar 

också Helsingborgshems inflyttningsenkäter. Men det är också värt att notera att alla 

nyproduktionsprojekt i förlängningen har skapat vakanser över hela staden, också 

i stadsdelar där hyrorna är generellt lägre. Även de mer profilerade projekten som 

Parkhusen och Ringstorsphöjden har gett vakanta lägenheter på exempelvis Dalhem 

och Drottninghög, stadsdelar från miljonprogramstiden.

Exempel på faktiska flyttkedjor som skapades med anledning av att Helsingborgshem byggde Ringstorpshöjden

Ville bo mer praktiskt
i seniorboende

Ville bo modernt/nytt,
trafiken störde

Trött på Dalhem,
ville ha mer plats

Ville bo större  
och modernt

?

Ville ha egen  
lägenhet

Ville flytta till  
Helsingborg

Ringstorpsv. 30

2 rok

9 280 kr/mån

Elinebergspl. 6

3 rok

6 089 kr/mån

Lägervägen. 29 A

3 rok

7 000 kr/mån

DEBUTANT

Inflyttad från 

Malmö

Ville ha bättre utsikt
och större balkong

Ville flytta till  
Helsingborg

Ringstorpsv. 26

3 rok

10 470 kr/mån

Järnvägsgatan 29

4 rok

11 000 kr/mån

Ringstorpsv. 26

2 rok

8 700 kr/mån

Dalhemsv. 112 B

4 rok

8 200 kr/mån

Wienergatan 5

1 rok

3 052 kr/mån

Rökullagatan 4 C

4 rok

7 001 kr/mån

DEBUTANT

Inflyttad från 

 Åstorp

DEBUTANT

Inneboende
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UPPLÅTELSEFORMER

Kartorna visar vakanser som skapats utifrån upplåtelseform (okänd upplåtelseform har inte markerats  
i kartan).
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Fördelningen av vakanser utifrån upplåtelseformer visar också på stor spridning. Av 

alla de omkring 500 vakanser som skapats var 58 % hyresrätter, 21 % bostadsrätter 

och lika många eget ägande i form av hus/villa.  Omkring en fjärdedel av de berörda 

hyresrätterna fanns i Helsingborgshems bestånd. Var vakanserna är lokaliserade 

återspeglar också hur de olika upplåtelseformerna är fördelade över staden. I exempelvis 

Mariastaden och centrum har både hyresrätter, bostadsrätter och villor blivit lediga, 

eftersom här finns ett blandat utbud, medan vakanta hyresrätter är vanliga i andra delar 

av staden. 

De olika projekten har till viss del lockat olika grupper från bostadsmarknaden i 

Helsingborg. Andelen från hyresrätt var högst på Ringstorpshöjden och Fredriksdal, 

medan hushåll från eget ägande i högre utsträckning har flyttat till Parkhusen och 

Elineberg. 

Nyproduktionsprojekten har lockat olika målgrupper.

”Av Helsingborgs 140 000 invånare bor ca 39 % i hyresrätt, 36 % i äganderätt och 22 % i 

bostadsrätt. Under 2016 gjordes över 16 000 flyttar inom kommunen. Boende i hyresrätt 

står för ca 55 % eller runt 9 000 av dessa, medan de som bor i bostadsrätt står för 21 

% och de i äganderätt för cirka 19 % (okänd upplåtelseform står för nästan 5 % av alla 

flyttar). Personer i hyresrätt flyttar alltså mer än deras andel av befolkningen och de mer 

trögrörliga upplåtelseformerna flyttar i lägre utsträckning. Fördelningen av vakanser 

utifrån upplåtelseformer som beskrivs i studien stämmer därmed väl överens med den 

övergripande bilden för kommunen.

Omkring 56 % av dem som flyttar till Helsingborg från andra kommuner gör det till  

hyresrätter, 24 % till bostadsrätter och 16 % till äganderätter. Det är en fördelning som 

liknar flyttningen inom Helsingborg. Fördelningen är också liknande för dem som flyttar in 

från utlandet.” 

Peter Karlin, 

samhällsanalytiker, Stadsledningsförvaltningen i Helsingborg

Vakanser fördelat på upplåttelseform, steg 1 (%) Hyresrätt

Bostadsrätt

Villa/radhus (äganderätt)

54 20 16

Ringstorp+Gustavslund

37 15 26

Elineberg

50 6 22

Fredriksdal

43 19 26

Parkhusen
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Många har fått in en fot

Gruppen från den icke-reguljära bostadsmarknaden som genom nyproduktionen och 

de uppkomna flyttkedjorna fått möjlighet att etablera sig utgörs i första hand av personer 

som tidigare bodde i föräldrahemmet. Näst flest kom från ett andrahandsboende 

medan studenterna endast utgjorde en liten del. Totalt sett medverkade de identifierade 

flyttrörelserna till att cirka 90 hushåll/personer från den icke-reguljära bostadsmarknaden 

fick en egen bostad.

Andelen från den icke-reguljära bostadsmarknaden i steg 1 var bara marginellt mindre 

än längre bak i kedjorna. Ett utfall som kan verka förvånade med hänsyn till att de nya 

bostäderna generellt ligger i ett högre prissegment och att personerna från den icke-

reguljära bostadsmarknaden i hög grad kommer från föräldrahemmet. Detta visar att 

nyproduktionen också möjliggör för denna grupp att få in en fot på bostadsmarknaden 

och kan sannolikt kopplas till det faktum att det krävs färre köpoäng för dessa bostäder. 

Studerar vi respektive projekt ser vi att Fredriksdal och Elineberg har en högre andel 

från den icke-reguljära bostadsmarknaden. Detta beror sannolikt på att lägenheterna 

här ligger på en något lägre prisnivå än övriga, samt att lägenheterna generellt sett är 

mindre. De lockar helt enkelt den målgruppen. Studien visar också att denna grupp ofta 

söker just en ny/modern lägenhet. Tittar vi sedan på boendetiden utgör de unga vuxna 

en större andel av de som bor en kortare tid, men detta följer en generell trend där unga 

står för en övervägande del av alla flyttar som sker under ett år i Sverige.

”Unga vuxna är ännu inte etablerade på en plats – varken på bostadsmarknaden eller 

på arbetsmarknaden. De flyttar längre än andra åldersgrupper och de flyttar oftare 

– de flyttar till studieorten, till nya arbeten och mellan partners. De flyttar dessutom 

ofta ”ofrivilligt” i och med att de inte har egna kontrakt och därmed blir hänvisade till 

korttidskontrakt, andra och tredje hand etc.”

Maria Pleiborn, 

senior rådgivare, bostadsmarknadsexpert och demograf, WSP
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Unga står för en stor del av alla flyttar i Helsingborg.

”När vi flyttar är till stor del styrt av livsfas och ålder. Trots att Sverige är ett av de länder 

i Europa där man flyttar hemifrån tidigast (Eurostat 2017) bor många unga vuxna kvar 

hos sina föräldrar. När dessa väljer att flytta hemifrån är de en del av den icke-reguljära 

bostadsmarknaden. I Helsingborg sker detta vanligen någon gång mellan 19 – 24 år,  

men vid 25 års ålder bor fortfarande 1 av 5 kvar hos sina föräldrar. 

Unga vuxna mellan 20 – 30 år står för en stor andel av alla flyttar. De lämnar 

föräldrahemmet, flyttar för studier, för kärlek eller för arbete. De är i många fall nya in 

på bostadsmarknaden och byter bostad ofta. Av dem som flyttar in till Helsingborg är 

omkring 40 % mellan 20 – 30 år. Andelen unga som flyttar inom kommunen något lägre 

cirka 30 %.”

Peter Karlin, 

samhällsanalytiker, Stadsledningsförvaltningen, Helsingborgs stad

Effekten varierar utifrån bostäderna storlek

För varje nyproducerad lägenhet har i genomsnitt 1,9 bostäder blivit tillgängliga i 

Helsingborg. En relativt låg siffra, men den ska ses i ljuset av att antalet debutanter 

är stort, framförallt på grund av den mycket stora inflyttningen till kommunen. Hade 

färre hushåll från andra kommuner flyttat in så hade fler lägenheter blivit vakanta i 

Helsingborg. Kedjans längd påverkas också av hur vi begränsat studien geografisk – ju 

mindre område eller kommun desto kortare kedja. Även bortfallet påverkar kedjornas 

beräknade längd.

Effekten kan även studeras utifrån olika lägenhetsstorlekar, dvs hur många flyttar en 

viss lägenhetstyp har skapat. Ju större lägenheten är, desto större har effekten på 

bostadsmarknaden varit. 1 rok har i snitt gett upphov till 1,5 tillgängliggjorda bostäder, 

medan 3 rok har gett en effekt på 2,0 bostäder och de största (5 rok och 6 rok) genererar 

mellan 2,4 och 2,7 lediga lägenheter. 

Ålder

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

1          11          21          31          41          51          61          71          91          61          71          81          91          101

Inflyttning

Flyttningar inom kummun
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Det totala antalet flyttar i förhållande till antalet producerade lägenheter visar hur stor effekt varje 
lägenhet ger. 

”Detta ligger i linje med resultaten från tidigare flyttkedjestudier i andra kommuner och 

regioner: Ju större och framför allt dyrare bostäder som byggts i nyproduktionen desto 

längre har kedjorna blivit. Det är inte så konstigt i och med att de som har möjlighet att 

flytta in i stora dyra bostäder med stor sannolikhet flyttar från en bra bostad som i sin 

tur medför att kedjan går vidare. Om nyproduktionen består av små billiga lägenheter 

minskar andelen som lämnar en bostad efter sig på marknaden och då bryts kedjorna 

snabbare. Detta innebär förvisso att ett antal hushåll får tillgång till ny prisvärd bostad, 

men det ger färre rörelser som skulle skapat bättre matchning på bostadsmarknaden 

som helhet”

Maria Pleiborn,

senior rådgivare, bostadsmarknadsexpert och demograf, WSP

”I Helsingborg finns det nästan 900 ensamstående över 75 år som bor i ett småhus. 

Omkring 70 % av dem bor i ett hus med en boyta större än 100 kvm. Det finns därmed 

potential för att öka flyttrörelserna inom kommunen genom att utveckla bostäder som 

kan attrahera denna grupp.”

Peter Karlin,  

samhällsanalytiker, Stadsledningsförvaltningen, Helsingborgs Stad

1 rum o kök

Bostadens
storlek Nyproduktion Vakanser Debutanter

Summa
flyttande hushåll Effekt

2 rum o kök

3 rum o kök

4 rum o kök

5 rum o kök

6 rum o kök

Summa

44 34 30 64 1,5

126 130 256 1,8

258 177 435 2,2

70 27 97 2,4

22 10 32 2,4

5

515

3

380

8

892

2,7

1,9

142

216

41

14

3

460
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Vad är det som driver flyttningarna?

I studien ser vi att ändrade familjeförhållande är den enskilt vanligaste anledningen till 

att hushåll/personer väljer att flytta. Detta är inte så konstigt då detta omfattar personer 

i alla delar av livet; från unga vuxna som lämnar föräldrahemmet, till skilsmässor, nya 

familjekonstellationer och vuxna som blir ensamma i hushållet efter att barnen flyttat ut 

samt äldre som förlorar sin respektive. Andra vanliga anledningar till flytt är önskan om att 

byta bostadsområde/läge, att bo i nybyggt, bo större och få ett mer lättskött boende.

Anledningarna till flytt (alla tillfrågade/flervalsfråga). Under rubriken ”Annat” döljer sig pris/
boendekostnad, flytta hemifrån (vilken hade kunnat kategoriseras i ”Ändrade familjeförhållanden”) och 
specifika anledningar kopplade till bostadens standard och utrustning samt att de ville sälja en villa eller 
bostadsrätt eller att de flyttat in temporärt i väntan på något annat.

Drivkrafterna skiljer sig åt mellan olika grupper

Om vi skiljer på olika steg i kedjan och de olika boendeformerna så syns tydliga skillnader 

i motiven till flytt. Personer som flyttar från ett eget ägande i villa/hus in i en nyproducerad 

lägenhet gör det i högre grad för att få ett mindre och mer lättskött boende, samt att de 

vill bo nytt och modernt. Vi ser också att vissa av våra projekt, till exempel Parkhusen, i 

högre grad lockar just denna grupp. Längre bak i kedjan (steg 2, 3 osv) genereras flytt 

från villa/hus främst av ändrade familjeförhållanden och önskan om att bo mindre.

Flytt från hyresrätt in i nyproduktionen drivs i hög grad av önskan om att byta 

bostadsområde och att vilja bo nytt och modernt, mer av klassisk bostadskarriär. 

Från hyresrätt längre bak i kedjan handlar det om att flytta till större samt att byta 

bostadsområde. 

Anledning till flytt, totalt (%)

38

21

14

14

13

12

10

7

5

2Ville byta hyrevärd

Ville korta pendlingstiden (bo närmare arbetsplats)

Ville ha ett mer praktiskt boende- med hiss, i ett plan eller liknande

Ville bo mindre

Ville ha ett mer lättskött boende - slippa underhåll och skötsel

Ville bo större

Ville bo i nybyggd/modern lägenhet

Ville byta bostadsområde/läge

Ändrade familjeförhållanden

Annat
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Gruppen som flyttar från boende hos föräldrar/inneboende uppger föga förvånande att 

det viktigaste skälet är ändrade familjeförhållande, men det är värt att notera att för dem 

från denna grupp som flyttar in i nyproduktionen så är just önskan om ett nytt/modern 

boende viktigt. 

Att nyproduktionen fyller en annan viktig funktion framkommer i Helsingborgshem 

inflyttningsenkäter. Genom att det är lättare (krävs färre köpoäng) att få en 

nyproducerad lägenhet fungera dessa ibland som ett mellansteg, inför ett boende 

som till exempel inte är färdigbyggt eller väntan på att rätt objekt ska dyka upp. Det är 

inte en långsiktig hyresgäst för Helsingborgshem, men det bidrar till en välfungerande 

bostadsmarknad.

Villa/radhus 

(eget ägande)
Bostadsrätt Hyresrätt

Boende hos 

föräldrar/inne-

boende

Annat

Ville bo mindre 24 18 5 0 0

Ville bo större 0 5 12 12 0

Ville ha ett mer lättskött boende - 

slippa underhåll och skötsel
44 18 5 0 0

Ville ha ett mer praktiskt boende- 

med hiss, i ett plan eller liknande
10 5 13 0 0

Ville bo i nybyggd/modern lä-

genhet
22 16 26 23 0

Ville byta bostadsområde/läge 6 13 27 12 0

Ville korta pendlingstiden (bo 

närmare arbetsplats)
5 5 4 0 0

Ville byta hyresvärd 0 3 4 4 33

Ändrade familjeförhållanden 22 13 14 42 67

Annat 21 39 3 50 0

Anledning, vid flytt till nyproduktion steg 1, (%)
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Villa/radhus 

(eget ägande)
Bostadsrätt Hyresrätt

Boende hos 

föräldrar/inne-

boende

Annat

Ville bo mindre 18 11 5 0 0

Ville bo större 6 26 37 10 0

Ville ha ett mer lättskött boende - 

slippa underhåll och skötsel
9 4 0 0 0

Ville ha ett mer praktiskt boende- 

med hiss, i ett plan eller liknande
6 7 0 0 0

Ville bo i nybyggd/modern lä-

genhet
0 0 3 0 0

Ville byta bostadsområde/läge 6 7 15 0 0

Ville korta pendlingstiden (bo 

närmare arbetsplats)
3 11 3 5 0

Ville byta hyresvärd 0 0 2 0 0

Ändrade familjeförhållanden 39 11 12 42 0

Annat 45 59 51 62 100

Anledning, vid flytt längre bak i kedjan steg 2,3 osv (%)
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SAMMANFATTNING 

Utgångspunkt för studien har varit 460 nyproducerade bostäder i form av lägenheter och 

radhus som Helsingborgshem tillförde bostadsmarknaden i Helsingborg mellan januari 

2015 – maj 2016. De flyttkedjor som skapades med anledning av dessa nya bostäder 

innebar att omkring 500 andra bostäder blev vakanta i Helsingborg. Av vakanserna som 

skapats var cirka 300 hyresrätter, drygt 100 bostadsrätter och lika många hus/villor. Detta 

är en bra men något låg siffra, vilken beror på att inflyttningen till Helsingborg är stor. När 

vakanta lägenheter tillfaller ett hushåll som kommer utifrån så lämnar de inte en bostad 

i Helsingborg efter sig, och kedjan bryts därmed. Även hushåll eller personer från den 

icke-reguljära bostadsmarknaden (boende i föräldrahemmet, andra hand, korttid osv) 

påverkar flyttkedjornas längd, då inte heller de lämnar en ordinarie bostad. Samtidigt är 

båda dessa gruppers tillgång till en bostad av stor betydelse för stadens utveckling.

De vakanser som skapades återfanns över hela kommunen, men med en stor 

koncentration till centralorten. När varje nybyggnadsprojekt studeras var för sig 

framträder skillnader, exempelvis mellan vilka  grupper som har attraherats. Samtidigt 

förtydligas bilden av att alla projekt har skapat vakanser som är spridda över hela 

staden, även i områden med generellt lägre hyresnivåer. De har också skapat vakanser 

inom alla upplåtelseformer. De nyproducerade bostäderna lockade dock i högre grad 

hushåll från eget ägande i form av hus/villa, än de bostäder som frigjordes längre bak i 

kedjorna. 

När det gäller inflyttning till Helsingborg, är nyproduktionen en nyckelfaktor. Aktuella 

projekt möjliggjorde för sammanlagt cirka 280 hushåll att flytta till Helsingborg 

och andelen var högst i det första steget, dvs bland dem som flyttade in i de nya 

lägenheterna. Inflyttarna kom i första hand från nordvästra Skåne och Malmö och 

majoriteten var i yrkesverksam ålder.

Den övergripande slutsatsen är att nyproduktionen av hyresrätter är av stor betydelse 

för bostadsmarknaden och för stadens utveckling som helhet. Genom att tillföra nya 

bostäder skapas flyttrörelser som innebär att bra bostäder i det befintliga beståndet 

frigörs och  detta bidrar till bättre matchning på bostadsmarknaden. Att olika typer av 

nya bostäder tillförs medför att olika behov tillgodoses. Vissa nya bostäder lockar i högre 

grad villaägaren medan andra möjliggör för  unga att etablera sig, och de kedjor som 

uppstår skapar ett brett utbud av vakanser i hela kommunen.
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KÄLLOR

Flyttstudier genomförda av:

- Marknadsundersökarna AB, nybyggnadsprojekt på Ringstorpshöjden och Gustavslund

- Enkätfabriken AB nybyggnadsbyggprojekt på Slottshöjden (Parkhusen), Elineberg och Fredriksdal 

Internt material:

- Helsingborgshems fastighetssystem, FAST 2

- Helsingborgshems inflyttningsenkäter skickas till första hyresgästen som flyttar i  nyproducerad lägenhet

Externt material:

- Offentlig statistik 

Expertkommentarer:

Maria Pleiborn, 

senior rådgivare bostadsmarknadsexpert och demograf, WSP 

Peter Karlin, 

Stadsledningsförvaltningen Helsingborgs stad
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har blivit lediga
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Förord
Rörligheten på bostadsmarknaden är en viktig mekanism för att såväl nya 

som befintliga bostäder ska nyttjas på bästa sätt och för att människor ska 

kunna hitta rätt bostad till aktuell livssituation. Flyttkedjor är det begrepp som 

används för att beskriva hur rörligheten mellan bostäder skapar vakanser och 

möjliggör för debutanter att etablera sig på bostadsmarknaden.

För Helsingborgshem, som den enskilt största aktören på bostadsmark-

naden i en av landets större städer, är det betydelsefullt att analysera hur 

bostadsmarknaden fungerar. Det hjälper oss att förstå hur vi kan bidra till att 

människor får möjlighet att hitta en bostad som matchar deras behov.

Detta är vår andra studie av flyttkedjor. Den visar, vilket även den första 

studien gjorde, att våra nyproducerade bostäder bidrar till att frigöra bostäder 

i hela Helsingborg, att de underlättar för inflyttning till staden och möjliggör för 

fler att etablera sig på bostadsmarknaden. 

Vi ser det som särskilt viktigt att det frigörs bostäder i stora delar i Helsingborg. 

Det innebär att en stor bredd av lägenheter blir tillgängliga, vilket bidrar till att  

människor kan få in en fot på bostadsmarknaden i Helsingborg, samtidigt som  

de som redan har en bostad kan hitta alternativ som bättre passar deras behov.

En skillnad i den här studien jämfört med den förra är att vi har hyrt ut 

delar av de nya bostäderna med förtur till våra egna hyresgäster. Syftet med 

boendeförtur har varit att öka rörligheten ytterligare i vårt eget bestånd, vilket 

studien indikerar att vi har lyckats med.  

 

 

Trevlig läsning! 

Jonas Hansson

"Vi ser det som särskilt viktigt att det frigörs 
bostäder i stora delar i Helsingborg."
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Inledning Bakgrund
För att förstå den lokala bostadsmarknaden har Helsingborgshem under  

senare år studerat de flyttkedjor som uppkommer i samband med att vi bygger 

bostäder. Den första studien som blev klar i slutet av 2017 utgick ifrån 460 

lägenheter och radhus, byggda från årsskiftet 2014/2015 till halvårsskiftet 2016. 

I den studien såg vi att det skapades över 500 vakanser i Helsingborg och att 

nyproduktionen möjliggjorde för såväl inflyttning till kommunen som att personer 

som stod utanför bostadsmarknaden fick in i en fot.  

I delstudie 2 har effekterna av ytterligare 177 hyresrätter byggda från halv-

årsskiftet 2016 till och med första kvartalet 2018, följts upp. Nyproduktionstakten 

hos Helsingborgshem har under perioden således varit lägre. Det beror på att 

vi har tagit ett steg tillbaka, påbörjat färre projekt medan den privata mark-

naden tillfört en större andel nya bostäder. Utbudet av nya bostäder har totalt 

sett i Helsingborg varit högre än under tiden för den första studien. Framförallt 

andelen nya hyresrätter har varit högre. 

Hur utbud och efterfrågan ser ut under olika perioder har stor påverkan på 

utfallet i en flyttkedjestudie. Det medverkar till att det kan vara svårt att rakt av 

jämföra resultaten. Vidare synliggör Helsingborgshems kartläggningar endast 

en liten del av de flyttkedjor som nyproducerade bostäder triggar igång i 

Helsingborg. Men även om bilden som tecknas endast visar en mindre del 

av rörelserna på bostadsmarknaden så är det en viktig pusselbit för att förstå 

dess mekanismer. För att ytterligare fördjupa och bredda vår kunskap kring 

hur bostadsmarknaden fungerar är vår målsättning att även i fortsättningen 

kartlägga de flyttkedjor som uppstår i samband med att vi tillför nya bostäder 

i Helsingborg. 

De flyttkedjestudier som har genomförts i Sverige sedan tidigare är antingen 

inte aktuella eller har endast omfattat ett mindre antal bostäder. Det är dessutom 

inte helt enkelt att jämföra resultaten eftersom metodiken ibland skiljer sig åt.  

I vår studie har till exempel inte vakanser som skapats utanför kommunen  

ingått i studien, vilket innebär att resultaten inte kan jämföras med studier där 

en större bostadsmarknadsregion har ingått. Det saknas alltså i stort jämför- 

bara, evidensbaserade studier. Forskare vid Malmö Universitet har nyligen  

genomfört en litteraturöversikt av befintlig forskning om bostadsflyttkedjor.  

Även här konstateras att forskning kring flyttkedjor generellt är äldre och  

i stort sett utdaterad.
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Genomförande
Helsingborgshem har genomfört utredningen med hjälp av undersöknings- 

företaget Enkätfabriken. Vi har kartlagt flyttkedjorna stegvis med utgångspunkt 

från de hyresgäster som flyttat in i Helsingborgshems nyproducerade bostäder. 

Företaget har kontaktat var och en av dessa antingen genom e-post eller via 

telefon, och därigenom fått uppgifter om deras tidigare bostad. Därefter har 

de kontaktat den tidigare bostadens nya hushåll och så vidare. Utöver personlig 

kontakt med berörda hushåll har Skatteverket, Helsingborgshems fastighetssystem 

och andra fastighetsägare samt allmänna register bidragit med information 

som hjälpt till att kartlägga de flyttmönster som uppstått. Studien har pågått 

under flera års tid, och den här rapporten är en summering av tre delprojekt.  

Med tio till tolv månaders fördröjning från att de första hyresgästerna har flyttat 

in i respektive projekt har kartläggningen påbörjats. Insamling av information 

har pågått i omkring fyra månader.

Vi har avgränsat undersökningen till Helsingborg, vilket betyder att de 

vakanser som skapats i grannkommunerna inte har studerats. Eftersom bo-

stadsmarknaden i en region som nordvästra Skåne hänger ihop har sannolikt 

vakanta bostäder i till exempel Ängelholm och Höganäs attraherat helsing-

borgare, vilket betyder att kedjan leder tillbaka in till Helsingborg. Detta har vi 

inte tagit hänsyn till i studien, och det betyder att effekten på den regionala 

bostadsmarknaden är större än den som kartlagts. 

I den här studien var vår målsättning att även kartlägga hyresnivåerna i de 

hyresrätter som frigjorts. Detta visade sig emellertid vara svårt. Många av de 

svarande ville inte uppge sin hyra. I flera fall har kedjorna kunnat härledas  

genom sökningar hos exempelvis Skattemyndigheten och då finns inte uppgifter  

om hyran att tillgå. Detta innebär att vi endast har uppgifter om hyran för cirka 

40 procent av hyresrätterna. Med anledning av att underlaget är knapphändigt 

har vi valt att inte dra några slutsatser utifrån detta, även om vi ser att det 

frigjorts hyresrätter i olika prissegment.  

 

Följande nyproduktionsprojekt har ingått i studien:

Maria Gård
Mariastaden är en växande stadsdel, 

cirka fem km nordost om Helsingborgs 

centrum. Området utgörs av äldre hus 

i parkmiljö och nyare bebyggelse som 

tillkommit från slutet av 1990-talet. Här 

har vi genom projektet Maria Gård till-

fört drygt 75 lägenheter, varav de flesta 

är radhus men även ett flerfamiljshus 

och etagelägenheter i tre plan med tak-

terrass. Husen som är samlade kring tre 

gårdsmiljöer blev klara i etapper mellan 

juli 2016 och maj 2017.
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Husensjö
Husensjö är ett område i utkanten av centrum med blandad bebyggelse.  

Helsingborgshems bestånd i området utgörs av flerfamiljshus och radhus byggda 

på 1980-talet. Här har vi i ett förtätningsprojekt tillfört 60 stycken prisvärda 2:or 

och 3:or (52 av dessa ingår i studien). Projektet blev klart våren 2017 och lägen- 

heterna hyrdes ut dels enligt ordinarie uthyrningsrutiner, med köpoäng, dels 

genom förtur. Det innebar ett erbjudande om förtur för hyresgäster boende hos 

Helsingborgshem med en hyra som inte fick överskrida 80 procent av den nya 

hyran. Motivet till detta var att frigöra billigare lägenheter. Totalt 23 lägenheter 

hyrdes ut med förtur.

Rydebäck
Rydebäck är en av kommunens mer 

expansiva stationsorter. Här har vi byggt 

ett 50-tal hyresrätter i tre flerfamiljshus. 

Projektet är Helsingborgshems första 

fastighet i stadsdelen som till över- 

vägande del utgörs av villabebyggelse, 

men där det under senare år växt fram 

en mer tät och storskalig bebyggelse  

i anslutning till stationen. Inflyttningen 

genomfördes under första kvartalet 

2018. I Rydebäck tillämpades förtur  

oavsett tidigare hyra till en del av lägen- 

heterna, vilket resulterade i att tio lägen- 

heter hyrdes ut med förtur till hushåll som 

redan var boende hos Helsingborghem. 

Varför har vi erbjudit förtur?

Helsingborgshems uppdrag handlar om att bidra till en fungerande bostadsmark-

nad, där det finns tillgängliga lägenheter och därmed möjlighet att anpassa sitt 

boende till livets olika faser. Pilotprojekten med förtur till nyproducerade lägenheter 

för våra hyresgäster är ett sätt för oss att utforska och lära oss mer om hur vi kan 

bidra till ökad rörlighet.
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Flyttkedjor – hur funkar det?
En flyttkedja är den rörelse som uppstår på bostadsmarknaden när en person 

eller ett hushåll med flera personer flyttar till ett nytt boende och då frigör sin 

föregående bostad, till vilket ett annat hushåll flyttar och då frigör sin bostad, 

till vilken en tredje part flyttar och så vidare. I aktuell studie startar flyttkedjan  

i och med att en person eller ett hushåll flyttar in i någon av de nyproducerade 

lägenheter som ingått i undersökningen. Kedjan utgörs således av de följdflyttar 

som uppstår. I undersökningen identifieras de flyttar som skapar vakanser på 

den reguljära bostadsmarknaden i Helsingborg. 

Flyttar in från annan kommun
Kedjan bryts (ingen bostad 
blir ledig i Helsingborg)

Kedjan bryts (ingen bostad 
blir ledig i Helsingborg)

Kedjan fortsätter (en bostad 
blir ledig i Helsingborg)

DEBUTANT 

DEBUTANT 

VAKANS 
Flyttar från en reguljär 
bostad i kommunen

Flyttar från icke-reguljära 
bostadsmarknaden

Flyttkedjor utvecklas när ordinarie bostäder i Helsingborg blir lediga för ett nytt hushåll.

En kedja bryts när ingen vakans skapas,  
det vill säga när en debutant flyttar in. 
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En kedja bryts när ingen vakans skapas, det vill säga när en debutant flyttar in. 

I studien skiljer vi mellan två typer av debutanter. De som flyttar in från en annan 

kommun och de som kommer från den icke-reguljära bostadsmarknaden i 

Helsingborg. Att komma från den icke-reguljära bostadsmarknaden innebär 

att det föregående boendet är en studentlägenhet, andrahandsbostad, för-

äldrahem eller annan typ av inneboende, det vill säga ingen vakans skapas  

i vanlig mening. Kedjan bryts också om en del av hushållet bor kvar, exempel- 

vis vid en separation där den ena parten bor kvar i den gamla bostaden  

och det därmed inte skapas någon vakans på marknaden. Den avflyttade  

bostaden kan också förbli tom, om den exempelvis ska genomgå 

 

renovering eller inte blir såld, då skapas inte heller en vakans. Det finns också 

bortfall i studien som innebär att flyttkedjan brutits, till exempel att vi inte hittat 

information om vem som flyttat eller att någon inte velat delta i studien.  

I delstudie 2 är detta bortfall betydligt mindre än i föregående rapport.  

Anledningen till detta är att Enkätfabriken förfinat rutiner och metod samt att 

Skatteverket har kunnat användas i högre grad än tidigare.

En flyttkedja skapas alltså bara om det flyttande hushållet lämnar en 

bostad i Helsingborg som blir tillgänglig för någon annan. En kedja kan också 

dela sig i två länkar. Det gör den när två personer flyttar ihop, och eventuellt 

lämnar var sin bostad till den reguljära bostadsmarknaden.

NYPRODUKTION STEG 1 STEG 2 STEG 3

STEG 3

Så här kan en flyttkedja se ut. Ett äldre par flyttar in i en av de 
nyproducerade lägenheterna. De flyttar från en villa som blir 
vakant (steg 1). Till denna villa flyttar en ung familj, som lämnar en 
hyresrätt (steg 2). Till hyresrätten flyttar ett ungt par. De flyttar ihop, 
den ene från föräldrahemmet och den andre från andrahands- 
lägenhet (steg 3). Kedjan bryts då ingen lämnar en ordinarie 
bostad till marknaden. 
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Hushåll inflyttade från annan kommun

Vakanser som skapats i kommunen

Inflyttad från den icke-reguljära bostadsmarknaden

50 Inflyttade

13 Icke-reguljära

0 Ej angiven

11 Ingen kontakt

0 Ej angiven

1 Ingen kontakt

0 Ej angiven

0 Ingen kontakt

40 Inflyttade

12 Icke-reguljära

33 Inflyttade

15 Icke-reguljära

Steg 1 Steg 2 Steg 3 eller senare

177
Nyproducerade

bostäder

90 Hyresrätt

13 Bostadsrätt

16 Villa/Hus

37 Hyresrätt

16 Bostadsrätt

9 Villa/Hus

40 Hyresrätt

22 Bostadsrätt

14 Villa/Hus

Steg 1 visar den direkta effekten av alla de 177 nyproducerade bostäderna som ingår i studien. I steg 2, 3 eller senare samlas utfallet från resterande steg.
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Den direkta effekten av nyproduktion (steg 1) 
Studien omfattar totalt 177 nybyggda hyresbostäder i form av lägenheter och 

radhus i varierande storlek, från 2 rok till 4 rok. Totalt sett skapade de nya bostä-

derna 193 flyttrörelser i steg 1, det vill säga genom att de första hyresgästerna 

flyttade in i nyproduktionen. Att antalet flyttar totalt sett blev fler än antalet 

nyproducerade bostäder beror på att flera hushåll/personer flyttat ihop, och 

därmed lämnat två bostäder. 

Den direkta effekten, i steg 1, innebar att 50 hushåll kunde flytta till Helsing-

borg (debutanter), att sammanlagt 119 bostäder på den reguljära bostads-

marknaden blev vakanta och att 13 hushåll eller personer kunde lämna den 

icke-reguljära bostadsmarknaden (debutanter). Av de vakanser som skapa-

des i Helsingborg i steg 1 var 90 hyresrätter, 13 bostadsrätter och 16 ägande-

rätter i form av villor/hus. 

Fördelningen i steg 1 i aktuell delstudie skiljer sig något i jämförelse med 

delstudie 1. En större andel lämnar en hyresrätt som därmed blir vakant 

medan en mindre andel av hushållen är inflyttade från en annan kommun. 

Det kan finnas flera förklaringar till detta, men en av dem är troligen att vi har 

erbjudit befintliga hyresgäster förtur och därmed frigjort en större andel hyresrätter. 

Att färre är debutanter från andra kommuner har troligen fler förklaringar, 

exempelvis att utbudet av hyresrätter hos andra aktörer varit stort och attraherat 

hushåll utifrån och att projektens läge och utformningen i högre grad har lockat 

människor från närområdet.

Av totalt 193 flyttrörelser i steg 1 (dvs de som flyttade in i Helsingborgshems nyproducerade 
lägenheter) lämnade merparten en annan hyresrätt i Helsingborg. I föregående studie var en 
större andel inflyttade från en annan kommun.

Delstudie 2, steg 1 (%)

25,9

Inflyttade

46,6

Hr

6,7

Brf

8,3

Är

6,7

Icke-reg

5,7

Ej kontaktEj angivet

0

Delstudie 1 (steg 1) (%)

32,6

Annan 
kommun

31,5

Hr

10,9

Brf

14,2

Är

7,9

Icke-reg Ej angivet

0,2

Ej kontakt

2,7
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Den indirekta effekten (steg 2, 3 och senare) 
Följer vi kedjorna framgår att mönstret upprepar sig, men att ju längre ut i 

kedjorna vi når desto mer tunnas de ut. Detta beror dels på att hushåll flyttar 

till kommunen, dels att personer från den icke-reguljära bostadsmarknaden 

etablerar sig. Inga av dessa hushåll skapar bostadsvakanser i Helsingborg, 

utan är så kallade debutanter. Vidare påverkar ett visst bortfall resultatet. 

Den totala effekten 
Summerar vi alla steg så visar delstudie 2 att de nyproducerade lägenheter-

na har skapat möjlighet för 123 hushåll att flytta till Helsingborg samt att 40 

hushåll eller personer från den icke-reguljära bostadsmarknaden har kunnat 

etablera sig. Vidare har 257 bostäder i Helsingborg blivit vakanta. Av dessa är 

167 hyresrätter,  

51 bostadsrätter och 39 villor/hus.

Debutanter

Vakanser

Debutanter

Ej angivet

123

167

51

39

40

0

Inlyttade från annan kommun

Hyresrätter som blivit vakanta

Bostadsrätter som blivit vakanta

Villor/radhus som blivit vakanta

Icke-reguljära bostadsmarknaden

—

Den totala effekten om alla identifierade steg summeras.
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Studeras varje projekt var för sig så ser vi att andelen debutanter från annan 

kommun skiljer sig åt något, men är generellt lägre än i delstudie 1.

Nya helsingborgare
Resultaten från kartläggningen visar att Helsingborgshem genom sin nypro-

duktion inte bara skapar flyttrörelser inom staden utan också bidrar till att 

hushåll från andra kommuner kan flytta till Helsingborg. 

Resultaten skiljer sig dock något mellan denna och föregående studie.  

I Delstudie 1 utgjorde 33 procent av flyttrörelserna i steg 1 inflyttande från  

andra kommuner. I aktuell studie är den andelen mindre, 26 procent.  

Detta gäller även de projekt som inte omfattades av förtur, vilket som nämnts 

ovan kan ha fler förklaringar. 

Inflyttarna till kommunen kommer i första hand från Malmö, Bjuv, Lund, Ängel- 

holm och Landskrona. Men det finns även inflyttade från orter längre bort i 

Sverige och från utlandet.

Inflyttade hushåll i nyproduktionen, dvs steg 1 i flyttkedjan (%)

28 58 7 7

Maria Gård

26 66 6 6

Rydebäck

23 67 7

Husensjö

Flyttad från annan kommun

Bostad i Helsingborg

Icke reguljär i Helsingborg

Ingen kontakt

3



14     Flyttkedjor

Vakanser skapades i hela kommunen
Den största effekten, utöver att fler hyresrätter har tillförts bostadsmarknaden, 

är att ett stort antal bostäder i Helsingborg har blivit vakanta, det vill säga 

tillgängliga för nya hushåll. Flyttkedjorna har generellt skapat vakanser i hela 

kommunen, men framförallt i centrum och i stadsdelar där andelen hyresrätter 

är stor, eftersom det är inom den upplåtelseformen som flyttrörelserna varit 

flest. Att fler vakanser skapas i centrum kan också koppat till att bebyggelsen 

är tätare i kärnan och därmed finns där fler hushåll som kan påverkas.

Studeras respektive nyproduktionsprojekt var för sig framträder en bild där 

vissa projekt har högre attraktionskraft på dem som redan bor i närområdet. 

Detta har sina naturliga förklaringar då man ofta tenderar att vilja bo kvar i ”sin 

del av staden” samt att fler har kännedom om projektet då man sett det växa 

fram. Detta är tydligt i exempelvis Rydbäcksprojektet, där flera av inflyttarna 

lämnar en bostad  

i närområdet.

Men det är också värt att notera att alla nyproduktionsprojekt i förläng-

ningen har skapat vakanser över hela staden. Samtliga tre projekt har med-

verkat till att frigöra bostäder i alla typer av stadsdelar, både som en direkt 

effekt och längre ut i kedjorna. Detta innebär att hyresrätter i stadsdelar med 

generellt lägre hyror, exempelvis i våra miljonprogramsområden Drottninghög, 

Dalhem och Fredriksdal blivit vakanta.

Kartorna visar alla bostäder som blivit vakanta i centralorten samt några exempel 
från mindre orter i kommunen. Röda markeringar visar de bostäder som blev  
vakanta i steg 1 (genom inflyttningen i de nyproducerade lägenheterna), blå  
markeringar visar vakanser längre bak i kedjan. 

Nyproduktion

Flytt till nyproduktion

Följdflyttar

Rydebäck
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Exempel på flyttkedjor som genererats av nyproduktionen i Rydebäck

Ville bo mindre

Ville bo i nybyggd/ 
modern lägenhet

Klostervägen 13

Klostervägen 15

Stensögatan 28

Villa/radhus 

7 rok

Bigarrågränd

Bostadsrätt 

4 rok

Laxögatan 28

Villa/radhus 

4 rok

Harlyckegatan 1

Hyresgäst hos 

Helsingborgshem

3 rok

DEBUTANT

Inflyttad från 

annan kommun

Ville bo större

Ville bo större

Ville ha ett mer 
lättskött boende

Ändrade 
familjeförhållanden

Kedjor upp  
till 8 steg har 
identifierats

DEBUTANT

Inflyttad från 

föräldraboende 

i Påarp
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Upplåtelseformer
Fördelningen av vakanser utifrån upplåtelseformer visar också på stor sprid-

ning. Av de 257 vakanser som totalt skapats i Helsingborg var 65 procent hyres- 

rätter, 20 procent bostadsrätter och 15 procent eget ägande i form av hus eller 

villa. Omkring en fjärdedel av de berörda hyresrätterna fanns i Helsingborgs- 

hems bestånd. Av alla vakanser som skapats är andelen hyresrätter något 

större i aktuell delstudie, än i den förra. Detta kan sannolikt härledas till att vi 

genom våra förtursprojekt för ökad rörlighet har medverkat till att frigöra en 

större andel hyresrätter i första steget. En annan tänkbar delförklaring är, som 

tidigare har nämnts, att det i den här delstudien har varit en lägre andel inflyt-

tare från andra kommuner. 

Totalt/Delstudie 2 (%) Hyresrätt (167 st)

Bostadsrätt (51 st)

Villa/radhus (äganderätt) (39 st)

65 20 15

Hyresrätt (298 st)Totalt/Delstudie 1 (%)

Bostadsrätt (109 st)

Villa/radhus (äganderätt) (108 st)

58 21 21
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Studeras varje byggprojekt var för sig framträder, liksom i förra delstudien, en 

bild av hur projekten attraherat olika målgrupper. Av flyttrörelserna i första 

steget var andelen som lämnade en hyresrätt störst i Husensjö-projektet, vilket 

sannolikt var en följd av att vi erbjöd förtur till en del av våra hyresgäster där, 

medan andelen som lämnade en villa var störst i Rydebäck. Även här hyrdes 

en del av lägenheterna ut med förtur för Helsingborgshems befintliga hyres-

gäster, men andelen var mindre. Att Rydebäcksprojektet lockade fler från villa 

är ett mönster vi känner igen från Delstudie 1 där projekt i anslutning till villa- 

bebyggelse lockat fler från eget ägande. Sannolikt för att de velat byta boende- 

typ, men ändå stanna i närområdet.

Vakanser fördelat på upplåtelseform, steg 1 i flyttkedjan (%)
Flyttad från annan kommun

Hyresrätt

Bostadsrätt

Villa/radhus (äganderätt)

Icke reguljär i Helsingborg

Ej kontakt

28 23 268 5 157 7 6 645 58 365 14

Maria Gård Husensjö Rydebäck

3 37
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Många har fått in en fot 
Gruppen från den icke-reguljära bostadsmarknaden som genom nyproduktionen 

och de uppkomna flyttkedjorna fått möjlighet att etablera sig utgörs till tre 

fjärdedelar av personer som lämnat föräldrahemmet. Övriga kommer från ett 

andrahands- eller inneboende medan studenterna endast utgjorde en liten 

del. Totalt sett medverkade de identifierade flyttrörelserna till att cirka 40 hus-

håll/personer från den icke-reguljära bostadsmarknaden fick en egen bostad. 

Procentuellt utgör dessa omkring tio procent av flyttrörelserna, vilket motsvarar 

resultaten i föregående studie.

Andelen från den icke-reguljära bostadsmarknaden i steg 1 var mindre än 

längre bak i kedjorna. Detta visar att även nyproduktionen möjliggör för personer 

från den icke-reguljära bostadsmarknaden att få in en fot. Till viss del beror 

detta säkert på att det generellt krävs färre köpoäng för dessa bostäder. Men 

framförallt visar studien att de vakanser som skapas senare i kedjan är viktiga 

för denna grupp.

Studerar vi respektive projekt ser vi att Rydebäck (steg 1) i mindre omfatt-

ning har lockat personer från den icke-reguljära bostadsmarknaden. Detta 

beror sannolikt på att lägenheterna här ligger på en något högre prisnivå än 

övriga samt att läget utanför centralorten inte i lika hög grad lockar unga, vilka 

utgör en stor del av gruppen.

Vakanser utifrån upplåtelseformer.

Nyproduktion

Rydebäck
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Effekten varierar utifrån bostädernas storlek 
För varje nyproducerad lägenhet har i genomsnitt 2,4 bostäder blivit till-

gängliga i Helsingborg. Det är ett högre resultat än i föregående delstudie där 

effekten låg på 1,9. Detta kan framförallt kopplas till att andelen debutanter 

från andra kommuner varit mindre. När färre kedjor bryts genom inflyttning till 

kommunen ökar effekten på den lokala bostadsmarknaden. 

 

Effekten beräknas genom att antalet flyttrörelse (vakanser + debutanter) divi-

deras med antalet nyproducerade lägenheter.

Effekten kan även studeras utifrån olika lägenhetsstorlekar, det vill säga hur 

många flyttar en viss lägenhetstyp har skapat. Ju större lägenheten är, desto 

större har effekten på bostadsmarknaden varit. 2 rok har i snitt gett upphov till 

2,1 tillgängliga bostäder, medan 3 rok har gett en effekt på 2,5 bostäder och 

de största lägenheterna, i denna studien, 4 rok har genererat 2,6 vakanser.

2 rum o kök

Bostadens
storlek Nyproduktion Vakanser Debutanter

Summa
flyttande hushåll Effekt

3 rum o kök

4 rum o kök

Summa

66 87 51 138 2,1

102 66 168 2,5

68 42 110 2,6

257 159 416 2,4

68

43

177
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Vad är det som driver flyttningarna? 
I aktuell studie ser vi att önskan om att byta bostadsområde är den enskilt  

vanligaste anledningen till att hushåll/personer väljer att flytta. Andra drivkrafter 

är önskan om att bo större och bo i nybyggt. Ändrade familjeförhållande anges 

också som en viktig anledning, men inte lika ofta som i delstudie 1.  

Det är viktigt att notera att detta svar kan kopplas till olika grupper; unga 

vuxna som lämnar föräldrahemmet, skilsmässor, nya familjekonstellationer och 

vuxna som blir ensamma i hushållet efter att barnen flyttat ut samt äldre som 

förlorar sin respektive.

Anledning till flytt, totalt (%)

35

29

22

18

16

9

8

7

3

2

Ville byta hyresvärd

Ville korta pendlingstiden (bo närmare arbetsplats)

Ville ha ett mer praktiskt boende – med hiss, i ett plan eller liknande

Ville bo mindre

Ville ha ett mer lättskött boende – slippa underhåll och skötsel

Ändrade familjeförhållanden

Ville bo i nybyggd/modern lägenhet

Ville bo större

Ville byta bostadsområde/läge

Annat

Anledningarna till flytt (alla tillfrågade/flervalsfråga). 
Under rubriken ”Annat” döljer sig en rad olika anledningar, 
exempelvis: pris/ boendekostnad, specifika skäl kopplade 
till bostadens standard och utrustning, önskan om att sälja 
en villa eller bostadsrätt eller att den svarande har flyttat in 
temporärt i väntan på något annat.
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Drivkrafterna skiljer sig åt mellan olika grupper 
En vanlig drivkraft för flytt är ändrade familjeförhållanden. Men 

aktuell studie visar att denna är högre hos boende i eget 

ägande och bostadsrätt, samt hushåll från den icke reguljära 

bostadsmarknaden. 

Om vi skiljer på olika steg i kedjorna och de olika boende- 

formerna så syns vissa skillnader i motiven till flytt. Personer 

som flyttar från ett eget ägande i villa/hus in i en nyproducerad 

lägenhet gör det i högre grad för att få ett mer lättskött boende, 

samt att de vill bo nytt och modernt. Längre bak i kedjan 

(steg 2, 3 osv) genereras flytt från villa/hus i högre grad av 

önskan om att byta bostadsområde. 

Flytt från hyresrätt drivs i hög grad av önskan om att byta 

bostadsområde, bo större och att vilja bo nytt och modernt. 

Gruppen som flyttar från boende hos föräldrar/innebo-

ende uppger föga förvånande att det viktigaste skälet är 

ändrade familjeförhållanden, men det är värt att notera att för 

personer från denna grupp som flyttar in i nyproduktionen så 

är just önskan om ett nytt/modernt boende viktigt. 

Villa/radhus 

(eget ägande)
Bostadsrätt

Hyresrätt hos 

Helsing-

borgshem

Hyresrätt  

hos annan  

fastighetsägare

Boende hos 

föräldrar/ 

inneboende

Annat

Annat 33 63 17 32 38 50

Ville bo i nybyggd/ 

modern lägenhet
33 25 23 24 38 0

Ville bo mindre 28 0 9 10 0 0

Ville bo större 6 13 20 34 8 0

Ville byta bostads- 

område/läge
22 25 40 32 0 33

Ville byta hyresvärd 0 0 0 10 0 0

Ville ha ett mer lättskött 

boende – slippa underhåll 

och skötsel

39 13 14 0 0 0

Ville ha ett mer praktiskt 

boende – med hiss, i ett 

plan eller liknande

6 13 20 7 8 0

Ville korta pendlingstiden  

(bo närmare arbetsplatsen)
6 0 3 0 0 0

Ändrade familje- 

förhållanden
39 25 9 12 31 33

Anledning till flytt, steg 1 nyproduktion, nedbrutet (%)
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Anledning till flytt, övriga, nedbrutet, (%)

Villa/radhus 

(eget ägande)
Bostadsrätt

Hyresrätt hos 

Helsing-

borgshem

Hyresrätt  

hos annan  

fastighetsägare

Boende hos 

föräldrar/ 

inneboende

Annat

Annat 22 33 55 37 71 33

Ville bo i nybyggd/ 

modern lägenhet
0 0 0 0 0 0

Ville bo mindre 11 0 0 5 0 0

Ville bo större 0 33 45 32 0 0

Ville byta bostads- 

område/läge
22 17 18 37 29 67

Ville byta hyresvärd 0 0 0 5 0 0

Ville ha ett mer lättskött 

boende – slippa underhåll 

och skötsel

0 0 0 0 0 0

Ville ha ett mer praktiskt 

boende – med hiss, i ett 

plan eller liknande

0 0 0 5 0 0

Ville korta pendlingstiden  

(bo närmare arbetsplatsen)
0 0 0 0 0 33

Ändrade familje- 

förhållanden
44 33 0 5 29 0
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Flyttkedjor och  
socioekonomiskt svaga grupper
Argumentet att flyttkedjor skapar rörelser som tillgängliggör bostäder även för 

socioekonomiskt svaga grupper ifrågasätts ibland, senast i en litteraturöversikt om 

bostadsflyttkedjor från forskare vid Malmö universitet. Forskarna menar att det 

inte går att visa att flyttkedjor frigör billiga bostäder eller att de frigjorda bostä-

derna kommer socioekonomiskt svaga grupper till del.

I vår studie har hyresnivåerna i de 167 hyresrätter som frigjorts inte kunnat 

kartläggas på ett tillfredställande sätt, men redovisningen av deras geografiska 

placering i staden visar att en hel del av de vakanta hyresrätterna återfinns i 

stadsdelar där vi vet att hyrorna är generellt lägre och där befolkningen i högre 

utsträckning utgörs av social-ekonomiskt svaga grupper, till exempel i våra 

miljonprogramsområden Drottninghög, Dalhem, Fredriksdal och Planteringen.

Frågan om huruvida frigjorda prisvärda bostäder kommer socioekonomiskt 

svaga grupper till del är komplex. Den handlar inte bara om hur många 

bostäder som frigörs utan också om hur uthyrningen av bostäder regleras. Det 

kan exempelvis handla om hur många köpoäng man har, vilka inkomstkrav 

som ställs och så vidare. 

Att bygga nya bostäder är ett sätt att bidra till en ökad rörlighet på bo-

stadsmarknaden. Det finns på dagens bostadsmarknad inga andra åtgärder 

som påverkar rörligheten i lika hög grad. För att hjälpa socioekonomiskt svaga 

grupper kan även andra åtgärder behövas, men det ligger utanför ramen för 

den här studien.
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Sammanfattning
Utgångspunkt för studien har varit 177 nyproducerade bostäder i form av 

lägenheter och radhus som Helsingborgshem tillförde bostadsmarknaden  

i Helsingborg mellan juli 2016 – mars 2017. De flyttkedjor som skapades med  

anledning av dessa nya bostäder innebar att 257 andra bostäder blev vakanta 

hyresrätter i Helsingborg. Av vakanserna som skapats var 167 hyresrätter,  

51 bostadsrätter och 39 hus/villor. Detta innebär att effekten har varit större  

i aktuell studie än delstudie 1. Anledningarna till att utfallet har blivit bättre 

är sannolikt att vi genom att erbjuda våra egna hyresgäster förtur skapat fler 

vakanser i Helsingborg. Vidare har andelen debutanter från andra kommuner 

varit mindre, vilket gynnat flyttkedjorna i Helsingborg. 

När vakanta lägenheter tillfaller debutanter frigörs inte bostäder i Helsingborg, 

och kedjorna bryts därmed. Detta innebär att hushåll som flyttar in från en 

annan kommun och som kommer från den icke-reguljära bostadsmarknaden 

påverkar utfallet, även om dessa har varit färre i aktuell studie. Samtidigt är båda 

dessa gruppers tillgång till en bostad av stor betydelse för stadens utveckling.

De vakanser som skapades återfanns över hela kommunen, men med en 

viss koncentration till centralorten. När varje nybyggnadsprojekt studeras var 

för sig framträder skillnader, exempelvis mellan vilka grupper som har attraherats. 

Samtidigt förtydligas bilden av att alla projekt har skapat vakanser som är 

spridda över hela staden, även i områden med generellt lägre hyresnivåer.  

De har också skapat vakanser inom alla upplåtelseformer. 

När det gäller inflyttning till Helsingborg är nyproduktionen viktig. Aktuella 

projekt möjliggjorde för sammanlagt cirka 123 hushåll att flytta till Helsingborg, 

i första hand från Malmö, Lund och nordvästra Skåne. Men resultaten i aktuell 

studie skiljer sig från den förra genom att andelen inflyttade från en annan 

kommun är lägre. Detta återspeglar inte inflyttningen till staden som varit fortsatt 

hög. I stället är det troligt att nyproduktion hos andra aktörer, vilket inneburit ett 

större utbud av nya bostäder under perioden, bidragit till att färre sökt sig till 

Helsingborgshems nya lägenheter. 

Den övergripande slutsatsen är att nyproduktionen av hyresrätter är av stor 

betydelse för bostadsmarknaden och för stadens utveckling som helhet. Genom 

att tillföra nya bostäder skapas flyttrörelser som innebär att bra bostäder i det 

befintliga beståndet frigörs och detta bidrar till bättre matchning på bostads- 

marknaden. Att olika typer av nya bostäder tillförs medför att olika behov till-

godoses. Vissa nya projekt lockar exempelvis i högre grad villaägaren, och de 

kedjor som uppstår skapar ett brett utbud av vakanser i hela kommunen.

Tack  
för visat 
intresse!
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Källor
Flyttstudier genomförda av: 

– Enkätfabriken AB. 

Internt material: 

– Helsingborgshems fastighetssystem, FAST 2.

– Helsingborgshems inflyttningsenkäter skickas till första  

 hyresgästen som flyttar i nyproducerad lägenhet. 

Externt material: 

– Offentlig statistik.

– Flyttkedjor, en litteraturöversikt över befintlig forskning om flyttkedjor.  

 Författare: Markus Runesson, Martin Grander och Tapio Salonen,  

 Malmö universitet, (på uppdrag av: Göteborgs regionen, Region Skåne,   

 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Stockholms läns landsting).
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Effekter av nyproduktion på bostadsmarknaden i Helsingborg 
Version 2 

Flyttkedjor
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Områdes-
beskrivning

20
16 Helsingborg
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Det här är en områdesbeskrivning för olika 
delar av Helsingborg. I beskrivningen är Hel-
singborgs tätort indelad i åtta områden och 
övriga delar av Helsingborg är indelade i två 
landsbygdsområden: norra respektive södra 
området. Beskrivningarna har tagits fram 
som ett underlag till stadens arbete med 
bostadsförsörjning. Områdena beskrivs ur ett 
brett perspektiv: likheter och olikheter lyfts 
fram mellan olika delar av Helsingborg och 
beskrivningarna kan därmed vara ett bra 
planeringsunderlag även i andra samman-
hang. 
  
Bland annat beskrivs befolkningen (med hjälp 
av åldersstruktur och ett antal socioekono-
miska faktorer), bostadsbeståndet och servi-
cen i området. Beskrivningen innehåller även 
en områdesprofil som visar områdets status i 
förhållande till Helsingborg som helhet, samt 
en beskrivning av näringslivet. I näringslivsbe-
skrivningen beskrivs främst vilka näringsgre-
nar som dominerar i området men också 
storleken på arbetsplatserna eller antalet 
sysselsatta. 
 
Områdesbeskrivningen kommer att uppdate-
ras årligen med ny statistik. Områdesbeskriv-
ning 2016 innehåller uppgifter som beskriver 
förhållandena under perioden 2013-2015 . 
 
Sist i publikationen finns källor och definitio-
ner till den statistik som beskrivs.

Områdesbeskrivning

H e l s i n g b o r g
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Helsingborg ligger i nordvästra hörnet av 
Skåne. Kommunen sträcker sig från Utvälinge 
vid Skälderviken i nordost till Rydebäck vid 
Öresundskusten i söder och är 346 km² stor. 
Den innehåller 15 tätorter varav Helsingborgs 
tätort är den största med över 101 000 invå-
nare (2014). Historiskt sett är Helsingborgs 
tätort en gammal stad med anor från 1 000-

Helsingborg
talet. Helsingborgs kommun, som den ser ut 
idag, bildades 1 januari 1971 genom en sam-
manslagning av dåvarande Hälsingborgs stad 
och kommunerna Ödåkra, Kattarp, Mörarp 
och Vallåkra.

H e l s i n g b o r g
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22,5 %

14,2 %

5,2 %

83,47

79,34

44,3 %

71,9 %

351,1 tkr

354

76

37,7 %

28

2,1

90,3

Områdesprofilen visar att andelen barn och 
unga i Helsingborg är 22,5 procent vilket är 
något lägre än i riket som helhet. Även ande-
len personer äldre än 80 år, 5,2 procent, är 
något högre än i riket. Medellivslängden för 
både män och kvinnor är lite kortare i Helsing-
borg än i riket som helhet. 
 
Andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år 
är 72 procent i Helsingborg. Det är drygt 5 
procent-enheter lägre än i Sverige som helhet. 
Medelinkomsten för förvärvsarbetande i 
åldern 20-64 år är 351 100 kronor i Helsing-
borg som helhet.  
 
Andelen hyresrätter i Helsingborg uppgår till 
44 procent vilket är högre än i Sverige som 
helhet (35 procent). Boendetätheten är 2,1 
person per lägenhet i Helsingborg vilket är det 
samma som i riket som helhet. Den genom-
snittliga storleken är något större i Helsing-
borg för både flerbostadshus och småhus 
jämfört med i Sverige som helhet. Genom-
snittet är 128 m² per lägenhet i småhus och 
71 m² per lägenhet i flerbostadshus i Helsing-
borg. I Sverige som helhet var genomsnittet 
122 m² respektive 68 m². Den genomsnittliga 
storleken på en bostad i Helsingborg, oavsett 
hustyp, är 90 m².  
 
I Helsingborg finns det 354 bilar per 1 000 
invånare och 76 bilar per 100 lägenheter. 

Områdesprofil

O m r å d e s p r o f i l

figur 1 Områdesprofil

H e l s i n g b o r g
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Områdesprofil
Större livsmedelsaffär 34 st
Andel av befolkningen med högst 400m 
till busshållsplats med tur täthet 0-10min 58%
Andel av befolkningen med högst 
1km till tågstation 29%
Förskolor 134 st
Grundskolor 52 st
Gymnasieskolor 22 st
Äldreboende 18 st  1124 lgh
Grönytor 20,2 km²
Områdeslekplatser 23 st
Bibliotek 10 st
Bokbusshållplatser 25 st
Näridrottsplatser 20 st
Studenbostäder 8 st 635 lgh
Vårdcentral 19 st
Familjecentral 6 st
Träffpunkt för äldre 17 st

O m r å d e s p r o f i l

Service i området

H e l s i n g b o r g

Helsingborg har både förskolor, grundskolor 
och gymnasieskolor. Här finns också Campus 
Helsingborg som är en del av Lunds universi-
tet. Kopplat till Campus finns ett antal stu-
dentboenden på olika platser inom Helsing-
borg. Här finns butiker, både centralt belägna i 
tätorterna, men även till exempel Väla cen-
trum. Här finns också annan service som 
områdeslekplatser och näridrottsplatser. 
Av befolkningen så har 58 procent högst 400 
m till en busshållplats med turtäthet på 0-10 
min och ytterligare 25 procent med en turtät-
het på 10-20 minuter. Av befolkningen har 29 
procent mindre än 1000 meter från hemmet 
till en tågstation. 
 
Det mesta av Helsingborgs service i form av 
exempelvis skolor och livsmedelsbutiker är 
koncentrerad till tätorterna. Det innebär att 
befolkningen på landsbygden och i tätorter-
nas ytterkanter ofta har längre till servicen än 
övrig befolkning. 
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Det bor över 135 300 (2014) personer i Hel-
singborg. Av dessa utgör barn och unga (0-19 
år) 22 procent. Mellan 2009 och 2014 ökade 
Helsingborgs befolkning med 5 procent sam-
tidigt som åldersgruppen 20-29 år ökade 
med 13 procent.  
 
Medellivslängden för kvinnor är 83,47 år 
och för män 79,34 år, vilket är en månad 
respektive fyra månader kortare än i Sve-
rige som helhet. 
 
Enligt 2015 års befolkningsprognos beräknas 
befolkningen öka i Helsingborg med närmare 
11 300 personer fram till utgången av 2019. 
Det är de yngsta och äldsta åldersgrup-
perna som förväntas öka mest.

Befolkning

figur 4 Befolkning i Helsingborg 2014-12-31

figur 2 Befolkutveckling i området 2000-2014 och prognos 
2014-2019 

figur 3 Befolkningsökning

B e f o l k n i n g

H e l s i n g b o r g

Ålder Folkmängd  Prognos Förändring

 2009 2014 2019 2009-2014 2014-19

0-19 år 29 269 30 420 34 114 1151 3 694

20-29 år 16 892 19 152 20 121 2 260 969

30-54 år 43 123 44 785 47 810 1 662 3 025

55-64 år 15 866 15 458 16 837 -408 1 379

65-w år 23 209 25 529 27 729 2 320 2 200

Totalt 128 359 135 344 146 606 6 985 11 262
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Befolkning Bostäder

figur 5 Bostäder i området efter hustyp och 
upplåtelseform år 2014

figur 6 Bostäder i området efter byggnadsperiod år 2014 exkl 
specialbostäder i procent

figur 7 Bostäder i området efter bostadsarea år 2014 exkl 
specialbostäder i procent

figur 8 Antal färdigställda lägenheter 2001-2014 och som planerat färdigställda 2015-2019
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I Helsingborg, egentligen Helsingborgs kom-
mun, finns närmare 65 500 bostäder. Av 
dessa är 33 procent småhus. Bland de övriga 
är 40 procent hyresrätter i flerbostadshus och 
23 procent bostadsrätter i flerbostadshus.  
 
40 procent av bostäderna är byggda före 
1960. 30 procent av lägenheterna är 61-80 m² 
stora och drygt 31 procent är över 100 m². 
Genomsnittsstorleken är 90,6 m² och anta-
let invånare per lägenhet är 2,1.  
 
Ett antal bostadsprojekt planeras i Helsing-
borg fram till 2019.  

Utifrån kända projekt, våren 2015, kan det 
förväntas att 5 040 bostäder kommer att 
färdigställas under perioden. Antalet bostä-
der som färdigställs kan komma att ändras 
beroende på hur projekten utvecklas och nya 
projekt tillkommer.

Småhus 34%
Flerbostadshus- 
hyresrätt 40%

Övriga hus 1%

Specialbostäder 4%

Antal bostäder 65 458

Flerbostadshus- 
bostadsrätt 23%
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I Helsingborg har 53 procent av den vuxna 
befolkningen en sammanräknad förvärvsin-
komst på under 250 000 kronor (ca 20 000 
kronor per månad). Av dessa är 46 procent 65 
år eller äldre. 25 procent av befolkningen har 
en förvärvsinkomst på över 350 000 kronor 
(ca 30 000 kronor per månad). Bland de 
äldsta har 65 procent en inkomst mellan 100 
000 och 250 000 kronor (cirka 9 000 – 20 
000 kronor per månad). Andelen förvärvsar-
betande i åldern 20-64 år är 72 procent, 
vilket är drygt 5 procentenheter lägre än i 
Sverige som helhet.

Inkomstprofil

Flyttningar
En stor del av flyttningarna till och från Hel-
singborg sker med övriga Skåne. Det största 
enskilda flyttningsutbytet har Helsingborg 
med Malmö och med övriga kommuner i 
Nordvästra Skåne

figur 9 Antal personer efter inkomst och ålder i området 2013

figur 10 Flyttningar till och från området 2014
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Inkomstprofil
I Helsingborg har över 67 000 sin sysselsätt-
ning. Av dessa kommer 35 procent från en 
annan kommun. Flest, 18 procent, arbetar 
inom handeln, jämt fördelade mellan parti- 
och detaljhandeln. 51 procent arbetar på 
arbetsplatser med färre än 50 anställda.

Näringsliv

figur 13 Sysselsatta (arbetstillfällen) 2013

figur 11 Arbetspendling (in) 2013

figur 12 Sysselsatta efter arbetsställets storlek i procent 2013

N ä r i n g s l i v
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Större arbetsgivare  
Informationen nedan visar större arbetsgivare i kommunen. Den 1 juli 2015. 

500-999 ANSTÄLLDA

MCNEIL AB

NOBINA SVERIGE AB

ICA SVERIGE AB

250-499 ANSTÄLLDA

SAMHALL AB

LOGENT AB

IKEA IT AB

DHL FREIGHT (SWEDEN) AB

NOWASTE LOGISTICS AB

KEMIRA KEMI AB

IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AB

RESURS BANK AB

200-249 ANSTÄLLDA

AB HELSINGBORGSHEM

NESTLÉ SVERIGE AB

TIDNINGSBÄRARNA KB SKÅNSK TIDN.DISTR AB O CO

DREAMWORK SCANDINAVIA AB

PROFFICE INDUSTRIAL & LOGISTICS AB

ASSIST KOMPANIET SVEA AB

HELSINGBORGS HAMN AB

N ä r i n g s l i v
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Källor och definitioner 
KÄLLA : Statistiska centralbyrån (SCB) där inget annat anges.

BEFOLKNING

Befolkningspyramid
Pyramiden visar befolkningen i femårsklasser efter kön för området jämfört med Helsingborg 
som helhet 2014-12-31.

Folkmängd
Den folkbokförda befolkningen i området 2014-12-31.

Befolkningsförändring
Befolkningsförändringen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och 
årets slut. Förändringen kan vara positiv eller negativ.

Befolkningsprognos
2015 års befolkningsprognos för Helsingborg. (Helsingborgs Stad, 2015). Vid prognosarbetet tas 
hänsyn till hur ett område förändras beroende på dess demografiska struktur och byggnadernas 
ålder. Inom de områden där nya bostäder planeras, styr utbyggnadstakt och omfattning  
prognosutfallet. De antaganden som gjorts om bostadsbyggandet, bygger främst på uppgifter 
från Mark-och exploateringsavdelningen. Uppgifter om planerat antal färdigställda lägenheter 
finns i separat diagram i beskrivningen.  
 
Den framtagna prognosen är liksom alla prognoser behäftad med en viss grad av osäkerhet. 
Förändringarna av folkmängden i olika åldersklasser och i olika typer av områden kan bli annor-
lunda än vad som antagits. Bostadsbyggandets storlek och fördelning på olika geografiska  
områden är den faktor som har störst påverkan på resultatet men den är samtidigt den största 
osäkerhetsfaktorn.

Medellivslängd
Återstående förväntad medellivslängd från födelsen.

OMRÅDESPROFIL
I områdesprofilen presenteras några variabler som karakteriserar området. Alla anges som 
indextal med kommungenomsnittet = 100. De olika variablerna definieras under respektive 
ämnesområde.

BOSTÄDER

Hustyp
Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus  
(exklusive fritidshus).  
 
Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loft-
gångshus. Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex.  
byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion. 
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Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga  
specialbostäder. 
 
Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga  
specialbostäder. 

Upplåtelseform
Småhus med hyresrätt avser lägenheter som ägs av andra ägare än fysiska personer, dödsbon 
eller bostadsrättsföreningar. Flerbostadshus och övriga hus med hyresrätt avser lägenheter som 
inte är ägarlägenheter och som ägs av andra ägare än bostadsrättsföreningar.  
 
Småhus, flerbostadshus och övriga hus med bostadsrätt avser lägenheter som ägs av  
bostadsrättsföreningar.  
 
Småhus med äganderätt avser lägenheter som ägs av fysiska personer eller dödsbon.  
Flerbostadshus och övriga hus med äganderätt avser ägarlägenheter.

Småhus med äganderätt avser lägenheter som ägs av fysiska personer eller dödsbon.  
Flerbostadshus och övriga hus med äganderätt avser ägarlägenheter. 

Invånare per lägenhet
Antalet invånare i området 2014-12-31 dividerat med antal lägenheter i området 2014-12-31

Kvadratmeter, kvm, per lägenhet
Totala antalet kvm bostadsyta i området dividerat med antal lägenheter i området. Uppgiften 
avser 2014-12-31.

FLYTTNINGAR
Med flyttningar avses flyttningar antingen till eller från området över områdesgräns. Med Övriga 
Helsingborg avses övriga områden, förutom det egna området, inom Helsingborg. Med Övriga 
Skåne avses samtliga kommuner i Skåne utom Helsingborg. Med Övriga Sverige avses hela 
Sverige utom Skåne och Helsingborg. Med Utlandet avses flyttningar direkt till och från utlandet.

INKOMST
Med inkomst avses här sammanräknad förvärvsinkomst (före skatt). Som sammanräknad 
för-värvsinkomst räknas summan av tjänst och näringsverksamhet. Förutom arbetsinkomst 
ingår även pension och ersättning från arbetslöshetskassa. 

PLANERAT FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER
Uppgifterna bygger på planerat antal påbörjade bostäder enligt från Mark-och  
Exploateringsheten, SLF (april 2015). Uppgifterna ingår som ett underlag i befolkningsprognosen. 

NÄRINGSLIV
Med sysselsatta i området menas, förvärvsarbetande personer som har sin arbetsplats i  
området oberoende av bostadens belägenhet. Ibland används begreppet arbetstillfällen i stället 
för sysselsatta.  
 
Med inpendlare menas förvärvsarbetande personer som arbetar i området och som bor i ett 
annat område. Oavsett om den förvärvsarbetande bor i övriga Helsingborg eller övriga Sverige. 
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Personer som arbetspendlar från utlandet, till exempel Danmark, ingår inte i statistiken. Som 
förvärvsarbetande räknas den som har arbetat minst en timme per vecka i november. 12  
 
Denna definition används av ILO (International Labour Organization). Statistiska Centralbyrån 
(SCB) gör klassificeringen. Mer information finns på SCB:s hemsida. www.scb.se/rams  
 
Andelen förvärvsarbetande beräknas genom att antalet förvärvsarbetande divideras med hela 
befolkningen i en viss åldersgrupp. Vanligaste åldersgruppen är 20-64 år som används här.  
 
Till större arbetsgivare räknas arbetsgivare med minst 50 anställda. Uppgifterna är hämtade ur 
SCB:s företagarregister med aktualitet 2015-07-01. Offentliga arbetsgivare, som Helsingborgs 
stad och Region Skåne, ingår inte.
 
SERVICE I OMRÅDET

Större livsmedelsaffärer
Livsmedelsbutiker från följande dagligvarukedjor ingår: City Gross, Coop, Hemköp, Ica, Lidl, Netto 
och Willys. Uppgifterna hämtade från respektive butikskedjas hemsida hösten 2015.
 
Förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, äldreboenden och familjecentraler  
Här redovisas antalet av samtliga dessa verksamheter i området, oavsett om de drivs av  
Helsingborgs stad eller en fristående aktör (Helsingborgs Stad, hösten 2015).

Grönytor
Uppgifterna är hämtade ur Grönstrukturprogrammet för Helsingborg. Områdestyperna Större 
naturområde, Mindre naturområde, Områdespark, Närpark och Gröning ingår i beräkningen. 
Rekreationsområden som till exempel Pålsjö skog och Bruces skog ingår inte  
(Helsingborgs Stad, hösten 2014). 

Områdeslekplatser och Näridrottsplatser
Uppgifterna kommer från Helsingborgs stad, nov 2015.

Bibliotek och bokbusshållplatser
Som bibliotek räknas Stadsbiblioteket samt områdesbibliotek. Bokbusshållplatser redovisas 
enligt bokbussens turlista 2015 (Helsingborgs Stad, hösten 2015). 

Studentbostäder
För att söka och bo på studentboende krävs att den studerande är antagen till en kurs eller ett 
program vid ett universitet eller högskola eller till en kvalificerad utbildning vid yrkeshögskolan 
(YH-collection). (Helsingborgs stad, hösten 2015).

Vårdcentral
Här ingår samtliga vårdcentraler och läkargrupper, oavsett driftsform, som ingår i Hälso-och 
vårdval Skåne (Helsingborgs stad, hösten 2015). 

Familjecentral
På en familjecentral finns personal från barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola 
och socialtjänst (Helsingborgs stad, hösten 2015).
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Träffpunkt för äldre
Det är mötesplatser för äldre där olika program och aktiviteter finns (Helsingborgs stad, hösten 
2015). 
 
OHÄLSOTAL
Ohälsotalet beräknas genom att summa dagar med sjukpenning inkl. arbetsskadesjukpenning, 
rehabiliteringspenning samt dagar med aktivitets och sjukersättning divideras med befolkningen 
20-64 år.

BILAR OCH KOMMUNIKATIONER
Med bilar menas personbilar i trafik registrerade på fysiska personer. Bilar på personliga företag 
ingår inte.



Områdesbeskrivning

Använd gärna materialet i Områdesbeskrivning Helsingborg men 
ange källa, Områdesbeskrivning Helsingborg, Helsingborgs stad. 
Helsingborg.se/statistik

Stadsledningsförvaltningen
Strategisk samhällsutveckling/statistik
Ref: Henrik Persson, 042-10 58 59
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KS au § 198  Dnr KS 000102/2019 - 200 

Överlåtelseavtal för del av Hemmeslöv 5:65 - Padelhall 

 
Beskrivning av ärendet Företaget Padl Fastigheter AB vill uppföra och förvalta en padelhall med 

tillhörande kommersiella ytor i Båstads kommun. Båstads kommun har genom 
två föregående beslut bekräftat sin intention att sälja mark till bolaget för att 
möjliggöra projektet. Parterna har dock inte ingått avtal om överlåtelse av mark 
på grund av otillräckliga resurser i projektet. Med anledning av uteblivet 
avtalsslut har teknik och service initierat ett beslutsärende om återgång av 
taget beslut att överlåta mark till Padl Fastigheter AB. Ärendet har beretts vid 
sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 september 2019.   

 
 Företaget Padl Fastigheter AB inkom i anknytning till ovanstående beredning 
med en uppdaterad ekonomisk redovisning jämte ett tydliggjort 
förvaltningsupplägg. Företaget har med stöd av tillkomna investerare och 
Laholms sparbank säkrat projektförutsättningarna.  
 Det ursprungliga köpeavtalet kan dock inte ingås på grund av de tidsangivelser 
som återfinns i villkoren. För att möta företaget i de tillkomna möjligheterna att 
förverkliga projektet har teknik och service tagit fram ett reviderat förslag till 
köpeavtal. Revideringen rör i huvudsak de tidsangivelser som avser tillträde, 
bygglov, byggstart jämte eventuell återgång av avtalet.  

 
 Padl Fastigheter AB avser starta upp byggnation omgående med målsättning att 
inviga padelhallen kvartal 3 2020.  

 
 Den mark som kommunen avser överlåta har styckats av och fått 
fastighetsbeteckningen Båstad Hemmeslöv 5:65. Priset för marken är 
oförändrat, 300 kr/kvm.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Susanna Almqvist, 2019-10-30 
 Förslag till reviderat köpeavtal för Båstad Hemmeslöv 5:65 
 Presentation - Båstad office och padelcourt 2020  
 Presentation – Båstad office och padelcourt 2020 – komplettering  
 
Förvaltningens förslag Godkänna reviderat köpeavtal för Båstad Hemmeslöv 5:65, tidigare del av 

Båstad Hemmeslöv 5:9 
 
Föredragande Susanna Almqvist, exploateringsingenjör, föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Bo Wendt (BP): Avslag med anledning av att ursprungligt förslag ändrats och 

att det har blivit uppenbart att framtida parkeringsplatser behövs 
i ett större antal än tidigare beräknats, för fortsatt maximalt utnyttjande av vår 
station för ett hållbart resande.    

 
Propositionsordningar Ordförande frågar om utskottet kan ställa sig bakom de olika förslagen och 

finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifallet förvaltningens förslag.       



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-11-14 2 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

   

  Godkänna reviderat köpeavtal för Båstad Hemmeslöv 5:65, tidigare del av 
Båstad Hemmeslöv 5:9 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-10-30. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000102/2019 – 200 
 
 

Överlåtelseavtal för del av Hemmeslöv 5:9 - Padelhall 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen be-
sluta att godkänna reviderat köpeavtal för Båstad Hemmeslöv 5:65, tidigare del av Båstad 
Hemmeslöv 5:9. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Företaget Padl Fastigheter AB vill uppföra och förvalta en padelhall med tillhörande kommer-
siella ytor i Båstads kommun. Båstads kommun har genom två föregående beslut bekräftat sin 
intention att sälja mark till bolaget för att möjliggöra projektet. Parterna har dock inte ingått 
avtal om överlåtelse av mark på grund av otillräckliga resurser i projektet.  
Med anledning av uteblivet avtalsslut har teknik och service initierat ett beslutsärende om 
återgång av taget beslut att överlåta mark till Padl Fastigheter AB. Ärendet har beretts vid 
sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 september 2019.   
 
Företaget Padl Fastigheter AB inkom i anknytning till ovanstående beredning med en uppdate-
rad ekonomisk redovisning jämte ett tydliggjort förvaltningsupplägg. Företaget har med stöd 
av tillkomna investerare och Laholms sparbank säkrat projektförutsättningarna.  
Det ursprungliga köpeavtalet kan dock inte ingås på grund av de tidsangivelser som återfinns i 
villkoren. För att möta företaget i de tillkomna möjligheterna att förverkliga projektet har tek-
nik och service tagit fram ett reviderat förslag till köpeavtal.  
Revideringen rör i huvudsak de tidsangivelser som avser tillträde, bygglov, byggstart jämte 
eventuell återgång av avtalet.  
Padl Fastigheter AB avser starta upp byggnation omgående med målsättning att inviga padel-
hallen kvartal 3 2020.  
 
Den mark som kommunen avser överlåta har styckats av och fått fastighetsbeteckningen Bå-
stad Hemmeslöv 5:65. Priset för marken är oförändrat, 300 kr/kvm.   
 
 

Bakgrund 
Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9 godkändes i kommunfullmäktige den 16 maj 2018, opt-
ionsavtalet förlängdes till den siste januari 2019 efter att detta efterfrågats av företaget. Teknik 
och service jämte avdelningen för samhällsbyggnad informerades om projektets förutsättning-
ar den 28 januari 2019.  
Den 10 april 2019 godkände kommunstyrelsen upprättat förslag till köpeavtal för överlåtelse 
av del av Hemmeslöv 5:9.  
Den 24 september 2019 bereddes förslag om återgång av kommunstyrelsens beslut om överlå-
telse i kommunstyrelsens arbetsutskott.   
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Aktuellt 
Padl Fastigheter AB arbetar på uppdrag av kommunstyrelsens förvaltning fram ett detaljerat 
förslag på byggnadens exteriör och tillhörande markdisponering. Projektet marknadsförs som 
”Båstad office & padelcourt”. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Teknik och service anser att redovisat förslag till etablering tillför nya värden till stationsom-
rådet och det intilliggande bostadsområdet Tuvelyckan.  Logistiskt är platsen gynnsam för väx-
ande småföretag som vill hyra in sig i ändamålsenliga kontorslokaler, även servicefunktioner 
såsom läkarmottagning, tandläkarmottagning skulle med fördel kunna etableras i detta läge. 
Sporten padel bli mer och mer populär. Att placera en padelhall i det aktuella läget skulle till-
föra norra delen av Båstad en ny och tillgänglig träningsform men även attrahera besökare 
från andra orter.  
 

Verksamhet 
I samband med fastighetsöverlåtelsen måste ca 660 kvm lokalgata projekteras och byggas ut 
mot spårområdet i öst. Lokalgatan är en rest från övrigt genomförande av gällande detaljplan 
och krävs för att trafikverket ska kunna nå järnvägsområdet. Teknik och service kommer i 
samband med projekteringen utreda om det kan iordningställas ett antal parkeringsfickor i 
gaturummet.  
 

Ekonomi 
Projektering och utbyggnad av lokalgata, jämte belysning, kommer att belasta kommunens 
exploateringsprojekt 8001 med uppskattningsvis 1 mkr under 2020. 
På tomten finns en spillvattenlednings som måste flyttas till et nytt läge, kostnaden för detta 
beräknas till 250 tkr och belastar Va-projekt 5022. 
Projektet generarar intäkter till Va-kollektivet i form av anslutningsavgift. 
Tomtförsäljningen genererar 1 914 300 kronor i intäkt under kvartal 2, 2020.  
 
 
 
Teknik och Service 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

1. Padl Fastigheter AB, Magnus Jönsson 

2. NSVA, Fredrik Jönsson och Lina Falk 

3. Södra Hallands kraft AB 

4. Samhällsbyggnadskontoret, Andréa Lager 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Förslag till reviderat köpeavtal för Båstad Hemmeslöv 5:65 

 
Samråd har skett med: 
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Roger Larsson, Olof Selldén (samhällsbyggnadskontoret).  Jan Bernhardsson, Alexander 
Ejwertz Johanzon (teknik och service). 
 
 



Köpeavtal 
Parter 

Säljare: Båstads kommun (212000-0944), nedan kallad säljaren. 

Köpare: Padl Fastigheter AB (559156-0783), nedan kallad köparen. 

 

Bakgrund 

I maj 2018 beslutade säljaren genom beslut i kommunfullmäktige att teckna avtal om 

markoption med köparen för att möjliggöra uppförandet av en padelhall jämte 

kontorslokaler för uthyrning i Båstads kommun.  

Under optionstiden har köparen vidare utvärderat projektet och dess förutsättningar. För att 

skapa en bättre utväxling av de ytor som tillskapas i byggnaden har den strukturerats om 

något i jämförelse med ursprungligt förslag.  

Säljaren har redan genom ingånget avtal om markoption befäst intentionen att överlåta 

tomten till köparen under förutsättning att denne bygger vad som utfästs.   

 

§ 1  Objekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:65, i följande text kallad 
fastigheten, till köparen under nedan angivna villkor i §§ 2-12. 

 

 



§ 2  Köpeskilling 

För fastigheten ska köparen erlägga en köpeskilling motsvarande 1 914 300 kronor.   

 

§ 3 Köpeskillingens erläggande 

Överenskommen köpeskilling ska erläggas senast 30 dagar efter att kommunstyrelsen 
godkänt detta köpeavtal. Säljaren fakturerar köparen överenskommen köpeskilling. 

 

§ 4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder fastigheten när köpeskilling erlagts enligt § 3 och bygglov för planerad 
byggnation erhållits.     

 

§ 5  Markområdets skick 

Fastigheten överlåts fri från kända belastningar; gravitationer, nyttjanderätter, servitut, 
ledningsrätter mm., men för övrigt i befintligt skick. 

Kommunen har inte genomfört någon mark och miljöteknisk undersökning inom fastigheten. 

Inom fastigheten finns en gasledning som tagits ur drift. Det är köparens ansvar att hantera 
denna.  

 

§ 6  Skada 

Säljaren svarar för skada på fastigheten innan tillträdesdagen och köparen för skada på 
fastigheten efter tillträdesdag. 

 

§ 7 Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på 
fastigheten fram till tillträdesdagen tillkommer respektive belastar säljaren.  

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på 
fastigheten efter tillträdesdagen tillkommer respektive belastar köparen. 

  

§ 8 Bygglov och utfäst kvalitet 

Köparen ska ansöka om bygglov senast den 1 februari 2020. Köparen ska innan ansökan om 
bygglov görs överlämna aktuella bygglovshandlingar till kommunens exploateringsansvarig 
för godkännande. Bygglovshandlingarna ska redovisa de exteriöra och interiöra kvalitéer 
som köparen utfäst i till avtalet bilagda projektredovisningar. 

Detta fristående godkännande av bygglovshandlingar utgör ingen garanti för att bygglov 
beviljas. Beslutande nämnd i bygglovsärenden är myndighetsnämnden.   

 

§ 9 Byggnadsskyldighet 

I det fall köparen tillträtt fastigheten men inte påbörjat byggnation på fastigheten senast den 
1 juni 2020 faller detta avtal. För att byggnation ska anses påbörjad ska köparen har gjort 
stadigvarande grundläggningsåtgärder inom fastigheten (exempelvis gjutit bottenplatta).  



§ 10   Övriga villkor 

Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att det godkänts 
av kommunstyrelsen. 

I det fall detta avtal faller ska vardera part stå sina egna kostnader och eventuellt erlagda 
prestationer ska återgå.  

 

§ 11  Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpeavtal är endast bindande om de upprättats skriftligen 
mellan parterna samt godkänts av kommunstyrelsen.  

 

§ 12 Tvist 

Eventuell tvist som uppstår med grund i detta köpeavtal skall slutligt avgöras i allmän 
domstol. 

 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

Båstad 2019-    Båstad 2019-  
För säljaren    För köparen 
 

………………………………………………………                              ……………………………………………………… 
Kommunstyrelsens ordförande  
 
 
………………………………………………………    ……………………………………………………….                            
Jan Bernhardsson     
 

Ovanstående egenhändiga namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 

 

……………………………………………………… 

 

………………………………………………………. 
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Bakgrund: 
 
Padl Fastigheter AB har med ensamrätt fått möjlighet att förvärva en fastighet (tomtmark) i Båstad.  
Fastigheten är placerad precis bredvid Båstads nya tågstation. Fastighetens direkta närhet till tågstationen, 
 boende, service och handel i ett område som är under stor exploatering och stark expansion gör den till  
mycket attraktiv - både idag och imorgon. Ägare till Padl Fastigheter AB är Mikael Orsmark  
(civilekonom från Båstad med 20 års erfarenhet från Media och försäljning i några av Sveriges största  
mediahus genom bland annat Schibsted, hemnet , Stampen  mm )  och Magnus Jönsson (ägare till MJ Bygg AB  
med bred erfarenhet av byggnation och montering av hus och exploatering av fastigheter).  
Vårt fokus är att bygga en estetiskt tilltalande byggnad och samtidigt komplettera och addera  
det totala utbudet av service, handel och framför allt kontor i området.  
 
Byggrätt:  
Fastigheten (tomtmarken) är på̊ ca 6400 m2. Byggrätten är 50% av fastigheten samt 19 meter högt. 
Planen tillåter flera olika typer av verksamheter där den enda begränsningen  är att byggnaden inte ska 
innehålla verksamheter där människor vistas sovandes vilket av naturliga skäl utesluter t ex boende och hotell.  
 
 



Byggnad:  
Vi projekterar en byggnad om totalt ca 2200 m2 (BYA) med verksamhet för kontor, 
service och padelbanor. Byggnaden kommer att vara ca 70 x 32 meter med mellanbjälklag (våningsplan) 
mot södra gaveln samt mot västra långsidan i totalt 3 våningar inklusive markplan. Total uthyrningsbar 
yta är ca 4000 m2 (BTA) varav ca 1750 (44%) till padelbanor ( 4 st ) med öppet till nock och resterande 2250 (66%)  
till service och kontor om totalt 3 våningsplan.  
 
Ytterligare byggrätt:  
Utöver ovan byggnad tillåter detaljplanen ytterligare byggrätt om 1000 m2 (BYA).  
Inga konkreta planer finns att exploatera denna byggrätt idag men ovan byggnad - tillsammans med 
parkeringsplatser, etc –planeras för att möjliggöra ett uppförande av även en andra byggnad.  
 
 
Tidsplan:  
Då vi i nuläget har solid finansiering med lokala partners ( presenteras nedan ) med lång 
erfarenhet av investeringar, så är nästa steg att få godkänt bygglov och att kunna sätta spaden i marken 
Innan årsskiftet. Hela byggnationen beräknas vara klar sept/oktober 2020. 
 
 



Presentation av Grundare & byggnationsansvarig     

Information om Investerare Magnus Jönsson 

 

Jag äger ett byggföretag, Magnus Jönssons Bygg i Båstad AB. Jag har jobbat med byggnationer sedan 
1996 i olika former. Jag har ägt 2 hyresfastigheter varav den ena var en gedigen träfastighet 
Varmbadhuset, i Ramlösa Brunnspark.  
Denna K-märkta fastighet med 9 väldigt speciella lägenheter krävde omvårdnad för att behålla dess 
ursprungliga utseende. Jag har även ägt en äldre fastighet med 6 lägenheter i Hässleholm. 
 
Byggföretaget har även uppfört och utfört ca 20 generalentreprenader gällande nybyggnation av 
villor i södra Skåne under årens gång. Jag hade under denna period även en roll som husförsäljare för 
Rörvikshus. 
 
2010 valde jag att bygga en större fastighet med en ny byggmetod med passivhusegenskaper. 
Tomtens yta var på ca 6200 m2 i Varalöv/Ängelholm. Denna fastighet bestod av ett stort lager samt 
en större kontorsdel. Allt hyrdes ut till olika företag samt att MJ Bygg själva hade eget kontor och 
lagerdel. Denna fastighet såldes 2016 till Catena fastigheter som då även uppförde Boozt lager 
alldeles intill.  
 
Jag har även utfört lite mindre arbeten till Båstad Sportcenter. Där har jag renoverat 
omklädningsrum, toaletter, all klinkerläggning i korridorer samt renoverat och byggt ut restaurangen. 
 
Förutom som investerare kommer jag att jobba som samordnare för byggnation av fastigheten. Jag 
kommer även efter byggtiden, jobba som anställd i driftsbolaget för hela fastigheten. 
 
 
 
 





Marknad & Driftansvarig 

Mikael Orsmark  är född och uppväxt i Båstad i en tennisfamilj och fostrad av Båstad Tennissällskap. 
Arbetat med media och marknadsföring i nu ca 25 år. Började i Båstad tillsammans med Peter Lundqvist  
och Båstad Turismarrangör AB som startade bla. Båstad Sommar Radio och ett antal sportprojekt som bla 
Båstad Sportsfestival. Har haft egna mediabolag i omgångar men har de senaste 10 år varit bosatt i Stockholm 
där han jag bla arbetat med Schibsted ( blocket ) och senaste åren på hemnet. 
 
Brinner för att göra kundaktiviteter och har senaste åren gjort ett antal aktiviteter med Padel för bla.  
hemnets kunder som frukostpadel och små turneringar. Är utbildad tränare och har hjälpt till på  
Kungsängens Padelklubb med träning och olika typer av turningar. 
 
Flyttar med familj hem till Skåne i slutet av året och har tillsammans med de lokala investerarna ett 
brett kontaktnät som kommer vara till god nytta för alla aktiviteter och arrangemang som ska göras. 
 
Kombinationen av att brinna för padel/utbildning och kundaktiveter tillsammans med ett driv och ett 
entreprenörskap samt bra kunskap om marknadsföring gör att detta kommer bli lysande. 



Finansiering 
- Investerare 

Investerare för fastigheten 
 
Följande investerare investerar i projektet antingen privat eller via bolag: 
      
Magnus Jönsson  Båstad 
Jim Leandersson Skummeslöv 
Andreas Jönsson Skummeslöv 
Oscar Andersson Skummeslöv 
Viktor Andersson Våxtorp 
Kenny Andersson Våxtorp 
Martin Nilsson Landskrona 
Erik Gunnarsson Landskrona 
 
Eget kapital är säkrat till ca 40% av beräknad byggkostnad 



Finansiering 
- Investerare 

Följande bolag ägs och drivs av investerarna. Det finns en bredd samt erfarenhet från många olika 
branscher.  
 
     
MJ Bygg   Byggbolag för byggnation av villor samt kommersiella fastigheter 
Old Mikes Diner  Restaurangfastigheter samt restaurangdrift i Ljungby samt Örkelljunga    
Småstaden Invest  4 st lägenhetsfastigheter i Våxtorp & Vallberga      
Boxflow    Logistikbolag med stora logistikfastigheter  
Våxtorps Entreprenad  Entreprenadfirma med 3 grävmaskiner och 3 anställda, uppdrag åt Skanska samt MTA 
Våxtorps Camping  Turism verksamhet med stor erfarenhet av marknadsföring etc. 
Norrvidinge Lbc AB  Åkeribolag som tillhandahåller med all form av ballast, omsätter 650 milj. 
Norrvidinge Rental AB  Omsätter ca 60 miljoner 
Elia Express AB  Omsätter ca 150 miljoner 
C35 miljöteknik AB 
 
Utöver detta finns det en hel del fastighetsbolag och förvaltningar 
 



Finansiering 
- Bankfinansiering 

Huvudbank 
Dialoger har förts med Laholms sparbank avseende fastigheten. Dialogen är positiv och projektet är uppe på 
styrelsenivå för beslut. Då eget kapital är säkrat till 40% av planerad byggkostnad så ser projektet positivt ut 
för att få belåning på. 
 
Alternativ bank 
Vid sidan av Laholms sparbank är även dialog inledd med Swedbank i Båstad samt ALMI. Från ALMI´s sida är 
ett backuplån om 4 MSEK planerat och detta lån skall endast behövas avropas vid behov samt om 
byggkalkylen inte skulle klaras av. 
 
Värdering fastighet 
En förhandsvärdering av fastigheten är beställd och räknas bli klar under slutet av vecka 42. 
 
 
 
  
 



Fastighetskalkyl 
-  

Post Kostnad

Grund + Betongplatta 2 000 000     

Offert Stomme, sandwhichpaneler, tak

avrinning, fönster, montage, skaltät (Lindab) 9 500 000     

Innervägg 300 000         

Mellanbjälklag (KL-skivor golv) 1 800 000     

Golv inne uthyrningsdel 550 000         

Innertak (uthyrningsdel) 1 125 000     

Mellanväggar 45 kontor 500 000         

Spackling, målning, etc 1 500 000     

Hisschakt 200 000         

Hiss Self storage 800 000         

Trapphus 300 000         

Innerdörrar (45 st) 75 000           

Toaletter 225 000         

Innertak padel 250 000         

Fasad 735 000         

Fasadglas 150 000         

Omklädningsrum 500 000         

Entré 300 000         

Maskinhyra 450 000         

Övrigt hyra 100 000         

Värme/kyla/vent 3 000 000     

El 1 800 000     

Vatten och avlopp 400 000         

Belysning 800 000         

Övrigt/Buffert 2 030 000     

Arkitektkostnad 300 000         

Anslutningsavgift el (Södra Hallandskraft) 60 000           

Anslutningsavgift VA 800 000         

Anläggning parkering 500 000         

Anläggning plantering 100 000         

Dagvattenanläggning 400 000         

ARBETSKOSTNAD  ( Magnus + 1 heltid) 2 100 000     

Total 33 650 000   

Byggnad inkl. tomt är beräknad att uppgå till maximalt 36 MSEK på 
kommersiell basis. Vi känner oss trygga i att nå budgeterad byggkostnad 
med anledning av de erfarenheterna vi har i investerargruppen samt 
uppdaterade offerter. 
 
Investerarnas övriga bolagsengagemang kommer att bidra med: 
• Ballast och bärmaterial 
• Arbete med grunden 
• Marknadsföring och sponsorintäkter 
• Byggnation och uppförande 
 
 
Övriga lösa inventarier såsom padelbanor och övrigt tillkommer till en 
uppskattad budget om 2 MSEK vilket innebär en totalkostnad om strax 
under 38 MSEK för hela projektet. 
 
 
 
 



Byggnad  
Vi har planerat en byggnad om totalt ca 2200 m2 (BYA) med mått 70 x 32 meter och ca 12 meter hög. 
Byggnaden kommer att placeras på fastighetens främre del mot Kustvägen, dels för att förstärka 
gathuskänslan men också för att skapa plats på baksidan mot spåren för parkering och även eventuell 
ytterligare byggnad (se nedan ytterligare byggrätt).  
 
Fastigheten kommer att inrymma ytor för padelbanor samt service och kontor. Ytan för padelbanorna 
kommer att ha öppet upp till nock medan ytorna för service och kontor kommer att ha tre våningsplan 
inklusive markplan. Serviceutbud (ex frisör, mäkleri, lounge med bistro etc) kommer att ligga i markplan 
mot Kustvägen medan kontor framför allt kommer att ligga på våningsplan 1 och 2, men rätt hyresgäst för 
kontor kan även nyttja markplan.  
 
Markplan: Padel ca 1750 m2 samt service/kontor ca 450 m2  
 
Vån 1: Kontor/övrigt ca 900 m2 
 
Vån 2: Kontor/övrigt ca 900 m2  



Vad gäller material har offerter tagits in från flera olika leverantörer avseende stål, betong och trä.  
Av flera skäl – men framför allt av ekonomiska och miljömässiga – ser vi att stommen byggs i  
trä(med limträbalk och s k KL-skivor som väggar och bjälklag). Det finns en mängd fördelar med detta  
där egenvikten, brandsäkerheten och isolereffekten, materialets stabilitet och framför allt tidsmässiga  
byggvinster är några. Dessutom känner vi väl till materialet och dess egenskaper och har haft ett  
flertal möten med Sveriges största leverantör på området (www.martinssons.se).  
 
Vi kommer även förse tak med Solcellspaneler för att minska elförbrukning samt tänka på miljön. 
 



Exteriört har vi materialmässigt två huvudspår; antingen fortsätta på träspåret och arbeta med  
tvärställd träpanel och fiskfjällsliknande skivor i storformat som tar upp färger och material  
från närområdet eller klä byggnaden med någon form av utvecklat sandwichelement.  
 



Själva hallen kommer att särskilja sig från många andra padelhallar. Förutom det centrala läget  
så kommer hallen att ha en interiör och exteriör som avviker markant från andra hallar. En mycket  
viktig aspekt som vi tidigt bestämt är att padelhallen – både i entrén och i spelytorna – ska ha trärena ytor inomhus. 
Syftet är att skapa en känsla av varm, mjuk och trivsam hall och de skiktlimmande KL-skivor som vi  
arbetar med ger precis den känslan och uttrycket utan vidare efterbearbetning.  
Förutom att det blir estetiskt tilltalande sparar man både material och tid vid byggnationen.  
 
Avseende padeldriften är strategin att ha förankrade samarbeten med både hotell Skansen och hotell Riviera Strand  
men också Drivan (Båstad Sportcenter) som kan marknadsföra den i sina kanaler som sin ”satellitanläggning”.  
På så sätt kan vi dra nytta av redan upparbetad kundbas och samtidigt ge ytterligare värden till dessa anläggningar.  
Exklusiva företagsavtal med ortens stora arbetsgivare såsom kommunen, Lindab, Peab och Nolato m.fl. är också  delar  
av det marknadsföringspaket som skapar en trygg och jämn beläggning året runt. Då padelhallen har ett centralt läge  
precis längst med Kustvägen och spåren där samtliga tåg passerar byggnadens långsida ger det ett mycket bra skyltläge.  
Ett skyltläge som rätt upplyst och i rätt format också kommer att synas väl över ängarna från huvudleden 
(Hallandsvägen) in till Båstad. Padelhallen kommer bebyggas med 4 stycken inomhusbanor och driftas av ett av  
oss helägt bolag. Vi kommer därför också att vara en stor intern hyresgäst till Padl Fastigheter AB.  
 
 



Kontor  
Kontorsdelen kommer vara tydligt skild – med egen ingång och entre ́ - från padeldelen men ändå ligga 
 i samma byggnad. Ytorna kommer att vara flexibla och inrymma 3 våningsplan med bästa läge mot Kustvägen 
 och mot tågstationsområdet. Vi kommer att kunna hyra ut ytor både till den mindre hyresgästen som endast hyr 
 ett kontorsrum och även den större hyresgästen som vill ha ett helt eget. 
  
Till skillnad från padelhallen kommer denna kontorsdel att interiört kläs på sedvanligt sätt med gips, innertak, etc.  
Däremot kommer de öppna, allmänna och gemensamma ytorna att ha ett visst samspel med och referera till  
padelhallens trärena, skandinaviska och stilrena interiör.  
 
Då vi i princip är den enda aktören i området som kommer att ha en kontorsfastighet – dessutom med relativt  
sett stora ytor – kommer vi att ha en attraktiv positiv för uthyrning. Inte minst då läget är optimalt för pendlare  
med direkt access till tågstationen. Som en direkt följd av detta har vi redan – utan någon nämnvärd  
marknadsföring – fått flera spontana förfrågningar om hyresmöjligheter från ett antal potentiella hyresgäster.  
Vi betraktar därför situationen som mycket god för att kunna skapa en fullt uthyrd fastighet de kommande åren.  
 



Vi kommer även i samband med kontor och banor ha en stor loungeyta där vi i förlängningen 
vill kunna serva lunch och agera som bistro med vin – öl rättigheter för att få människor som 
pendlar och som bor i närområdet att komma hit på ett glas vin kanske spela lite padel 
med vänner och efteråt sitta i loungen. Viktigt även för Event och konferenser. 
 
Även alla som vill sitta i en trevlig atmosfär och arbeta är välkomna till denna lounge. 
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Byggnad  

Vi har planerat en byggnad om totalt ca 2200 m2 (BYA) med ma ̊tten 70 x 32 meter och ca 12 meter 

hög. Byggnaden kommer att placeras pa ̊ fastighetens fra ̈mre del mot Kustva ̈gen, dels för att 

förstar̈ka gathuska ̈nslan men också för att skapa plats pa ̊ baksidan mot spåren för parkering och 

a ̈ven eventuell ytterligare byggnad eller utomhusbanor för padel.  

 

Fastigheten kommer att inrymma ytor för padelbanor samt service och kontor. Ytan för 

padelbanorna kommer att ha öppet upp till nock medan ytorna för service och kontor kommer att 

ha tre va ̊ningsplan inklusive markplan. Serviceutbud (ex frisör, ma ̈kleri, lounge med bistro etc) 

kommer att ligga i markplan mot Kustvag̈en medan kontor framfo ̈r allt kommer att ligga pa ̊ 
va ̊ningsplan 1 och 2, men ra ̈tt hyresga ̈st för kontor kan a ̈ven nyttja markplan.  

 

Markplan: Padel ca 1750 m2 samt service/kontor ca 450 m2  

 

Van̊ 1: Kontor/övrigt ca 900 m2 

 

Van̊ 2: Kontor/övrigt ca 900 m2  



Utemiljö – Vi vill fortsätta med ”parkkänslan” likt det som byggts upp vid och runt stationshuset. 
Plantering av träd för att möta höjden på byggnaden. Träden kommer vi belysa underifrån för att 
skapa en häftig och inbjudande framsida även när solen gått ner. Därtill växter i snygga planteringar 



Exteriört- Vi vill arbeta med svarta sandwichelement i grunden och sätta stora svarta spröjsade fönster för en 
modern och exklusiv känsla. 
Vi sätter cederträ på framsidan som ger en mjuk välkomnande känsla och skapar en röd tråd av vad du senare 
möter inne i byggnaden. Solceller på taket. 
 
  



Interiör- Vi vill ta med oss träkänslan in i byggnaden så väggar och andra detaljer kommer kläs med trä.  

Detta skapar en mycket trevligare och lyxigare känsla av byggnaden invändigt. 

 

 

 



Interiör forts.- Vi ska skapa en riktigt inbjudande lounge där människor kan träffas och umgås eller bara 

varva ner efter padelmatchen. I förlängningen vill vi kunna erbjuda båda mat och dryck här för att locka ännu 

fler besökare till oss. Vi skapar möjligheter för företag och organisationer att lägga konferenser och möten 

hos oss då vi även kommer bygga ett trevligt konferensrum. 

För att höja upplevelsen ytterligare planerar vi att bygga enklare relaxavdelning till våra omklädningsrum 

vilket vi också tror kommer uppskattas av våra gäster.  

Kort och gott en ny mötesplats att träffas på vid stationsområdet i Båstad! 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-11-14 1 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS au § 199  Dnr KS 000324/2019 - 200 

Tilldelning av byggrätt i exploateringsområdet Stinehov-Östra Karup  

 
Beskrivning av ärendet Teknik och service har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret genomfört 

ett förenklat tävlingsförfarande för 15 tomter i kommunens 
exploateringsområde Stinehov, Östra Karup.   

 
 3 förslag till byggnation i exploateringsområdet Stinehov inkom till kommunen 
under tävlingstiden ifrån; Mariastaden projekt AB, JW hus AB/Karin Pettersons 
arkitektbyrå och Fredrik Johnsson. Samtliga propåer innehöll förslag till 
byggnation i form av parhus. Förslagen till byggnation har utvärderats av en 
jurygrupp bestående av tjänstemän från teknik och service och 
samhällsbyggnadskontoret. Mariastaden projekt AB och JW hus AB Karin 
Pettersons arkitektbyrå lämnade in snarlika förslag till byggnation, med 
upplåtelseform BRF, på område 1 och 2 men med olika tankar kring 
markdisponering. Fredrik Johnsson och Mariastaden projekt AB lämnade in 
förslag till byggnation inom område 3.  Fredrik Johnssons förslag till byggnation 
skilde sig främst från Mariastaden projekt ABs avseende våningsantal och 
upplåtelseform.  

 
 Jurygruppen bedömde Mariastadens projekt ABs förslag till byggnation inom 
område 1 och 2 mest fördelaktig för området baserat på; koppling till gaturum, 
mervärden och byggnadernas placering i förhållande till varandra.  
Jurygruppen bedömde Fredrik Johnssons förslag till byggnation inom område 3 
mest fördelaktig för området baserat på: bostadstyp och upplåtelseform.  

 
 Jurygruppen anser att de två utvalda förslagen till byggnation kommer att 
tillföra området både ordnad struktur/utryck och boendeformer som 
kompletterar nuvarande utbud i Östra Karup.  

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Susanna Almqvist, exploateringsingenjör, 2019-10-31  
 Prospekt - Exploateringsområdet Stinehov - Östra Karup  
 Inkomna bidrag till byggnation 
 

 Förvaltningens förslag  1. Tilldela Mariastaden projekt AB option att teckna köpeavtal jämte 
överenskommelse om åtagande med Båstads kommun avseende fastigheterna 
Östra Karup 6:26-6:37, område 1 och 2. 

 

  2. Tilldela Fredrik Johnsson option att teckna köpeavtal jämte 
överenskommelse om åtagande med Båstads kommun avseende fastigheterna 
Östra Karup 6:22-6:24, område 3. 

 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-11-14 2 av 2 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

Föredragande  Susanna Almqvist, exploateringsingenjör, föredrar ärendet.  
 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

 

1. Tilldela Mariastaden projekt AB option att teckna köpeavtal jämte 
överenskommelse om åtagande med Båstads kommun avseende 
fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37, område 1 och 2. 

 

2. Tilldela Fredrik Johnsson option att teckna köpeavtal jämte 
överenskommelse om åtagande med Båstads kommun avseende 
fastigheterna Östra Karup 6:22-6:24, område 3. 

 

Notering  Bo Wendt (BP) avstår från att delta i beslutet.  
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Datum: 2019-10-31. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000324/2019 – 200 
 
 

Tilldelning av byggrätt i exploateringsområdet Stinehov -Östra Karup 
 
Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att  

1. tilldela Mariastaden projekt AB option att teckna köpeavtal jämte överenskommelse 
om åtagande med Båstads kommun avseende fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37, om-
råde 2 och 3. 

2. tilldela Fredrik Johnsson option att teckna köpeavtal jämte överenskommelse om åta-
gande med Båstads kommun avseende fastigheterna Östra Karup 6:22-6:24, område 1. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Teknik och service har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret genomfört ett förenklat 
tävlingsförfarande för 15 tomter i kommunens exploateringsområde Stinehov, Östra Karup.   
 
3 förslag till byggnation i exploateringsområdet Stinehov inkom till kommunen under tävlings-
tiden ifrån; Mariastaden projekt AB, JW hus AB/Karin Pettersons arkitektbyrå och Fredrik 
Johnsson. Samtliga propåer innehöll förslag till byggnation i form av parhus.  
Förslagen till byggnation har utvärderats av en jurygrupp bestående av tjänstemän från teknik 
och service och samhällsbyggnadskontoret.  
Mariastaden projekt AB och JW hus AB Karin Pettersons arkitektbyrå lämnade in snarlika för-
slag till byggnation, med upplåtelseform BRF, på område 2 och 3 men med olika tankar kring 
markdisponering. Fredrik Johnsson och Mariastaden projekt AB lämnade in förslag till bygg-
nation inom område 1.  Fredrik Johnssons förslag till byggnation skilde sig främst från Marias-
taden projekt ABs avseende våningsantal och upplåtelseform.  
 
Jurygruppen bedömde Mariastadens projekt ABs förslag till byggnation inom område 2 och 3 
mest fördelaktig för området baserat på; koppling till gaturum, mervärden och byggnadernas 
placering i förhållande till varandra.  
Jurygruppen bedömde Fredrik Johnssons förslag till byggnation inom område 1 mest fördel-
aktig för området baserat på: bostadstyp och upplåtelseform.  
 
Jurygruppen anser att de två utvalda förslagen till byggnation kommer att tillföra området 
både ordnad struktur/utryck och boendeformer som kompletterar nuvarande utbud i Östra 
Karup.  
 
Bakgrund 
Den 8 maj 2019 togs beslut i kommunstyrelsen att släppa ett prospekt innehållande 15 tomter 
med byggrätt till kommunens intressenter. Detta beslut togs i syfte att stimulera byggnation 
inom det kommunala exploateringsområdet Stinehov i Östra Karup. 
Inlämningstiden för förslag till byggnation förlängdes en månad på grund av tillkommande 
möjlighet till tolkning av gällande planbestämmelser. Detta tolkningsutrymme och utökad in-
lämningstid kommunicerades med samtliga intressenter.  
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Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Genom att godkänna förevarande förslag till beslut skapas den första förutsättningen att bygga 
24 nya bostäder med upplåtelseform BRF jämte 6 nya bostäder med upplåtelseform hyresrätt i 
Östra Karup. Boendekostnaden kommer att anpassas till marknadsläget i området. En 
bostadrätt uppskattas kosta under 2 mkr och hyressättningen för lägenheterna bedöms till 
1 650 kr/kvm och år.  
 
Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut medför inga konsekvenser kända för verksamheten.  
 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. Först vid ingång av 
köpeavtal förbinder sig parterna till ekonomisk prestation.  
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

1. Mariastaden projekt AB, Johan Sjöstedt 
2. JW Hus AB, Emil Hribsek 
3. Karin Petterssons arkitektbyrå, Erik Holmgren 
4. Fredrik Johnsson 
5. NSVA, Fredrik Jönsson och Lina Falk 
6. Samhällsbyggnadskontoret, Andréa lager 

 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Prospekt  
2. Inkomna bidrag till byggnation 

 
 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson, Catharina Arehög, Olof Selldén, Camilla Nermark, Lina Falk  
 
 



Intresserad av att bygga i

ÖSTRA KARUP
i Båstads kommun?



Båstads kommuns vision 2030

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att 
vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang.



GÖTEBORG
99 min

CPH FLYGPLATS
105 min

MALMÖ
83 min

BÅSTAD

HALMSTAD
17 min

HELSINGBORG
36 min

LUND
71 min

VARBERG
58 min

Naturnära byggrätter i vackert 
område

Är du intresserad av att bygga i Östra ka-
rup, Båstads kommun? Då är du välkom-
men in med ett utformningsförslag till 
Båstads kommun!

Östra Karup är beläget i nordostra delen 
av Båstads kommun. Området vid foten 
av Hallandsåsen med utsikt norrut, är 
den mest attraktiva bostadsmarken i Öst-
ra Karup. Området har stora kvaliteter; 
mötet mellan kulturlandskap och natur 
samt närhet till både E6:an och tågstatio-
nen i Hemmeslöv, till lokal service med 
bland annat förskola, skola och bibliotek, 
samt Båstads centrum och verksamhets-
områden i anslutning till motorvägen. 
Mitt emellan Östra Karup och Båstad 

finns även en golfbana. Från Östra Karup 
har du nära till omvärlden. Ta dig till job-
bet i bil  via E6:an eller cykla 15 minuter 
till  stationen för ta tåget till Helsingborg, 
Halmstad, Lund eller  Göteborg. Sedan 
tunneln genom åsen öppnades har den 
lilla orten vid havet närheten till den 
stora världen bara ett stenkast bort. 

Det aktuella området möjliggör bostäder 
i olika upp låtelse- och boendeformer 
med  fokus på social och ekologisk håll-
barhet.

Varmt välkommen att bli en del av 
framtida Båstad!



Östra karup - ortofoto
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PLATS

HALLANDSÅSEN

Området
De tomter inom detaljplan 1673 som tillgängliggörs i detta prospekt har markerats 
med röd färg och är totalt cirka 11 300 m2

Kringytor består av öppna fördröjningsmagasin, naturområde. Området är beläget i 
anslutning till förskola, skola. Cirka 800 m väster om området är Äpplegårdens golf-
bana belägen.

Området har nära till goda kommunikationsmöjligheter, Båstads järnvägsstation 
ligger ca 2500 m väster om tävlingsområdet. Busshållplats för linje 525 ligger längs 
Viktor Ewalds väg samt intill Östra Karups skola strax nordost alternativt ost om 
planområdet. Busslinjen går  mellan  Båstads centrum, järnvägsstationen och Östra 
Karup.



FB-webb östra karup o båstad
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Utdrag ur plankarta 1673, laga kraft 2016-12-09, ej skalenlig

Gällande detaljplan och andra förutusättningar
Gällande detaljplan för området är 1673 (se länk: http://bastad.engelholm.se/Filer/
Bastad/Planer/1673.pdf).

Byggnation av parhus prioriteras vid urval. 15% rabatt gäller på beslutat tomtpris vid 
byggnation av parhus. (se länk: http://www.bastad.se/kommun-och-politik/press-
rummet/nyhetsarkiv/nu-slapper-vi-tomterna-ostra-karup/).

Byggnation ska ha kommit igång inom ett år från att överlåtelseavtal ingåtts med 
kommunen.

Byggnation måste överensstämma med gällande detaljplan.

Förslag får inte omfatta enstaka tomter utan samtliga inom område 1, 2 eller 3, eller 
samtliga inom område 1-3.

Kommunen tilldelar byggrätterna efter  politiskt beslut.

1.

2. 3.



Utdrag ur plankarta 1673, laga kraft 2016-12-09



Detta vill vi att din intresseanmälan ska innehålla
• Val av delområde med prioritering om flera områden väljs.

Förbehåll
Båstads kommun förbehåller sig rätten 
att besluta vilket eller vilka förslag som 
bäst passar in i området och att inhämta 
uppgifter om byggherrens tidigare pro-
jekt och solvens.

Inlämning
Utformningsförslag ska vara Båstads 
 kommun tillhanda senast 2019-08-30. 

Utformningsförslag ska sändas till
Båstads kommun
att. Susanna Almqvist
Samhällsbyggnad
Box 41
269 80 Båstad

(Besöksadress: Vångavägen 2, Båstad)

Frågor
Vid eventuella frågor kontakta

Susanna Almqvist, exploaterings
ingenjör, Olof Selldén, planchef eller 
Camilla Nermark, planarkitekt.

Kontaktuppgifter: 
Susanna
Epost: susanna.almqvist@bastad.se
Telefonnummer: 0431  770 63

Olof
Epost: olof.sellden@bastad.se
Telefonnummer: 0431  777 31

Camilla
Epost: camilla.nermark@bastad.se
Telefonnummer: 0431  770 72

  

• Upplåtelseform

• Byggherrens namn, adress och orga-
nisationsnummer

• Namn på byggherrens kontaktper-
son, telefonnummer och e-mail

• Registreringsbevis, högst 3 månader 
gammalt

PM Projektförslag (A3, PDF, skp-fil)

• Beskrivning av förslaget i text

• Representativa fasader och  sektioner 
av byggnader.

• SketchUp-modell över aktuellt 
 område i enkel vit volymskiss där 
våningsantalen är markerade, utan 
materialtexturer.



Byggnation av parhus i Östra-Karup 

Ankom 
2019 -09- 2 7 

Parhusen kommer innehålla två stycken tvårumslägenheter på 56 kvm (BYA 129,5 kvm). 
Parhusen kommer byggas i lösvirke och vara av god standard. Husen kommer byggas i ett plan, 

fasaderna kommer bestå av vitmålad liggande träpanel och taken av tegelröda betongpannor. 
På framsidan av bostäderna kommer plattsättning att anläggas, detta för att förse hyresgästerna 

med parkering. På baksidan kommer altan uppföras. Vruje lägenhet kommer ha tillgång till ett 
mindre utvändigt fönåd via fristående bebyggelse. Pru·husen kommer uppföras av en lokalt 
erkänt duktig snickare. 

Efterfrågan på denna typ av hyreslägenheter är stor i Östra Kamp. Det finns många som vill ha 
tillgång till trädgård men som av olika anledningar inte vill eller har möjligheten att köpa en 
egen villa. Detta boende passar därav bra för singelhushållet eller för det yngre paret. Det finns 

även efterfrågan från de pensionärer som inte längre vill bo kvar i sina villor i Östra Karup och 
därav söker ett mer underhållsfritt boende där de fortfarande hru· tillgång till en mindre trädgård. 

• Syftet med byggnationen är att uppföra hyreslägenheter som ska hyras ut till 
p1ivatpersoner via tillsvidarekontrakt. 

• Jag vill förvärva tomterna i område 1 och på fastigheterna uppföra tre stycken parhus. 
Om det av någon anledning inte är möjligt att anskaffa tomterna i detta området så vill 

jag köpa tomterna i område 3 och uppföra två stycken pru·hus. 

• Bolaget som kommer vara byggherre är ej sta1tat, bolaget kommer strutas i samband 

med att tilldelningen av tomterna blivit godkänd. Fredrik Johnsson  
kommer vru·a 100% ägare till bolaget. 

• Finansieringen för byggnationen är klru· och kommer ske genom egna medel samt 
genom lån från bank. 

Har ni frågor, funderingar eller är i behov av kompletterande information så är ni vrumt 

välkomna att kontakta mig. 

Vänliga Hälsningru· 
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Parhus, Stinehov 

Fredrik Johnsson 

Laholm 2019-09-24 

1:100 

Joel Johansson 



Väster 

Öster 

Parhus, Stinehov 

Fredrik Johnsson 

Laholm 2019-09-24 

1:100 

Joel Johansson 



~ 
5183 i 

2557,0mm 

' i 

Parhus, Stinehov 

Fredrik Johnsson 

Laholm 2019-09-24 

1:100 

Joel Johansson 



14------------14795------------llO-l~I 

EIJ~ 

o§ I 
8750 

Parhus, Stinehov 

Fredrik Johnsson 

Laholm 2019-09-24 

1:100 

Joel Johansson 



Vy från nordväst 

MÖLLER 
ARKITEKTER 

Fredrik Johnsson - Östra Karup 
DATUM 

2019-10-10 

Illustration husplacering t~1t'~R6Gurrivan 
SKALA 

V KYRKOGATAN 15 26232ÅNGELHOLM f-v~_n_o_rd_v_ä_s_t -----------+------------< 
HANDLÄGGARE 
LC 

TEL 0431-44 59 80 UPPDRAG NR R!TAD/KONSTR AV NUMMER BET 

E-post info@moller-arkltekter.se 21-283 LC 



Vy från norr 

Vy från nordöst 

MOLLER 
ARKITEKTER 

V KYRKOGATAN 15 262 32 ÄNG ELHOLM 
TEL 0431- 44 59 80 

E-post lnfo@moller-arkltekter.se 

Fredrik Johnsson - Östra Karup 
Illustration husplacering 

V norr och nordöst 
UPPDRAG NR 

21-283 
RITADIKONSTR AV 
LC 

HANDLÄGGARE 
LC 

DATUM 

2019-10-10 
ANSVARIG 
Lotta Currivan 
SKALA 

NUMMER BET 



rn rn T 

8750 

SÖDER ÖSTER 

1 rn rn DD 
NORR VÄSTER 

1479--5 -·-----1~ 

SEKTION 

PLAN 

Parhus, Stinehov 
Fredrik Johnsson 
Laholm 2019-09-24 
1: 100 
Joel Johansson 

















Huvudregistrator - Vd: Sv: Anvisning av byggrätter I Ö-K 

Från: 

Till: 
Datum: 
Ärende: 

Susanna Almqvist 
Huvudregistrator 

2019-09-25 07: 52 
Vd: Sv: Anvisning av byggrätter I Ö-K 

Page 1of4 

Ks 0032~01q 
-2.öO 

Bifogade filer: IMAGE.jpeg; Registreringsbevis Mariastaden Projekt 20190805.pdf; Ösh·a Karup - Mariastaden 
Projekt - Volymskiss.skp; Östra Karup - Mariastaden Projekt.pdf 

Till diariet under anvisning av byggrätter i Östra Karup. Tack:) 

Med vänlig hälsning, 

Susanna Almqvist 
Mark- och Exploateringsingenjör 

Teknik och Service 

ITiJ BÅSTADS 
~KOMMUN 
Besök oss på baslacl.se 

susanna.almqvist@bastad.se 
Direkt: 0431 -770 63 

Växel: 0431 -770 00 

Webb: www.bastad.se 

Twitter: @bastadskommun 

Post- och besöksadress: Vångavägen 2, 269 80 BÅSTAD 

• Jag värnar om miljön. Skriv inte ut det här mejlet om du inte behöver. 

» > Emil Lundin <emil.lundin@ekebladbostad.se> 2019-09-24 17:45 » > 

Hej Susanna, 

Vi återkommer här med vår intresseanmälan för markanvisning i Östra Karup med de nya 
förutsättningarna. 

Vi har inte ändrat något i vårt förslag. 

Hälsningar 

Emil Lundin Arkitekt SAR/MSA 

Mariastaden Projekt 

Stora Avägen 21 

436 34 Askim 

+46 735 437 107 

emil.lundin@ekebladbostad.se 

NOTICE: This e-mail message and all attachments transmitted with it may contain lega/ly privileged and confidential information intended solely for the use of the addressee. 

lf the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified /hat any reading, dissemination, distribution, copying, or other use of this message or ils 

file:///C:/Users/idaskol/AppData/Local/Temp/XPGrpWise/5D8BlCC4BASTAD-AD... 2019-09-25 



Page 2 of 4 

attachments is strictly prohibiled. lf you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message and all copies and backups 

thereof. Fina/ly, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The company accepts no liability for any damage caused by any virus 

transmitted by this emai/. 

Från: Emil Lundin 
Skickat: den 3 september 2019 14:46 
Till: Susanna Almqvist <susanna.almqvist@bastad.se> 
Ämne: Sv: Anvisning av byggrätter I Ö-K 

Tusen tack Susanna, 

Jag ska se över de nya förutsättningarna och återkommer med ny intresseanmälan om det fortfarande 
är intressant för oss. 

Hälsningar 

Emil Lundin Arkitekt 

Mariastaden Projekt AB 

Stora Avägen 21 

436 34 Askim 

+46 735 437 107 

emil.lundin@ekebladbostad.se 

NOT/GE: This e-mail message and all attachments transmitted with it may contain legatly privileged and confldenlia/ information intended so/e/y for the use of the addressee. 

/f the reader of this message is notJbe intended recipient, you are hereby notified that any reading, disseminalion, distribution, copying;-OUJther use of this message or ils 

attachments is strictly prohibited. /f you have received this message in error, p/ease notify the sender immediale/y and delete this message _and all copies and backups 

thereof. Fina/ly, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The company accepts no /iability for any damage caused by any virus 

transmitted by this email. 

Från: Susanna Almqvist <susanna.almqvist@bastad.se> 
Skickat: den 3 september 2019 14:44 
Till: Emil Lundin <emil.lundin@ekebladbostad.se> 
Ämne: Sv: Anvisning av byggrätter I Ö-K 

Hej Emil! 

Jojomen, har du inte fått det? 

Sänder det igen, eller länken som nu är uppdaterad: http:Uwww.bastad.se/bobyggaochmiljo/lediga

to mte r /kommun a I-to mtko/ ma rka nvi sn i ngstavl i ng-ostra-ka ru p-sti ne hov I 

Med vänlig hälsning, 

Susanna Almqvist 

Mark- och Exploateringsingenjör 

Teknik och Service 

susanna.almqvist@bastad.se 

file:///C:/Users/idasko l /AppData/Local/Temp/XPGrpWise/5D8BlCC4BASTAD-AD.. . 2019-09-25 



Direkt: 0431-770 63 

Växel: 0431-770 00 

Webb: www.bastad.se 

Twitter: @bastadskommun 

Post- och besöksadress: Vångavägen 2, 269 80 BÅSTAD 

• Jag värnar om miljön. Skriv inte ut det här mejlet om du inte behöver. 

> > > Emil Lundin <emil.lundin@ekebladbostad.se> 2019-09-03 14:39 > > > 
Hej Susanna, 

Page 3 of 4 

Har du skickat ut det uppdaterade prospektet? Jag har inte fått något och tänkte bara säkerställa att vi 
inte missar något. 

Hälsningar 

Emil Lundin Arkitekt 

Mariastaden Projekt AB 

Stora Avägen 21 

436 34 Askim 

+46 735 437 107 

emil. lund in@ekebladbostad.se 

NOT/GE: This e-mail message and all attachments transmitted wilh il may contain lega/ly privileged and confidential information intended solely for the use of /he addressee. 

lf the reader of lhis message is not lhe intended recipient, you are hereby notified that any reading, dissemination, distribution, copying, or other use of this message or ils 

attachments is striclly prohibited. lf you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message and all copies and backups 

thereof. Fina/ly, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The company accepts no /iability for any damage caused by any virus 

transmitted by this email. 

Från: Susanna Almqvist <susanna.almqvist@bastad.se> 
Skickat: den 29 augusti 2019 16:04 
Ämne: Anvisning av byggrätter I Ö-K 

Hej! 

Som inlämnare av förslag som jag meddelat er vara planstridigt, kommer här en uppdatering. Efter 
diskussion med tävlingsdeltagare om planbestämmelser och övervägande internt har kommunens 

bygglovsavdelning tagit ett nytt beslut kring hur detaljplanen ska tolkas. 
Det innebär dels att ert förslag är genomförbart och godkänt ur planaspekt men även att jag måste 

förlänga "tävlingstiden" och justera prisnivån på tomterna då föregående tolkning av detaljplanen 
föranlett det rabatterade priset. 

Jag kommer under morgondagen sända ut det justerade prospektet och om ni fortsatt är intresserade av 
att delta i "tävlingen", ber jag er sända in ert bidrag igen (dock efter ni mottagit prospektet). 

Allt gott! 

file:///C:/Users/idaskol/AppData/Local/Temp/XPGrpWise/5D8BlCC4BASTAD-AD... 201 9-09-25 



Med vänlig hälsning, 

Susanna Almqvist 

Mark- och Exploateringsingenjör 

Teknik och Service 

susanna.almqvist@bastad.se 
Direkt: 0431 -770 63 

Växel: 0431 -770 00 
Webb: www.bastad.se 

Twitter: @bastadskommun 
Post- och besöksadress: Vångavägen 2, 269 80 BÅSTAD 

• Jag värnar om mi ljön. Skriv inte ut det här mejlet om du inte behöver. 

Page 4 of 4 
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.. 
OSTRA KARUP 

MARKANVISNING I BÅSTAD 

mariastaden 
P ROJEKT 



INTRESSEANMÄLAN 

Mariastaden Projekt anmäler härmed intresse för att 

utveckla bostäder i Östra Karup i Båstad. Vi söker 

markanvisning för tomt 1, 2 och 3 med totalt 30 bostäder 

inom kvarteret. I denna presentation vill vi visa hur 

området kan utvecklas med attraktiva, prisvärda och 

klimatsmarta bostäder. 



Situationsplan 

Förslaget syftar t il l att skapa en attraktiv 

stadsmiljö i Östra Karup och sa mtidigt 

erbjuda goda boendekva liteter på 

begränsad yta . Parhusvolymer placeras på 

ett konsekvent sätt längst gatustrukturen för 

att defin iera gatan. 

Entreer vänder sig mot gaturummet vilket 

skapar förutsättningar för möten och ger 

en trygghetskänsla. Parkering sker på egen 

tomt mellan bostäderna. På baksidan får 

varje bostad en stor altan och en privat 

trädgård. Trädgårdsförråden skapar mer 

privat miljö genom att skärma av uteplatser. 

Vi lämnar förslag på alla tre tomter, där 

den större tomten 2 är prioriterad. Dock 

reserverar vi oss för e n minsta total 

tilldelning om 20 bostäder. 

Upplåtelseform 
Antal bostäder 
BOA/ bostad 

Total BTAbomid 
Total BTAkomplomont~byggn•d 

Situ;ition~pl;in ~k~o 1:1500 

I o"' 1' '120 1 140 

Bostadsrätt 
30 

112,Sm' 

ca 3 880 m2 

ca 180 m' 

lao l 1oom 

.11 .. 11.11. 

E9 



lllustrationplan 
TOMT1 

Bostäderna fö ljer den lätt kurvade vägen 

och är placerade nära inpå gatan för att ge 

plats åt en större privat t rädgård i söderläge. 

Detta skapar en mer stadsmässig känsla och 

ger plats åt bil- och cykelparkering mellan 

husvolymerna. 

Byggnadernas placering ger ljusa och 

skyddade platser mellan husen. Överallt 

möts gatumiljön av en grön gräns i form av 

träd, häckar och staket som avgränsar tomter 

och parkeringar. 

TOMT3 

Husvolymerna placeras en längre bit in på 

tomten för att ge plats åt en uteplats med 

kvä llsol på framsidan av bostäderna. 

a 

lllu:;m1ti0Mpl;,n :;kiil:> 1 :500 

l~"'l""I s 1 ho 1 lis 1 bo 1 I 2Sm 



lllustrationplan 

TOMT2 

Den norra slingan bostäder placeras 

tätt inpå gatan fö r att ge plats åt större 

trädgårdar i söder. De södra bostäderna 

skjuts istället in på tomten och ger möjlighet 

till en solig yta på framsidan. 

b 

l!luwotioMplon ~k.:i!o 1:500 

l ~"'l""l s 1 ho 1 115 1 120 1 125m 



Funktion 

·=· • ~-"~ u . n 

MOBILITET 
Bostäderna har enkel access med b il från 
den större lokalgata n. Ge nom området finns 
en skyddad cykelväg som gör det möjligt 
att nå bostaden från både fram och baksida. 
Gångvägen me llan t rädgårdarna skapar en 
bi lfri zon där barnen tryggt kan springa över t ill 
grannen. 

• 
J ·Il ... : 

·Il • 

• • • 
GÅNG CYKEL BIL 

••••••• 
OFFENTLIGT 

PRIVAT - OFFENTLIGT 
Trädgårdarna är p rivata och avskiljda med häck 
och staket. Framsidorna samt zonen mellan 
trädgårdarna blir semiprivata och en mer 
offentlig karaktär skapas längst med gatan. 

PRIVAT 

SIKTLINJER 
Bostädernas placering längst med den kurvade 
gatan skapar s iktlinjer mellan huskropparna för 
den boende samt b rutna sikt linjer- fondmotiv för 
den förbipasserande. (se illustration nedan) 

• 
·Il : 

·Il • 



Parhus 

- hög kvalitet och 

stora mervärden på liten yta 

Med dagens höga kostnadsläge i 

byggbranschen ä r det viktigt att vi 

planerar våra bostäder på ett smart sätt, 

utan att göra avka ll på rumsliga eller 

praktiska kva liteer. Våra bostäder är noga 

genomtänkta, varje kvadratm eter har en 

funktion och finn s på rätt plats. 

Parhusen är utfo rmade för att ge 

stort mervärde på liten yta. Stora 

fönsterpartier, generösa sociala ytor och 

en öppen plan lösning är karaktä ri s ti skt 

för entrep lanet medan övre planet 

erbjuder upp till fyra sovrum. 

SOVRUM ALLRUM 

VARDAGSRUM 

5 Rum 
112,5 m2 

0 

0 
0 

[B 
0 

Entreplan Pl an 2 
SEKTION1 :100 PLANLÖSNING 1:100 

FASADILLUSTRATION 1:200 



Gestaltning 

d tt modernt ltning me e d • · fasadgesta .. tram me föreslar v1 en Volymen ars 
Föc bo,.od•ho;oo de """'''" cefoce"" klä• med >cäpooel 

oucyok med ;;.:::>oljoo mioimeco•. '"'.:::,:, ploo" och"'°" sadeltak, ta o . ras mellan gles pa 

kl .. kt som varre • gavelspetsen. och loc a • • ning tva samt 

pava . men den 
l··gre bröstning . 

ågot a ymetr1 . t.llåts ha en n .. ..ttningens s .. ningar I · fonstersa 
Fönsteropp "terkommer I .k 1 .. ngor och en Il eferensen a ellan o lr a a 

traditione ar .. ·ngen varieras m .. rent uttryck kan h 
tm. Färgsattn1 .. där även ett tra oc ry k I efterstravas 

naturnära färgs a a komplettera helheten. 
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.d ambitionen nterar darfor p v· har a I .. h prese 

I å ett bra satt oc . estaltningar. kontexten p t I alternativa g 
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Alternativ gestaltning Alternativ gestaltning 





Mariastaden Projekt 

bodrömmar för fler 

Mariastaden Projekt är en bostadsutveck lare med 

drivkraft att skapa hemm il jöer där människor kan 

b lo mstra och trivas. Vi bygger vä lp lanerade, pr isvä rda 

bostäder för att fler ska få en chans ti ll ett eget hem utan 

att behöva ge avka ll på en ba lanserad vardagseko nomi . 

Vår ambition är att utveckla bostadsområden som gö r 

det möjligt för fle r att etablera sig på bostadsmarknaden 

och vi drivs av att få använda vår kunskap om 

bostads byggande till att göra sk illn ad! 

Mariastad en Projekt ägs av Ekeblad Bostad AB och 

Sjöstedts Förva ltning AB . Tillsammans har ägarna mycket 

lång e rfarenhet från nyproduktion, ägande, finans ier ing 

och förva ltning av fast igheter. 



Förutsättningar för ett hå ll bart liv 
Det ska va ra enkelt att bo och leva hållbart o ch för o ss handlar det om 

mycket mer än bara god energiprestanda. Vi arbeta r a l ltid med ett 

helhet sperspektiv i vå ra proj ekt där b oendeekonomi, socialt ansvarstagande 

och smarta gröna lösn ingar b id rar ti ll om råden med stora mervärden. 

Energieffektiva hus 
Våra hus är välisolerade och har fönster och 
dörrar med låga u-värden. Den specifika 
energ ianvändningen (beräknad med 
frånluftsvärmepump) är 35 kWh/m2/år för ett 2-plans 
gavelradhus i norrläge och så lågt som 31 kWh/ 
m2/år för ett mittradhus. Energisparblandare och 
duschmunstycken med luftinblandning minskar 
slöseri av tappvarmvatten. 

Tillgänglighet 
Planlösningarna är anpassade efter kraven i BBR och 
Svensk standard. På så vis skapar vi ett entreplan 
som är tillgängligt för alla och säkerställer att det 
finns erforderligt utrymme för omsorg om det skulle 
behövas. 

Minskad hushållselanvändning 
Genom att utrusta husen med energ isnåla vitvaror 
(A+++) och belysningslösningar med extra låg 
energiförbrukning har vi minimerat förbrukningen 
av hushållsel. Genom byte till effekt ivare vitvaror 
och energieffekt iv belysning har vi minskat 
hushållselförbrukningen til l ca 2 700 kWh/år. 

Solceller 
Med solceller bidrar våra bostadsrätts-köpare till 
en hållbar energiproduktion samtidigt som de 
sänker sina elkostnader och blir mindre sårbara 
för elprishöjn ingar. Varje radhus har möjlighet til l 
en solcellsanläggning på 8,5 kW, vilket beräknas 
ge cirka 7 500 kWh/år. Det täcker mer än husets 
årliga förbrukning även inkluderat en normal 
hushållselanvändning och med nuvarande ersättning 
motsvarar elproduktionen en besparing på 
drygt 7 500 kr/år. 

Fuktsäkring 
Alla våtrumsinstallationer uppfyller kraven enligt 
VVS-branschens reg ler för säker vatteninstallation 
och badrummen följer Byggkeramikrådets 
rekommendationer. 

God inomhusmiljö 
Genom ytterdörrar med bra ljudklassning och 
massiva innerdörrar erhålls god ljudmiljö med låga 
bu llernivåer. Tekniska installationer är placerade 
avskilt i ett och samma utrymme, tillgäng ligt för 
vuxna men svåråtkomligt för barn. Genom generösa 
fönsterpartier blir bostäderna ljusa och upplevs 
rymliga. Låga fönster är försedda med säkerhetsglas 
och fönster på övre plan t illåter utrymning vid 
händelse av brand. 

Kloka material 
Vi använder beprövade material i våra hus. 
Radhusstommen är byggd i trä och vi väljer i första 
hand även t rä til l fasaden. Trä är det byggmaterial 
som bidrar minst till utsläpp av koldioxid. För att 
minska risken för allergi undviker vi pvc-material i 
ytskikt och vi väljer fruktträd och giftfria buskar till 
trädgårdarna. 

Social hållbarhet 
Framförallt är vå ra radhus i bostadsrättsform en 
perfekt boendeform för förstagångsköparna. 
Både den första insatsen och i förlängningen 
boendeekonomin tillåter fl er att ta steget in på 
bostadsmarknaden. Ofta medför våra bostadsprojekt 
att en ny målgrupp introduceras för området 
och vi tror att det är en god ide att arbeta med 
bebyggelsestrukturer och komplettering av 
bostadsutbudet. 

Genom att arbeta med effektiva byggprocesser, god 

energiprestanda och smarta materialval kan vi sänka 

boendekostnaderna och skapa förutsättningar för ett ekonomiskt 

hållbart boende. 

Ett effektivt klimatskal är g runden för en låg energiförbrukning. 

Genom att bygga välisolerat och tätt samt använda fönster 

och dörrar med låga LI-värden kan vi erbjuda bostäder med 

liten klimatpåverkan. 

Genom ordentliga grönytor runt varje byggnad kan vi genom 

infiltration fördröja dagvatten lokalt och minska belastningen på 

omgivande ytor och på kommunala dagvattenledningar. 

V i vill att fler får chansen att ta steget in på bostadsmarknaden. 

Det främjar socialt deltagande och möj liggör områden som är väl 

integrerade i sin omgivning och som tillåter förändringar över tid. 

Genom god kvalite i våra materialval bygger vi bostäder som 

håller i längden. Vi undviker PVC-material i ytskikt och väljer i 

första hand trä i stommen och som fasadmaterial. 

Möjligheter till lokal odling skapar rumsliga sammanhang och 

ökar den biologiska mångfalden i utemiljön. 



Referenser i urval 

Brf Tegelbyn - Landskrona 2018 

34 Lägenheter i radhus 

Status: Infl yttad 

Brf Zickzack - Vikingstad 2020 

27 lägen heter i radhus 
Status: Under projektering 

Brf Bondrosen - Helsingborg 2016 
21 Lägenheter i radhus 

Status: Inflyttad 

Brf Julivallen - Höganäs 2019 

29 Lägenheter i radhus 

Status: Inflyttad 

Brf Gran åsen - Kungä lv 2020 

94 lägenheter i radhus och flerbostadhus 

Status: Under projektering 

Brf Sågcrona - Höganäs 2018 
28 Lägenheter i rad- Och parhus 

Status: Inflyttad 

Brf Vikhems By- Staffansto rp 2019 

31 Lägenheter i radh us 
Status: Under produktion 

Brf Morgonen - Växjö 2018 

24 Lägenheter i rad- Och parhus 
Status: Inflyttad 

Brf Vikaholms by - Växjö 2020 

SS lägenheter i radhus och flerbostadshus 

Status: Under projektering 

Brf Ormesta Pa rk - Örebro 2017 
96 Lägenheter i radhus 
Status: Inflyttad 



Mariastaden Projekt AB 

559012-5299 

Stora Åvägen 21 436 34 Askim 

www.mariastadenprojekt.se 

Kontaktperson: 

Johan Sjöstedt 

johan@mariastadenprojekt.se 

0731 005 336 
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översikt över området 

~ Karin Petterssons Arkitektbyrå AB 

•• 

Ostra 
Karups 
backar 
SAMMANFATTNING 
I första hand ansöker JW Hus AB om 

tilldelning av område 2 samt 3. Vi anser 
att det skulle bidra till en sammanhållen 
arkitektur i området. Om inte båda områdena 
kan tilldelas JW Hus AB ansöker JW Hus AB 
om att vara med att utveckla enbart område 
2. 

FÖRDELNING BOSIÅDER· 

OMRÅDE2: 
OMRÅDE3: 

TOTALT: 

10 ST PAR HUS, 2-PLAN 
2 ST PARHUS, 2-PLAN 

12 PARHUS I I 24 BOSTÄDER 

UPPLÅTESEFORM· 

OMRÅDE 2: BOSTADSRÄTI 
OMRÅDE3: 

BYGGHERRE· 

JWHUSAB 

BOSTADSRÄTI 

ÖSTERGATAN 27, 211 25 MALMÖ 
040..107170 11 ORG. NR. 556779-1172 

lillliIAIIT;. 
EMIL HRIBSEK 

04()..6117620 11 070<Hl11760 
EMIL.HRIBSEK@FORSTAVILLAN.SE 

Östra Karups backar • 2 
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RÖD LIGGANDE MÖRKGRÅ FÖNSTER 

PRINCIP GATUFASADER, SKALA 1:200 

PRINCIP GAVELFASADER, SKALA 1:200 

GESTALTNING 

Husens arkitektur kännetecknas av raka linjer och väl genomtänkta detaljer. Hållbara material och fokus på social 
hållbarhet har varit utgångspunkter i utformningen av området. Här vill vi skapa boendemiljöer av hög kvalitet till 
en rimlig kostnad för barnfamiljer som vill skaffa sin första villa. Eftersom husen produceras i en industrialiserad 
miljö skapas en hållbar produkt med hög kvalitet. Risken för byggfel och fuktskador minimeras och materialsvinnet 
blir minimalt i jämförelse mot ett platsbyggt hus. 

Liggande träpanel ger den kvadratiska volymen ett modernt, stilrent utseende. För att skapa variation ges husen 
två olika kulörer, vit respektive röd. Skärmtak och detaljer ges samma kulör som panelen medan fönster och 
dörrar får samma mörkgrå kulör genomgående i hela området för att skapa ett enhetligt intrycki ) 

Varje bostad förses med en egen trädgård med uteplats på såväl framsida som baksida. Här ges möjlighet till 
odling, lek och rekreation. Pergolan skapar en skön plats i skuggan. Mot gatan finns en mer publik yta som gradvis 
blir mer och mer privat desto längre in på tomten man kommer. Denna utformning skapar naturliga mötesplatser 
på husens framsidor där mötet med grannen är en viktig del i vardagen. 

Uppställningsplatser för bilar och cyklar finns i anslutning till lokalgatan men har dragits in mellan husen för att 
minska bilens närvaro i gaturummet. Förgårdsmarken förses med gröna inslag i form av träd och buskar som 
bidrar till den biologiska mångfalden. 

~ Karin Petterssons Arkitektbyrå AB 

VIT LIGGANDE MÖRKGRÅ FÖNSTER 

PRINCIP TRÄDGÅRDSFASADER, SKALA 1 :200 

VIT LIGGANDE TRÄPANEL MÖRKGRÅ FÖNSTER MM. 

RÖD LIGGANDE TRÄPANEL MÖRKGRÅ PAPPTAK 

Östra Karups backar • 4 



SEKTION A, SKALA 1:200 

* Karin Petterssons Arkitektbyrå AB Östra Karups backar • 5 



~ Karin Petterssons Arkitektbyrå AB 

Med plats för såväl uppfart som uteplats och grönska blir framsidan en naturlig plats för spontana möten för såväl vuxna som barn. 

Östra Karups backar • 6 
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~ Karin Petterssons Arkitektbyrå AB 

Trädgardarna ger plats för Mde lek och odling. Här kan man koppla av i skuggan tran pergolan medan barnen leker i trädgarden med sina nya vänner. 

Östra Karups backar • 7 



Karin Petterssons 
ARKITEKTBYRÅ AB 

Karin Petterssons Arkitektbyrå AB 
Västra Kyrkogatan 4 

262 37 ÄNGELHOLM 

Tel 0431-47 84 00 
www.karinpetterssons.se 
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Kontaktuppgifter ------------------------------------
Lars Mattsson 
VD,JWHusAB 
Tel. direkt: 040-10 7172 
E post: lars.mattsson@forstavillan.se 

Emil Hribsek 
Exploateringschef 
Tel. direkt: 040-10 71 73 
E post: emil.hribsek@forstavillan.se 

Andreas Fridolin 
Entreprenadchef 
Tel. direkt: 040-10 71 78 
E-post: andreas.fridolin@forstavillan.se 

Denise Mattsson 
VD, 1:A villan 
Tel. direkt: 040-10 71 71 
E-post: denise.mattsson@forstavillan.se 

JW Hus AB I Östergatan 27121125 Malmö I 556779-1172 I www.optimalahem.se 

Kars ten Johansen 
Marknadschef 
Tel. direkt: 040-10 71 79 
E post: karsten.johansen@optimalahem.se 



VD har ordet 

JW Hus AB har genom åren genomfört över 1000 villaförsäljningar i Sverige. En hel del 

hus i Danmark har också hunnits med. Erfarenheten är livsviktig för att kunna leverera i 

vår bransch. Förmågan att vara öppen och villig att tänka nytt har gjort JW Hus AB till vad 

det är idag. Vi har deltagit i, och vunnit, flera "tävlingar" om markanvisning. Vi kan näm

na som exempel Lunds kommun, Ystads kommun m fl. Kommuner där vi idag kan åka 

och titta på fina bostadsområden som vi har varit med och skapat. Över 450 bostadsrätter 

har producerats och överlämnats till mer än 40 nya bostadsrättsföreningar. I samtliga de 

fall vi känner till så har andrahandsförsäljningar inneburit en riktigt god affär för den som 

sålt vidare. Detta är en bra indikation på att vi uppfyller vår vison om att skapa bra bostä

der som också är en bra affär för våra kunder. 

Vi befinner oss i en expansiv fas med många projekt under produktion och många på 

väg mot byggstart. Närmare 100 bostadsrätter och 20 friliggande villor är i någon form 

av färdigställandefas just nu i vår produktion. Samtidigt blickar vi framåt mot att ta oss 

an nya marknader och nya projekt. Vi kommer att satsa på att ta vår produkt till en större 

del av Sverige. Vi är trygga i att det vi kan erbjuda uppskattas av kunder och har stärkt vår 

organisation för att kunna utvidga och leverera fler bostäder under kommande år. Kraften 

att fullfölja finns verkligen på alla plan i JW Hus AB. Vi har genom åren utvecklat goda 

kontaktytor i Sydsverige, det gör att vi nu har många intressanta markområden att följa 

upp på. Vi ska vara aktiva och sträva mot att vara med och utveckla fler samhällen och 

bostadsområden i hela Sydsverige. 

Bilden på föregående sida visar ett roligt ögonblick i vår vardag. Första spadtaget för ett 

nytt projekt med alla förskolebarnen i Svarte, Ystads kommun. Tänk om 20 år när knat

tarna bildat egen familj och kanske just flyttar in här på Litteraturgatan i Svarte. Kommer 

de att minnas det första spadtaget? 

Lars Mattsson 

VD,JWHusAB 



1975 var året 
efter ABBA vann 
i Brighton med 
Waterloo ... 
... och Volvo lanserade en ny modell som hette Volvo 240, vi minns 

den som vanligast susande fram i orange eller ljusgrön kulör. 1975 

bildades även JW Hus och blev snabbt en betydande aktör på den 

skånska bostadsmarknaden. 

Bolaget förvärvades 2008 av nuvarande ägare och ett intensivt utveck

lingsarbete tog fart. Bolaget har som mål att leverera bostäder som är 

anpassade efter de olika livscyklernas behov. Därför har genom åren 

olika koncept och inriktningar skapats. Inte minst har de ekonomiska 

faktorerna spelat in då _det har blivit svårare och svårare för familjer 

att finansiera sina bostadsköp. Detta främjar bostadsrätten som bo-r-
endeform och därför ilar bolagets verksamhet mer och mer inriktats 

på att skapa bostadsrättsföreningar enligt två konceptspår: 1 :A villan 

Bostadsrätt som riktar sig mot förstagångsköpande familjer, Optimala 

hem som tillgodoser mogna vuxna 55+ som vill skala ner boendet och 

växla upp livskvaliteten. 

JW Hus AB - Ekonomi i korthet 

2016 Nettoomsättning: 137 miljoner 
Resultat (EBIT): 4 miljoner 

2017 Nettoomsättning: 161 miljoner 
Resultat (EBIT): 14 miljoner 

Bolaget har i övrigt goda nyckeltal : 
Soliditet 33,88% (2017) 
Kassalikviditet 98,94% (2017) 

JW Hus AB uppvisar en stabil utveckling med goda resultat. 
Bokslut 2018 är under slutrevidering, året tangerar 2017. 
Utvecklingen under 2019 ser ut att vara stabil på nivå med 
2017-2018. 

c 





Våra varumärken 

Kärlek vid första 
ögonkastet. 
Precis som din 
första nalle! 

l:A villan riktar sig till familjer som vill skapa 

ett eget nytt hem med personlig stil! Idag har vi 

en gedigen huskatalog att erbjuda de familjer som 

söker ett modernt kvalitetshus med god design, 

kök och vitvaror i samarbete med IKEA och bra 

boendeekonomi. 

www.forstavillan.se 

l:A villan Bostadsrätt riktar sig till unga 

familjer som söker sitt första egenägda hem. 

Vi erbjuder välplanerade radhus i två plan med 

bostadsrätt. Familjevänligt på cirka 120 kvm 

med tre till fyra sovrum och egen trädgård med 

uteplats. Ett stort urval av kostnadsfria tillval samt 

ett pris som är hanterbart för en bred målgrupp. 

www.forstavillan.se/bostadsran 

Optimala hem riktar sig till 55+, det vill säga 

människor som har nått stadiet i livet där man 

vill ha mer tid över och skörda lite efter åren med 

många åtaganden. De här husen är enplanshus 

om cirka 100 kvm och byggs i bostadsrättsform. 

www.optimalahem.se 





Nöjda kunder i hela Skåne 
JW Hus har genom åren färdigställt projekt över hela Skåne 

och vi är mycket stolta över våra nöjda kunder. Inte sällan 

får vi marken via anvisningar från skånska kommuner. 

Genom åren har vi arbetat med kommuner och privata aktörer 

i många av Skånes kommuner. Vårt bolag har genom sunda 

affärer och gott alfårsmanskap skapat sig en bas i Skåne som 

är både stabil och trygg. Vårt effektiva huvudkontor i Malmö 

VEBERÖD, LUNDS KOMMUN 
1:A villan.Bostadsrätt. Färdigställt april 2019. 

ANNELUND, LUNDS KOMMUN 
Optimala hem, Färdigställt sommaren 2018. 

MUNKA LJUNGBY, ÄNGELHOLMS KOMMUN 
Optimala hem. Etapp 1, sommaren2018. 
Etapp 2, försäljning pågår, maj 2019. 

producerar bra bostäder med mycket låga overheadkostnader 

vilket ger en attraktiv prisbild på det vi producerar likväl som 

en sund ekonomi för oss som producenter. Vi var med i bör

jan av 90-talet när räntan var skyhög och nu senast 2008 när 

finansvärlden skakades av kraschen i USA. Vi vet att långsik

tighet och anpassning till marknadens förändringar är viktiga 

egenskaper för en stabil och framgångsrik bostadsproduktion. 

JONSTORP, HÖGANÄS KOMMUN 
Optimala hem._Birdigställt februari 2019. 

ESKILSMINNE, HELSINGBORGS KOMMUN 
1:A villan Bostadsrätt. lnflytt augusti 2019. 

BJUV, BJUVS KOMMUN 
Optimala hem. Etapp 1, inflyttjuni 2019. 
Etapp 2, under planering. 
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En urval av våra referensproiekl i Skåne 

Hässleholm, Finiasjöpark. Bostadsrätter färdigslällda Z018, kommunal markanvisning. 
Veberöd Lunds kommun, I dala området Bosladsrätter färdigs1ällda 2018. Kommunal markanvisning. 

s1anans1orp, Vikhemområde1.Bos1adsräner färdigslällda 2016. Kommunal markanvisning. 
Yslad, Väsua Siösladen. Bos1adsräner färdigs1ällda 20illi, Kommunal markanvisning. 

s1attans1orp, Vikhem 2. Bosladsräner färdigslällda 2011. Ate11(dihmande kommunal anvisning. 

Ibland arbelar vi lillsammans med andra aklörer och föliande områden kan nämnas 
som vi på senare lid har förvärvar från kollegor i bransche.n: 

Trelleborg, BedHinges1rand. Markförvärv av Nlmab, Bos.lldSlälmfBrdigställda 2017. 
Ängelholm, Kronoslän. Markförvärv av Midroc, B0:s1allolttet å digställda 2018. 

Trelleborg, Gis övs läge. Markförvärv av Skanska. lostalfSr erfärdigställda 2016. 
Lund, Veberöd. MaJkförvärv av JM. Bos1ads11ätter lär igslällda 2018. 
Lund Veberöd. Markförvärv av JM. Bos1adsräner färdigslällda 2019. 

Jonstorp, Hqganäs. Markförvärv priuar e1ploatör. l&.Jladsräner färdigställda 2019. 
Krislianstad,<Ahus. Markförvärv av priiual explnatör. B sladsräner färdigslällda 2015. 

Kristianstad, hus. Marklörvärv av MJHteslöhus. Bq:t1adsräner fä d"6tällda 2016. 
Ma narp s1rand. Anaelholm. Bosladsräner färdigstä 2019. 

--



Vår story 

Lågkonjunktur, dags för en funderare ••• 

Den 12 november 2008 sätter sig Lars Mattsson och Emil Hribsek i bilen och kör 

ner till Abbekås. Det regnar och åskan hänger i luften. Inte bara på riktigt utan 

även bildligt talat. Lehman Brothers hade precis rasat samman, världens största 

konkurs, en global finanskris sprider sig snabbt som en löpeld. Det tog tvärstopp 

på bostadsmarknaden och det snabba förloppet tog många på sängen. Vi vågar påstå 

att de flesta i vår bransch var nere för räkning, likaså vi. Utan köpare är det 

svårt att göra affärer. 

Vad göra? Stugan i Abbekås blev på sätt och vis "war room" för JW hus AB. Att 

komma ur stugan utan en helt ny plan var lika med att tacka för sig. 

Det skapades faktiskt magi i stugan, där den 12 november, mitt i rusket och 

oron (med facit i hand) hittade Emil och Lars formeln som idag gett JW hus AB en 

urstark position i den skånska husmarknaden. l;A villan-koncept et föddes och 

var något så enkelt som ett hem som vanligt folk hade råd med, paketerat på ett 

bra sätt. Två år senare, 2010, seglade l:A villan upp som den som fått flest bygglov 

beviljade i Malmö kommun. 

2013 var det ny marknad och nya tider. Priserna hade rusat iväg. Även om den 

raka prissättningen på l:A villan stod fast så hade även den nått nivåer som hin

drade köp av "vanligt" folk. Då var det dags att sätta sig i bilen igen. Emil och 

Lars åkte till Åhus och Ähusparken. Där fick de möjlighet att förvärva marken i 

Ähusparken och genom det förvärvet förverkliga sin nya delstrategi. Här skapa

des Opt i mala hem! 

Optimala hem blev ett koncept som fint matchade l;A villan. 55+ "ungdomar" som 

vill ha ett enkelt boende, i ett plan med goda grannar och en gemenskap som gör 

att man kan vara trygg när man lämnar sitt boende för det andra hemmet någon

stans i världen. Ähusparken blev en succe och på endast några veckor så var områ

det slutsålt. Än en gång hade det visat sig att gossarna Mattsson och Hribsek hade 

fingret rätt i luften. 

l;A villan Bost adsr ätt var en uppföljare på succen Optimala hem. Konceptet med 

bostadsrätt och därmed mindre finansiell insats från köparen var applicerbart 

även på unga familjer som vill ha ett eget hem. Istället för att sälja Optimala hem 

till den målgruppen tog Emil och Lars fram en helt egen bostadstyp. Anpassad till 

en ung barnfamilj. 

Att våga tänka i olika målgrupper, inte vara rädd för att inte passa alla, har 

varit en stor framgångsfaktor för JW Hus AB. De olika varumärkena lever egna 

liv inom JW Hus-gruppen. 2018 innebar en förändring i marknaden där nya krav 

på köpare skapades av politikerna i syfte att stoppa en osund utveckling på den 

svenska bostadsmarknaden. Enligt oss på JW hus AB är det klokt att se till att 

familjer inte skuldsätter sig över nocken på huset. Det har legat i vårt DNA sedan 

den där kulna kvällen i november 2008. Att det enbart går att lyckas om de som 

köper får det bra, har råd att trivas. 

Därför jobbar vi stenhårt med att förfina våra koncept. Skapa mervärde i att köpa 

ett hem av oss och se till att man får massor av "pang för pengarna" helt enkelt. 



MILJÖ OCH KVALITET 
Våra bostäder byggs på tota/entreprenad vilket innebär 
att vi ansvarar för hela projektet, från byggstart till 
innyttning. Vi väljer alltid material och leverantörer med 
största omsorg. 

Vi bygger våra hus med omtanke om både människa och miljö. 
Våra hus har bra ventilation för bra inomhusklimat. Det är 
energisnåla hus som står på en stabil grund. De byggs för att kla
ra en minimal energiförbrukning med effektiv isolering, fönster 
med energiglas och vattenburen golvvärme. Minskad energi
åtgång ger både lägre kostnader och mindre miljöpåverkan. Vi 
väljer energieffektiva vitvaror, sunda material och strävar efter 
minimerad miljöpåverkan genom hela byggprocessen. 

Våra koncept bygger på att producera smarta bostäder på ett 
smart sätt. Dels för att kapa kostnader och ge våra kunder bästa 
bostaden för pengarna. Men också för att en hållbar bostads
produktion innebär att bygga yteffektiva och resurssnåla bo
städer med effektiva och resurssnåla byggmetoder. 
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Datum: 2019-10-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS000501 – 900  
 
 

Ungdomsråd – ändring av reglemente 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anta revidering av reglemente för ungdomsråd. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har sedan 2015 beslutat att inrätta ett ungdomsråd, men beslutet har ej gått att 
verkställa på grund av ekonomiska och verksamhetsrelaterade skäl. Under 2019 tillfördes me-
del för att påbörja ungdomsrådets verksamhet, men reglementet var ej anpassat för dessa nya 
förutsättningar. Fullmäktige beslutade i maj 2019 om att rådets reglemente skulle revideras 
och därav har en större omarbetning skett av reglementet. 
 
Det nya reglementet tar fasta på ekonomiska och verksamhetsrelaterade möjligheter, för att 
med begränsade resurser påbörja arbetet med att få med ungas perspektiv i kommunens verk-
samheter. 
 

Aktuellt 
Bildande av ett ungdomsråd har allt sedan det första beslutet om införande 2015 kantats av 
svårigheter. Den främsta svårigheten, vilket framkommer i det första tjänsteutlåtandet, är att 
resurser måste avsättas för dess genomförande. När ekonomiska medel har avsatts för rådet 
2019, så har det saknats resurser från verksamheten att föra rådet framåt enligt den ursprung-
liga modellen. 
 
I maj 2019 beslutade kommunfullmäktige att reglementet skulle aktualiseras. Förändringarna i 
reglementet är vida, men syftet kvarstår om att skapa en möjlighet för ungas perspektiv att bli 
en del av den kommunala verksamheten. 
 
Bedömningen är att det föreslagna reglementet kan hanteras inom ramen för verksamheten 
idag, då bland annat antalet möten har minskat, antalet förtroendevalda har ökat och rådet har 
antagit en form av dialogforum snarare än ett aktivt råd med projektgrupper.  
  
Det är av vikt att beakta att rådet kan behöva förändras igen i framtiden och att det nu före-
slagna utgör en bas från vilket organisationen kan dra lärdomar om hur ungas perspektiv kan 
bli en del av beslutsfattandet.  
 

Konsekvenser av beslut 

 
Verksamhet 
Revideringen att reglementet innebär att en stor del av administrationen kring rådet försvin-
ner. Exempelvis förenklas val av representanter genom att använda elevråden istället för skol-
val, antalet mötestillfällen minskas och möjligheten att initiera ärenden och projektgrupper tas 
bort. 
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Sammantaget är bedömningen att det fortfarande krävs aktiva resurser från verksamheten, 
men att det går att lösa inom ramen för det ordinarie arbetet. 
 

Ekonomi 
Ungdomsrådet har, 2019, en budget motsvarande 50 000 kronor. Då förändringen av regle-
mentet är omfattande så innebär det även att kostnaderna förändras. Undertecknad beräknar 
kostnader för arvoden, resor och övriga omkostnader till 8000 kronor årligen. Det innebär en 
årlig besparing motsvarande 42 000 kronor. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Inrättandet av ungdomsrådet har varit föremål för barnkonsekvensanalys genom beslut 2015. 

 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, kommunkansliet 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansli 
Författningssamlingen 
Bildning och arbete 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till reglemente för ungdomsrådet 
 
Samråd har skett med: 
Bildning och arbete 
Kommunledningskontorets stab 
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 Nr: 
Antagen av kommunfullmäktige den åååå-mm-dd, § x, Dnr: KS x/x-x 
Senast reviderad av kommunfullmäktige den åååå-mm-dd, § x. Dnr: KS x/x-x 

 

Reglemente för Kommunala Ungdomsrådet i Båstads kommun 
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller  
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
1 § Syfte 

Ungdomsrådets syftar till att ge barn och unga en verklig tillgång till inflytande i Båstads 
kommun. Genom att stärka ungas deltagande, och delaktighet, mellan valen ska deras kun-
skaper, synpunkter och erfarenheter aktivt tas tillvara som en resurs i den demokratiska 
processen. Rådet ska motverka utanförskap, intolerans och osund livsstil genom att arbeta 
för gemenskap, mångfald och god hälsa för unga i kommunen.  
 
Rådet är ett organ för samråd, ömsesidigt informationsutbyte, och aktivt deltagande mel-
lan unga och kommunens beredningar, nämnder och styrelser. Rådet är aktivt involverade 
i projekt där ett barn- och ungdomsperspektiv är av vikt. När ett förslag arbetas fram inom 
kommunen ska rådets synpunkter beaktas i ett tidigt skede. 
 
2 § Arbetsuppgifter 

Rådets uppgifter är att medverka till att barn- och ungdomsperspektivet beaktas i kom-
munens verksamheter. Rådet ska ta upp och diskutera aktuella och framtida frågor av vikt 
för barn och unga samt vara referensorgan i kommunala barn- och ungdomsfrågor. 
 
Ungdomsrådet ska arbeta för ökad samverkan mellan kommunen och barn och unga. 
 
3 § Sammansättning 

Rådet består av: 
 
• Två (2) förtroendevalda ledamöter utsedda av kommunstyrelsen, som väljs till ordfö-
rande respektive vice ordförande.  
• Två (2) representanter från vardera av följande skolor: Strandängsskolan (7-9), Förslövs 
skola (7-9), Akademi Båstad Gymnasium och Apelrydsskolan.  
• Två (2) elever som studerar på en gymnasieskola i någon av Båstads kommun grann-
kommuner, men som är folkbokförda i Båstads kommun.     
 
4 § Val av representanter från skolor 

Skolornas representanter utses genom skolornas elevråd. 
 
Valbar till ungdomsrådet är barn och unga som är inskrivna på skolan som man represen-
terar. När man ej längre är elev på skolan är man ej längre valbar och ny representant ska 
väljas. 
 
De elever som studerar på en gymnasieskola i en annan kommun skickar in sin ansökan 
via kommunens hemsida och efter ett bestämt slutdatum sker en lottning där två elever 
utses.  
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5 § Arbetsformer 

Ordföranden har till uppgift att kalla till sammanträde och leda förhandlingarna. 
Vid förhinder för ordföranden fullgör vice ordföranden dessa uppgifter. I övriga fall väljer 
rådet en tillfällig ordförande för sammanträdet. 
 
Rådet sammanträder två gånger årligen och fastställer själv sina mötesdagar. 
 
Rådets sammanträden dokumenteras genom mötesanteckningar. Dokumentationen ska 
delges kommunstyrelsen via kommunstyrelsens kallelser.  
 
Kommunkansliet ansvarar för utskick av kallelse till sammanträdet. 
 
6 § 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.  
 
7 § Ersättning till ledamöter 

Förtroendevalda ledamöter från kommunstyrelsen, ordförande och vice ordförande, har 
rätt till sammanträdesersättning, reseersättning och förlorad arbetsinkomst i enlighet det 
kommunala arvodesreglementet. 
 
Representanter från skolorna äger rätt till reseersättning. Körersättning och biljettersätt-
ning gäller från elevens hem till kommunhuset tur och retur.  
 
8 § Ändring av reglemente 

Ändring av reglemente kan initieras av rådet eller kommunstyrelsen. 
 

Rådets reglemente fastställs av kommunfullmäktige. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-11-20 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 187  Dnr KS 000501/2017 - 900 

Reglemente för ungdomsråd - Revidering 

 
Beskrivning av ärendet Kommunen har sedan 2015 beslutat att inrätta ett ungdomsråd, men beslutet 

har ej gått att verkställa på grund av ekonomiska och verksamhetsrelaterade 
skäl. Under 2019 tillfördes medel för att påbörja ungdomsrådets verksamhet, 
men reglementet var ej anpassat för dessa nya förutsättningar. Fullmäktige 
beslutade i maj 2019 om att rådets reglemente skulle revideras och därav har 
en större omarbetning skett av reglementet. Det nya reglementet tar fasta på 
ekonomiska och verksamhetsrelaterade möjligheter, för att med begränsade 
resurser påbörja arbetet med att få med ungas perspektiv i kommunens 
verksamheter.         

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-11-06 § 249. 
 Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-10-10, med 

tillhörande bilaga.       
 
Yttranden Sonia Larsson (C), Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S), Birgitte Dahlin (L), 

Ebba Krumlinde (C), Johan Olsson Swanstein (M) och Håkan Mörnstad (BP) 
yttrar sig i ärendet.     

 
Yrkanden Sonia Larsson (C) yrkar på följande tillägg till kommunstyrelsens förslag: Vid 

sammanställningen av representanter till ungdomsrådet ska även elever 
bosatta i kommunen men som studerar på gymnasieskola på annan ort ges 
möjlighet att väljas in i rådet. Samt att en översyn bör göras avseende hur 
ledamöterna utses.   

 
 Bo Wendt (BP) yrkar bifall till Sonia Larssons (C) tilläggsyrkande.    
 
 Ingela Stefansson (S), Birgitte Dahlin (L) och Håkan Mörnstad (BP) yrkar att 

ärendet återremitteras för att beakta Sonia Larssons (C) tilläggsyrkande och att 
ärendet ska behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december.         

 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Ingela Stefanssons (S), Birgitte Dahlins (L) 

och Håkan Mörnstads (BP) återremissyrkande och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.         

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Ärendet återremitteras för att beakta Sonia Larssons (C) tilläggsyrkande och 
ärendet ska behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december.             

 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-11-14 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS au § 200  Dnr KS 000702/2019 - 100 

Svar på motion - Införa en kurtaxa 

 
Beskrivning av ärendet Bjärepartiet motionerade den 17 september 2019 om att förvaltningen 

undersöker möjligheterna att införa en kurtaxa, även kallad turistskatt eller 
turistavgift.    

 
 Förvaltningen har varit i kontakt med Region Gotland som utredde samma 
fråga hösten 2018. Deras slutsats var att det inte är möjligt för enskild region 
eller kommun att själva införa en kurtaxa. Kommunallagen (2017:725) anger 
att kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som 
de tillhandahåller. Införande av en kurtaxa kräver en lagändring vilket Båstads 
kommun inte har möjlighet att införa på egen hand.  

 
 Mot bakgrund av att Region Gotland har utrett möjligheterna att införa en 
kurtaxa och att de har kommit fram till att en kurtaxa inte är genomförbar för 
kommuner, föreslår förvaltningen att motionen avslås.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson, kanslichef, och Johan Peterson, 

nämndsekreterare, 2019-10-31 
 Protokollsutdrag från Gotlands regionstyrelse, 2019-01-30, RS § 28  
 Tjänsteskrivelse av Gotlands regiondirektör Peter Lindvall, 2018-11-12 
 Motion, 2019-09-17 
 
Förvaltningens förslag Motionen avslås.   
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

  Motionen avslås.   

 

 Notering  Bo Wendt (BP) avstår från att delta i beslutet.  

 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

s 
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Datum: : 2019-10-31. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000702/2019 – 100 
 
 

Svar på motion - Införa en kurtaxa 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen avslås.   

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Bjärepartiet motionerade den 17 september 2019 om att förvaltningen undersöker möjlighet-
erna att införa en kurtaxa, även kallad turistskatt eller turistavgift.    
 
Förvaltningen har varit i kontakt med Region Gotland som utredde samma fråga hösten 2018. 
Deras slutsats var att det inte är möjligt för enskild region eller kommun att själva införa en 
kurtaxa. Kommunallagen (2017:725) anger att kommuner och landsting får ta ut avgifter för 
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Införande av en kurtaxa kräver en lagändring 
vilket Båstads kommun inte har möjlighet att införa på egen hand.  
 
Mot bakgrund av att Region Gotland har utrett möjligheterna att införa en kurtaxa och att de 
har kommit fram till att en kurtaxa inte är genomförbar för kommuner, föreslår förvaltningen 
att motionen avslås.   
 
 
 
 
Kommunledningskontoret  Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef  Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionären. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag från Gotlands regionstyrelse, 2019-01-30, RS § 28  
Tjänsteskrivelse av Gotlands regiondirektör Peter Lindvall, 2018-11-12. 
Motion, 2019-09-17.  
 
Samråd har skett med: 
Region Gotland.  
 
 



Regionstyrelsen Protokoll
Sammanträdesdatum 2019-01-30
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Justerande Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

 

RS § 28 Medborgarförslag. Utreda och införa en 
turistavgift

RS 2018/197
AU § 29

Regionstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås. 

 
 
Pia Malmros har i ett medborgarförslag 2018-02-13 föreslagit att Region Gotland ska 
utreda möjligheten och konsekvenserna av att införa en turistavgift vid hotellöver-
nattningar. 

Kommunallagen (2017:725) anger att kommuner och landsting får ta ut avgifter för 
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. En turistavgift baserad på hotellöver-
nattning faller utanför denna ram och är därför en skatt som kan jämföras med 
Stockholms trängselskatt. Det är inte möjligt för enskild region eller kommun att 
själva införa en turistskatt.

Under 2018 lämnade en särskild utredning (SOU 2017:95) sitt betänkande ”Ett land 
att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring”. Syftet 
med utredningen har varit att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen 
som export- och jobbmotor i hela landet. Uppdraget omfattade inte någon översyn 
av skatte- och avgiftsregler. 

På några svenska destinationer har frivilliga system byggts upp av näringslivsorganisa-
tioner exempelvis i Hemavan/Tärnaby och Funäsfjällen. Upplägg, finansierings-
modell och användning av insamlade medel beslutas av deltagande företag. 

Behovet av en ekonomisk förstärkning för besöksnäringen och för de verksamheter 
och besöksmål inom natur- och kulturområdena som utgör besöksanledningar är 
välkänd.  

Införande av en turistavgift/turistskatt kräver en lagändring. Region Gotland har 
ingen möjlighet att på egen hand införa en sådan. Frågan om turistavgift måste därför 
drivas på annat sätt och av besöksnäringens aktörer. Diskussioner kring detta pågår 
inom ramen för framtagandet av en gemensam strategi för besöksnäringen på 
Gotland. 

Ärendets behandling under mötet
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls. 

forts 
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Justerande Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

 

RS § 28 forts

RS 2018/197

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-02-13 
Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-12 
  
 
Skickas till
Förslagsställaren (inkl RSF tjänsteskrivelse)
Regionfullmäktige



Regionstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse 
RS 2018/197  

12 november 2018 
Mats Jansson 
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Region Gotland 

Besöksadress Visborgsallén 19 

Postadress SE-621 81 Visby 

Telefon +46 (0)498 26 90 00 

E-post regiongotland@gotland.se 

Org nr 212000-0803 

Webbplats www.gotland.se 

 

 

 Regionstyrelsen 

Medborgarförslag. Utreda och införa en turistavgift 
 

Förslag till beslut 

• Medborgarförslaget avslås. 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Pia Malmros har i ett medborgarförslag 2018-02-13 föreslagit att Region Gotland ska 
utreda möjligheten och konsekvenserna av att införa en turistavgift vid 
hotellövernattningar.  

Kommunallagen (2017:725) anger att kommuner och landsting får ta ut avgifter för 
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. En turistavgift baserad på 
hotellövernattning faller utanför denna ram och är därför en skatt som kan jämföras 
med Stockholms trängselskatt. Det är inte möjligt för enskild region eller kommun 
att själva införa en turistskatt. 
 
Under 2018 lämnade en särskild utredning (SOU 2017:95) sitt betänkande ”Ett land 
att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring”. Syftet 
med utredningen har varit att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen 
som export- och jobbmotor i hela landet. Uppdraget omfattade inte någon översyn 
av skatte- och avgiftsregler. 
 
På några svenska destinationer har frivilliga system byggts upp av 
näringslivsorganisationer exempelvis i Hemavan/Tärnaby och Funäsfjällen. Upplägg, 
finansieringsmodell och användning av insamlade medel beslutas av deltagande 
företag.  
 

Bedömning 

Behovet av en ekonomisk förstärkning för besöksnäringen och för de verksamheter 
och besöksmål inom natur- och kulturområdena som utgör besöksanledningar är 
välkänd. .  
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Införande av en turistavgift/turistskatt kräver en lagändring. Region Gotland har 
ingen möjlighet att på egen hand införa en sådan. Frågan om turistavgift måste därför 
drivas på annat sätt och av besöksnäringens aktörer. Diskussioner kring detta pågår 
inom ramen för framtagandet av en gemensam strategi för besöksnäringen på 
Gotland. 
 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat 2018-02-13. 
 
 
 
Regionstyrelseförvaltningen 
 
 
 
 
Peter Lindvall  
Regiondirektör 
 
Skickas till 

Förslagsställaren 
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MOTION 

Bjärepartiet önskar att Båstads kommun undersöker möj ligheterna att införa en s.k. Kurtaxa. 

Kommunen har cirka 300.000 gästnätter per år. Detta ger turistnäringen stora inkomster, 

varav kommunen inte direkt har någon vinning. Indirekt genom ett antal arbetstagare i 

näringen som bor och betalar kommunalskatt här. 

Kommunens kostnader för infrastruktur etc. för turistnäringen är emellertid stora. 

Vi yrkar därför att förvaltningen undersöker möjligheten att införa en kurtaxa, i stil med vad 

som är vanligt i Centraleuropa. Det har redan införts i några svenska turistkommuner. 

En taxa på 10 - 20 kr/person och övernattning skulle kunna tillföra kommunkassan 3 - 6 

miljoner kronor per år. Ett välbehövligt tillskott för kompensation av kommunens kostnader 

för underhåll, och kanske förbättring, av stränder, cyke lbanor, turistleder, gatumiljöer, 

parker. 

I förhållande till turistnäringens inkomster, kan det lilla extraarbete som detta medför för 

näringsidkarna inte anses hindrande. 

Bo Wendt 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsan 

2019 -09- 17 
onr.~~.O.Q9..1.9.:?l. . 
........ ~. ).~.:: ... \.0.0 ... 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-11-14 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS au § 201  Dnr KS 001323/2017 - 400 

Svar på motion - Hållbar handelspolicy för Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Liberalerna, moderaterna, centerpartiet och socialdemokraterna motionerade 

den 30 november 2017 att Båstads kommun tar fram en handelspolicy.  
 

 Precis som motionärerna skriver anser förvaltningen att handeln har en central 
roll i samhället och har en stor betydelse för Båstads kommuns attraktivitet. 
Införande av en handelspolicy skulle tydliggöra kommunens viljeinriktning 
gällande handeln och öka förutsägbarheten för investerare. Förvaltningen 
anser att en handelspolicy bör arbetas fram i samråd med politiker. Mot 
bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad samt att 
kommunfullmäktige ger tillväxtrådet i uppdrag att arbeta fram ett förslag till 
handelspolicy som kommunstyrelsen kan besluta om.    

    
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson, kanslichef, och Johan Peterson, 

nämndsekreterare, 2019-10-14 
 Motion, 2017-11-30 
 

 Förvaltningens förslag  1. Motionen anses besvarad.  

  2. Kommunfullmäktige ger tillväxtrådet i uppdrag att arbeta fram ett förslag till 
handelspolicy som kommunstyrelsen kan besluta om.    

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

  1. Motionen anses besvarad.  

  2. Kommunfullmäktige ger tillväxtrådet i uppdrag att arbeta fram ett förslag till 
handelspolicy som kommunstyrelsen kan besluta om.    

 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

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

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 001323/2017 – 400 
 
 

Svar på motion - Hållbar handelspolicy för Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad.  
 
2. Kommunfullmäktige ger tillväxtrådet i uppdrag att arbeta fram ett förslag till handelspolicy 
som kommunstyrelsen kan besluta om.    
 
Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna, moderaterna, centerpartiet och socialdemokraterna motionerade den 30 novem-
ber 2017 att Båstads kommun tar fram en handelspolicy.  
 
Precis som motionärerna skriver anser förvaltningen att handeln har en central roll i samhället 
och har en stor betydelse för Båstads kommuns attraktivitet. Införande av en handelspolicy 
skulle tydliggöra kommunens viljeinriktning gällande handeln och öka förutsägbarheten för 
investerare. Förvaltningen anser att en handelspolicy bör arbetas fram i samråd med politiker. 
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad samt att kommun-
fullmäktige ger tillväxtrådet i uppdrag att arbeta fram ett förslag till handelspolicy som kom-
munstyrelsen kan besluta om.    
    
 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna.  
Tillväxtrådet.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-11-30. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 
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HÅLLBAR HANDELSPOLICY FÖR BÅSTADS KOMMUN 

Handeln har en central roll i samhället och stor betydelse för en kommuns attraktivitet. 

Handeln utgör en av de mest västenliga delarna i serviceutbud för alla som bor och verkar i 

kommunen genom att tillhandahålla varor, tjänster och upplevelser. Dessutom bidrar i hög 

grand handeln till den ekonomiska utvecklingen genom en mångfald av arbetstillfällen, 

entreprenörskap och skatteintäkter. 

Handelsverksamheten och miljön kring dessa utgör viktiga element i orten som helhet. 

Butiker och verksamheter har också en mycket social betydelse då de ofta fungerar som 

naturliga mötesplatser och kan bidra till upplevelser. 

Det finns en utveckling med utarmande av ortskärnorna i hela landet och även i vår 

kommun. Detta måste alla aktörer inklusive kommunen aktivt medverka till att förhindra och 

istället skapa en positiv utveckling. Den bärande tanken ska vara en levande, aktiv och 

konkurrenskraftig ortskärna ska bidra till att stärka varumärket Båstad/Bjäre, att fler 

människor vill besöka eller flytta till vår kommun. 

En handelspolicy tydliggör kommunens viljeinriktning och mål för handeln i kommunen. Den 

ska öka förutsägbarheten för investerare och samtidigt fungera vägledande för kommunen i 

dess olika roller. Handelspolicyns syfte ska vara att verka för en fungerande och bred handel 

i hela kommunen. 

Med denna motion vill vi att 

KOMMUNEN TAR FRAM EN HANDELSPOLICY 

Liberalerna Moderaterna Centern Socialdemokraterna 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-11-14 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS au § 202  Dnr KS 000351/2018 - 900 

Svar på motion - Inrättande av välbefinnanderåd 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade 2018-03-27 om att ett välbefinnande råd inrättas 

underlydande kommunstyrelsen.  
 

 Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-25 att avveckla välbefinnanderådet i 
Båstads kommun som funnit i kommunen sedan 2012. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott fick då ta över följande arbetsuppgifter: 

 
 Rapportering från Polisen om det brottsförebyggande arbetet, 
trygghetsmätningar och arbetet med medborgarlöften mm. 
 Rapportering om eventuella folkhälsoprojekt som bedrivs efter förmåga i 
tillfälligt sammansatta grupper.  
 Funktionen som kommunens lokala krishanteringsråd, enligt lag om 
extraordinära händelser.   

 
 Motiveringen till att rådet avvecklades 2016 var att kommunens folkhälso- 
samt trygghetsskapande arbete, av besparingsskäl upphörde från och med 
2016-01-01. Därmed försvann de viktigaste beståndsdelarna i 
välbefinnanderådet. Dessutom genomfördes det besparingar inom skolornas 
elevhälsa och socialtjänsten vilket inte gjorde det är möjligt att avsätta resurser 
från dessa verksamheter till välbefinnanderådet och dess uppgifter. 

 
 Förvaltningen anser att läget inte har förändrats sedan 2016 och bedömningen 
är att de frågor som välbefinnanderådet tidigare arbetade med nu behandlas i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Ett exempel på detta är medborgarlöftet som 
Båstads kommun och polisen framtog 2017. Mot bakgrund av detta föreslår 
förvaltningen att motionen avslås.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson, kanslichef, och Johan Peterson, 

nämndsekreterare, 2019-10-14 
 Motion, 2018-03-27 
 
Förvaltningens förslag  Motionen avslås. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

  

  Motionen avslås.  

 
Notering  Ebba Krumlinde (C) deltar inte i beslutet.  

 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

s 

1 (1) 

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

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000351/2018 – 900 
 
 

Svar på motion - Inrättande av välbefinnanderåd 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen avslås.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet motionerade 2018-03-27 om att ett välbefinnande råd inrättas underlydande 
kommunstyrelsen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-25 att avveckla välbefinnanderådet i Båstads kommun 
som funnit i kommunen sedan 2012. Kommunstyrelsens arbetsutskott fick då ta över följande 
arbetsuppgifter: 
 

- Rapportering från Polisen om det brottsförebyggande arbetet, trygghetsmätningar och 
arbetet med medborgarlöften mm. 

- Rapportering om eventuella folkhälsoprojekt som bedrivs efter förmåga i tillfälligt 
sammansatta grupper.  

- Funktionen som kommunens lokala krishanteringsråd, enligt lag om extraordinära 
händelser.   

 
Motiveringen till att rådet avvecklades 2016 var att kommunens folkhälso- samt trygghets-
skapande arbete, av besparingsskäl upphörde från och med 2016-01-01. Därmed försvann de 
viktigaste beståndsdelarna i välbefinnanderådet. Dessutom genomfördes det besparingar inom 
skolornas elevhälsa och socialtjänsten vilket inte gjorde det är möjligt att avsätta resurser från 
dessa verksamheter till välbefinnanderådet och dess uppgifter. 
 
Förvaltningen anser att läget inte har förändrats sedan 2016 och bedömningen är att de frågor 
som välbefinnanderådet tidigare arbetade med nu behandlas i kommunstyrelsens arbetsut-
skott. Ett exempel på detta är medborgarlöftet som Båstads kommun och polisen framtog 
2017. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen avslås.     
 
 
Kommunledningskontoret    Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2018-03-27. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre.    
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Centerpartiet arbetar hårt för folkhälsa och att Båstad kommun ska vara 
en plats där människor ökar möjligheterna till hög livskvalitet. 

I folkhälsa ingår såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande och som 
politiker har vi viss påverkan genom att skapa möjligheter. 

Vi anser att Kommunstyrelsen inte ägnar tillräcklig tid till detta och 
föreslår därför inrättande av Välbefinnanderåd med uppgift, bland andra, 
att skapa förutsättningar för folkhälsa, trygghet och säkerhet. 

Centerpartiet föreslår att det nya Välbefinnanderådets uppdrag och 
ansvarsområde ska skapas utan utgång från tidigare varianter. 

Vår förhoppning är att Välbefinnanderådet kan väljas under tidig höst 
2018. 

Centerpartiet yrkar 

Att Välbefinnanderåd inrättas underlydande kommunstyrelsen 

Att förvaltningen senast september 2018 ger beslutsunderlag för 
ansvarsområde, verksamhetsregler och uppdragsbeskrivning för 
Välbefinnanderådet. 

20180312 

-~~ 
Ebba Krumlinde, fullmäktigeledamot 

G.bsta Geba er, ledamot KS och ksau 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-11-14 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS au § 203  Dnr KS 000800/2017 - 700 

Svar på motion - Jouröppen vårdcentral dygnet runt i Båstads 
kommun 

 
Beskrivning av ärendet Moderaterna motionerade 2017-07-14 om att möjliggöra för jouröppen 

vårdcentral i Båstads kommun. De föreslår i sin motion att förvaltningen får i 
uppdrag att göra en framställan till Region Skåne om att få bli pilotkommun för 
att starta ett joursystem mellan Båstads kommuns vårdcentraler så att det 
möjliggör för öppet dygnet runt.   

 
 Förvaltningen ser, i detta första steg, inga hinder i att en sådan framställan får 
ställas till Region Skåne. Men skulle Båstads kommun bli godkänd av Region 
Skåne som pilotkommun bör fråga utredas vidare. Mot bakgrund av detta 
föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att 
göra framställan till Region Skåne enligt motionärernas intentioner.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson, kanslichef, och Johan Peterson, 

nämndsekreterare, 2019-11-18 
 Motion, 2017-07-14 
 
Förvaltningens förslag  Motionen bifalles. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

  Motionen bifalles.  

 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: : 2019-11-06. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000800/2017-700 
 
 

Svar på motion - Jouröppen vårdcentral dygnet runt i Båstads kommun 

 
Förslag till beslut 
 
1. Motionen bifalles.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna motionerade 2017-07-14 om att möjliggöra för jouröppen vårdcentral i Båstads 
kommun. De föreslår i sin motion att förvaltningen får i uppdrag att göra en framställan till 
Region Skåne om att få bli pilotkommun för att starta ett joursystem mellan Båstads kommuns 
vårdcentraler så att det möjliggör för öppet dygnet runt.   
 
Förvaltningen ser, i detta första steg, inga hinder i att en sådan framställan får ställas till Reg-
ion Skåne. Men skulle Båstads kommun bli godkänd av Region Skåne som pilotkommun bör 
fråga utredas vidare. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige ger 
förvaltningen i uppdrag att göra framställan till Region Skåne enligt motionärernas intentioner.  
 
 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna.  
Vård och omsorg.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-07-14. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre.  
 
 



8./l.. :,::n~ADS KOMMl ".\J 
Kommunr: tyr61a91'l 

BJÄRE BÅSTAD 

M o-t-) o ...-v -
Möjliggör för jouröppen vårdcentral/dygnet runt i Båstads kommun 

Det pågår strukturella förändringar och prioriteringar i sjukvården inom region Skåne som 
bl.a. syftar till att fortsätta arbetet med att flytta ut vården från sjukhus till 
primärvården . Primärvården i Skåne ska finnas nära och vara lättillgänglig för medborgarna 
dygnet runt. Inom hälsovalet finns möjligheter för vårdcentraler att själva forma sitt 
uppdrag. 

Syftet med vår motion är att uppmärksamma och undersöka förutsättningar om 
vårdcentralerna i Båstads kommun skulle kunna få ett fungerande joursystem. Vi ser ett 
behov av möjlighet till akutsjukvård i form av läkarteam dygnet runt på plats i kommunen 
med nödvändig utrustning och att det vid behov även finns övernattningsmöjlighet för 
observation av patienten innan/inför eventuell vidare transport . 

Förutsättningen är att läkare, sjuksköterskor och annan personal i Båstad kommun 

samarbetar i jourtjänst. Det är möjligt att som affärside kunna starta privatföretag för 
läkarteam. 

Enligt lagen om likabehandling ska kommuninvånare behandlas lika. Därför bör det avtal 
som finns i kommunen utökas att gälla för alla kommuninvånare. Nuvarande avtal betyder 
att de mest sjuka och gamla inte ska behöva sitta på akuten flera timmar på sjukhus utan få 
akut hjälp på plats inom kommun . 

Vi moderater ser möjligheter för att avlasta resurser på de stora sjukhusens 

akutmottagningar och föra ner det på primärvården vilket gynnar våra medborgare på Bjäre, 
allt från barn till äldre. 

Moderaterna föreslår: 

att ge förvaltningen i uppdrag att göra en framställan till Region Skåne om att få 
bli pilotkommun för att starta ett joursystem mellan Båstads kommuns vårdcentraler så att det 
möjliggör för öppet dygnet runt {dvs.24 timmars öppethållande) 

Båstad den 14 juli 2017 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-11-14 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS au § 204  Dnr KS 001353/2017 - 100 

Svar på motion - Småföretagarhotell 

 
Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerade den 6 december 2017 att förvaltningen får 

tillväxtrådet i uppdrag att utreda förutsättningar för lokalisering av 
småföretagarhotell för företagare som är i uppstartsskedet av sitt företagande. 

 
 Förvaltningen delar motionärernas intentioner om att kommunen bör bidra till 
att underlätta för nyföretagande. Enklare och bättre villkor för nyföretagande 
kommer göra Båstad till en mer attraktiv kommun att leva och verka i. 
Förvaltningen anser att denna fråga bör utredas i samråd med politiker. Mot 
bakgrund till detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad samt att 
kommunfullmäktige ger tillväxtrådet i uppdrag utreda denna fråga.       

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, kanslichef, och Johan Peterson, 

nämndsekreterare, 2019-10-21 
 Motion, 2017-12-06 
 

 Förvaltningens förslag  1. Motionen anses besvarad.  

  2. Kommunfullmäktige ger tillväxtrådet i uppdrag att utreda förutsättningar för 
lokalisering av småföretagarhotell för företagare som är i uppstartsskedet av 
sitt företagande.  

 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

  1. Motionen anses besvarad.  

  2. Kommunfullmäktige ger tillväxtrådet i uppdrag att utreda förutsättningar för 
lokalisering av småföretagarhotell för företagare som är i uppstartsskedet av 
sitt företagande.  

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: : 2019-10-21. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 001353/2017 – 100 
 
 

Svar på motion - Småföretagarhotell 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad.  
 
2. Kommunfullmäktige ger tillväxtrådet i uppdrag att utreda förutsättningar för lokalisering av 
småföretagarhotell för företagare som är i uppstartsskedet av sitt företagande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna motionerade den 6 december 2017 att förvaltningen får  tillväxtrådet i 
uppdrag att utreda förutsättningar för lokalisering av småföretagarhotell för företagare som är 
i uppstartsskedet av sitt företagande. 
 
Förvaltningen delar motionärernas intentioner om att kommunen bör bidra till att underlätta 
för nyföretagande. Enklare och bättre villkor för nyföretagande kommer göra Båstad till en 
mer attraktiv kommun att leva och verka i. Förvaltningen anser att denna fråga bör utredas i 
samråd med politiker. Mot bakgrund till detta föreslår förvaltningen att motionen anses besva-
rad samt att kommunfullmäktige ger tillväxtrådet i uppdrag utreda denna fråga.       
 
 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna.  
Tillväxtrådet.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-12-06. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre.   
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Motion om småföretagare-hotell 22 november 201 7 

Företagandet på B j äre är framgångsrikt. Goda förutsättningar för 
företagande skapas bland annat genom förutseende kommunal planering 
och bra kommunala beslut. 

Vi vill att kommunen bidrar till att underlätta för nyföretagande. 

Vi vill därför underlätta i uppstartsskedet av småföretag genom att erbjuda 
bra och kostnadseffektiva lokaler. Vi ser gärna att detta kan genomföras i 
någon av de mindre kommunortema. 

Vi yrkar att förvaltningen utreder förutsättningar för lokalisering av 
småföretagarhotell för företagare som är i uppstartsskedet av sitt 
företagande. 

För Socialdemokraterna: Ingela Stefansson 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-11-14 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS au § 205  Dnr KS 001181/2017 - 700 

Svar på motion - Broddar till alla 65 år och äldre 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 31 oktober 2017 om att samtliga invånare över 

65 år skulle få gratis broddar.  
 

 Denna fråga har varit aktuell i många kommuner. I Hörby kommun beslutades 
2017 att alla över 65 ska erbjudas gratis broddar och i Höganäs kommun 
beslutades samma år att alla pensionärer ska erbjudas gratis broddar.   

 
 Kostnadsfria broddar, eller halkskydd, är en fråga som kommunen kan besluta 
om. Det är däremot även en fråga som tangerar Region Skånes ansvarsområde, 
då Region Jönköping nyligen har beslutat om investering i broddar för alla över 
65 år. Kostnaden för det projektet uppskattades till 2 miljoner kronor för 
46 000 par broddar – 43 kr per par. 

 
 Den 31 december 2018 fanns det 4531 medborgare i kommunen över 65 år. 
Om kommunen finansierar ett projekt likt Region Jönköping blir det till en 
kostnad om ungefär 200 000 kr. Utöver det tillkommer verksamhetsrelaterade 
kostnader såsom distribution och insamling.  

 
 Mot bakgrund av att frågan tangerar Region Skånes ansvarsområde föreslås att 
motionen anses besvarad samt att frågan om broddar för 65 år och äldre 
överlämnas till Region Skåne.        

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson, kanslichef, och Johan Peterson, 

nämndsekreterare, 2019-11-01  
 Motion, 2017-10-31 
 

 Förvaltningens förslag 1. Motionen anses besvarad. 

  2. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att skicka en framställan till 
Region Skåne om gratis broddar för 65 år och äldre.   

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

  1. Motionen anses besvarad. 

  2. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att skicka en framställan till 
Region Skåne om gratis broddar för 65 år och äldre.   

 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

  

1 (1) 

 
Datum: : 2019-11-01. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001181/2017 – 700 
 
 

Svar på motion - Broddar till alla 65 år och äldre 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
2. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att skicka en framställan till Region Skåne om 
gratis broddar för 65 år och äldre.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet motionerade den 31 oktober 2017 om att samtliga invånare över 65 år skulle få 
gratis broddar.  
 
Denna fråga har varit aktuell i många kommuner. I Hörby kommun beslutades 2017 att alla 
över 65 ska erbjudas gratis broddar och i Höganäs kommun beslutades samma år att alla pens-
ionärer ska erbjudas gratis broddar.   
 
Kostnadsfria broddar, eller halkskydd, är en fråga som kommunen kan besluta om. Det är där-
emot även en fråga som tangerar Region Skånes ansvarsområde, då Region Jönköping nyligen 
har beslutat om investering i broddar för alla över 65 år. Kostnaden för det projektet uppskat-
tades till 2 miljoner kronor för 46 000 par broddar – 43 kr per par. 
 
Den 31 december 2018 fanns det 4531 medborgare i kommunen över 65 år. Om kommunen 
finansierar ett projekt likt Region Jönköping blir det till en kostnad om ungefär 200 000 kr. 
Utöver det tillkommer verksamhetsrelaterade kostnader såsom distribution och insamling.  
 
Mot bakgrund av att frågan tangerar Region Skånes ansvarsområde föreslås att motionen an-
ses besvarad samt att frågan om broddar för 65 år och äldre överlämnas till Region Skåne.        
 
 
Kommunledningskontoret  Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef  Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna.  
Kommunstyrelsens presidium. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-10-31. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 
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Centerpartiet Båstad 

Motion kommunfullmäktige Båstad 

Broddar till alla 65 år och äldre 
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An korn 

2017 -10- 3 1 

Centerpartiet noterar att halka innebär ökad risk för skador och många gånger drabbar det 
äldre. 

Vintern har sina ljusa stunder, men ofta är det halka som innebär fara för ben brott eller 
ledskador. 

En enkel åtgärd är att sätta på sig broddar på skorna som gör att man går säkrare på hala 
underlag utomhus. 

De är dessutom lätta att såväl sätta på som ta av. 

I förebyggande syfte och i den folkhälsoanda Centerpartiet strävar efter föreslås att broddar 
utdelas till samtliga invånare 65 år och äldre. 

Förslagsvis utdelas dessa via lokala butiker. 

Centerpartiet yrkar 

Att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att förverkliga 
folkhälsoinsatsen enligt ovan 

Att kostnaden tas ur budget 2018 

20171027 

Gösta Gebauer, ordf C 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-11-14 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS au § 206  Dnr KS 000464/2015 - 700 

Svar på medborgarförslag - Tillskapande av trygghetsboende eller 
motsvarande i Västra Karup 

 
Beskrivning av ärendet 2015-03-25 inkom ett medborgarförslag med 300 namnunderskrifter med 

förslaget att Båstads kommun och Båstadshem ska skapa ett 
trygghetsboende/pensionärslägenheter/seniorboende i Västra Karup.  

 
 Båstadhem rev delar av Bjärehemmet 2015 och sålde hela fastigheten 2017. 
Båstads kommuns teknik- och servicechef jan Bernhardsson och Båstadhem 
utredde frågan i sin tjänsteskrivelse ”Försäljning av Bjärehemmet i Västra 
Karup, 2017-03-10. Deras slutsatser var följande: 

 
 Båstadhem har utrett förutsättningar för att bygga om Bjärehemmet till ett 
trygghetsboende och gjort bedömningen att det blir affärsmässigt svårt att 
genomföra. Båstadhem har även gjort en utredning om ombyggnad till ett 
vårdboende med fler lägenheter än idag. Båstadhem anser att kostnad för 
ombyggnation skulle bli alltför hög och med planlösningar som inte skulle bli 
optimalt för verksamheten. För att säkra mark för byggnation av ett framtida 
vårdboende skulle det vara möjligt att stycka av fastigheten innan 
försäljningen. Det finns dock ganska mycket mark som kommunen äger som 
skulle täcka ett framtida behov att bygga ett vårdboende.  

 
 Båstadhem har i dagsläget inga planer på nybyggnation i Västra Karup och 
inget uppdrag från Båstad kommun att projektera fler äldreboenden utöver 
projektet i Förslöv; Haga Park. 

 
 Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson, kanslichef och Johan Peterson, 

nämndsekreterare, 2019-10-21  
 Medborgarförslag, 2015-03-25.  
 
Förvaltningens förslag  Medborgarförslaget avslås. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

  Medborgarförslaget avslås.  

 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

s 

1 (1) 

 
Datum: : 2019-10-21. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000464/2015 – 700 
 
 

Svar på medborgarförslag - Tillskapande av trygghetsboende eller motsva-
rande i Västra Karup 
 
 
Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget avslås.  
 
Sammanfattning av ärendet 
2015-03-25 inkom ett medborgarförslag med 300 namnunderskrifter med förslaget att Bå-
stads kommun och Båstadshem ska skapa ett trygghetsbo-
ende/pensionärslägenheter/seniorboende i Västra Karup.  
 
Båstadhem rev delar av Bjärehemmet 2015 och sålde hela fastigheten 2017. Båstads kommuns 
teknik- och servicechef jan Bernhardsson och Båstadhem utredde frågan i sin tjänsteskrivelse 
”Försäljning av Bjärehemmet i Västra Karup, 2017-03-10. Deras slutsatser var följande: 
 
Båstadhem har utrett förutsättningar för att bygga om Bjärehemmet till ett trygghetsboende 
och gjort bedömningen att det blir affärsmässigt svårt att genomföra. Båstadhem har även 
gjort en utredning om ombyggnad till ett vårdboende med fler lägenheter än idag. Båstadhem 
anser att kostnad för ombyggnation skulle bli alltför hög och med planlösningar som inte skulle 
bli optimalt för verksamheten. För att säkra mark för byggnation av ett framtida vårdboende 
skulle det vara möjligt att stycka av fastigheten innan försäljningen. Det finns dock ganska 
mycket mark som kommunen äger som skulle täcka ett framtida behov att bygga ett vårdbo-
ende.  
 
Båstadhem har i dagsläget inga planer på nybyggnation i Västra Karup och inget uppdrag från 
Båstad kommun att projektera fler äldreboenden utöver projektet i Förslöv; Haga Park. 
 
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås.  
 
 
Kommunledningskontoret  Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställarna.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2015-03-25.  
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre.  
Båstadhem.  
Teknik och service.  
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Kommunstyrelsen 

Till Båstads kommun 
och styrelsen för Båstadhem AB 

2015 -03- 2 5 
Onr J:f...f...'J.f/:f./.~ .. ~,. 00 ..................... li.i ...... 

Sedan flera år tillbaka nns en stor oro i Västra Karup med omnejd för Bjärehemmets 
framtid. På Västra Bjäre finns det många äldre människor som vill kunna bo kvar i sin 
hembygd även sedan krafter och sjukdom gör att man inte längre kan bo i eget hus. 

I slutet av februari kom det till allmänhetens kännedom att tolv lägenheter på 
Häradsvägen i nära anslutning till Bjärehemmet ska rivas (enligt brev till hyresgästerna 
2015-02-12). Många blev upprörda över detta besked. Hyresgästerna hade inte fått 
någon tidigare information genom möte eller på annat personligt sätt. 

Vi är nu många i Västra Bjäre som är oroade över den minskade tillgången av 
trygghetsboende, pensionärslägenheter och seniorboende i Västra Karup. 

På Båstads kommun hemsida kan vi läsa: 
Tanken bakom är att du som behöver vård och omsorg ska få en ökad valfrihet och 
ett ökat inflytande. Och att den offentligt finansierade servicen blir mer lyhörd för dina 
behov och önskemål. 

Vi förväntar oss att kommunen och Båstadhem AB vill leva upp till ovanstående ord och 
framför här ett synnerligen tydligt behov och önskemål om att ombesörja att det byggs 
och bibehålls bostäder för alla behov i Västra Karup. 

Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 
trygghetsboende/pensionärslägenheter /seniorboende i Västra Karup 

Västra Karup 2015-03-25 

Undertecknat av (se bilagor) 



Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 
trygghetsboende/pensionärslägenheter/seniorboende i 

Västra Karup 
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Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 
trygghetsboende/pensionä rslägen heter /seniorboende i 

Västra Karup 

NAMN Telefon 
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Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 
trygghetsboende/pensionärslägenheter/seniorboende i 

Västra Karup 
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Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 
trygghetsboende/pensionärslägenheter/seniorboende i 

Västra Karup 
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Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 
trygghetsboende/pensionärslägenheter/seniorboende i 

Västra Karup 

NAMN Telefon 
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Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 

trygghetsboende/pensionärslägenheter/seniorboende i 
Västra Karup 

NAMN 
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Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 

trygghetsboende/ pensionä rslägen heter I seniorboende i 
Västra Karup 
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{ ·3_,tt=- >;:V~ 

/)l,llUVt ~ !J/1-

/9~ ft[J~ 

/ ,. / I 
MwinaJ pt 

Telefon 

0121 j{d)Rt:,0 

OLC~l ~~le'D ·1~~ 

6 7 0 g - b 0 9 j .- (i> 

. !?1/3/~ //~Il/~ 

0l()(- \..//6'")~( 

t l/ ·j . 3 b t 0 0 C> 



Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 
trygghetsboende/pensionärslägenheter/seniorboende i 

Västra Karup 

NAMN ,/ J 
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Telefon 
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Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 
trygghetsboende/pensionärslägenheter/seniorboende i 

Västra Karup 

Telefon 
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0 

~---~~____.~~~~~~~~Sf 

~~ ()?C-10} J6Jt; 



Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 
trygghetsboende/pensionärslägenheter/seniorboende i 

Västra Karup 
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Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 
trygghetsboende/pensionärslägenheter/seniorboende i 

Västra Karup 
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Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 

trygghetsboende/pensionärslägenheter/seniorboende i 
Västra Karup 

NAMN 
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Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 
trygghetsboende/pensionärslägenheter/seniorboende i 

Västra Karup 

NAMN 
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Telefon 
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Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 
trygghetsboende/pensionärslägenheter/seniorboende i 

Västra Karup 

NAMN Telefon 
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Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 
trygghetsboende/pensionärslägenheter/seniorboende i 

Västra Karup 

NAMN 
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Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 
trygghetsboende/pensionärslägenheter/seniorboende i 

Västra Karup 

NAMN 
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Telefon 
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Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 
trygghetsboende/pensionärslägenheter/seniorboende i 

Västra Karup 

NAMN Telefon 
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• 
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Lämnas t i ll Pastorsexp. Senast 23 mars 
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Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 
trygghetsboende/pensionärslägenheter/seniorboende i 

Västra Karup 

NAMN 

1/011~ /!O }an >?SaYJ Ua J 
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Lämnas till Pastorsexp. Senast 23 mars 
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Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 
trygghetsboende/pensionärslägenheter/seniorboende i 

Västra Karup 

NAMN Telefon 
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Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 

trygghetsboende/pensionärslägenheter/seniorboende i 
Väst ra Karup 

NAMN Telefon 

2( 

073 __, öVl 77 '17 

Lämnas till Pastorsexp. Senast 23 mars 
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Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 

trygghetsboende/pensionärslägenheter/seniorboende i 
Västra Karup 

NAMN I Telefon 
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Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 
trygghetsboende/pensionärslägenheter/seniorboende i 

Västra Karup 

NAMN Telefon 

Lämnas till Pastorsexp. Senast 23 mars 

23 



Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 
trygghetsboende/pensionärslägenheter/seniorboende i 

Västra Karup 
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Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 
trygghetsboende/pensionärslägenheter/seniorboende i 

Västra Karup 
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Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 
trygghetsboende/pensionärslägenheter/seniorboende i 

Västra Karup 
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Vi uppmanar Båstads kommun och Båstadshem att skapa 
trygghetsboende/pensionärslägenheter/seniorboende i 

Västra Karup 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-11-14 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS au § 207  Dnr KS 000009/2019 - 900 

Svar på medborgarförslag - Båstads kommun ska driva en 
kommunal återbruksverskamhet 

 
Beskrivning av ärendet 2019-01-03 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 

Båstads kommun ska driva en kommunal återbruksverksamhet. Beslut fattas i 
kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige.  

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson, kanslichef, och Johan Peterson, 

nämndsekreterare, 2019-10-28 
 Medborgarförslag, 2019-01-03 
 

 Förvaltningens förslag 1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

  2.  Förvaltningen ska beakta medborgarförslaget när kommunen har en ny 
återvinningscentral i drift. 

 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
 

  1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

  2.  Förvaltningen ska beakta medborgarförslaget när kommunen har en ny 
återvinningscentral i drift. 

 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

  

1 (2) 

 
Datum: : 2019-10-28. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000009/2019 – 900 
 
 

Svar på medborgarförslag - Båstads kommun ska driva en kommunal  
återbruksverksamhet 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
2.  Förvaltningen ska beakta medborgarförslaget när kommunen har en ny återvinningscentral 
i drift. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
2019-01-03 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att Båstads kommun ska 
driva en kommunal återbruksverksamhet. Medborgarförslaget innebär att kommunen förser 
återbruksverksamheten med en lagerlokal samt tre personer som bedriver verksamheten.  
 
När medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten 
till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges kommunfullmäktige.  
 
Återbruksverksamhet finns i många svenska kommuner, enligt Sörab avfallsplan fanns det 
2016 återbruksverksamheter i 44 % av Sveriges kommuner 1. Denna verksamhet har även 
funnit i Båstad fram till att återvinningscentralen i Svenstad togs ur bruk, där det fanns en con-
tainer som kommuninvånarna kunde lämna material som fortsatt gick att bruka.    
  
Enligt förvaltningen finns det problem med att införa en återbruksverksamhet i enlighet med 
medborgarförslaget. Skulle kommunen införa en återbruksverksamhet med egen lokal och 
anställda skulle kommunen konkurrerar med de många föreningar som i Båstads kommun 
arbetar med att samla material till deras loppisar. Dessutom är det ytterst tveksamt att kom-
muninvånare skulle transportera brukbart material till en återbruksverksamhet när föreningar 
kostnadsfritt kan hämta dem.  
 
Förvaltningen ser även en risk i att denna återbruksverksamhet skulle missbrukas av besö-
kare. Att de skulle lämna sopor där som de egentligen hade tänkt slänga på en återvinningscen-
tral, för att slippa transportera dem till Ängelholms återvinningscentral. På detta sätt skulle 
Båstads återbruksverksamhet istället få ägna sig åt att transportera sopor till Ängelholms åter-
vinningscentral.       
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Sörab miljöbarometer 
 

http://sorab.miljobarometern.se/oka-ateranvandningen/aterbruksverksamhet-for-de-kommunala-verksamheterna/kommuner-med-aterbruksverksamhet-for-kommunala-verksamheter/
http://sorab.miljobarometern.se/oka-ateranvandningen/aterbruksverksamhet-for-de-kommunala-verksamheterna/kommuner-med-aterbruksverksamhet-for-kommunala-verksamheter/


 
 

 

2 (2) 

 

Det bästa enligt förvaltningen är att en återbruksverksamhet bedrivs på samma sätt som den 
gjorde då återvinningscentralen i Svenstad var i drift. Att det finns en container på återvin-
ningscentralen som kommuninvånarna kan lämna material som fortsatt går att bruka. För att 
göra det så enkelt som möjligt och få kommuninvånarna att och lämna in brukbart material 
och återvinna så mycket som möjligt bör dessa verksamheter vara placerade på samma sätt.  
 
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget anses besvarat samt att 
förvaltningen ska beakta medborgarförslaget när kommunen har en ny återvinningscentral i 
drift.     
 
 
Kommunledningskontoret  Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 
Kommunfullmäktige.  
Teknik och service.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2019-01-03.  
 
Samråd har skett med: 
Kommunledningskontoret.  
Samverkan för Bjäre.  
 
 
 



Båstads Kommun - Medborgarförslag 

Från: 
Till: 
Datum: 

Hans Johansson <hans.joh@hotmail.com> 
11 bastads.kommun@bastad.se'' <bastads.kommun@bastad.se> 
2019-01-03 10:44 

Ärende: Medborgarförslag 

Medborgarförslag från RSMH Nv. Skåne 

Medborgarförslag från RSMH Nv. Skåne 

Sida 1av2 

BÅSTADS KOMMUN 
Komrriurist~r~lsen 

·························=0i·öo 

Vi föreslår att Båstads kommun skall driva en kommunal återbruksverksamhet. 

Syftet med verksamheten är: 
1) Att minska resursslöseri. 
2) Att ge marginaliserade människor meningsfull sysselsättning. 
3) Att ge mindre bemedlade personer en möjlighet att gratis införliva möbler, husgeråd, 
fritidsartiklar m.m. 
4) Att minska sopberget. 
5) Att materialet inte skall transporteras onödigt långa sträckor. 

Verksamheten kommer således att motverka fattigdom samtidigt 
som den bidrar till en bättre miljö. 

Metod: 
Vi tänker oss en lagerlokal som initialt drivs av tre personer. Allmänheten lämnar in det som 
de inte längre behöver. Personalen märker upp materialet med dagens datum sedan kan de 
som 
behöver något av det som finns komma dit och hämta. Om något ligger kvar tre månader 
efter 
inlämning så förpassas det vidare till NSRs återvinningscentral. 

På sikt kan verksamheten utvecklas med fler deltagare som reparerar materialet eller 
utvecklar verksamheten på andra sätt: Miljöinformation till skolklasser, träffpunkt m.m. 

Utifrån debatten om resursslöseri, miljöförstöring, fattigdom och klimatförändringar så ser vi 

det 
som ytterst angeläget att kommunen aktivt tar sitt ansvar genom att bidra till att uppfylla de 

mål 
om hållbar konsumtion och fattigdomsbekämpning som beskrivs i agenda 2030. 

Under drygt två år drev vår förening en loppmarknad utifrån att vi hade en återbrukscontainer 
som 
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Sida 2 av 2 

var placerad på återvinningscentralen i Svenstad så vi vet att kommuninnevånarna gärna 
bidrar både 
som givare och som konsumenter. 

Men verksamheten bör utvecklas och vi anser att det en lokal kommunal angelägenhet som 
primärt skall vila på omtanke om miljö och människor, inte en kommersiell rovdrift vilket 
dessvärre är en uppenbar fara om inte kommunen tar sitt ansvar i ärendet. 

Det är en allmän men obekväm sanning att vi människor håller på att förinta oss själva genom 
överkonsumtion och att det dessvärre inte finns någon enkel enskild lösning på detta 
komplicerade 
syndrom. Lösning består i miljontals dellösningar och detta förslag är en liten men 
betydelsefull 
dellösning i ambitionen att vi skall överleva och ge barn och barnbarn en framtid. 

Under vårt eget mångåriga miljöarbete så har vi skaffat oss empirisk kunskap och vi bidrar 
gärna till 
att bygga upp verksamheten genom att aktivt bidra, svara på frågor, tipsa om praktiska 
lösningar m.m. 

M.a.o. så är vi är beredda att ta vårt ansvar frågan är nu om de folkvalda ledamöterna i 
Båstad kommun är berett att ta sitt? 

MVH 
Hans Johansson 
RSMH Nv. Skåne 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-11-14 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS au § 208  Dnr KS 001445/2015 - 460 

Svar på medborgarförslag - Stöttning med kollektivtrafik till 
Apelrydsskolans elever och personal 

 
Beskrivning av ärendet 2015-11-04 inkom 22 identiska medborgarförslag där förslagsställarna föreslår 

att kommunen inför busstrafik till Apelrydsskolan och Norrvikens trädgårdar.  
 

 Då kommunen inte äger beslutanderätten över Skånetrafikens busstrafikering 
kan kommunen inte besluta om att införa en busslinje som går till 
Apelrydsskolan och Norrvikens trädgårdar, om inte kommunen bekostar 
trafiken på egen hand eller finner en medfinansiering. Medel för 
självfinansiering av busslinje finns ej. Kommunen för en aktiv dialog med 
Skånetrafiken för att arbeta för en ändring av befintliga busslinjer, utökning av 
busslinjer eller utökad anropstrafik inom Båstads kommun. Kommunen arbetar 
med att få fram en medfinansiering med Apelrydsskolan och Norrvikens 
trädgårdar. Då ärendet ej är inom ramen för kommunfullmäktiges 
beslutanderätt föreslår förvaltningen att medborgarförslaget anses besvarat. 
Men förvaltningen föreslår även att Båstads kommun för en dialog med 
Skånetrafiken om möjligheten till medfinansiering för att införa någon form av 
busstrafik mellan Båstad och Apelrydsskolan/Norrvikens trädgårdar.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson, kanslichef, och Johan Peterson, 

nämndsekreterare, 2019-10-25 
 Medborgarförslag, 2015-11-04 
 

 Förvaltningens förslag  1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

  2. Båstads kommun för en dialog med Skånetrafiken om möjligheten till 
medfinansiering för att införa någon form av busstrafik mellan Båstad och 
Apelrydsskolan/Norrvikens trädgårdar. 

 
Yrkanden Kerstin Gustafsson (M): ta bort ”om möjligheten till medfinansiering”.       
 
Propositionsordningar Ordförande frågar om utskottet kan ställa sig bakom förslaget och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott bifallet detta.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige beslutar: 

 

  1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

  2. Båstads kommun för en dialog med Skånetrafiken om möjligheten till 
medfinansiering för att införa någon form av busstrafik mellan Båstad och 
Apelrydsskolan/Norrvikens trädgårdar. 

 3. ”Om möjlighet till medfinansiering” tas bort i beslutspunkt 2. 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: : 2019-10-25. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001445/2015 – 460 
 
 

Svar på medborgarförslag - Stöttning med kollektivtrafik till Apelrydsskolans 
elever och personal 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
2. Båstads kommun för en dialog med Skånetrafiken om möjligheten till medfinansiering för att 
införa någon form av busstrafik mellan Båstad och Apelrydsskolan/Norrvikens trädgårdar.  

 
Sammanfattning av ärendet 
2015-11-04 inkom 22 identiska medborgarförslag där förslagsställarna föreslår att kommunen 
inför busstrafik till Apelrydsskolan och Norrvikens trädgårdar.  
 
Då kommunen inte äger beslutanderätten över Skånetrafikens busstrafikering kan kommunen 
inte besluta om att införa en busslinje som går till Apelrydsskolan och Norrvikens trädgårdar, 
om inte kommunen bekostar trafiken på egen hand eller finner en medfinansiering. Medel för 
självfinansiering av busslinje finns ej. Kommunen för en aktiv dialog med Skånetrafiken för att 
arbeta för en ändring av befintliga busslinjer, utökning av busslinjer eller utökad anropstrafik 
inom Båstads kommun. Kommunen arbetar med att få fram en medfinansiering med Apelryds-
skolan och Norrvikens trädgårdar.  
 
Då ärendet ej är inom ramen för kommunfullmäktiges beslutanderätt föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget anses besvarat. Men förvaltningen föreslår även att Båstads kommun för 
en dialog med Skånetrafiken om möjligheten till medfinansiering för att införa någon form av 
busstrafik mellan Båstad och Apelrydsskolan/Norrvikens trädgårdar.    
 
 
 
Kommunledningskontoret  Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställarna.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2015-11-04.  
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 
Teknik- och servicechef.  
 



Medborgarförslag till Båstads kommun 

Sedan en tid t illbaka har det stått klart att vare sig Båstads kommun eller 
Region Skånes Skånetrafiken ha varit intresserade av Apelrydsskolans elever 
och personals behov av fungerande kollektivtrafik. 

Vi är 150 elever och 30 lärare och övrig personal. Vi är en ideell gymnasieskola 
med flera gymnasieprogram som är unika i sin profil. 

Vi behöver busstrafik. Jag bor i Båstads kommun, och behöver buss till och 
från skolan men många åker kollektivt vidare med tåg. 

I regeringsformens 1 kap 9§ finns likställ ighetsprincipen beskriven: 
"Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter 
inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas 
likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet." 

Jag har alltså precis som mina jämnåriga vänner som bor i vår kommun 
samma rätt till stöd för lokal kollektivtrafik. 

Förslag: 

Vi behöver busstrafik för alla som bor här i kommunen, även andra utmed 
Kattviksvägen. Men vi på Apelrydsskolan är också viktiga för besöksnäringen. 
Apelrydsskolan är tillsammans med Norrvikens trädgårdar ett kulturcentrum 
på Bjäre. Stötta oss med kollektivtrafik! 

Båstad 2015-11-02 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

2015 ~ 11 ~ 0 2 
onr ... ~>. ... ~~ ... ~~S 
~~ ... $. ::-.. ~:\~~ ..... . 

Namn och hemadress. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-11-14 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS au § 209  Dnr KS 001174/2015 - 350 

Svar på medborgarförslag - Farthinder utmed Järnvägsgatan i Grevie 

 
Beskrivning av ärendet Det har inkommit ett medborgarförslag, bilaga 1, om att anlägga någon form av 

farthinder för att minska hastigheten på Järnvägsgatan i Grevie. Vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-28 beslutades följande: Ärendet 
återremitteras för att klargöra om det är möjligt att fatta beslut utan att det 
måste vara bifall eller avslag till medborgarförslag, t.ex. i frågor där kommunen 
är positiv till förslaget men inte äger frågan.  

 
 Järnvägsgatan i Grevie har under en lång period varit i behov av en ny 
asfaltsbeläggning. Våren 2015 fick Teknik och Service besked från Trafikverket 
att de hade för avsikt att asfaltera gatan under hösten 2015. Eftersom behov av 
att byta vattenledningar i vägen föreligger har NSVA fått hösten på sig att byta 
dessa. Därpå har Trafikverket skjutit fram asfalteringen till våren 2016. 
Förslagsställarna önskar att farthinder anläggs i samband med att 
Järnvägsgatan återställs och asfalteras efter byte av vattenledningar. 
Samordningar i enlighet med detta förslag är ofta tidsmässigt och ekonomiskt 
lönsamma och är att föredra i de fall det går att få till. Fysiska åtgärder på och 
längs en väg är en väghållarfråga. Järnvägsgatan är en statlig väg där 
Trafikverket är väghållare. Båstads kommun kan således inte besluta om att 
anlägga hastighetsdämpande åtgärder på Järnvägsgatan. Däremot finns 
möjligheten för Båstads kommun att medfinansiera trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på det statliga vägnätet.  

 
 Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningens att medborgarförslaget anses 
besvarad samt att förvaltningen får i uppdrag att delge medborgarförslaget till 
Trafikverket samt föra dialog om tänkbara förslag till trafiksäkerhetsåtgärder.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson, kanslichef, och Johan Peterson, 

nämndsekreterare, 2019-08-05 
 Medborgarförslag, 2015-09-08 
 

 Förvaltningens förslag  1. Medborgarförslaget anses besvarat.   

  2. Förvaltningen får i uppdrag att delge medborgarförslaget till Trafikverket 
samt föra dialog om tänkbara förslag till trafiksäkerhetsåtgärder.  

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

  1. Medborgarförslaget anses besvarat.   

  2. Förvaltningen får i uppdrag att delge medborgarförslaget till 
Trafikverket samt föra dialog om tänkbara förslag till trafiksäkerhetsåtgärder. 



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: : 2019-08-05. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001174/2015 – 350 
 
 

Svar på medborgarförslag - Farthinder utmed Järnvägsgatan i Grevie 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat.   
 
2. Förvaltningen får i uppdrag att delge medborgarförslaget till Trafikverket samt föra dialog 
om tänkbara förslag till trafiksäkerhetsåtgärder.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit ett medborgarförslag, bilaga 1, om att anlägga någon form av farthinder för 
att minska hastigheten på Järnvägsgatan i Grevie. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2015-10-28 beslutades följande: Ärendet återremitteras för att klargöra om det är möjligt att 
fatta beslut utan att det måste vara bifall eller avslag till medborgarförslag, t.ex. i frågor där 
kommunen är positiv till förslaget men inte äger frågan.  
 
Järnvägsgatan i Grevie har under en lång period varit i behov av en ny asfaltsbeläggning. Våren 
2015 fick Teknik och Service besked från Trafikverket att de hade för avsikt att asfaltera gatan 
under hösten 2015. Eftersom behov av att byta vattenledningar i vägen föreligger har NSVA 
fått hösten på sig att byta dessa. Därpå har Trafikverket skjutit fram asfalteringen till våren 
2016. Förslagsställarna önskar att farthinder anläggs i samband med att Järnvägsgatan åter-
ställs och asfalteras efter byte av vattenledningar. Samordningar i enlighet med detta förslag är 
ofta tidsmässigt och ekonomiskt lönsamma och är att föredra i de fall det går att få till. Fysiska 
åtgärder på och längs en väg är en väghållarfråga. Järnvägsgatan är en statlig väg där Trafik-
verket är väghållare. Båstads kommun kan således inte besluta om att anlägga hastighetsdäm-
pande åtgärder på Järnvägsgatan. Däremot finns möjligheten för Båstads kommun att medfi-
nansiera trafiksäkerhetshöjande åtgärder på det statliga vägnätet.  
 
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningens att medborgarförslaget anses besvarad samt att 
förvaltningen får i uppdrag att delge medborgarförslaget till Trafikverket samt föra dialog om 
tänkbara förslag till trafiksäkerhetsåtgärder.     
 
Kommunledningskontoret  Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställare.  
Teknik och service.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2015-09-08.  
 
Samråd har skett med: 
Teknik och service.  



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2015 -09- 0 8 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
	 	 Blad 
	
	 	 	

Justerandes	signaturer	 	
Utskott/presidium	

	
	
	

KS/nämnd	 KF	 Utdragsbestyrkande	

 

Kommunfullmäktige	 	 	 	 2015‐10‐28		 	 23	(28)	
	
	
	
	
	
KF	 §	 208	 dnr.	KS	001174/2015‐350	

	
	

Svar på medborgarförslag om farthinder utmed 
Järnvägsgatan i Grevie 

	
Beskrivning	av	ärendet	 Det	har	inkommit	ett	medborgarförslag	om	att	anlägga	någon	form	av	

farthinder	för	att	minska	hastigheten	på	Järnvägsgatan	i	Grevie.	
	
Underlag	till	beslutet	 Protokollsutdrag	från	KS	den	14	oktober	2015.	

Tjänsteskrivelse	från	trafik‐	och	gatuingenjör	Andreas	Jansson,	daterad	den	
15	september	2015.	

	
Yrkande	 Ingrid	Zäther	(S):	Beslutspunkt	1	ska	strykas.	
	
		 Uno	Johansson	(C):	Ärendet	återremitteras	för	att	klargöra	om	det	är	möjligt	att	

fatta	beslut	utan	att	det	måste	vara	bifall	eller	avslag	till	medborgarförslaget,	
t.ex.	i	frågor	där	kommunen	är	positiv	till	förslaget	men	inte	äger	frågan.	Då	
skulle	man	vilja	undvika	att	avslå	förslaget	och	istället	skicka	det	vidare	till	
rätt	instans.	

	
Proposition	 Efter	framställda	propositioner	på	yrkandena	ovan	finner	ordföranden	att	

fullmäktige	återremitterat	ärendet.	
	
Beslut	 Kommunfullmäktige	beslutar:	

	
1.	 Ärendet	återremitteras	för	att	klargöra	om	det	är	möjligt	att	fatta	beslut	

utan	att	det	måste	vara	bifall	eller	avslag	till	medborgarförslaget,	t.ex.	i	
frågor	där	kommunen	är	positiv	till	förslaget	men	inte	äger	frågan.	

	_____	
 
 

	
	



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-11-14 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS au § 210  Dnr KS 000211/2018 - 700 

Svar på medborgarförslag - Anställ en syn- och hörselinstruktör i 
Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet 2018-02-14 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 

Båstads kommun anställer eller utbildar en redan anställd till syn och 
hörselinstruktör. Kommunfullmäktige beslutade delegera beslutsrätten till 
kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges kommunstyrelsen. 

 
 Det finns i nuläget ingen syn- och hörselinstruktör i någon av Båstads kommuns 
avdelningar. Barn och Skola har en hörselpedagog som i vissa fall tangerar en 
hörselinstruktör. Då det inte finns några medel för att anställa en syn- och 
hörselinstruktör inom lagd budget bör möjligheten att hyra en sådan person 
utredas. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget 
anses besvarat samt att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till 
att hyra in en syn- och hörselinstruktör från grannkommunerna eller från 
Region Skåne.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson, kanslichef, och Johan Peterson, 

nämndsekreterare, 2019-10-28 
 Medborgarförslag, 2018-02-14 
 

 Förvaltningens förslag  1. Medborgarförslaget anses besvarat.   

  2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till att hyra in en syn- och  
hörselinstruktör från grannkommunerna eller från Region Skåne.   

 
Yrkanden Kerstin Gustafsson (M): 3. Vid eventuell tillkommande kostnad ska denna 

hanteras i kommande budgetberedning (helt i sedvanlig ordning).       
 
Propositionsordningar Ordförande frågar om utskottet kan ställa sig bakom yrkandet och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott bifallet detta.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta 
 

  1. Medborgarförslaget anses besvarat.   

  2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till att hyra in en syn- och  
hörselinstruktör från grannkommunerna eller från Region Skåne.   

  3. Vid eventuell tillkommande kostnad ska denna hanteras i kommande 
budgetberedning (helt i sedvanlig ordning).       

 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: : 2019-10-28. Till: Kommunstyrelsen  

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000211/2018 – 700 
 
 

Svar på medborgarförslag - Anställ en syn- och hörselinstruktör i Båstads 
kommun 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat.   
 
2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till att hyra in en syn- och  
hörselinstruktör från grannkommunerna eller från Region Skåne.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
2018-02-14 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att Båstads kommun 
anställer eller utbildar en redan anställd till syn och hörselinstruktör. Kommunfullmäktige 
beslutade delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges 
kommunstyrelsen. 
 
Det finns i nuläget ingen syn- och hörselinstruktör i någon av Båstads kommuns avdelningar. 
Barn och Skola har en hörselpedagog som i vissa fall tangerar en hörselinstruktör. Då det inte 
finns några medel för att anställa en syn- och hörselinstruktör inom lagd budget bör möjlighet-
en att hyra en sådan person utredas. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medbor-
garförslaget anses besvarat samt att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till att 
hyra in en syn- och hörselinstruktör från grannkommunerna eller från Region Skåne.   
 
 
 
Kommunledningskontoret                          Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, kanslichef  Johan Peterson, nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren.  
Kommunfullmäktige.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2018-02-14.  
 
Samråd har skett med: 
Vård och omsorg. 
Teknik och service.  
Barn och skola.  
Samverkan för Bjäre.  
 
 



Från: 
Till: 
Datum: 
Ärende: 

Brigida Mårtensson <gida .m@icloud.com> 
<bastads.kommun@bastad .se> 
2018-02-14 09:54 
Medborgarförslag 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

201B -OZ- 1 4 
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Föreslår att Båstad kommun anställer eller utbildar en redan anställd till syn och hörselinstruktör .Behovet 
av detta är stort 
.Som det är i dagsläget får Linda i Ängelholms kommun flera samtal från boende i Båstad kommun som 
söker stöd och vägledning . 
Kommunen hade faktiskt i längden sparat pengar på att ha en instruktör,då vi handikappade hade klarat 
oss mer själva.Hemtjänstinsattserna hade minskat och automatiskt hade vi mått så mycket bättre.Vi som 
blivit syn och hörselskadade i vuxen ålder hade kunnat få vägledning vart vi ska vända oss ock då mycket 
snabbare kommit igång med livet och blivit produktiva invånare.istället som nu, när de flesta står helt 
handfallna .När det tar för lång tid att hitta rätt stöd är det så många som ger upp.För att ni ska förstå ska 
ni få ett exempel : 
Jag blev helt blind vid 43 års ålder.Var en hårt arbetande kvinna.Fick en medecinskada.Sökte hjälp hos 
kommunen .En jättetrevlig handläggare kommer hem till mig för handikappsanpassning .Kontentan blev att 
jag fick hemtjänst .Så klart jag behövde det just då, men det det som hade hjälpt mig mest hade varit 
hänvisning till kurser, föreningar, hjälpmedel och stödgrupper.Detta gör en instruktör . 
Allt detta fick jag ta reda på själv,å det är inte lätt!!! 

Vi tog ett beslut på vår senaste SRF kongress höstas att kämpa för en instruktör i var kommun.Detta är 
mitt sätt att kämpa för vår rätt till stöd och vägledning.Att sen kommunen i längde hade gjort en vinst är 
bara ett plus. 

Brigida Mårtensson Synskadad 
Sekreterare i Srf Ängelholm -Bästa 
Skickat från min iPhone 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-11-14 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS au § 211  Dnr KS 001118/2017 - 900 

Svar på medborgarförslag - Parkeringsplatser på Ydrehall i Torekov  

 
Beskrivning av ärendet 2017-10-19 inkom ett medborgarförslag där förslagsställarna föreslår att 

kommunen ska utöka den befintliga parkeringen med 2-3 platser och utan 
tidsbegränsningar. Samt tillåtelse att parkera tillfälligt i rondellen med 
eventuell tidsbegränsning.      

 
 Teknik och service avråder från att tillåta parkering i 
cirkulationsplats/vändplats, som exempelvis används för räddningsfordon vid 
utryckning.  

 
 Planavdelningen anser inte att det är lämpligt att ta mark i anspråk för 
parkeringsplatser. Marken har höga naturvärden, det är tveksamt om parkering 
är förenligt med gällande detaljplan och det är svårt att omhänderta dagvatten 
på platsen. 

 
 När kostnaden och nyttan av att anlägga parkeringsplatser på föreslagen plats 
vägs mot allmännyttan anser förvaltningen att kostnaden för att anlägga dessa 
parkeringsplatser inte står i proportion till allmännyttan de tillför.  

 
 Det finns även flera närbelägna parkeringsplatser, enligt bild på andra sidan. 
Det finns även parkeringsplatser vid Olympiavägen/Södra Vägen som är 
belägna 350 meter från föreslagen plats. 

 
 Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget anses 
besvarat.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson, kanslichef, och Johan Peterson, 

nämndsekreterare, 2019-10-25 
 Medborgarförslag, 2017-10-19 
 
Förvaltningens förslag  Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

  Medborgarförslaget anses besvarat.  

 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-10-25. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001118/2017 – 900 
 
 

Svar på medborgarförslag - Parkeringsplatser på Ydrehall i Torekov  
 
 

Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget anses besvarat.  

 
Sammanfattning av ärendet 
2017-10-19 inkom ett medborgarförslag där förslagsställarna föreslår att  kommunen utöka 
den befintliga parkeringen med 2-3 platser och utan tidsbegränsningar. Samt tillåtelse att par-
kera tillfälligt i rondellen med eventuell tidsbegränsning.      
 
Teknik och service avråder från att tillåta parkering i cirkulationsplats/vändplats, som exem-
pelvis används för räddningsfordon vid utryckning.  
 
Planavdelningen anser inte att det är lämpligt att ta mark i anspråk för parkeringsplatser. Mar-
ken har höga naturvärden, det är tveksamt om parkering är förenligt med gällande detaljplan 
och det är svårt att omhänderta dagvatten på platsen. 
 
När kostnaden och nyttan av att anlägga parkeringsplatser på föreslagen plats vägs mot all-
männyttan anser förvaltningen att kostnaden för att anlägga dessa parkeringsplatser inte står i 
proportion till allmännyttan de tillför.  
 
Det finns även flera närbelägna parkeringsplatser, enligt bild på andra sidan. Det finns även 
parkeringsplatser vid Olympiavägen/Södra Vägen som är belägna 350 meter från föreslagen 
plats. 
 
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget anses besvarat.  
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Kommunledningskontoret  Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställare.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2017-10-19. 
 
Samråd har skett med: 
Trafik- och gatuingenjör.  
Planchef. 
 
 



/ 
Torekov 2017-10-17 

Medborgarförslag 

Angående parkeringsplatser på Ydrehall i Torekov. 
Vi är Torekovsbor och åretruntboende som tillbringar de fina sommardagarna på Ydrehall. 
Vi har aldrig sett besökarna med fordon i det stora hela som något större problem. 
Åsikterna ligger hos enskilda husägare som tillträtt fastigheter de senaste åren. 

Man kan genom alla konversationer som har varit tro att det är värsta trafikstockningen där, 
men så är det inte. Vi tror att parkeringsvakterna som gått där de senaste åren kan medge 
detta. 
Det handlar om så få dagar i juli månad och vi vädjar till kommunen att ha överseende. 

Vi har alltid och vill fortsätta att ha en god gemenskap och trivsel med att välkomna alla 
besökare och badare med eller utan fordon till Ydrehall, alla har inte cykelavstånd. 

Husägarna har förstås med all rätt att bevaka sin inkörsel och framkomlighet. 

Vårt förslag är: att utöka den befintliga parkeringen med 2-3 platser och utan 
tidsbegränsning, det finns utrymme för det. 
Tillåtelse att parkera tillfälligt i rondellen med ev. tidsbegränsning. 
Ingen asfalt eller vita stenar, det förstör bilden av Ydrehall. 

Med vänliga hälsningar 
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Datum: 2019-11-27 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001181/2018 – 900 

 
 

Beslutsloggen 
 
 

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

 

 

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

Ärenderubrik Beslutsinstans Dnr Beskrivning	av	ärendet Status Prioritering
1 Översyn	av	näringslivspolicy §	183,	KS	2017‐06‐07	 000652/2017 Översyn	av	näringslivspolicyn Avvaktar	översyn	av	

näringslivsorganisationen.
2

2 Båstads	kommuns	
näringslivsorganisation

§	163,	KS	2017‐06‐07 000321/2017			 Ärendet	återremitterat	i	juni	‐17.	
Förvaltningen	får	följande	
uppdrag:	A)	Förtydliga	samtliga	
beslutspunkter	för	hur	det	
kommunala	ansvaret	rörande	
näringslivsfrågor	ska	utformas.	
B)	Tydliggöra	förslaget	angående	
gränsdragningen	samt	inhämta	
synpunkter	från	tillväxtrådet.

KS	feb	beslutar:	1.	Arbetet	med	
destinationsutveckling	och	
turismservice	samt	företagsservice	till	
medlemsföretag	hanteras	av	Båstad	
Turism	och	Näringsliv	såsom	tidigare.	
2.	Båstads	kommuns	näringslivsarbete	
ska	prioriteras	inom	den	kommunala	
förvaltningen	och	ske	i	nära	
samarbete	med	kommunledningen.	3.	
Båstads	kommuns	näringslivarbete	
ska	ske	i	ett	nära	samarbete	med	
närliggande	näringslivsfunktioner,	för	
att	minska	behovet	i	Båstads	kommun	
av	mer	resurser,	minska	sårbarheten	
och	ge	större	effekt.	4.	Förvaltningen	
uppdrag	att	bryta	ner	beslutad	
näringslivspolicy	i	kommunledningens	
verksamhetsplan.	5.	
Destinationsutvecklingsärenden	i	
Familjen	Helsingborg	representeras	av	
kommunen	och	Båstad	Turism	och	
näringsliv.															Ledningsgruppens	
uppdatering	20181113:	Båda	ärenden	
om	kommunens	näringslivsarbete	
behålls.	Behöver	få	nya	politikens	
inriktning.

2



Kommunstyrelsens beslutslogg - December 2019

3 Uppdrag	med	anledning	av	
fastighetsutredningen/optimal	
fastighetsorganisation

§	102,	KS	2016‐04‐27 000593/2016 Beslut	i	KS	2019‐08‐21	att	arbeta	
vidare	med	förslag	nr	6	i	KPMG:s	
utredning.	Till	det	uppdraget	
läggs	även	ett	uppdrag	att	utreda	
hur	en	koncernledningsstruktur	
för	Båstads	kommun	ska	kunna	
utformas.	I	uppdraget	redovisas	
hur	de	affärsdrivande	bolagen	ska	
kunna	styras	med	en	gemensam	
koncernmoder	”Båstads	kommun	
AB”	och	där	andra	eventuella	
kommunala	bolag	ska	kunna	
inordnas.	Kommande	förslag	
baseras	på	benchmarking	från	
andra	kommuner.	Förslaget	till	
ny	struktur	tas	fram	i	samråd	
mellan	Båstads	kommun	och	
Båstadhem.				

För	handläggning	i	förvaltningen,	
Teknik	och	service	tillsammans	med	
KPMG	som	utrett	ärendet.

1

4 Väckt	ärende:	Strategiskt	ägande	av	
Båstads	kommuns	fastigheter

§	133,	KS	2018‐05‐02 000446/2018 Thomas	Andersson	(L)	väcker	ett	
nytt	ärende	på	sammanträdet,	
mot	bakgrund	av	diskussionerna	i	
ärendet	som	gäller	
igångsättningsbeslut	av
vård‐	och	omsorgsboendet	i	
Förslöv.	Han	yrkar:	I	samband	
med	framtagande	av	förslag	till	
förvaltning	av	kommunens	och	
Båstadhems	fastigheter	ska	också	
underlag	för	beslut	om	strategiskt	
ägande	av
kommunens	fastigheter	tas	fram.

Har	samband	med	ärendet	ovan;	
Uppdrag	med	anledning	av	
fastighetsutredningen/optimal	
fastighetsorganisation.

1

5 Utvärdering	av	skötselavtal	avseende	
grönyteskötseln

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

För	handläggning,	Teknik	och	service.	
Ytterligare	enkät	är	på	gång	för	att	
komplettera	den	första	enkäten.

2



Kommunstyrelsens beslutslogg - December 2019

6 Utredningsuppdrag	fastigheten	
Plommonet

§	304,	KS	2017‐12‐06 001313/2016 Teknik	och	service	tar	fram	status	
för	byggnad	och	kostnader	för	
återställning.	Finns	även	med	i	
förskoleutredningen.

Förvaltningen	avvaktar	politisk	
inriktning,	på	gång	under	våren	2020.	
Fastigheten	finns	med	listan	över	
tänkbara	kommunala	objekt	att	sälja.

1

7 Försäljning	av	Hamnen	3 §	153,	KS	2018‐06‐07 001506/2016 Försäljning	av	fastigheten	
Hamnen	3	i	Torekov	till	
Båstadhem	AB	och	förvaltning	av	
fastigheten	till	dess	försäljning	är	
genomförd.

Har	samband	med	ärendet	ovan;	
Plommonet.	Tecknat	avtal	med	
Båstadhem	t	o	m	2020‐03‐31.	
Inkommen	begäran	att	omvandla	
fastigheten	till	bostadsrätter.

1

8 Kommunalt	huvudmannaskap	‐	
vägföreningar/samfälligheter

§	93,	KS	2016‐06‐13 000511/2016 Förvaltningen	gavs	enligt	beslut	i	
KS	2016‐04‐13	i	uppdrag	att	göra	
en	utredning	vad	kommunalt	
huvudmannaskap	får	för	
konsekvenser	samt	att	upprätta	
en	tidsplan	över	hur	detta	skulle	
kunna	genomföras.	Till	ärendet	
hör	även	frågan	om	driftning	av	
lekplatser	i	kommunen	(KS	
001262/2016).

Arbete	pågår,	Teknik	och	service.	
Primärt	en	förstudie.	Till	politisk	
behandling	eller	information	under	
december	2019	om	hur	vi	går	vidare.

1

9 Väckt	ärende	‐	Trafiksituationen	i	
Grevie	(hastigheter)

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

För	handläggning	i	förvaltningen:	
Teknik	och	service.	Synpunkter	för	
vidare	dialog	med	Polisen.

2

10 Svar	på	motion	‐	Alkolås	i	
kommunala	fordon

§	84,	KS	2019‐04‐10 001120/2017 Motion	från	Centerpartiet. Tas	upp	för	politisk	behandling	i	
samband	med	att	styrdokument	
för	kommunens	fordonshantering	ska	
upp	för	beslut.

1

11 Väckt	ärende	‐	Tillfällig	och	
permanent	återvinningsanläggning

§	235,	KS	2019‐10‐09 000763/2019 Bjärepartiet	väckte	ett	nytt	
ärende	på	KS	angående	tillfällig	
och	permanent	
återvinningsanläggning.

För	handläggning	i	förvaltningen:	
Kommundirektör,	Teknik	och	service.

12 Planläggning	av	Lindströms	backe	i	
Västra	Karup

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

För	handläggning	i	förvaltningen.	Den	
bakas	delvis	in	i	ny	ÖP.	Avvaktas	i	
väntan	på	rekommendationer	
gällande	gamla	vattentäkter.

3
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13 Väckt	ärende:	Översyn	och	revidering	
av	Personalpolitiskt	program	för	
Båstads	kommun

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

HR,	verksamheten	och	med	politikens	
medverkan	ska	göra	en	översyn	av	
programmet	under	2020.	Programmet	
i	sin	nuvarande	form	kan	ersättas	med	
en	arbetsgivarpolicy	med	
förtydliganden	inom	medarbetar‐	och	
ledarskapsområdet.	Eftersom	
programmet	är	ett	beslut	i	KS	kommer	
det	att	lyftas	i	FU	i	början	av	2020	för	
att	få	klartecken	att	gå	igång	med	en	
komplett	revidering.

2

Ärenden	som	kan	tas	bort	från	
beslutsloggen:

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

001231/2016		
000305/2017

Väckt	ärende	i	november	2017. Sedan	2017	genomför	förvaltningen	
en	ny	uppföljning	som	varit	i	KS	efter	
sommaren	2019:	"Rapport	för	årlig	
uppföljning	av	SAM	och	SAMVERKAN	
2018”.	Åtgärdsarbetet	hanteras	i	
Centrala	samverkansgruppen,	CESAM.
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Datum: 2019-11-27 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001166/2018 – 900 
 

Delgivningar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna delgivningar: 
 
a). Ekonomiskt bistånd - Månadsstatistik t o m oktober 2019 
 
b). Uppföljning - Regional Kustsamverkan SkåneHalland 
 
c). Protokoll från extra bolagsstämma i NSR AB 2019-09-16 
 
d). Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Vera Park Circularity AB 2019-09-16 
 
e). Protokollsutdrag från myndighetsnämnden - Ekonomisk månadsuppföljning per den  
     31 oktober 2019 
 
f). Protokoll från pensionärsrådet 2019-10-31 
 
g). Protokoll från tillgänglighetsrådet 2019-10-22 
 
h). Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden - Ekonomisk månadsuppföljning per den 
      31 oktober 2019 
 
i). Skrivelse - Mötesplatser för våra äldre medborgare 
 
j). Mötesanteckningar från Sydvattens ägarsamråd 2019-11-08 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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SOCIALBIDRAGSSTATISTIK 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Januari 427 659 542 067 470610 576 004 721 850 643 902 727 966 478 947 372 094 663 353 471 314 

Februari 450 409 663 576 589052 722 528 722 910 771 033 550 890 487 222 474 398 659 848 583 544 

Mars 588 399 886 019 603 960 751 491 775 412 822 814 763 970 438 334 510 703 620 415 542 495 

April 546 718 552 753 547 034 626 339 755 775 789 828 734 099 549 029 609 170 583 114 514 539 

Maj 494 874 489 202 572 906 721 599 688 838 712 625 665 980 581 009 467 724 669 464 489 580 

Juni 517 185 446 156 618 650 587 310 578 411 590 040 684 843 421 505 497 658 487 464 436 936 

Juli 531 268 570 912 371 566 565 568 635 492 615 809 622 431 341 026 406 898 465 032 578 223 

Augusti 397 570 398 297 413 319 479140 461 451 597 611 506 806 425 418 441 354 421 074 535 976 

September 420 935 497 873 509 263 437 103 548 830 673 318 563 779 273 206 394 932 455 130 461 517 

Oktober 444 234 499 995 497 833 622 675 568 878 711 603 462 053 393 356 542 995 526 513 519 671 

November 578 095 426 934 506 550 628 898 678 324 524 548 462 947 332 473 580 567 436 502 0 

December 653 926 521 983 686 911 770 016 760 219 927 499 584 373 465 979 614 723 493 780 0 

Totalt 6 053 281 6 495 770 6 387 658 7 488 671 7 896 390 8 380 630 7 330 137 5187 504 5 913 216 6 481 689 5 133 795 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 



ANTAL AKTUELLA HUSHÅLL 

2017 2018 2019 

Januari 120 138 117 

Februari 129 147 102 

Mars 123 144 103 

April 126 147 106 

Maj 126 149 93 

Juni 130 143 99 

Juli 130 140 102 

Augusti 130 135 98 

September 136 123 103 

Oktober 131 124 101 

November 134 125 

December 134 116 



SOCIALBIDRAGSSTATISTIK Integration vuxna 

2017 2018 2019 

Januari 199 729 181 224 218 067 

Februari 107914 253 976 210 130 

Mars 224 412 269 635 230 879 

April 152 889 243 317 147 767 

Maj 334 099 229 289 262 553 

Juni 291 003 192 335 240 263 

Juli 247 393 188 984 273 338 

Augusti 196 186 223 787 173 965 

September 207 648 169 162 161 838 

Oktober 258 864 209 687 175 629 

November 215 918 181 913 

December 276 958 243 413 

totalt 2 713 013 2 586 722 2 094 429 

ANTAL AKTUELLA HUSHÅLL Integration vuxna 

2017 2018 2019 

Januari 67 60 50 

Februari 74 51 37 

Mars 70 52 36 

April 68 54 35 

Maj 70 53 31 

Juni 70 53 43 

Juli 70 56 42 

Augusti 76 54 40 

September 73 54 42 

Oktober 61 53 39 

November 61 49 

December 54 53 



Länsstyrelsen 
Skåne 

4ht 
l['I LÄNSSTYRE~EN 
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Till kustkommuner i Skåne och Halland 

SGU Sveriges 
geologiska 
undersökning 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -10- 3 o I 
~c::.. ooo.~~J: ...... 

Onr .\~ .... ..... . 

Uppföljning - Regional Kustsamverkan Skåne I Halland 
,, 0 \q - ~ ~9. ....... . ...... w ... . .. .... . 

I maj 2018 presenterades ett nytt regionalt samarbete för att stärka kunskapen om hur klimatförändringar 
och stigande havsnivåer kan påverka kusten i Skåne och Halland. Regional kustsamverkan initierades av 
Länsstyrelserna i Skåne och Halland, Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska 
undersökning (SGU) och samtliga kustkommuner i de båda länen bjöds in att delta. Syftet med regional 
kustsamverkan är att i tät dialog mellan statliga, regionala och lokala myndigheter stärka möjligheterna att 
förstå och hantera effekterna av en stigande havsnivå idag och i framtiden. 

Efter ett år med regional kustsamverkan har mycket åstadkommits. Vid det första stormötet som hölls i 
Halmstad november 2018 bildades fem tematiska projektgrupper vars syfte är att arbeta med olika aspekter 
av kustförvaltning och stigande hav. I projektgrupperna finns representanter från kommunerna, 
länsstyrelserna och en rad olika statliga myndigheter samt från akademien. Det pågående och f01isatta 
arbetet besluivs i rapporten Regional kustsamverkan för Skåne och Halland - beskrivning september 2019. 
http://pro jects.swedgeo.se/RKS-S H/wp-content/up loads/201 9/09/Rappoti-regi ona l-kustsamverkan-
20 19. pdf 

Utöver projektgrupperna finns en administrativ arbetsgrupp som förbereder och planerar 
projektgruppsmöten och stormöten, administrerar hemsidan och följer upp arbetet. Arbetsgruppen består av 
representanter från initiativtagarna. Vi vill genom detta brev ge möjlighet för kommuner som ingår i 
samverkan att lämna förslag på en representant som kan delta i arbetsgruppens arbete. Med en arbetsgrupp 
där också kommuner ingår kan förberedande arbete förankras bredare och behoven beaktas i ett tidigt skede 
i planeringen av olika aktiviteter. Anmäl förslag på representant till: mona.skoog@swedgeo.se. 

Nu pågår förberedelserna för fullt inför nästa stormöte som hålls i Malmö den 21-22 januari 2020. Vid 
stormötet kommer projektgrupperna att redovisa sitt arbete och delta i workshops för att utveckla arbetet 
inom den regionala samverkan. 

Vi ser fram emot ett fo1isatt framgångsrikt samarbete tillsammans med er! 

Med vänlig hälsning 

Arbetsgruppen för Regional kustsamverkan Skåne/Halland 

Frida Sundh 
Pär Persson 
Thorbjörn Nilsson 
Anette Björlin 
MonaSkoog 
Per Danielsson 
Bradley Goodfellow 
Johan Nyberg 
Jonas Ising 

Länsstyrelsen Halland 
Länsstyrelsen Skåne 
Länsstyrelsen Skåne 
SGI 
SGI 
SGI 
SGU 
SGU 
SGU 

Regional kustsamverkan Skåne I Halland 

Statens Geotekniska Institut 
Att: Mona Skoog 
Adelgatan 19 
21122 MALMÖ 

E-post: mona.skoog@swedgeo.se 
Tel: 040-35 67 70 

Sida 1 av1 



0 NSR® 
NSRAB 
Protokoll fört vid extra bolagsstämma per capsulam med aktieägarna i Nordvästra Skånes 
Renhållnings Aktiebolag (NSR AB) den 16 september 2019 i Helsingborg. 

Närvarande aktieägare/ ombud Antal aktier/ röster 

Bjuvs kommun genom 
Båstads kommun genom 
Helsingborgs stad genom 
Höganäs kommun genom 
Åstorps kommun genom 
Ängelholms kommun genom 

Summa deltagare 

Övriga närvarande: 

Kim Olsson, VD/sekr. 

§ 1 Bolagsstämmans öppnande 

Christer Landin 
Johan Olsson Swanstein 
Peter Danielsson 
Peter Schölander 
Ronny Sandberg 
Liss Böcker 

= Aktier/ röster 

Peter Danielsson förklarar bolagsstämman öppnad. 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman 

Beslutas 
att välja Peter Danielsson till ordförande vid stämman samt 
att uppdra åt VD Kim Olsson att föra protokollet. 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 

385 
320 
2 578 
574 
345 
798 

5000 

Ovan angivna förteckning över närvarande aktieägare/ ombud uppläses. 
Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman. 

Beslutas 
att godkänna förteckningen som röstlängd. 

§ 4 Godkännande av dagordning 

Beslutas 
att godkänna den föreslagna dagordningen. 
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§5 

§6 

§7 

Val av justeringspersoner 

Beslutas 
att ordföranden för bolagsstämman jämte Christer Landin, Johan Olsson 
Swanstein, Peter Schölander, Ronny Sandberg och Liss Böcker justerar 
stämmoprotokollet. 

Fråga om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 

VD Kim Olsson informerar om att stämmohandlingarna har delgetts ägar
kommunerna och dess ombud. 

Beslutas 
att bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 

Val av styrelseledamöter, suppleanter samt ordförande och vice 
ordförande 

Föreligger förslag från Helsingborgs Kommunfullmäktige. 

att utse Liselotte Reimer till ny styrelseledamot i NSR AB efter Michael 
Rosenberg som beviljats entledigad. 

Beslutas 
att intill nästa ordinarie årsstämma fastställa följande styrelse: 

Ordinarie ledamöter 

Anders Månsson 
Jessica Andersson 

Eva Holm 

Eva Ingers 

Liselotte Reimer 

Bo Lambertsson Persson 

Gustaf Wingårdh 
B itten Mårtensson 
Robin Holmberg 

(S) 
(S) 

(C) 

(S) 

(SO) 

(M) 

(M) 
(S) 
(M) 

Personliga suppleanter Kommun 

Niklas Svalö (S) Bjuv 
Claes Wastensson (M) Båstad 

1 . Arvid Straube (C) Helsingborg 
2 . Sven Rydström (S) 

1. Sven Rydström (S) Helsingborg 
2. Arvid Straube (C) 

1.Sven Rydström (S) Helsingborg 
2. Arvid Straube (C) 

1 .Arvid Straube (C) Helsingborg 
2. Sven Rydström (S) 

Pia Möller (M) Höganäs 
Asa Holmen (L) Åstorp 
Lennart Nilsson (C) Ängelholm 
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att konstatera följande uppgifter om valda personalrepresentanter: 

Ordinarie 
Jann Thomasen, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 

Suppleanter 
Joel Hallkvist, Transport 
Lotta Lewis-Jonsson, Sveriges Ingenjörer 

att utse Eva Holm till styrelsens ordförande för samma period. 
att utse Eva Ingers till styrelsens vice ordförande för samma 
period. 

§ 8 Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och 

suppleant 

Helsingborgs stad genomförde en upphandling av revisorstjänsten under 
2019. Kommunfullmäktige i Helsingborg beslutade 2019-04-23 att utse KPMG 
AB till revisionsföretag för perioden 2019-2022. 

Huvudansvarig revisor är Johan Rasmusson. 

Helsingborgs kommunfullmäktige beslutade 2019-01-22 att utse Aina Modig 
Lindell till ordinarie lekmannarevisor samt Kenth Wilhelmsson till suppleant för 
2019-2022. 

Beslutas 

att fastställa, Johan Rasmusson, KPMG AB, till revisor 

att fastställa Aina Modig Lindell till lekmannarevisor och Kenth Wilhelmsson till 
suppleant. 

§ 9 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen 

Inget övrigt ärende har anmälts till stämman. 

§ 10 Stämmans avslutande 

Beslutas J .; 
att förklara den extra bolagsstämman avslutad . ~ 
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Christer Landin 
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Peter Schölander 
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Vera Park Circularity AB 

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Vera Park Circularity AB 

fredag 2019-09-16, 15:00-15:30 på NSR:s huvudkontor, Hjortshögsvägen l, Helsingborg 

Närvarande aktieägare/ ombud Antal aktier/ röster 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB genom Eva Holm 1000 

Summa deltagare Aktier/ röster 1000 

Övriga närvarande: 

Eva Ingers 

Övriga: Kim Olsson, sekreterare/VD 

§1 Bolagstämmans öppnande 

Styrelsens ordförande Eva Holm förklarar bolagsstämman öppnad. 

§2 

§3 

§4 

Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman 

Beslutas 
att välja Eva Holm till ordförande vid stämman samt 
att uppdra åt VD Kim Olsson att föra protokollet. 

Upprättande och godkännande av röstlängd 

Ovan angivna förteckning över närvarande aktieägare/ ombud uppläses. 

Beslutas 
att godkänna förteckningen som röstlängd. 

Godkännande av dagordning 

Beslutas 
att godkänna den utsända dagordningen. 



§5 

§6 

§7 

Val av justeringsperson 

Beslutas 
att ordföranden för bolagsstämman justerar stämmoprotokollet. 

Fråga om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 

VD Kim Olsson informerar om att stämmohandlingarna har delgetts 
ägarkommunerna och dess ombud. 

Beslutas 
att bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 

Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Föreligger moderbolagets förslag till styrelseledamöter och personliga 
suppleanter samt uppgift om personalorganisationernas representanter. 

Föreligger förslag från Helsingborgs Kommunfullmäktige: 

att utse Liselotte Reimer till ny styrelseledamot i NSR AB efter Michael 
Rosenberg som beviljats entledigad samt 

Beslutas 
att intill nästa ordinarie bolagsstämma fastställa följande styrelse: 

Ordinarie ledamöter Personliga SUR~leanter Kommun 

Anders Månsson (S) Niklas Svalö (S} Bjuv 
Jessica Andersson (S) Claes Wastensson (M) Båstad 

Eva Holm (C) 1 _ Arvid Straube (C) Helsingborg 
2_ Sven Rydström (S) 

Eva Ingers (S) 1 _ Sven Rydström (S) Helsingborg 
2_ Arvid Straube (C) 

Liselotte Reimer (SO) 1 _Sven Rydström (S) Helsingborg 
2_ Arvid Straube (C) 

Bo Lambertsson Persson (M) 1 _Arvid Straube (C) Helsingborg 
2_ Sven Rydström (S} 

Gustaf Wingårdh (M) Pia Möller (M) Höganäs 
Bitten Mårtensson (S) Åsa Holmen (L) Åstorp 
Robin Holmberg (M) Lennart Nilsson (C) Ängelholm 

att konstatera följande uppgifter om valda personalrepresentanter 



Ordinarie Suppleanter 

Jann Thomasen, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 

Joel Hallkvist, Transport 
Lotta Lewis Jonsson, Akademikerna 

§ 8 Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Helsingborgs stad genomförde en upphandling av revisorstjänsten under 2019. 
Kommunfullmäktige i Helsingborg beslutade 2019-04-23 att utse KPMG AB till 
revisionsföretag för perioden 2019-2022. 

Huvudansvarig revisor är Johan Rasmusson. 

Helsingborgs kommunfullmäktige beslutade 2019-01-22 att utse Aina Modig 
Lindell till ordinarie lekmannarevisor samt Kenth Wilhelmsson till suppleant för 
2019-2022. 

Beslutas 
att välja revisorer och revisorssuppleanter enligt ovan. 

§ 9 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen 

Inget övrigt ärende har anmälts till stämman. 

§ 10 Stämmans avslutande 

Avslutningsvis konstateras att samtliga beslut varit enhälliga och att det 
inte finns fler ärenden på dagordningen. 

Beslutas 
att förklara extra bolagsstämman avslutad. 

Helsingborg 2019-09-16 

Justeras: 
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rn:J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 112 

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

Dnr MN 000052/2019 - 905 

Ekonomisk månadsuppföljning per den 31oktober 2019 

Beslut Myndighetsnärnnden godkänner redovisningen och översänder den till 
kommunstyrelsen. 

Sida 

20 av 23 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden har i sin uppsiktsplikt över verksamheten ett ansvar för 
att följa upp hur budgeten följs och vid prognostiserade negativa avvikelser 
föreslå åtgärder och på så sätt professionellt visa på god ekonomisk 
hushållning, konkreta förbättringsförslag och tydliga möjligheter till 
omprioriteringar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2019-10-16, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen, samhällsbyggnad 

lusterandes si1mat11rer Utdra11sbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhä I Is byggnad 

Datum 
2019-10-16 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2019-843 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Myndighetsnämnden 

Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden per siste oktober 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen och översänder den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Myndighetsnämnden har i sin uppsiktsplikt över verksamheten ett ansvar för att följa upp 
hur budgeten följs och vid prognostiserade negativa avvikelser föreslå åtgärder och på så 
sätt professionellt visa på god ekonomisk hushållning, konkreta förbättringsförslag och 
tydliga möjligheter till omprioriteringar. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanställning ekonomiskt utfall med prognos (delas ut på sammanträdet) 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev2016.11.24 

/~ Cil 



Samhällsbyggnad - Prognos per nämnd 
Oktober 2019 

Januari-<>ktober 
ISamhällsbvnnnad. Kommunstvrelsen Utfall Budget Avvikelse 

Planarbete -605 · 1 176 572 
Geodata -1063 -1 064 1 
Hållbar utveckling ·268 ·221 -47 
Ledning och administration 369 -21 390 

!Summa Samhällsbyggnad KS ·1 567 -2482 915 

Januari-oktober 

ISamhällsbvaanad • Mvndiahetsnämnden Utfall Budaet Avvikelse 

Milj6- och hlllsoskydd, Energirådgivning -1412 -1815 403 
Alkohol och tobak - tillstånd och t~lsyn -175 -179 4 
Bygglov 2542 841 1 701 
Bostadsanpassning -772 -1 178 405 

1Summa Samhätlsbyggnad MN 182 ·2331 2513 

!rotalt Samhällsbyggnad -1 385 -4 813 3 428l 

Budaet 

- 1 460 
-1 303 

·265 
.53 

-3 081 

Budaet 

-2232 
-224 
987 

-1418 

·2 888 

.5 968 

Helår Awikelse 
Prognos Avvikelse Intäkt Kostnad 

-1340 12D -300 420 
-1 303 0 0 0 

.345 -80 0 ·80 
277 330 -16 346 

·2 711 370 -316 686 

Helår Avvikelse 
Proanos Aw ikelse Intäkt Kostnad 

-1902 330 -100 430 
-274 -50 0 .50 

1507 520 600 -80 
· 1218 200 0 200 

·1 888 1 000 500 500 

-4 598 1 370 j 184 1186! 

Ansvar Vsht 

2101 2005 
2103 2002 

2003, 2101 2630 
2108, 2109 2006, 2007 

Ansvar Vsht 

2003 2610. 2252 
2003 2671 
2102 2004 
2102 5209 

Ko m mentarer Sam hällsbyggnad KS 

Planarbete 
Detaljplan för hamnen i T orekov anslag 200 tkr. Vakans översiktsplanerare längre än 
förväntat, lägre intäkter under hösten pga. ny planarkitekt. 

Geodata 
Ortofoto flygfoto anslag 63 tkr (budget 120 tkr) 

Hållbar utveckling 

Ledning och admin istration 
Pågående vakans på administrationen samt outnyttjad konsultbudget på ledning 
gene<erar överskott för året som åtgärder ror återhållsamhet av kostnader med 
anledning av beslutad Handlingsplan för budget i balans för kommunstyrelsens 
verksamhetsområden (Onr 0005a312019) 

Kommentarer Samhällsbyggnad MN 

Milj ö- och hälsoskydd 
Pågående vakanser genererar både lägre personalkostnader och lägre intäkter kring 
bl.a. avtoppsinventering. 

Alkohol och tobak 

Bygglov 

Bostadsanpassnlng 
Minskat bostadsanpassningsbidrag -100 tkr 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2019-10-31, kl. 10.00-12.00 

Kommunhuset i Båstad 

Lars Elofson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Stig Andersson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Barbro Hansson, ledamot 
Karin Sörensson, ledamot 
Karin Wilsson, ledamot 
Karin Aurell Paulsson, ersättare 
Stellan Andersson, ersättare 
Lillemor Johnsson, ersättare 
Ingrid Pettersson, tf. vård- och omsorgschef 

Frånvarande Inger Westin 
Ulf Jiewertz 

1. Mötets öppnande och val av justerare 
Ordförande öppnar mötet. 
Upprop av deltagande ledamöter 
Val av sekreterare: Karin Sörensson 
Val av justerare: Barbro Hansson 

2. Godkännande av dagordningen 
Rådet godkände dagordningen. 

3. Information från Vård och omsorg 

1 (4) 

Ingrid Pettersson, informerar om att man tagit fram en Nämndsplan. Denna betyder att alla 
nämnder arbetar efter samma struktur. Att få denna klar har varit ett tungt arbete, men 
Vård och omsorg har kommit långt i detta planarbete. Planen antogs av nämnden. Man 
tittar bl a på det som kan mätas såsom nöjdhet, bemötande, personalkontinuitet. 
Planen känns bra för tjänstemän och politik att arbeta på samma sätt. 

Tidsplanen för Haga Park hålls. KPR kommer att bjudas in för en visning. Även allmänheten 
kommer att bjudas in till Öppet hus. 
Platserna behövs verkligen. Ingrid Pettersson tror att en stor propp då släpper vad det 
gäller boendeplatser. Ängagården flyttar till Haga Park 

27 stycken undersköterskor går ut i december, vilket känns bra. Har från början varit en 
integrationskurs men som inte fylldes upp så Vård och omsorg fick några platser. 

Svårt att få rätt kompetens på de som anställs. Diskussioner förs om att återskapa vård
biträde och undersköterskor, där undersköterskorna tar den medicinska delen. 

i 
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Heltidsresan har påbörjats, vilket innebär att alla har rätt att få en heltidstjänst. Men man 
kanske då måste arbeta på lite olika ställen inom Vård och omsorg, för att komma upp till 
100 %. Detta är en fråga om jämställdhet och framtida pension. 

Inga hyrundersköterskor är inne nu. Dessa har kostat ca 410 kr/timme mot egen personal 
på ca 270 kr. Inga sjuksköterskor har hyrts in. 
Här är det viktigt att förvaltningen visar på kostnaderna för att politiken ska förstå de 
kostnader som blir. Detta är ju en del av att budgeten inte kan hållas. 
Kommunen får bara in betalning från sommargästens kommun på själva insatsen, inte 
resor, utbildning av tex datasystem mm. 
Kanske får man titta på samarbete med kranskommunerna. 
Gästens kommun borde betala vad det egentligen kostar. Många gäster kommer i maj och 
åker hem i oktober. Det kostar både personal och tid. 

Budgeten för närvarande: -19 miljoner, vilket är tungt. 
Vad som har kostat: 
- Sommaren 
- Hög belastning på vård- och omsorgs boendena, extra personal har behövts tas in pga 
vård tyngd. 
- Köp av platser inom psykiatri, LSS, där kommunen inte har den kompetensen. 
- Många tjänster som inte ligger med i budget, tex p g a Arbetsmiljöverkets krav, tex 
arbetsterapeut som arbetar med förflyttningsteknik. 
- Korttidsboenden, 14 personer som delar på 8 rum. Därför har man tvingats att köpa 
platser i bl a Norra Vram (4-5) och Vittsjö (1). 
När Haga Park öppnas hoppas man slippa den lösningen. 

Framtidens demografi ser inte ljus ut. Timglasformad med äldre i toppen och barn i botten. 
Här gäller det att det finns en framförhållning så att man kan ta emot de äldre som kommer 
att ha behov av insatser. 

Budgeten som snart ska klubbas för 2020 har varit jobbig att få ihop. Ingrid Pettersson tror 
och hoppas att politikerna ska satsa på Vård och omsorg. 

Lillemor Johnsson tar upp frågan om varför inte kommunen använder sig av 
Gärdets dagverksamhet för dementa på åsen. Laholm gör det. En person köpte plats till sin 
dementa anhörig för 1 000 kr per dag under 4 veckor när Lyan var stängd. 2x4x1 000 kr, 
för att få avlastning och orka alla de andra timmarna. 

Laholm har LOV, vilket Båstad plockat bort under förra mandatperioden, så därför måste 
man upphandla detta. Kanske dags att titta på detta igen. 
Be att Ulf Jiewertz och Johan Olsson Swanstein tittar på detta. 
Kanske kunna använda det inom hemtjänsten i samarbete med kranskommunerna. 

Karin Sörensson undrar hur många dagar Lyan har öppet. Varför inte fem dagar i veckan? 
Behovet finns för de med kognitiv svikt inom kommunen. Ingrid Pettersson ska återkomma 
om detta. 

Rekryteringsprocessen av ny vård- och omsorgschef stannade tillfälligt upp pga att 
HR-avdelningen fick mycket arbete, men Ingrid Pettersson hoppas att en ny chef utses 
under denna veckan. Två starka kandidater finns . 

Kommunen har sökt bidrag för att arbeta med Tillgänglighetsplan. Planen, Tillgänglighet för 
alla, ska vara övergripande för alla förvaltningar, politiker, FUB, pensionärsföreningar m fl 
för att se över hela kommunen. Vård och omsorg tog bollen för att få denna att starta. 
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Bra om man kunde åstadkomma ett enkelt sätt att se vad man göra i kommunen. Som det 
nu är så finns det olika aktörer. Kyrka, kommun och pensionärs - idrottsföreningar, m fl 
som har olika saker på G. 
Så kallat "Allt på ett papper" 
Förslövs SPF tittar tillsammans med kyrkan hur detta kan samköras med ett enkelt papper 
som tex hemtjänst skulle kunna dela ut till vård tagare. 
Östra Karups SPF har en hemsida tillsammans med hembygdsföreningen där man berättar 
vad som händer. 
Bra att kunna se vilka andra aktörer som finns och att man inte kolliderar med tidpunkter 
för träffar. 
Båstad SPF har en blänkare i BjäreNU varje vecka, öppnat upp Bara Vara i Bjärupsgården 
även för icke medlemmar. Båstad har då ett problem eftersom utbudet är så stort att då få 
ihop det till en sida. 
Alla SPF-föreningar i kommunen kommer att arbeta med ett övergripande projekt 
"Tillsammans mot ensamheten", där alla Pensionärsorganisationer i Sverige finns med. 

Barbro Hansson känner att många vill ha papper i handen. Man hart ex inte dator, kan då 
inte komma in på hemsidorna till olika föreningar. 
Bara i Båstad av SPF:s 750 medlemmar så saknar 250 e-postadress, vilket kanske gör att 
dessa inte kan se vad som händer. 

Förslövs SPF ska prova att dela ut ett papper på aktiviteterna där tillsammans med kyrkan. 

4. Rapporter 
Båstads station: Svar har kommit från trafik- och gatuingenjören. KPR känner sig inte nöjd 
med detta utan har tillskrivit kommunstyrelsen med 6 punkter. Se bilaga. 

Fria resor: Svar har kommit från Kommunstyrelsens ordförande. KPR svarar på denna med 
synpunkter att det inte blir någon ökad kostnad, men istället chans till ökat välbefinnande. 
Bussen går ändå. Se bilaga. 

Seniorkort: Svar har kommit från Kollektivtrafiknämndens ordförande. Pengar 
saknas. KPR skriver ett svar att man borde se det som ett hälsoprojekt för äldre som 
kommer ut i samhället mm. Se bilaga. 

Möte med Thomas Andersson, UlfJiewertz, Christer Nordin och Lars Elofson har ägt rum på 
Ellis i Förslöv. Bra diskussioner och diskussion om att få in frivilliga på mötes-platserna i 
kommunen. Man diskuterade också hur man kan bemöta alla rykten som 
cirkulerar, tex att det är fullt på Haga Park osv. 

Möte med trafik- och gatuingenjören. 
Här skulle man diskutera Förslövs problematik runt tex skolan och väg över 105:an. 
Trafik- och gatuingenjören fick lämna återbud. Minnesanteckningar är skrivna. Kommer lite 
senare. Det som diskuterades var att Trafikverket var på gång vad det gäller ljus och linjer 
vid skolan och CircleK. Men stämmer detta? 
Refuger önskas vid infarterna till Förslöv. 
Cykelvägen över 105:an, där finns ingen markering vid påfart mot Hjärnarp och 
stationen att det är en korsande cykelväg. 

Östra Karup och Båstad ska också titta över hur det ser ut. 

5. Digitaliseringen för äldre 
Karin Sörensson tog upp frågan om vart pengarna tog vägen som kommunen fick av staten 
för att hjälpa äldre med att klara av att använda IT. Eventuellt har någon satsning gjorts där 
ungdomar skulle hjälpa äldre, men äldre måste ha mera hjälp. Det går för fort. Nordea har 
hjälpt Förslöv och ska återkomma. Kostnadsfritt. 
Båstad har egna kurser i bl a telefonhantering, men där ligger en kostnad, som alla inte kan 
klara av. Vad har de äldre för behov? Varför görs inget? Frågor som måste belysas. 

6 {;v.J 1Jlt 
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6. Uppgradering från 3G till 4G 
Inget svar har inkommit. Viktigt att hemtjänsten får full täckning i Förslöv med omnejd. 
Christer Nordin håller i ärendet. 

7. KPR:s sammanträdesdagar 2020 
13/2,16/4,11/6,27/8,29/10,3/12. 

8. Genomgång av förra mötets protokoll 
Lades till handlingarna. 

9. Övriga frågor 
Tillägg till frågor och svar angående fria bussresor: Något som man bör tänka på att alla 
äldre inte ska eller klarar av att köra bil. Det blir en trafikfara. Tyvärr är det svårt att erhålla 
färdtjänst och då ger man sig ut i trafiken. 

Trafik: Är trafik- och gatuingenjören ute i verkligheten? Detta speciellt eftersom det inte 
finns någon Trafiknämnd längre. Trafikverket har hand om en del vägar, men även 
kommunen har skyldighet att se hur det fungerar. 
Problem som finns i Båstad är att cykelbanan runt nya handelsområdet vid Willys så ligger 
cykelbanan på norra sidan. Den är dåligt markerad för bilisterna som kommer i rondellen. 
Där finns flera saker att titta på, bl a korsande cykelväg mot Hemmeslöv. När man byggde 
vägen så glömde man bort cyklisterna. Bör finnas bulor så att bilarna ska stanna. 
Ett nytt problem som kommer när Köpmansgatan byggs om är att från vissa affärer så 
kommer kunderna direkt ut på cykelbanan. Vi tittar vidare hur de tänkt här. 
Även diskussion om att man inte ska kunna köra till badet vid hamnen. P-platser behövs för 
äldre som vill bada. Båstad är ingen cykelkommun för äldre, med stora nivåskillnader. 
Friskvård för äldre. 

Undermålig trafiksituation runt ICA Supermarket. Här behövs enkelriktning. Här möts 
in- och utkörande bilar - bussar - lastbilar - cyklister och gående på samma lilla sträcka. 

Karin Wilson tar upp problemet med kall mat som skickas ut från centralköket på 
Skogsliden. Ingen diskussion har förts angående detta. Här trodde alla att det skulle återgå 
till utkörningen som den var före branden. Var är beslutet taget? 
Bättre med varm mat. Ingen vill ha djupfryst potatis, någon äter kall mat, eller ingen mat 
alls. Detta mår ingen bra av. Svält kommer lätt och följder av denna. 

Stellan Andersson: Finns det ingen kommunjurist längre? Har visst slutat men man får 
ingen hänvisning till någon annan. Dålig service i kommunen. 

Karin Wilsson: Varför har många tjänstemän telefontid när det inte finns någon som svarar 
eller återkopplar? Så är det i 9 av 10 fall. Här behöver man byta system. 

10. Nästa möte 
Torsdagen den 5 december. 

~6~ 
Lars Elofson 

11~;~ 
Karin Sörensson 
Sekreterare 

Qeu,~ o --//cu,rss-~ 
Barbro Hansson 
Juste rare 
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Angående tillgängligheten vid Båstads Station; 
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Tack för svar fk, från Trafik- och gatuingenjör Alexander Ejwertz Johanzon 
angående tillgängligheten vid Båstads station, ställt till Kommunstyrelsen, dat 
190903. KPR vill gärna kommentera svaret enligt följande; 

1. Ramper: vi är medvetna om att Båstads Kommun under planeringsstadiet 
fått ge synpunkter på - och godkänt lösningen med ramper som nu finns 
på plats . Vi kan dock konstatera att lösningen inte fungerar så som 
förhoppningsvis var avsett. Båstads Kommun kan f ö inte förväntas 
inneha den expertis som Trafikverket bör ha tillgång till för 
detaljplanering av stationsområde, för bedömning av hur telrniska 
lösningar kan fungera i praktiken m m. 
Resandefrekvensen är också betydligt större f n än då stationsområdet 
planerades och frekvensen kan förväntas öka framöver. 
Hur som helst kan vi konstatera brister i nuvarande telrniska lösning och 
att detta bör åtgärdas/kompletteras så snart som möjligt för att möjliggöra 
att rörelsebegränsade/rörelsehidrade personer får jämn bördigt god 
tillgänglighet till den spårbundna kolleltivtrafiken. 

2. P- platsen: kunde vid inspektionstillfället konstateras vara så gott som 
fullbelagd. Detta bör följas upp och om bristande kapacitet avseende 
parkeringsutrymme kan konstateras återigen bör åtgärder för att lösa detta 
sättas in snarast och inte anstå till så som angetts: år 2021. 

3. Vita markeringar. ... : Vi kunde vid vår inventering konstatera brister. Bra 
om KTR tar sig an detta. 

4. Väntsalen: MTA och/eller Jernhusen bör nog ha en sluivelse med en 
direkt uppmaning att åtgärda de brister som kunde konstateras vid vår 
inventering. Kan det ses som KPR och KTR's ansvar att göra detta tar vi 
gärna på oss uppgiften med denna skrivelse. 

5. Biljettautomat: Tacksamma för det positivt gensvar vi erhålligt. 
6. Busstider: Avvaktar för att se vad som händer. 

Med vänlig hälsning, 
Båstad, 191011 

Lars Elofson 
Ordförande 

Clu·ister Nordin 
Vice ordförande 

Kommunala Pensionärsrådet i Båstads Kommun 
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Angående svar från KS på vår förfrågan om fria resor för 75+ 

Vi tackar för snabbt svar. Vi noterar en utt1yckt positiv inställning från 
kommunens sida beträffande fria resor med allmänna kommunikationsmedel för 
pensionärer över 75 år. 
Vi vill även ge en synpunkt beträffande kostnad för åtgärden; Vi kan se hur 
lokala bussarna är - åtminstone vissa tider - dåligt utnyttjade. Skulle fria resor 
för 75+ Jeda till att denna grupp ökar sitt resande - vilket ju är meningen - leder 
det till ett bättre utnyttjande av busstrafiken utan att det uppkommer någon ökad 
kostnad för regiontrafiken. Denna ökning skall naturligtvis inte heller 
kommunen ersätta regionen för om det kommer upp vid en förhandling om 
kostnaderna. För gruppen pensionärer blir det en vinst i ökat välbefiru1ande. 
Ökad aktivitet leder förhoppningsvis till bättre hälsa vilket i slutändan kan bli 
en besparing för kommunen med lägre sjukvårdskostnader. 
Vi ser fram emot ett budgetläge där åtgärden kan få plats och vi återkommer i 
ärendet. 

Båstad, 191014, 
Med vänlig hälsning. 

Lars Elofson 
Ordförande 

Christer Nordin 
Vice ordförande 

Kommunala Pensionärsrådet, Båstads Kommun 
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Kollektivtrafilmämndens ordförande Carina Zachau 

Angående: svar på skrivelse ang seniorkort. 

Tack för svar på vår skrivelse! Vi har stor förståelse för att regionen har en 
ansträngd budget och att hårda prioriteringar måste göras. Vi får acceptera att 
regionen för närvarande inte kan prioritera system med rabattkmt på 
Skånetrafiken för seniorer. 
Vi vill dock poängtera att frågan är viktig. Rabattko1t för pensionärer ger fler 
incitament att resa och röra på sig och aktiveras på olika sätt. Man kan definitivt 
se det som ett hälsoprojekt: en viss kostnad men som resultat ett ökat 
välbefinnande och - förhoppningsvis - minskade sjukvårdskostnader i slutändan. 
Vad gäller kostnadsberälming för åtgärden vill vi peka på att man i kalkylen bör 
ta med, inte bara minskad biljettintäkt från själva rabatten utan även ökade 
biljettintäkter pga ökad resandefrekvens som man kan förvänta sig från våra 
pensionärer. Troligtvis reser våra pensionärer i högre utsträckning under dagtid 
och under tider då trafiken inte är så ansträngd som under rusningstid. Viss 
styrning skulle kunna bidra till detta. Det innebär ett bättre utnyttjande av 
trafiken som klarar av en högre resandefrekvens utan att behöva dra på sig 
ökade kostnader för att höja kapaciteten. Det betyder inga ökade kostnader som 
ska balanseras mot vissa minskade intäkter samt dessutom vissa ökade intäkter. 
Vi vill gärna se hur regiontrafiken resonerat vid sin berälming, spec avseende de 
förväntade ökade biljettintäkterna. 

Vi hoppas att regiontrafiken ser frågan om seniorrabatter som ett värdefullt 
projekt som kan aktualiseras då budgetsituationen ser bättre ut än just nu. 
Vi återkommer gärna i frågan. 

Med vänlig hälsning, 
Båstad, 191011 

Lars Elofson 
Ordförande 

Christer Nordin 
Vice ordförande 

Kommunala Pensionärsrådet, Båstads Kommun 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar/protokoll - Kommunala Tillgänglighetsrådet 

Datum och tid 2019-10-22, kl 16.00-17.45 

Plats Alice, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Birgitte Dahlin, Ordförande 
Krystyna Torn blad, Psoriasisförbundet, lokalavdelningen Bjäre/ Ås bo 
Karl Lundgren, FUB 
Lena Jönsson, RBU 
Göran Kjellerstedt, Parkinsonföreningen 
Marianne Sutinen, ersi=jttare Parkinsonföreningen 
Åsa Teveldal, avdelningschef, del av mötet 
Ingrid Pettersson, socionom/tf. vård- och omsorgschef, del av mötet 

Frånvarande Representant från NHR 
Representant från SRF 
Representant från DHR 
Representant från Reumatikerförbundet 

1. Mötets öppnande, upprop, val av sekreterare och justeringsperson 
Val av sekreterare: Birgitte Dahlin valdes. 
Val av justerare: Krystyna Torn blad valdes. 

2. Godkännande av dagordningen 
Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

3. Information från Vård och omsorg 
Ingrid Pettersson och Åsa Teveldal deltog på denna punkt. 

Ingrid: Ingrid berättade om vård- och omsorgsnämndens underskott. Det har med 
åldersstrukturen att göra och det har varit en tuff sommar. Ersättningen från 
sommargästernas hemkommun är enligt hemkommunens taxa och all administration 
samt introduktionsutbildning av sommarpersonal måste Båstads kommun stå för: det 
ger underskott. 
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Åsa: Åsa önskar ett uppdrag som handlar om funktionshinderpolitiken i vår kommun 
"Funktionshinderperspektivet". Det finns även ett behov av en plan för fritid och kultur för 
funktionshindrade ungdomar. Hur ser vi på inkludering och delaktighet? Kan detta kopplas 
till förenings bidragen? Tisdagen den 3 december är det funktionshinderdagen. Det är en 
återkommande dag och kanske vi i kommunen kan uppmärksamma denna dag på något sätt? 
Det fungerar mycket bra med den utflyttade dagliga verksamheten! 
Det har kommit ett betänkande om utredning av funktionshinderpolitiken. Båstads kommun 
kan lämna remissvar. 
Besök på Fontänhuset där det nu är arbetsro. Ska återkomma. 
Numera jobbar man inom Stöd och omsorg med en delaktighetsmodell. Syftet är att vård
och omsorgstagarna är mycket delaktiga. Det är en speciell metodik - en slinga. 
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4. Avtal med Båstad hamn 
Hamnkaptenen deltog inte på mötet, men rådet försökte gå igenom avtalen för att se 
var tillgänglighetsfrågorna finns. Vi hittade inga skrivningar om tillgänglighet! 
Hamnkaptenen bjuds in till nästa möte. 

5. Mötesdatum för rådet 2020 
Beslutade att hålla kvar tisdagar kl. 16.00 - 18.00. 

6. Genomgång av protokoll och anteckningar från förra mötet 
Godkänns. 

7. Ledamöterna informerar 
Lena: Hur ser det ut med kontantbetalning numera? Det har fallit en dom i Högsta 
förvaltningsdomstolen att landstingen är skyldiga att ta emot kontanter. Inte alla har kort. 

Krystyna: Deltog i tipsrundan i Förslöv. Det var bra frågor! 

Karl: Grillade korv vid tipsrundan. Var även med på ett arrangemang i bowlinghallen 
i Ängelholm. 

Gitte: Informerar om ett möte med Skånetrafikens kundråd. Den 14 december upphör 
Jo Jo-korten att gälla. Det ska istället införas nya kort. Frågan kvarstår om man kan betala med 
kontanter och hur det ska gå till. Det är inte alla som har kort eller mobiltelefoner. Detta är en 
viktig tillgänglighetsfråga! 

En bit av trottoaren på hörnan av Köpmansgatan och Ängelholmsvägen vid övergångsstället 
har grus istället för asfalt. Det går inte att komma fram med rullstol eller rollator. Gitte tar 
med sig frågan till Teknik och service för åtgärd. 

8. Övriga frågor och information 
Inget att rapportera. 

9. Datum för nästa möte 
Tisdagen den 10 december kl. 16.00, kommunkontoret i Båstad. 

Båstad den 30 oktober 2019 

~B .. ~Dhl' -1rg1tte a m 
Ordförande/sekreterare 

!_, n 
Krystyna Tomblad 
Justerare 



ll1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 108 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sa mmanträdesdatum 

2019-11-13 

Dnr VN 000027 /2019 - 900 

Ekonomisk månadsuppföljning per den 31oktober2019 

Sida 

6av17 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden beslutar månad för månad om den ekonomiska 
redogörelsen från förvaltningen. Månadsrapporten presenteras för nämnden 
av ansvarig ekonom tillsammans med vård- och omsorgschefen. 

Underlag till beslutet Ekonomisk månadsuppföljning per den 31oktober2019. 

Föredragande Ekonom Marcus Åberg och tf. vård- och omsorgschef lngrid Pettersson 
föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen godkänns och översänds för kännedom till kommunstyrelsen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS KOMMUN BUDGET PERIODENS 
PROGNOSTISERAD Vård- och omsorgsnämnden 2019, tkr AWIKELSE, tkr 

AWIKELSE, tkr 
2019 -11- 1 2 (helår) Jan - Okt 19 

o.J?N. .. 9..~Qz:Z.y minustecken står för minustecken står för högre minustecken står för högre 
1,.o · -qoo kostnad kostnad än budget kostnad än budget ·········.\g····················· . 

Beställare 
Hemvårdspeng -57 674 2 059 2 200 

Boendepeng -63 216 -2 258 -2 300 

Resultatenheter 
Hemvård 0 -2 062 -2 470 

Vård- och omsorgsboende 0 -4 269 -4 720 

Ram 
Centralt -6 697 -863 -640 

Myndighetsenheten -6 197 -281 -320 

Stöd och Omsorg -46 773 -5 418 -7 720 

Hälso- och sjukvård -32 996 -2 495 -2 790 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg -27 486 -470 -160 

TOTAL VÅRD & OMSORG -241 040 -16 058 -18 920 
~ 



Vad som inkluderas under rubriker i Vård och omsorgs resultatrapport: 

TOTAL V RO & OMSORG = Vård- och omsor snämndens ansvar 

Beställare 
Hemvårds peng 
Hemvårdspeng X antalet hemvårdstimmar, avgifter från vård- och omsorgstagare för omvårdnad, trygghetslarm och 
hemsjukvård 

Boendepeng 

- Boendepeng X antalet boendedygn 

- Måltidsavgifter och avgifter för förbrukningsmaterial från vård- och omsorgs tagare i särskilt boende 
Hyresintäkter från vård- och omsorgstagare för blockuthyrningen av lägenheter i särskilt boende, samt hyreskostnaden för 
!omställda lägenheter 

Resultatenheter (utförare) 
Hemvård 

- Samtliga intäkter och kostnader för utförare av hemvård (inkluderar även intäkter för tillfälliga vistelser) 

Vård- och omsorgsboende 

- Samtliga intäkter och kostnader för utförare av särskilt boende och korttidsvård 

Ram 
Centralt 

- Central stab;·vård- och omsorgschef, utredare, avdelningschefer, systemförvaltare, MAS och SAS samt systemlicenser 

Myndighetsenheten 

.- Ledningsresurser för myndighetsenheten samt biståndshandläggare, del av mottagningsteam och avgiftshandläggare. 

Stöd och omsorg 

- Ledningsresurser för stöd och omsorg, samt personlig assistans, gruppboende (inkl. lokalkostnader) och servicelägenheter 
LSS, boendestöd, personligt ombud, daglig verksamhet, ledsagning, avlösning, korttidstillsyn samt kontaktpersoner. 

- J<öpta platser beträffande individer med funktionsnedsättning eller psykisk funktionsnedsättning samt Fontänhuset. 

Hälso- och sjukvård (HSL) 
Ledningsresurser för sjuksköterskor och rehab, samt HSL personal (sjukgymnaster, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, 
sjuksköterskor samt del av mottagningssteam och HSL assistenter) 
Tekniska hjälpmedel (Medelpunkten), inkontinens hjälpmedel, laboratoriematerial, transport av läkemedel (Svensk Dos) och 
HSLs bilkostnader. Avgifter från vård- och omsorgstagare för hjälpmedelsabonnemang 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg 

- Samtliga hyreskostnader, budget och utfall. 

- Nattpatruller ordinärt boende, trygghetstelefoner och nyckelgömmor 

- Anhöriganställda hemvård och anhörigstöd 

- Demensteam inkl. demenssamordnare 

- Dagvård SOL (Lyan) inkl. intäkter från vård- och omsorgstagare för transporter 

Måltidsavgifterna från vård- och omsorgstagare ordinärt boende samt kostnaden för måltider inom ordinärt boende. 



PROGNOS TOTAL VÅRD & OMSORG: -18,9 mkr 
 
Beställaren 
Prognosen för hemvårdstimmarna är 133 000 timmar jämfört med budget 136 700 timmar vilket ger en 
prognostiserad positiv avvikelse om +1,7 mkr. Intäkterna för omvårdnadsavgifterna beräknas överstiga 
budget med 0,7 mkr. Hemvårdspengen prognostiserar totalt ett överskott om 2,2 mkr.  

Beläggningen för vårdboende är under perioden januari-oktober på 100 procent. Köp av boendedygn 
visar en total negativ avvikelse om -3,7 mkr, avvikelsen beror på köp av korttidsplatser, samt 
boendeplaceringar inom somatik. För korttidsvård i intern regi har i genomsnitt 12 platser blivit belagda 
och det är 14 platser som är budgeterade, detta medför en prognostiserad positiv avvikelse om +1,1 
mkr. I nuläget vistas 10 personer inom korttidsvård i avvaktan på vård och omsorgsboende, varav 4 
personer i extern regi. Den ökade kostnaden inom korttidsvården beror på ökad volym och inte på att 
köpta platser är mycket dyrare än egen regi. Enheten har fortsatt en hög vårdtyngd och därmed en 
fortsatt ökad bemanning. 

Resultatenheter & ram  
Utförarsidans sammanlagda negativa avvikelse uppgår till 18,8 mkr. Den slutgiltiga prislappen för köp 
av bemanningsundersköterskor blev 427 tkr. En bidragande orsak till köp av undersköterskor var 
beställningarna av hemvård från andra kommuner, en lagstadgad skyldighet enligt socialtjänstlagen. 
Liknande tvingande bestämmelse finns dock inte inom hälso- och sjukvårdslagen, där kommunen själv 
bestämmer om man ska erbjuda hemsjukvård eller ej. Till december månad kommer tjänsteskrivelse 
om att vi till 2020 tar bort möjligheten att beställa hemsjukvård, vilket till viss del kommer att påverka 
inflödet även avseende hemtjänst. Finns dock fortfarande en risk för att vi även nästa sommar får 
köpa bemanningsundersköterskor. 

Introduktionsutbildningarna har till och med oktober månad kostat cirka 1,3 mkr. Därtill har insatser 
avseende förflyttningsutbildning fortsatt genomförts under året, en effekt av arbetsmiljöverkets 
inspektion och en lagstadgad skyldighet för att minimera risken för belastningsskador.  

Att skapa goda arbetsvillkor är ett prioriterat område för hela vård- och omsorg då konkurrensen om 
medarbetare hårdnar än mer i framtiden. Som ett led i detta så har vi projektet Heltidsresan, där vi 
aktivt arbetar med att se och skapa möjligheter för vår personal att utöka sin arbetstid. Detta kräver ett 
mer flexibelt arbetssätt, och ett bättre resursutnyttjande av personal. 

Under 2018 tillsattes avdelningschefer i verksamheten i syfte att säkra befintlig verksamhet, främja 
utveckling och stärka det nära ledarskapet. Trots att detta var ett politiskt förankrat, ligger helt i linje 
med kraven från Arbetsmiljöverket, finns det ingen budget för dessa tjänster utan budgeten har till del 
omfördelats inom verksamheten för att möjliggöra denna funktion. Detta motsvarar cirka 2,5 mkr för år 
2019. 

Hemvårdens utförare prognostiserar ett underskott om 2,5 mkr. 

En del av underskottet kan förklaras av en besparing på bilar som infördes i budget, men som inte gått 
att spara fullt ut. Som tidigare nämnts har vi köpt underskötersketjänster samt haft en ökad kostnad på 
grund av en akut situation på enhetschefssidan i början av året som innebar en utökad kostnad.  

Inom hemvården ses kännbara konsekvenser kopplade till nya lagen om utskrivningsklara. Detta har 
medfört en stor arbetsinsats, krav på flexibla lösningar och nya rutiner för de som arbetar inom 
hemvården. Hemvården möter föredömligt de behov som finns och tar hem medicinskt 
färdigbehandlade vård- och omsorgstagare inom lagstadgad tid. Dock innebär detta ofta att 
bemanningen måste utökas något utan garanterad arbetsuppgift, vilket kan medföra en ökad kostnad. 

Digitaliseringen av vården och omsorgen fortsätter att utvecklas och nu kan vi med glädje rapportera 
att trygghetskameror implementerats i verksamheten, såväl vid Almgården som i ordinärt boende. 



Utförare inom särskilt boende prognostiserar ett underskott om 4,7 mkr. Ledarskapet på kommunens 
största boende har utökats genom tillsättning av ytterligare en enhetschef, detta i linje med 
arbetsmiljöverkets inspektion och med politisk förankring. Dock saknas dessa lönekostnader i 
boendepengen. Det motsvarar ett underskott om -0,7 mkr för år 2019. Underskottet härrör också från  
nödvändigheten i att bemanningsnivån hålls på en nivå som kan klara kvalitet och säkerhet. För 
denna finns det inte budget fullt ut. Bedömningen i budgetarbetet är ett behov om 3,1 mkr och 
budgetförstärkningen blev 1 mkr för 2019. Statliga stimulansmedel delfinansierar den utökade 
bemanningen från och med juli men kommer inte att täcka hela behovet.  

Verksamheten har fortlöpande kostnader kopplade till hyra samt el vid Bjärehemmet. Sammantaget 
underskott, mestadels på grund av uteblivna intäkter och avvecklingskostnader, är 1,3 mkr. 

Inom stöd och omsorg prognostiseras ett underskott om 7,7 mkr. Det beror på att ärenden tillkommit 
under året samt beviljats insatser som inte var kända när detaljbudgeten togs fram, vilka kommer att 
ge ett stort underskott.  

Antalet personer i behov av extra stöd och hjälp i form av psykiatriboende ökar över tid vilket leder till 
ökade kostnader. Kommunen har inget psykiatriboende i egen regi utan köper platser av externa 
aktörer vilket är en del i underskottet inom Stöd och omsorg. En stor del av avvikelsen beror på nya 
köpta platser inom LSS och SoL, totalt prognostiseras ett underskott om -3,2 mkr, varav skolinternat 
uppgår till -1,7 mkr. 

Korttidsverksamheten och mottagningsteamet har en hög beläggning bland annat beroende av 
snabbare utskrivning från slutenvården men också på grund av allt fler äldre samt ökad sjuklighet i 
befolkningen. Enheterna ger vård och omsorg till personer med kroniska sjukdomar, en målgrupp som 
ökar i den kommunala vården. Ett förbättringsarbete har påbörjats för att öka effektiviteten i teamets 
arbete. Under år 2018 fick mottagningsteamet statliga stimulansmedel om ca 1,1 mkr, för år 2019 har 
mottagningsteamet inte fått någon ersättning för det. 

Myndighetsenheten har haft problem med att hinna med uppföljningar på grund av inflöde av nya 
vård- och omsorgstagare. Det har medfört en otydlighet för verkställigheten då handläggarna inte 
hinner med dokumentation av beslut och uppföljning. En extra handläggare tillsattes under 2018 för att 
komma till rätta med denna problematik framför allt inom stöd och omsorg. Dock ersattes inte denna i 
budget och tillsammans med rehabiliteringsinsatser för medarbetare inom myndighet innebär det att 
verksamheten går med ett underskott om knappt 0,3 mkr hittills i år.  

För sjuksköterskor och medarbetare inom rehabilitering visas ett underskott om 2,5 mkr. Snabbare 
hemskrivning från slutenvården efter lagförändringen ger effekter i kommunal verksamhet i form av 
ökade behov av insatser. Antalet inskrivna i hemsjukvård är oförändrat, dock finns en märkbart högre 
vårdtyngd och behov av avancerad sjukvård. Den gemensamma nämnaren oavsett vårdform är 
behovet av hälso- och sjukvårdskompetens. Inför år 2019 önskades utökning avseende sjuksköterske- 
och rehabiliteringskompetens, det gavs ingen ekonomisk utökning men verksamheten har tvingats 
utöka bemanningen inom sjuksköterskegruppen i syfte att bibehålla kvalitet och säkerhet. 
Rehabiliteringsenheten förstärktes med en årsarbetare för att genomföra förflyttningsutbildningar till all 
omvårdnadspersonal med kontinuitet. Dessutom beslöt 2018 kommunens representant tillsammans 
med övriga kommuner att Medelpunkten fick ta ut en högre avgift vilket inte finns budgeterat. Det ger 
ett underskott om ca 0,3 mkr hittills i år. 

Vård och omsorg har inte heller fått budget för vissa hyror under 2019, tex tillkom hyra för Citadellet, 
som är utöver budget. Kostnaderna för renoveringar, reparationer och underhåll har ökat vid 
Ängahällan, Skogsliden samt Bjäredalen. 

 

 



Ekonomin är ansträngd. En handlingsplan har tagits fram och fattas beslut om i Vård- och 
omsorgsnämnden. Den innefattar såväl nedläggning av verksamhet, ökad återhållsamhet, 
schemaöversyner som hemtagning av extern verksamhet. Dock är det svårt att effektivisera inom ram 
på en sådan nivå att det går att komma i balans. Verksamheten kommer framåt att behöva hjälp med 
att prioritera bort sådant som inte ska ingå i kommunens erbjudande.  

Kommundirektören har beslutat att vakansprövning ska ske för tillsvidareanställningar och 
visstidsanställningar på tre månader eller längre för perioden 2019-10-24 – 2020-01-31. 
Vakansprövningen görs av verksamhetsområdeschefen.  
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Båstads Kommun 
Kommunstyrelsen 

Angående mötesplatser för våra äldre medborgare 
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Kommunstyrelsen 
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Av media framgår att kommunen sagt upp hyra av lokal på Ängahällan i 
F örslöv, som utnyttjas av våra äldre medborgare som träffpunkt. Värdet för våra 
pensionärer av att kunna träffas och umgås, aktiveras och ha trevligt tillsammans 
kan inte nog understrykas. KPR ser med djup beklagan på att kommunen då 
säger upp avtal om den populära träffpunkten. 
Närliggande Haga Park är under färdigställande. Enligt information vi fått 
kommer här att finnas lokaler som är lämpliga som motsvarande träffpunkter. 

KPR föreslår att: Kommunstyrelsen förlänger hyresavtal för träffpunkten på 
Ängahällan fram till dess att Haga Park står klart och ny lokal kan erbjudas våra 
äldre medborgare där som ersättning. 

Båstad, 191122 
Med vänlig hälsning. 

Lars Elofson 
Ordförande 

Christer Nordin 
Vice ordförande 

Kommunala Pensionärsrådet, Båstads Kommun 
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Plats Sydvatten, Malmö 
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BÅSTADS KOMMUN 
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Närvarande Ilmar Reepalu (ordf), Anders Månsson, Bjuvs kommun, Lars-Åke Ståhl 
och Boris Blumenfeld, Burlövs kommun, Ingela Stefansson, Båstad 
kommun, Johan Andersson, Catharina Malmborg och Eva Hallberg, 
Eslövs kommun, Christian Orsing, Helsingborg stad, Ulf Mo lin, Höganäs 
kommun, Ola Nyberg, Landskrona stad, Robert Wenglen och Lisa Bäck, 
Lomma kommun, Börje Hed, Lunds kommun, Jan-Inge Ahlfridh, Malmö 
stad, Teddy Nilsson och Stefan Larsson, Svalövs kommun, Ronny 
Johnsson, Svedala kommun, Thorvald Lindhe och Åke Grönvall, Vellinge 
kommun, Ola Carlsson, Ängelholms kommun, Jörgen Johansson, VD och 
Marie Nordkvist, kommunikationschef. 

Sekreterare Marie Nordkvist. 

Sammanträdestid Kl. 13.00-15.00. 

1. Mötets öppnande 

Ilmar Reepalu öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Aktuella mål och processer 

VD rapporterar att bolaget har inlett skiljeförfarande om krav på återbetalning av 
ersättning för kraftförluster för perioden 1988-2007. 

3. Ekonomi - prognos 201 9, prel. budget 2020 och flerårsplan 2021-2029 

VD redovisar prognos 2019 och budget 2020 med flerårsplan. Budget och flerårsplan 
bygger på de principer för kostnadsfördelning som ägarkommunerna avtalat om i 
konsortialavtalet och som förts vidare till bolaget genom gällande ägardirektiv . 

Prognosen för 2019 följer i stort beslutad prognos per april 2019 med några justeringar 
vilket beror på omfördelningar mellan projekt samt att vissa projekt förskjuts något i tiden. 
Avskrivningar har justerats upp med 4 miljoner kronor då aktiveringarna blivit något 
högre än beräknat och den genomsnittliga avskrivningstiden något kortare. Elkostnaden 
justeras ner med 2 miljoner som en följd av minskad elförbrukning efter att råvatten
ledningen Äktaboden - Ringsjöholm tagits i drift. 

Total investeringsvolym under planperioden uppgår till 3 005 miljoner kronor, vilket är 
en ökning med 60 miljoner jämfört med 2019 års plan då ett solcellsprojekt på Vomb
verket har tillkommit. För att möta de planerade investeringarna såväl kostnadsmässigt 
som finansiellt ligger höjningen av den fasta avgiften i enlighet med flerårsplanen fram 
till 2027, som tidigare kommunicerats. För ett hushåll motsvarar höjningen för hela 
perioden fram till 2029 en genomsnittlig avgiftshöjning om 50 kr per år. Ägarrepresen
tanter utrycker vikten av att kunna förklara avgiftshöjningar och att dessa sätts i relation 



SYDVATTEN AB ÄGARSAMRÅD 
Mötesanteckningar 

2019-11-08 

2 (4) 

till övriga taxe- och skatteböjningar i kommunerna. Medborgarnas totala skuldsättning 
och konsekvensen för topp-5-abonnenter hushåll vore intressant att se i en analys från 
Sydvatten. Intressant är också att kunna kommunicera och bidra till omställningen i 
näringslivet exempelvis gällande kylvatten i processindustrin; vilket har en klar koppling 
till punkt 6 på dagordningen om hur de tre organisationerna samordnas och nyttjas på 
bästa sätt för helheten. 

Där finns behov att öka borgensramen 2021, vilket medför att ärendet kommer att 
beredas till årsstämman 2020. 

4. Strategiska utvecklingsfrågor och projekt 

VD rapporterar om utbyggnader och redundans i dricksvattenförsörjningen där de båda 
verken på sikt ska kunna täcka upp för varandra. Kapacitetsutbyggnaden har bland annat 
befolkningsprognoser och minskad förbrukning som underlag. Vid den långsiktiga strate
giska planeringen krävs större behov av att kunna hantera variationer, av att kunna 
omprioritera och där finns ett ökat behov av marginaler. Samarbetet i Sydvatten innebär 
en god framförhållning för regionen. När det gäller nödvatten och reserver för 
katastrofberedskap är det ägarnas eget ansvar men det är ju fullt möjligt att samla i 
bolaget om man inte vill ha kvar det egna. 

Bolaget har infört den digitala arbetsplatsen samt inför en ny modell för informations
klassificering som har utarbetats baserat på den nya säkerhetsskyddslagen och MSB:s 
metodstöd. Sydvatten bedriver säkerhetskänslig verksamhet och omfattas av Säkerhets
skyddslagen vilket medför att styrelsen därför ska säkerhetsprövas. I inriktningen av 
totalförsvaret nämns idag även dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverket har tillsam
mans med Försvarshögskolan, MSB och Fortifikationsverket tagit fram en utbildning om 
totalförsvar 2.0 för kommunala VA-organisationer. Bolaget har en säkerhets- och 
kvalitetschef som är mycket kunnig och har ingått i projektplaneringen och genomför
andet. Livsmedelsverket planerar med Försvarshögskolan etc. för fortsatta beredskaps
höjande utbildningar under 2019 där Sydvatten ingår i planeringen. 

VD redovisar därefter situationen för bolaget gällande reservkraft, vattenverkens och 
yttre anläggningars kapacitet samt mobila aggregat. Bolaget har ett planerat möte med 
E.ON:s yttersta ledning i november om elförsörjning Vombverket samt frågan om 
prioritering i nödläge. Därefter redogörs för systematiken för riskanalyser gällande 
projekt, underhåll och drift, där åtgärder för riskminskning görs för att kunna upprätthålla 
produktionssäkerhet. 

En övergripande utredning pågår om en tredje regional produktionsanläggning med en 
kapacitet som motsvarar dagens vattenverk. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan frågan 
ställas om det är avsaltningsverk som ska byggas eller om avloppsvattnet ska renas så att 
sötvattnet återanvänds. Från ägarhåll uttrycks särskilt att man vill se samordning i dessa 
stora frågor. Slutligen redovisas att inom projekt Klimatsäkert vatten finns möjligheter att 
söka medel från Formas för en pilotstudie kring projektets förslag. 

5. Fokus på råvattenkällorna, Forskningsstation Bolmen, Vombsjön 

VD informerar om den pedagogiska verksamheten och aktiviteter vid Forskningsstation 
Bolmen. Projekt AquaNet med dess mesokosmanläggning som drivs inom SITES 
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kommer att ingå i ett EU-baserat nätverk med motsvarande anläggningar. Forsknings
station Bolmen tilldrar sig intresse också från Region Kronoberg och Linneuniversitet där 
möten kommer att hållas. I juni kommer en internationell konferens att hållas på 
forskningsstationen. Projekt Fokus Vombsjön har haft sitt första verksamhetsår. Projektet 
syftar till att föra samman aktörer i området kring sjön och arbeta för en bättre vatten
kvalitet i sjön. Där sker aktiviteter av vetenskaplig karaktär samt dialogprojekt. 
Informationsmöte hålls den 19 november. 

6. Ägarutredning om samordning av de tre VA-organisationerna: Sydvatten, 
NSVA och VA SYD 

VD visar en bild över vilka kommuner som ingår i vilka organisationer och vilka 
kommuner som sköter VA i egen förvaltning. Gemensamt för de tre organisationerna är 
att de alla bedriver ett kommunalt arbete men att kommunerna har valt att bedriva 
verksamhet på olika sätt. Kan hela försörjningskedjan optimeras när det gäller resurs
effektivitet, hållbarhet, kvalitet etc.? Där finns mycket som skulle kunna förbättras när 
man ser till helheten. Hur skulle vi gjort om vi var en och samma organisation? I den 
följande diskussionen påtalas vikten av förtroende mellan politiker, tjänstemän, 
kommuner och att alla i Sydvatten ingående kommuner inte är med i någon av drift
organisationerna. Där finns en stor samsyn kring vikten av samverkan och att en 
organisatorisk sammanföring inte är aktuell nu. VA SYDs medlemskommuner diskuterar 
den organisationens utveckling samt finns funderingar om där finns anläggningar som 
borde ligga i Sydvatten. Med ett hållbarhets- och försörjningsperspektiv blir frågan om 
samverkan större än kommunikation, information och krishantering. Görs rätt investe
ringar? Går det att göra på annat sätt? Det gäller att hitta det som är gemensamt och att 
medborgarnas resurser används på bästa sätt. Ordförande informerar att presidierna i de 
tre organisationerna har för avsikt att träffas för samtal i dessa frågor. Ägarna finner detta 
angeläget och vill se en samordning för en ökad resurseffektivitet. Förslag uttalades om 
att en portalparagraf för samverkan skulle kunna tas fram till de tre organisationernas 
årsstämmor. 

7. Aktuella frågor i VA-branschen 

VD presenterar information från Svenskt Vatten gällande branschens framtida behov; VA 
behöver investera 24 mdr/år (idag är den 9 mdr/år), VA-taxan behöver fördubblas inom 
20 år, organisationernas kritisk massa bör vara minst 50 000 invånare och taxeskillna
derna är stora då den billigaste villan är 3 252 kr/år och den dyraste är 12 888 kr/år. 
Svenskt Vatten lyfter också behovet av en förändrad lagstiftning som möjliggör ökade 
samarbeten, finansiella samarbeten för mer regionaltekniska lösningar samt att kommun
gemensamma taxor ska vara möjligt. Svenskt Vattens representation i EU behöver bli 
starkare för att kunna påverka i tidiga skeden. 

VD redovisar en sammanställning av kommunernas investeringsvolymer inom VA i 
relation till Sydvattens de närmaste åren, data saknas från Höganäs och NSV A. 
Sydvattens andel av investeringsvolymen motsvarar i procent kostnaden för delägar
kommunernas dricksvattenproduktion samt ligger i nivå med de siffror Svenskt Vatten 
anger som branschens investerings behov. 
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Sydvattens årsstämma är onsdag den 3 juni kl. I 0.30. 

9. Nästa ägarsamråd 

Överenskoms att nästa samråd är fredag den 27 mars kl. 13.00, inleds med lunch. 

10. Mötets avslutande 

Ordförande tackar deltagarna för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

~ lW:J1}1'fil fiv 
Ilmar Reepalu 
Ordförande 

Marie Nordkvist 
Sekreterare 
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Datum: 2019-11-27 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001182/2018 – 900 
 
 

Anmälan av delegationsbeslut  
 
 

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

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut: 
 
a). Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade mellan 2019-10-01  
      och 2019-11-01 
 
b). Delegationsbeslut - Trafikingenjören 2019-11-11 
 
c). Delegationsbeslut - Individ och familj 2019-10-01 - 2019-10-31 
    
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade mellan 2019-10-01 
och 2019-11-01 

i Båstads kommun 

Urval: Tillsvidare 

Identitet Anställning 

ALBVESI.191007 Vårdbiträde 
571225 Tillsvidare, From: 2019-08-26 

Utfärdat av: Albana Veseli, Chef 

2 EVAPERl.191023 Stödassistent boende 
590810 Tillsvidare, From: 2019-12-02 

Utfärdat av: Eva-Marie Persson, Chef 

3 JOHHALI.191011 Stöd pedagog 
591210 Tillsvidare, From: 2019-10-01 

Utfärdat av: Johannes Häll, Chef 

4 ERILID 1.191004 Biträdande Kommundirektör 
620429 Tillsvidare, From: 2019-10-01 

Utfärdat av: Erik Lidberg, Chef 

5 CECSIXI.191030 Undersköterska 
621011 Tillsvidare, From: 2020-01-06 

Utfärdat av: Cecilia Sixten, Chef 

6 CINNORI.191001 Undersköterska 
640202 Tillsvidare, From: 2020-01-01 

Utfärdat av: Cindy Case Nord, Chef 

7 EV APERl.191023 Stödassistent boende 
641229 Tillsvidare, From: 2019-12-02 

Utfärdat av: Eva-Marie Persson, Chef 

8 ANDLAHI.191022 Administratör 
701110 Tillsvidare, From: 2020-01-01 

Utfärdat av: Andrea Lahger, Chef 

sida 2 

Identitet Anställning 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

sida 3 

18 

19 

JOHBROl.191022 
720722 

ANNHALl.191023 
730411 

MARAND 10.191004 
760802 

ALBVESl.191007 
771212 

LENLJUl .191008 
790819 

JOHHALl.191011 
800915 

INGJON2.191023 
810518 

LENLWl.191025 
820223 

ANNHALl .191023 
820701 

Identitet 

PHISEUl .191007 
850403 

JOHHALl.191024 
850414 

Lärare 
Tillsvidare, From: 2020-01-07 
Utfärdat av: John Brogård, Chef 

Undersköterska, hemtjänst 
Tillsvidare, From: 2019-11-04 
Utfärdat av: Anne Hallenborg, Chef 

Undersköterska 
Tillsvidare, From: 2020-01-13 
Utfärdat av: Maria Andersson, Chef 

Undersköterska 
Tillsvidare, From: 2019-05-24 
Utfärdat av: Albana Veseli, Chef 

Stödpedagog 
Tillsvidare, From: 2019-11-04 
Utfärdat av: Lena Ljungquist, Chef 

Stödassistent Dv 
Tillsvidare, From: 2019-10-01 
Utfärdat av: Johannes Häll, Chef 

Kock/kokerska 
Tillsvidare, From: 2019-11-01 
Utfärdat av: Ingrid Johnsson, Chef 

Personlig assistent 
Tillsvidare, From: 2019-10-28 
Utfärdat av: Lena Ljungquist, Chef 

Undersköterska, hemtjänst 
Tillsvidare, From: 2019-11-04 
Utfärdat av: Anne Hallenborg, Chef 

Anställning 

Hr-generalist 
Tillsvidare, From: 2020-01-13 
Utfärdat av: Philipp Seuffer, Chef 
Stödassistent Dv 
Tillsvidare, From: 2019-10-01 Utfärdat av: 
Johannes Häll, Chef 



20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

sida 4 

27 

28 

29 

GILTORI.191024 
851004 

JOHHALI.191011 
851021 

CECSIXl.191007 
900115 

JOSTEG 1.191004 
900611 

CECSIXI.191030 
920129 

KARHOLI.191031 
920314 

ANNMULI.191011 
920526 

Identitet 

ERIWINI.191030 
960617 

CECSIXl.191018 
960723 

CINNORI.191003 
990410 

Biträdande Ifo-chef 
Tillsvidare, From: 2019-10-24 
Utfärdat av: Erik Lidberg, Chef 

Stödassistent Dv 
Tillsvidare, From: 2019-10-0 I 
Utfärdat av: Johannes Häll, Chef 

Undersköterska 
Tillsvidare, From: 2019-11-18 
Utfärdat av: Cecilia Sixten, Chef 

Socialsekreterare 
Tillsvidare, From: 2019-11-25 
Utfärdat av: Josephine Tegner, Chef 

Undersköterska 
Tillsvidare, From: 2020-02-0 I 
Utfärdat av: Cecilia Sixten, Chef 

Undersköterska, hemtjänst 
Tillsvidare, From: 2019-11-11 
Utfärdat av: Karin Holmgren, Chef 

Undersköterska 
Tillsvidare, From: 2019-10-10 
Utfärdat av: Annika Miiller-Hansen, Chef 

Anställning 

Förskollärare 
Tillsvidare, From: 2019-11-01 
Utfärdat av: Erika Wingerstad, Chef 

Undersköterska 
Tillsvidare, From: 2019-11-01 
Utfärdat av: Cecilia Sixten, Chef 

Undersköterska 
Tillsvidare, From: 2019-09-09 
Utfärdat av: Cindy Case Nord, Chef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbesl ut 
BÅST DS KOMMUN 

Kammut~styr!'!is~n 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T002 2019-06-12 18/19-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Södra Hallands kraft 2020-06-30 Johansson 

T002 2019-06-12 18/19-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Bo Gabrielsson 2019-08-31 Johansson 

T002 2019-06-14 18/19-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Torekovs villaservice 2019-08-31 Johansson 

T002 2019-06-17 18/19-350 Dispens från L TF tom Alexander Ej".".'ertz 
Båstads Sotnlngsdiskrikt 2020-05-31 Johansson 

T002 2019-06-17 18/19-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Rörkonsulten Skåne 2020-06-17 Johansson 

T002 2019-06-19 18/19-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Asens Bygg AB 2020-06-30 Johansson 

T002 2019-07-02 18/19-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Oliver Stumpe Trädg. 2019-12-31 Johansson 

T002 2019-07-23 18/19-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Markiscentrum 2020-07-23 Johansson 

T002 2019-08-21 18/19-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Peab Asfalt AB 2020-07-23 Johansson 

Underskrift 
Datum 

2019-11-11 
Namnförtydligande 

Alexander Ejwertz Johansson 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Delegationsbeslut 

Individ och familj Båstads kommun 

2019-10-01-2019-10-31 



Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-11-21 

Beslutsdatum 

2019-10-01 Ek Bistånd 4 kap I § avslag 

2019-10-01 Ek fly bistånd 4 kap 2 § bifall 

2019-10-01 Vux L VM Beslut om vistelse utanför L VM-hem 27 § 

2019-10-01 Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

2019-10-02 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-10-02 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-10-02 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-10-02 Ek fly Bistånd 4 kap I § avslag 

Urvalsparametrar: 20191001 - 20191031 Beslutsfattare: 

Organisation: Vuxenenheten 

Undemivåer; 

Handläggare· Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Magnus Andersson 

Teuta Xhemajli Hasanaj 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Urvalsda\\1m = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

3 900,00 

Sida 1 / 14 



Beslutsdatum 

2019-10-02 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-10-02 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-10-03 Ek Beslut inleda utredning dödsboanmälan 

2019-10-03 Ek Dödsboarnnälan inges 

2019-10-03 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-10-03 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-10-04 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-10-04 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-10-04 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20191001 - 20191031 

Organisation- Vuxenenheten 
Underniväer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-11-21 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Alexandra Borbelj 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Alexandra Borbelj 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 445,00 

700,00 

6 351,00 

345,00 

995,00 

Sida 2 I 14 



Beslutsdatum 

2019-10-04 

2019-10-07 

2019-10-07 

2019-10-07 

2019-10-07 

2019-10-07 

2019-10-07 

2019-10-07 

2019-10-07 

Urvalsparametrar: 

Vux Missb öppenvårdsinsats avslutas 

Ek Justering av förskott på förmån 

Ek Justering av förskott på förmån 

Ek Justering av förskott på förmån 

Ek Justering av förskott på förmån 

Ek Justering av förskott på förmån 

Ek Justering av förskott på förmån 

Ek Justering av förskott på förmån 

Ek Justering av förskott på förmån 

Organisation: 

Undemiväer

Handläggare· 

20191001 - 20191031 

Vuxenenheten 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-11-21 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Teuta Xhemajli Hasanaj 

Inbetalning från annan myndighi 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
J osephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
J osephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndighi 
J osephine Tegner 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 125,00 

9 160,00 

11 103,00 

9 826,00 

808,00 

9 747,00 

350,00 

900,00 

Sida3I14 



Beslutsdatum 

2019-10-07 

2019-10-07 

2019-10-07 

2019-10-08 

2019-10-08 

2019-10-09 

2019-10-09 

2019-10-09 

2019-10-09 

Urvalsparametrar: 

Ek Justering av förskott på förmån 

Ek Justering av förskott på förmån 

Ek Justering av förskott på förmån 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Beslut inleda utredning dödsboanmälan 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Organisation-

Undernivåer 

Handläggare· 

20191001 

Vuxenenheten 

- 20191031 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-11-21 

Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndighi 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Annelie Zerman 

Teuta Xhemajli Hasanaj 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Alexandra Borbelj 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

!Jrvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

10 201,00 

449,00 

175,00 

490,00 

9 556,00 

Sida4/14 



Beslutsdatum 

2019-10-09 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-10-09 Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

2019-10-10 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-10-10 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-10-10 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-10-10 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-10-10 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-10-10 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-10-11 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20191001 20191031 
OrganisatioD" Vuxenenheten 
Underniväer· 

Handläggare-

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-11-21 

Beslutsfattare: 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Annelie Zerman 

Teuta Xhernajli Hasanaj 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Fanny Andreasson 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

200,00 

1 255,00 

4 382,00 

1 600,00 

821,00 

Sida 5 I 14 



Beslutsdatum 

2019-10-11 

2019-10-14 

2019-10-14 

2019-10-14 

2019-10-14 

2019-10-14 

2019-10-14 

2019-10-15 

2019-10-15 

U rva lspa ram etra r: 

Vux Missb Familjehemsplac SoL förlängs 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek Beslut inleda utredning överklagande 

Organisation

Undemiväer: 

Handläggare· 

20191001 - 20191031 

Vuxenenheten 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-11-21 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Josephine Tegner 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Anna Berg 

Anna Berg 

Urvalsdatum ; Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

9 482,00 

Sida 6 I 14 



Beslutsdatum 

2019-10-15 

2019-10-16 

2019-10-16 

2019-10-16 

2019-10-16 

2019-10-16 

2019-10-17 

2019-10-17 

2019-10-17 

U rva I spara metrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-11-21 

Vux L VM LR/FR dom om vård enligt 4 § 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Förmedlingsmedel enl 4 kap 1 §beviljas 

Vux L VM Polishandräckning 45 § 

Vux LVM Vård utanför LVM-hemmet verkställs 27 § 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation· 

Undemiväer 

Handläggare· 

20191001 

Vuxenenheten 

- 20191031 Beslutsfattare· 

~ 

Beslut· 

Personnummer * 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

F örvaltningsrätt 

154,21 
Alexandra Borbelj 

98,00 
Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Ivona Widen 

Magnus Andersson 

Anita Marijic 

Anna Berg 

Anna Berg 

Urvalsdaturn = Beslutsdatum Sida 7 I 14 



Beslutsdatum 

2019-10-17 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-10-17 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-10-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-10-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-10-17 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2019-10-18 Ek Bistånd 4 kap I § avslag 

2019-10-18 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-10-18 Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 §bifall 

2019-10-21 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

U rva I spara metrar: 20191001 - 20191031 
Organisation- Vuxenenheten 
Undernivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-11-21 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Qendresa Ibishi 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Josephine Tegner 

Alexandra Borbelj 

Urvalsdatum ; Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

12 056,00 

10 806,00 

16 812,94 

16 813,00 

28 248,00 

3 525,00 

Sida 8 / 14 



Beslutsdatum 

2019-10-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-10-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-10-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-10-21 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-10-21 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2019-10-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-10-22 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-10-22 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2019-10-22 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

U rva !spa ram etra r: 20191001 20191031 
Organisation: Vuxenenheten 

Undemivåer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-11-21 

Beslutsfattare-

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Ivona Widen 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

393,00 

4 611,00 

493,00 

300,00 

175,00 

Sida 9 I 14 



Beslutsdatum 

2019-10-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-10-23 Vux LVM vård verkställs plac påbörjas 

2019-10-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-10-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-10-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-10-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-10-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-10-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-10-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20191001 - 20191031 

Organisation: Vuxenenheten 
Undernivåer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-11-21 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Alexandra Borbelj 

Anita Marijic 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Fanny Andreasson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Fanny Andreasson 

Bidrar ej till sin försörjning 
Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Annelie Zerman 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zerman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

5 420,00 

2 795,00 

615,00 

9 174,00 

5 519,00 

42,00 

Sida 10 I 14 



Beslutsdatum 

2019-10-23 

2019-10-24 

2019-10-24 

2019-10-24 

2019-10-28 

2019-10-28 

2019-10-28 

2019-10-28 

2019-10-28 

Urvalsparametrar: 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Organisation

Undernivåer· 

Handläggare· 

20191001 

Vuxenenheten 

20191031 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-11-21 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Ivona Widen 

Fanny Andreasson 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Alexandra Borbelj 

Alexandra Borbelj 

Bidrar ej till sin försörjning 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

398,00 

99,00 

1 200,00 

200,00 

9 039,00 

17 847,00 

Sida 11/ 14 



Beslutsdatum 

2019-10-28 

2019-10-28 

2019-10-28 

2019-10-28 

2019-10-28 

2019-10-28 

2019-10-29 

2019-10-29 

2019-10-29 

Urvalsparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Missb Familjehemsplac SoL vårdkostnad 

Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 §bifall 

Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 §bifall 

Vux Skyddat boende särskilda kostnader bifall 

Vux Missb Familjehemsplac SoL vårdkostnad 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Beslut inleda utredning överklagande 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation

Undemivåer: 

Handläggare· 

20191001 

Vuxenenheten 

- 20191031 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-11-21 

Beslutsfattare-

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Annelie Zerman 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

J osephine Tegner 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Bidrar ej till sin försörjning 
Fanny Andreasson 

Anna Berg 

Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

78 000,00 

40 980,00 

94 710,00 

69 200,00 

57 200,00 

Sida 12 I 14 



Beslutsdatum 

2019-10-29 Ek fly Bistånd 4 hp 1 § Bifall 

2019-10-29 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-10-29 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2019-10-29 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2019-10-29 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2019-10-30 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-10-30 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-10-30 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-10-30 Vux Missb öppenvårdsinsats avslutas 

Urvalsparametrar: 20191001 20191031 
Organisation: Vuxenenheten 
Undemivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-11-21 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zennan 

Linda Tillrnan Åkerhjelrn 

Linda Tillrnan Åkerhjelrn 

Linda Tillrnan Åkerhjelrn 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Teuta Xhemajli Hasanaj 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

2 119,00 

10 400,00 

12 500,00 

Sida 13 I 14 



Beslutsdaturn 

2019-10-30 Vux Missb öppenvårdsinsats avslutas 

2019-10-30 Vux Utredn enl 11 kap 1 § avslutas utan åtgärd 

2019-10-30 Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 

2019-10-30 Vux L VM Särskild kostnad bifall 

2019-10-30 Vux L VM Särskild kostnad bifall 

2019-10-31 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

ll rva lspa ram etra r: 20191001 - 20191031 
Organisation: Vuxenenheten 

Undemivåer' 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-11-21 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Teuta Xhemajli Hasanaj 

Josephine Tegner 

J osephine Tegner 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

40 980,00 

122 850,00 

31 850,00 

3 800,00 
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