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KOMMUN 

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen 

Datum: Onsdagen den 12 februari 2020. 

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: 

· Information om den nya återvinningstjänsten 
(Cecilia Halmblad, NSR) 

4. Yttrande över regional utvecldingsstrategi - Det öppna Skåne 2030 Olof Se liden/ KS 
Klara Harmark-Peters 

5. Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun Marie Eriksson KF 

6. Krav på totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier, Marie Eriksson KS 
samt ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning till privatpersoner 

7. Ändrad driftform för den fastighetsrelaterade grönyteskötseln i Marie Eriksson KS 
Förslöv, Grevie och Västra Karup 

8. Markanvisningsavtal för Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4, Susanna Almqvist KS 
område 1 och 2 

9. Östra Karup 6:26-6:37 - Köpeavtal och överenskommelse Susanna Almqvist KS 
om åtagande 

10. Uppdatering av Regler för stöd till föreningar med barn- och Hans Paganus KF 
ungdomsverksamhet - Driftspoäng för padelbana, boule bana, 
utegym och multisportarena 

11. Svar på medborgarförslag - Informationsskylt om Malenbadets Hans Paganus KF 
historia 

12. Svar på motion - Motionsspår med belysning i Båstads kommun Hans Paganus KF 

13. Årets arbetsplats Philipp Seuffer KS 

14. Reglemente för krisledningsnämnd - antagande Olof Nilsson/ KF 
Christofer Thoren 

15. Införande av flaggdag på Birgit Nilssons födelsedag Olof Nilsson KF 

16. Arbetsordning för kommunfullmäktige - revidering OlofNilsson/ KF 
Johan Peterson 

17. Svar på motion - Utökad samverkan med den ide burna sektorn Olof Nilsson/ KF 
Johan Peterson 



18. Val av ledamöter till kulturrådet 

19. Val av ledamöter till ungdomsrådet 

20. Kommunstyrelsens beslutslogg 

21. Delgivningar 

22. Anmälda delegationsbeslut 

Båstad den S februari 2020 

Johan Olsson Swanstein 
Ordförande 

Olof Nilsson/ 
Henrik Andersson 

Olof Nilsson/ 
Henrik Andersson 

I 

Henrik Andersson 
Sekreterare 

Sida 
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Datum: 2020-02-05 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000888/2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunstyrelsen 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Bo Wendt. 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Inge Henriksson. 
3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 18 februari 2020 kl. 09.00. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. 
För justeringspersonen 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 val protokollet 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: 2020-02-05 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000889/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Dagordningen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunstyrelsen 

Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av sekreteraren 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: 2020-02-05 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000890/2019 - 900 

lnformationsärenden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Till detta sammanträde redovisas följande informationsärenden: 

· Information om den nya återvinningstjänsten (Cecilia Halmblad, NSR) 

Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-30 1av1 

KS au§ 4 Dnr KS 000914/2019 - 300 

Yttrande över regional utvecklingsstrategi - Det öppna Skåne 2030 

Beskrivning av ärendet Region Skåne har, inom regeringsuppdraget för regionalt utvecklingsansvar i 
Skåne, reviderat den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. 
Remisstiden går ut den 15 februari 2020. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

I den reviderade versionen av den regionala utvecklingsstrategin har 
kopplingen till andra styrdokument tydliggjorts. En ny struktur har utarbetats 
utifrån tre nivåer: vision och målsättning-ar, områdesstrategier på regional 
nivå samt handlingsplaner och program på regional nivå. Därutöver har vissa 
förändringar genomförts i texten, som även har koncentrerats. Modeller för 
genomförande har tagits fram och ett uppföljningssystem har utarbetats. 

Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Klara Harmark-Peters, 2020-01-15 
Yttrande över regional utvecklingsstrategi - Det öppna Skåne 2020, 2020-01-15 
Familjen Helsingborgs yttrande över regional utvecklingsstrategi - Det öppna 
Skåne 

Godkänna yttrandet över den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 
2030. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

Godkänna yttrandet över den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 
2030. 

)usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Datum: 2020-01-15 
Handläggare: Klara Harmark-Peters 

Dnr: KS 000914/2019-300 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Yttrande över regional utvecklingsstrategi - Det öppna Skåne 2030 

Förslag till beslut 

Godkänna yttrandet över den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Region Skåne har, inom regeringsuppdraget för regionalt utvecklingsansvar i Skåne, reviderat 
den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. Remisstiden går ut den 15 februari 
2020. 

I den reviderade versionen av den regionala utvecklingsstrategin har kopplingen till andra 
styr-dokument tydliggjorts. En ny struktur har utarbetats utifrån tre nivåer: vision och mål
sättning-ar, områdesstrategier på regional nivå samt handlingsplaner och program på regional 
nivå. Därutöver har vissa förändringar genomförts i texten, som även har koncentrerats. Mo
deller för genomförande har tagits fram och ett uppföljningssystem har utarbetats. 

Bakgrund 
Region Skåne har, inom regeringsuppdraget för regionalt utvecklingsansvar i Skåne, reviderat 
den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. Den reviderade regionala utveckl
ingsstrategin är sänd på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 15 februari 2020. 

Inom Familjen Helsingborg har ett gemensamt yttrande över den regionala utvecklingsstrate
gin utarbetats. Båstads kommun ställer sig bakom det gemensamma yttrandet, men komplette
rar det med ytterligare några synpunkter. 

Region Skåne önskar framförallt synpunkter på följande områden: 
1. Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker fram? Är det något som 
saknas? 
2. Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i ert eget eller gemen
samt utvecklingsarbete i Skåne? 
3. Vad ser ni är viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till genomförande och hand
ling kring det som lyfts? 

Yttrandet är strukturerat kring dessa frågeställningar. 

Aktuellt 
I den reviderade versionen av den regionala utvecklingsstrategin har kopplingen till andra 
styr-dokument tydliggjorts. En ny struktur har utarbetats utifrån tre nivåer: vision och mål
sättning-ar, områdesstrategier på regional nivå samt handlingsplaner och program på regional 
nivå. Därutöver har vissa förändringar genomförts i texten, som även har koncentrerats. Mo
deller för genomförande har tagits fram och ett uppföljningssystem har utarbetats. 

Det är positivt att Region Skåne har en regional utvecklingsstrategi med fokus på hållbarhet 
och Agenda 2030. De genomförda förändringarna har bidragit till en förbättrad struktur. 

191 217\fell talet l<an Inte representeras i angivet format. \s 



2 (2) 

I yttrandet framförs bland annat synpunkter på var och en av delarna i den regionala utveckl
ingsstrategins vision, men även några övergripande synpunkter framförs: 

• Det finns många målsättningar i strategin och många mål kan försvåra en kraftsamling 
och ett gemensamt fokus. Vissa mål i utvecklingsstrategin kan också läsas som strate
gier, till exempel "verka för" eller "skapa förutsättningar för". 

• Den regionala utvecklingsstrategin har en hög ambitionsnivå, utifrån breda penseldrag. 
Den behöver konkretiseras i handlingsplaner och i insatser tillsammans med relevanta 
aktörer. Det ska vara enkelt att förstå hur strategin kan omsättas till handling. 

• Motstående intressen, målkonflikter och komplexiteter bör lyftas fram, liksom sam
band och olika principiella lösningar. Region Skåne behöver beskriva hur intressekon
flikter ska hanteras och våga ta ställning i viktiga frågor. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom ett aktivt deltagande i beslut om regionala strategier kan Båstads kommun vara med 
och påverka framtidens Skåne. Den reviderade utvecklingsstrategin har potential att bli ett 
verktyg för att nå en mer hållbar samhällsutveckling inom ett flertal områden. 

Verksamhet 
Den regionala utvecklingsstrategin lägger grunden till kommunens arbete med att nå en håll
bar utveckling och vid framtagandet av kommunala strategier, planer och program. Därför är 
utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 viktig för kommunens alla verksamheter. 

Ekonomi 
Yttrandet över /antagandet av utvecklingsstrategin kan få ekonomiska effekter på längre sikt 
efter hand som den kommunala verksamheten antar nya mål och strategier. 

Barnkonsekvensanalys 
Ingen barnkonsekvensanalys är gjord. 

Samhällsbyggnad 
Klara Harmark-Peters, Översiktsplanerare 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhälls byggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Båstads kommuns yttrande över den regionala utvecklingsstrategin 
Familjen Helsingborgs gemensamma yttrande över den regionala utvecklingsstrategin 

Samråd har skett med: 
Familjen Helsingborgs kommundirektörsgrupp 
Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef 
Olof Sellden, Planchef, Samhällsbyggnad 
Carolina Holgersson Ivarsson, Projektledare, Strategi & Utveckling 
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Samhäl Is byggnad 

Datum 

2020-01-15 
Handläggare 

Klara Harmark-Peters 
Vårt dnr 
000914/2019 
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Yttrande över regional utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030 

Ärendet 
Region Skåne har, inom regeringsuppdraget för regionalt utvecklingsansvar i Skåne, revi
derat den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. I den reviderade versionen 
har kopplingen till andra styrdokument tydliggjorts. En ny struktur har utarbetats utifrån 
tre nivåer: vision och målsättningar, områdesstrategier på regional nivå samt handlings
planer och program på regional nivå. Därutöver har vissa förändringar genomförts i texten, 
som även har koncentrerats. Modeller för genomförande har tagits fram och ett uppfölj 
ningssystem har utarbetats. Den reviderade regionala utvecklingsstrategin är sänd på re
miss till berörda parter. 

Region Skåne önskar framförallt synpunkter på följande områden: 
1. Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker fram? Är det något 
som saknas? 
2. Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i ert eget eller ge
mensamt utvecklingsarbete i Skåne? 
3. Vad ser ni är viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till genomförande och 
handling kring det som lyfts? 

Yttrandet är strukturerat kring dessa frågeställningar. 

Yttrande 
Det är positivt att Region Skåne har en regional utvecklingsstrategi med fokus på hållbarhet 
och Agenda 2030. De genomförda förändringarna har bidragit till en förbättrad struktur. 
Familjen Helsingborg har dock ett par övergripande synpunkter: 

• Det finns många målsättningar i strategin och många mål kan försvåra en kraftsam
ling och ett gemensamt fokus. Vissa mål i utvecklingsstrategin kan också läsas som 
strategier, till exempel "verka för" eller "skapa förutsättningar för". 

• Den regionala utvecklingsstrategin har en hög ambitionsnivå, utifrån breda pensel
drag. Den behöver konkretiseras i handlingsplaner och i insatser tillsammans med 
relevanta aktörer. Det ska vara enkelt att förstå hur strategin kan omsättas till hand
ling. 

Båstads kommun 

269 80 BÅSTAD 
Telefon : 0431-770 23 

samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se 
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• Motstående intressen, målkonflikter och komplexiteter bör lyftas fram, liksom sam
band och olika principiella lösningar. Region Skåne behöver beskriva hur intresse
konflikter ska hanteras och våga ta ställning i viktiga frågor. 

Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker fram? 
Är det något som saknas? 

Skånes regionala utvecklingsstrategi 
Modellen av flernivåstyrning bör kompletteras med delregionala strukturplaner, utveckl
ingsplaner och motsvarande. 

Det är viktigt att den regionala utvecklingsstrategin samspelar med den regionplan som 
håller på att tas fram. Illustrationen över den regionala utvecklingsstrategins struktur och 
texten bör kompletteras med kopplingen till regionplan och Strukturbild för Skåne. 

Skåne ska vara en stark tillväxtmotor 
Formuleringen att Skåne ska vara en stark tillväxtmotor riskerar att blandas ihop med de 
tidigare utpekade tillväxtmotorerna i Skåne: Malmö, Lund, Helsingborg samt Kristian
stad/Hässleholm. 

Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer 
Kapitlet har fått en ny rubrik för att bredda upp och fokusera på en mångfald av livsmiljöer, 
medan begreppet flerkärnighet får mindre tyngd. Det medför att dokumentet inte är lika 
spetsigt som tidigare. Det finns komplexiteter som skulle behöva lyftas fram, för att tydlig
göra riktningen inför framtiden. Ett exempel är ambitionen med hållbara trafikslag i hela 
Skåne kontra med vilken nivå av kollektivtrafik som kan erbjudas på stråk som inte är 
starka, vilket har koppling till ekonomiska resurser. 

Båstads kommun menar att olika strategier kan behövas för att åstadkomma en hållbar 
arbetspendling jämfört med vilka strategier som kan behövas för ett mer hållbart fritidsre
sande. I detta sammanhang behöver mellanregionalt resande samt resor över landsgränsen 
beaktas, men även att resandet inom Skåne kan ha stora säsongsvariationer. 

I kapitlet tas de regionala kärnorna upp, men de är inte namngivna. Frågan om vilka orter 
som ska utgöra regionala kärnor, och vad det ska innebära, behöver hanteras med syfte att 
uppnå regional balans. Vi behöver arbeta för att bli en sammanhängande region, mellan 
olika delar av Skåne, mellan olika typer av orter och mellan stad och land. I Familjen 
Helsingborgs vision 2035 använder vi begreppet stads bygd som samlande begrepp. 

Båstads kommun ser gärna att Region Skåne beskriver hur landsbygden ska lyftas som en 
självständig central drivkraft och vilka prioriteringar detta innebär. Det saknas även ställ
ningstaganden kring hur utvecklingstrenden med minskande andel jordbruksmark ska 
hanteras. 

Av kapitlet framgår att det finns komplexiteter även gällande den fysiska planeringen, sam
tidigt som vikten av att alla aktörer ska se sig som en del av helheten i regionen. Hur mål-
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konflikter ska hanteras i arbetet med ett helhetsperspektiv är en viktig fråga att ta med till 
regionplanearbetet. 

Skåne ska ha en frisk miljö och en hållbar resursanvändning 
Båstads kommun anser att mål och strategier för att uppnå en hållbar resursanvändning 
bör inkludera ställningstagande rörande jordbruksmarken. Strategin skulle tjäna på att bli 
mer tydlig avseende Region Skånes syn på innebörden av hållbar markanvändning, i syn
nerhet hur de areella näringarna ska hanteras gentemot exploateringsintressen. Denna 
fråga bör följas upp i regionplanearbetet. 
Båstads kommun anser att kapitlet om frisk miljö och hållbar resursanvändning kunde för
tydligas med att en välutbyggd, tillgänglig kollektivtrafik för landsbygdskommuner är en 
förutsättning för att kunna nå det regionala målet. 

Skåne ska vara globalt attraktivt 
Skåne utgör ett viktigt besöksmål i Sverige och även internationellt. Utvecklingen av be
söksnäringen bör därför ges större tyngd i den regionala utvecklingsstrategin. 

Nya Öresundsförbindelser spelar en viktig roll för Skånes fortsatta utveckling och det är bra 
att det lyfts fram i strategin. Det är även positivt att de skånska flygplatserna lyfts fram. Vik
ten med möjligheten att kunna resa kollektivt till flygplatserna i Skåne bör nämnas. 

Skåne ska ställa om för att klara välfärden 
I detta kapitel lyfts digitalisering av välfärden. Digitalisering medför dock större möjlighet
er än så, t ex utveckling av smarta kommuner och städer. Digitalisering kan därför lyftas 
upp på en högre nivå. 

Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i ert eget eller gemensamt 
utvecklingsarbete i Skåne? 

Den regionala utvecklingsstrategin utgör grunden för utvecklingsarbetet i Skåne och kon
kretiserad i insatser och planer kan den utgöra ett större stöd och vara mer användbar. En 
ambition bör vara att målsättningarna uppnås över hela Skåne, till exempel i Familjen 
Helsingborg, inte bara sammantaget för regionen. 

Vad ser ni är viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till genomförande och handling 
kring det som lyfts? 

Genomförande 
Kapitlet om genomförande kan förtydligas. När de tidigare målformuleringarna är bort
tagna är det inte längre lika klart vad som ska uppnås fram till 2030 eller vem som ansvarar 
för genomförandet. Den regionala utvecklingsstrategin behöver också prioritera vilka ut
maningar vi gemensamt ska arbeta med och kompletteras med planer och insatser som 
bidrar till genomförandet. I vissa utvecklingsprocesser kan det finnas behov av att Region 
Skåne är samordnare och stöd i genomförandet. 
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Uppföljning 
För att den regionala utvecklingsstrategin ska hållas aktuell behövs en kontinuerlig dialog 
mellan Region Skåne, kommunerna och delregionerna, i vårt fall Familjen Helsingborg. Dia
logen kan exempelvis handla om uppföljning av strategin och praktiskt stöd för att uppnå 
målen. Det kan också finnas anledning att ha motsvarande dialog på andra arenor, exem
pelvis kommuner med liknande förutsättningar alternativt utmaningar. 

Det vore också intressant att ta del av en uppföljning av målen i nuvarande regionala ut
vecklingsstrategin, hur långt vi har kommit och en sammanfattad analys av varför i detta 
kapitel. 



Ängelholm, 191206 

Vittrande över regional utvecklingsstrategi 

Det öppna Skåne 2030 

Ärendet 

Region Skåne har, inom regeringsuppdraget för regionalt utvecklingsansvar i Skåne, reviderat den 

regionala ut:vecklingsstrategin Det oppna Skåne 2030. I den reviderade versionen har kopplingen till andra 

styrdolmment tydliggjorts. En ny struktur har utarbetats utifrån tre nivåer: vision och målsättningar, 

områdesstrategier på regional nivå samt handlingsplaner och program på regional nivå. Därutöver har 

vissa förändringar genomförts i texten, som även har koncentrerats. Modeller för genomförande har tagits 

fram och ett uppföljningssystem har utarbetats . Den reviderade regionala utvecklingsstrategin är sänd på 

remiss till berörda parter. 

Region Skåne önskar framförallt synpunkter på följande områden: 

Yttrande 

1. Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker fram? Är det 
något som saknas? 

2. Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i ert eget eller 
gemensamt utvecklingsarbete i Skåne? 

3. Vad ser ni är viktigt att lyfta och utveclda för att gå från strategi till genomförande 
och handling kring det som lyfts? 

Det är positivt att Region Skåne har en regional utvecklingsstrategi med fokus på hållbarhet och Agenda 

2030. De genomförda förändringarna har bidragit till en förbättrad struktur. Familjen Helsingborg har 

dock ett par övergripande synpunkter: 

• Det finns många målsättningar i strategin och många mål kan försvåra en 
kraftsamling och ett gemensamt fokus. Vissa mål i utvecklingsstrategin kan också 
läsas som strategier, till exempel "verka för" eller "skapa förutsättningar för''. 

• Den regionala utvecklingsstrategin har en hög ambitionsnivå, utifrån breda 
penseldrag. Den behöver konkretiseras i handlingsplaner och i insatser tillsammans 
med relevanta aktörer. Det ska vara enkelt att förstå hur strategin kan omsättas till 
handling. 

• Motstående intressen, målkonflikter och komplexiteter bör lyftas fram, liksom 
samband och olika principiella lösningar. Region Skåne behöver beskriva hur 
intressekonflikter ska hanteras och våga ta ställning i viktiga frågor. 
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Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker fram? 

Är det något som saknas? 

Skånes regionala utvecklingsstrategi 

Modellen av flernivåstyrning bör kompletteras med delregionala strukturplaner, utvecklingsplaner och 

motsvarande. 

Det är viktigt att den regionala utvecklingsstrategin samspelar med den regionplan som håller på att tas 

fram. Illustrationen över den regionala utvecklingsstrategins stmktur och texten bör kompletteras med 

kopplingen till regionplan och Strukturbild för Skåne. 

Skåne ska vara en stark tillväxtmotor 

Formuleringen att Skåne ska vara en stark tillväxtmotor riskerar att blandas il10p med de tidigare utpekade 

tillväxtmotorerna i Skåne: Malmö, Lund, Helsingborg samt Kristianstad/Hässleholm. 

Skåne ska stärka mångfalden av. goda livsmiljöer 

Kapitlet har fått en ny rubrik för att bredda upp och fokusera på en mångfald av livsmiljöer, medan 

begreppet flerkärnighet får mindre tyngd. Det medför att dokumentet inte är lika spetsigt som tidigare. 

Det finns komplexiteter som skulle behöva lyftas fram, för att tydliggöra riktningen inför framtiden. Ett 

exempel är ambitionen med hållbara trafikslag i hela Skåne kontra med vilken nivå av kollektivtrafik som 

kan erbjudas på stråk som inte är starka, vilket har koppling till ekonomiska resurser. 

I kapitlet tas de regionala kärnorna upp, men de är inte namngivna. Frågan om vilka orter som ska utgöra 

regionala kärnor, och vad det ska innebära, behöver hanteras med syfte att uppnå regional balans. Vi 

behöver arbeta för att bli en sammanhängande region, mellan olika delar av Skåne, mellan olika typer av 

orter och mellan stad och land. I Familjen Helsingborgs vision 2035 använder vi begreppet stadsbygd som 

samlande begrepp. 

Av kapitlet framgår att det finns komplexiteter även gällande den fysiska planeringen, samtidigt som vikten 

av att alla aktörer ska se sig som en del av heli1eten i regionen. Hur målkonflilcter ska hanteras i arbetet 

med ett heli1etsperspektiv är en viktig fråga att ta med till regionplanearbetet. 

Skåne ska vara globalt attraktivt 

Skåne utgör ett viktigt besöksmål i Sverige och även internationellt. Utvecklingen av besöksnäringen bör 

därför ges större tyngd i den regionala utvecklingsstrategin. 

Nya Öresundsförbindelser spelar en viktig roll för Skånes fortsatta utveckling och det är bra att det lyfts 

fram i strategin. Det är även positivt att de skånska flygplatserna lyfts fram. Vilcten med möjligheten att 

kunna resa kollektivt till flygplatserna i Skåne bör nämnas. 
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Skåne ska ställa om för att klara välfärden 

I detta kapitel lyfts digitalisering av välfärden. Digitalisering medför dock större möjligheter än så, tex 

utveckling av smarta kommuner och städer. Digitalisering kan därför lyftas upp på en högre nivå. 

Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i ert eget eller 
gemensamt utvecklingsarbete i Skåne? 

D en regionala utvecklingsstrategin utgör grunden för utvecklingsarbetet i Skåne och konkretiserad i 

insatser och planer kan den utgöra ett större stöd och vara mer användbar. En ambition bör vara att 

målsättningarna uppnås över hela Skåne, till exempel i Familjen Helsingborg, inte bara sammantaget för 

regionen. 

Vad ser ni är viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till genomförande och 
handling kring det som lyfts? 

Genomförande 

Kapitlet om genomförande kan förtydligas. När de tidigare målformuleringarna är borttagna är det inte 

längre lika klart vad som ska uppnås fram till 2030 eller vem som ansvarar för genomförandet. Den 

regionala utvecklingsstrategin behöver också prioritera vilka utmaningar vi gemensamt ska arbeta med och 

kompletteras med planer och insatser som bidrar till genomförandet. I vissa utvecklingsprocesser kan det 

finnas behov av att Region Skåne är samordnare och stöd i genomförandet. 

Uppföljning 

För att den regionala utvecklingsstrategin ska hållas aktuell behövs en kontinuerlig dialog mellan Region 

Skåne, kommunerna och delregionerna, i vårt fall Familjen Helsingborg. Dialogen kan exempelvis handla 

om uppföljning av strategin och praktiskt stöd för att uppnå målen. Det kan också finnas anledning att ha 

motsvarande dialog på andra arenor, exempelvis kommuner med liknande förutsättningar alternativt 

utmaningar. 

Det vore också intressant att ta del av en uppföljning av målen i nuvarande regionala utvecklingsstrategin, 

hur långt vi har kommit och en sammanfattad analys av varför i detta kapitel. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-30 1av1 

KS au§ 5 Dnr KS 001135/2016- 900 

Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet 2019-06-19 beslutade kommunfullmäktige att godkänna förslaget till nu 
gällande Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun. Beslutet 
anmäldes till Länsstyrelsen och 2019-07-03 upphävde Länsstyrelsen 20§ 
första, andra och tredje meningen. 22§ samt 23§, första stycket. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Föreliggande tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga innehåller förslag till en 
revidering av de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna gällande de 
ovanstående helt, eller delvis upphävda paragraferna. 

Tjänsteskrivelse från park- och gatuchef Marie Eriksson, 2020-01-22 
Bilaga 1 Allmänna lokala ordningsföreskrifter, med föreslagen revidering. 

Godkänna revideringen gällande 20§, 21§ och 23§ i de Allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna. 

Park- och gatuchef Marie Eriksson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Godkänna revideringen gällande 20§, 21§ och 23§ i de Allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Datum:: 2020-01-22. 
Handläggare: Marie Eriksson 

Dnr: KS 001135/2016 - 900 

Tjänsteskrivelse 
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Till: Kommunfullmäktige 

Förslag till revidering av de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna avseende 
20§, 21§ och 23§. 

Förslag till beslut 

Godkänna revideringen gällande 20§, 21§ och 23§ i de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna. 

Sammanfattning av ärendet 

2019-06-19 beslutade kommunfullmäktige att godkänna förslaget till nu gällande Allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun. Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen och 
2019-07-03 upphävde Länsstyrelsen 20§ första, andra och tredje meningen. 22§ samt 23§, 
första stycket. 

Föreliggande tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga innehåller förslag till en revidering av de 
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna gällande de ovanstående helt, eller delvis upphävda 
paragraferna. 

Bakgrund 

De Allmänna lokala ordningsföreskrifterna, syftar till att upprätthålla den allmänna ordningen 
på offentlig plats. Ordningslagens bestämmelser anses ibland inte vara tillräckliga för att re
glera de ordningsproblem som kan uppstå i en enskild kommun. 

Därför ges kommunerna möjlighet till egna Allmänna lokala ordningsföreskrifter anpassade till 
kommunens eget behov. De lokala föreskrifterna ska innehålla ytterligare bestämmelser utö
ver ordningslagen om hur den allmänna ordningen ska upprätthållas. 

2013-03-27 och den 2016-11-23 beslutade kommunfullmäktige att anta en revidering av de 
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för kommunen. Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen. 
I de antagna föreskrifterna framgick det att de äldre antagna ordningsföreskrifterna upphörde 
att gälla i samband med att de nya föreskrifterna trädde i kraft. 

2017-01-10 upphävde Länsstyrelsen en rad olika paragrafer(KS001135/2016-900), med mo
tiveringen: Kommunens föreskrifter får inte angå förhållanden som är reglerade i ordningsla
gen eller annan författning eller som enligt lagen eller annan författning kan regleras på något 
annat sätt. Kommunen får heller inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra 
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Länsstyrelsen ska därför upphäva en före
skrift som strider mot ordningslagen. 

2019-06-19 beslutade kommunfullmäktige att godkänna förslaget till nu gällande Allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun. Ett ställningstagande gällande 12§ sköts 
fram, då den paragrafen ansågs behöva ytterligare utredning. 
Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen och 2019-07-03 upphävde Länsstyrelsen 20§ första, andra 
och tredje meningen. 22§ samt 23§, första stycket. 
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Aktuellt 

2019-07-03 upphävde Länsstyrelsen 20§ första, andra och tredje meningen. 22§ samt 23§, 
första stycket. 

I 20§ Hundar upphävdes nedan gulmarkerad text. 

"Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats eller plats som likställs med offentlig. 
Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade 
områden. När en hund inte hålls ko !ad ska den ha halsband å sig med äg_arens namn, adress 
och telefonnummer. Hundar får inte vistas på de badplatser som anges i 3§ mom 2 under tiden 
1/5 - 15/9 mellan kl. 08.00 -18.00. Detta med undantag för av kommunen särskilt anvisade om
råden för hundbad (Se bilaga C)." 

Meningarna som upphävs av Länsstyrelsen regleras genom författning 2007:1150, tillsyn över 
hundar och katter (Tillsynslagen). Tillsynslagen innehåller även skyldighet för ägare att var
aktigt märka och låta registrera hund i Jordbruksverkets register" 

Därför kan de upphävda meningarna anses som överflödiga. 

Förslag till ny lydelse 20§: 

Hundar får inte vistas på de badplatser som anges i 3§ mom 2 under tiden 1/5 - 15/9 mellan kl. 
08.00 - 18.00. Detta med undantag för av kommunen särskilt anvisade områden för hundbad 
(Se bilaga C). 

22§ Grillning upphävdes hela paragrafen. 

"Grillning på offentlig plats och plats som jämställs med offentligt får endast ske å iordning
ställda fasta grill latser under ordnade former." 

22§ upphävdes som helhet på grund av att den ansågs ha fått en allt för vidsträckt tillämp
nings-område och lägger därför onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade in
skränkningar i den enskildes frihet. Länsstyrelsen anser att den geografiska utbredningen av 
förbud att grilla på offentlig plats bör noga övervägas, så att den endast omfattar områden där 
det finns ett reellt behov att av ordningsskäl begränsa grillning. 

De platser som finns inom kommunen där grillning kan uppfattas som ordningsstörande är de 
allmänna badplatser som upptas i 3§ mom. 2. 

Förslag till ny lydelse 22§: 

Grillning på allmänna badplatser upptagna under 3§ mom. 2, får endast ske på iordningställda 
fasta grill platser under ordnade former. 

I 23§ Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor upphävdes nedan gulmarkerad text. 

"Användning av pyrotekniska varor tillåts endast på nyårsafton mellan kl. 18.00 - 02.00. 
Under övriga tider på året krävs tillstånd från polismyndigheten. 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från följande vård- och 
omsorgsboenden: 
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- Ås/iden, Östra Karup 
- Skogs/iden, Båstad 
- Ängagården, Förslöv 
- Haga park, Förslöv 
- Almgården, Grevie" 

Länsstyrelsen anser att paragrafen utgör en allt för omfattande begränsning beträffande till
ståndsplikt i samband användning av fyrverkerier och pyrotekniska varor. Då i ovanstående 
lydelse medför att all användning av fyrverkerier och pyrotekniska varor är tillståndspliktig 
inom Båstads kommun med undantag på nyårsafton mellan 18.00-02.00. Förändring mot tidi
gare lydelse, är att begränsning för att använda fyrverkerier och pyrotekniska varor föreslås 
att enbart gälla inom detaljplanerat område. 

Förslag till ny lydelse 23§: 

Användning av pyrotekniska varor inom detaljplanerat område tillåts endast på nyårsafton 
mellan kl. 18.00 - 02.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd från polismyndigheten. 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från följande vård- och 
omsorgs boenden: 

- Åsliden, Östra Karup 
Skogsliden, Båstad 

- Ängagården, Förslöv 
Haga park, Förslöv 

- Almgården, Grevie 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att kommunen har giltiga Allmänna lokala ordningsföreskrifter, som är anpassade efter 
kommunens specifika behov, ökar förutsättningarna för att den allmänna ordningen kan upp
rätthållas på offentlig plats och andra platser som likställs med offentlig plats. 

Verksamhet 
Välanpassade Allmänna lokala ordningsföreskrifter medför enbart positiva konsekvenser för 
kommunens egen organisation, men även för näringsliv och besökare. Kommunens övergri
pande mål är att vara en kommun som är välkomnande, professionell och tydlig. Det ska vara 
attraktivt att leva, bo och verka här. De lokala ordningsföreskrifterna är ett dokument som 
signalerar kommunens intentioner mot vilka mål organisationen strävar. 

Teknik & Service 
Marie Eriksson, Park och gatuchef. 

Beslutet ska expedieras till: 

Park och gatuchef 
Länsstyrelsen 
Författningssamling (Kansli) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1Allmänna lokala ordningsföreskrifter, med föreslagen revidering. 

Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson, Teknik & Service chef 



ITIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författningssamling 

Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 1995, § 199. 
Senast reviderad av kommunfullmäktige den 19 juni 2019, § 108 Dnr: KS 001135/2016-900. 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun 
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Denna ordningsföreskrift utgör revidering av gällande ordningsföreskrift antagen den 
20december1995. Båstads kommun föreskriver följande med stöd av 1§ förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 
ordningsföreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområden 

1§ 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 
3 kap. ordningslagen (1993:1617) 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen i Båstads kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i 23§ har 
till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användning 
av pyrotekniska varor. · 

2§ 

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser ino~ Båstads kommun vilka är offentlig plats 
enligt 1 kap. 2§ första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 23§ 
är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. För områden som 
kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens förskrifter om 
torghandel. 

3§ 

Moml 

Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2§ 
andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: 

Allmänna qadplatser upptagna under mom 2. 

- Idr9ttsp,ats - Örebäcksvallen i Båstad 
- Lekplatser upptagna under mom 3. 

- Begravningsplatser såväl inom som utom fastställd detaljplan 

Mom2 

Som allmän badplats räknas: 
- Stranden från Tångvägen till gränsen mot Laholms kommun 

- Skansenbadet i Båstad 

- Stranden från Torekovs hamn till simbassängen vid Torekovs strand 

- Morgonbryggan i Torekov 

- Ydrehall i Torekov 
- Stranden vid Mäsinge och Glimminge Plantering 

- Ängelsbäcks-, Segelstorps- och Stora Hults strand 



Mom3 

Lekplatser vilka jämställs med offentlig plats 
Skansen badet 

4§ 

Gulstad 
Blåstad 

- Tångvägens lekplats 

Mellanvägens lekplats 
Hindbärsvägens lekplats 
Drivans lekplats 
Oleborg 
Utskiftesvägen 
Mellanvägen 
Heden 
Lyckeborgs lekplats, Torekov 
Ljungmansgatans lekplats, Torekov 
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Innan polismyndighet fattar beslut om tillstånd enligt 7§, 9§, 10§ första stycket, 11§, 12§, 
15§, 16§ 23§ bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

Lastning av varor mm. 

5§ 

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden 
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter 
genom damm, spill eller dålig lukt. 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläcknings
utrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete 
hindras. 

Schaktning, grävning mm. 

6§ 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning; grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt 
att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 

Störande buller 

7§ 

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser tex. stenkrossning, 
pålning och nitning m.m. får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
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Containrar 

8§ 

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på en offentlig 
plats, är skyldig att tydligt märka container med ägarens eller nyttjanderättshavarens 
namn, adress och telefonnummer. 

Markiser, flaggor, skyltar m.m. 

9§ 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på 
lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Antenn eller 
annan trådledning eller transparang får inte spännas över gata utan tillstånd från 
polismyndigheten. 

Affischering 

10§ 

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd från polismyndigheten 
sättas upp på sådan husvägg, staket, stolpe eller liknande som vetter mot offentlig plats. 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för 
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser 
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 

Högtalarutsändning 

11§ 

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd från 
polismyndigheten. 

Insamling av pengar 

12§ 

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör ett led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

Förtäring av alkohol 

13§ 

Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på allmän plats i Båstads tätort inom de 
områden vilka är markerade på bifogad karta, förutsatt att inte kommunen beviljat 
tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker enligt alkohollagen (Se bilaga A 
Alkoholförbudsområde ). 
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Ambulerande försäljning 

14§ 

Ambulerande försäljning får under tiden 15/6 -15/8 inte ske på offentlig plats inom ett på 
bifogad karta angivet område avgränsat av i öster Christian II:s väg, i söder Köpmans
gatan, i väster Kyrkogatan och i norr Laholmsbukten (Se bilaga B Evenemangsområde). 
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk 
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 
1§ ordningslagen. 

Ridning 

15§ 

Ridning utanför anvisade leder eller områden på nedanstående allmänna platser är 
förbjuden. Undantag kan ges av polismyndigheten genom särskilt tillstånd. Inom 
naturreservat gäller särskilda reservatsföreskrifter. 

Idrottsplats - Örebäcksvallen i Båstad 
Begravningsplatser såväl inom som utom fastställd detaljplan 
Lekplatser upptagna under 3§ mom 3. 
Klitter och dynområden 

Därutöver gäller att ridning inte får ske på de badplatser vilka anges i 3§ 
mom 2 under tiden 1/5 - 15 /9. 

Cykling 

16§ 

Cykling är förbjuden utanför anvisade leder eller områden på nedanstående allmänna 
platser. Undantag kan ges av polismyndigheten genom särskilt tillstånd. 
Inom naturreservat gäller särskilda reservatsföreskrifter. 

Allmänna badplatser upptagna under 3§ mom 2 under badsäsong 1/5 - 15 /9. 
Idrottsplats - Örebäcksvallen i Båstad 
Lekplatser upptagna under 3§ mom 3. 
Begravningsplatser såväl inom som utom fastställd detaljplan 
Klitter och dynområden 

Badförbud 

17§ 

Bad är förbjudet inom hamnområden och i närheten av markerade kablar. 

Camping 

18§ 

Camping får inte ske på offentlig plats eller plats som jämställs med offentlig. 



8(/ ',-( f,'-t. '/ C(_ / 

V 

5 (6) 

Hundar 

19§ 

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den 
som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 20 och 21§. 
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller 
för polishund i tjänst. Inom naturreservat gäller särskilda reservatsföreskrifter. 

20§ 

Hundar får inte vistas på de badplatser som anges i 3§ mom 2 under tiden 1/5 - 15/9 mel
lan kl. 08.00 - 18.00. Detta med undantag för av kommunen särskilt anvisade områden för 
hundbad (Se bilaga C Hundbad). · 

21§ 

Inom områden som omfattas av detaljplan ska föroreningar efter hund plockas upp från 
gång- och cykelbanor, gator, torg eller annat för gångtrafik upplåtet område, samt från 
gräsmattor och planteringar inom parkmark. 

Grillning 

22§ 

Grillning på allmänna badplatser upptagna under 3§ mom. 2, får endast ske på iordning
ställda fasta grillQlatser under ordnade former . . 

! ; 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska va'rpr ' 

23§ 

Användning av pyrotekniska varor inom detaljplanerat område tillåts endast på nyårsaf
ton mellan kl. 18.00 - 02.00. Under övriga tider P.å året krävs tillstånd från polismyndig
heten. 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från följande vård
och omsorgsboenden: 

Åsliden, Östra Karup 
Skogsliden, Båstad 

- Ängagården, Förslöv 
Haga park, Förslöv 

- Almgården, Grevie 

Avgift för att använda offentlig plats 

24§ 

För användning av offentlig plats och områden som kommunen jämställt med sådan 
plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige. 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

25§ 
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Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av enligt 5-9§§, 10§ första 
stycket, 11§, 12§ första stycket, 13§, 14§ första stycket, 15-18§§ och 20-23§§ kan dömas 
till penningböter enligt 3 kap. 22§ andra stycket i ordningslagen. 

Övergångsbestämmelser 

26§ 

Dessa föreskrifter träder i kraft när kommunfullmäktige, efter anmälan till länsstyrelsen, 
beslutat om fastställande av föreskrifterna. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2019-07-17 
Äldre beslutade allmänna lokala ordningsföreskrifter upphör därmed att gälla. 
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Krav på totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier, 
samt ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning till privatpersoner 

Beskrivning av ärendet 2020-01-02 inkom en skrivelse från kommunstyrelsen i Södertälje gällande 
krav på totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier, samt ett 
förbud mot all fyrverkeriförsäljning till privatpersoner .. Kommunstyrelsen i 
Södertälje har beslutat att verka för ett nationellt totalförbud för 
privatpersoner att använda fyrverkerier, samt ett förbud mot all 
fyrverkeriförsäljning till privatpersoner. I och med skrivelsen krävs ett politiskt 
ställningstagande och av solidariska skäl föreslår förvaltningen att Båstads 
kommun ställas sig bakom denna skrivelse. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från park- och gatuchef Marie Eriksson, 2020-01-22 
Bilaga 1 Skrivelse från Södertälje kommun. 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen ställer sig bakom skrivelsen från Södertälje kommun, 
daterad 2020-01-02. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom skrivelsen från Södertälje kommun, 
daterad 2020-01-02. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2020-01-22. 
Handläggare: Marie Eriksson 

Dnr: KS 000007 /2020 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Krav på totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier, samt ett 
förbud mot all fyrverkeriförsäljning till privatpersoner 

Förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen ställer sig bakom skrivelsen från Södertälje kommun, daterad 2020-01-02. 

Sammanfattning av ärendet 
2020-01-02 inkom en skrivelse från kommunstyrelsen i Södertälje gällande krav på totalför
bud för privatpersoner att använda fyrverkerier, samt ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning 
till privatpersoner. Kommunstyrelsen i Södertälje har beslutat att verka för ett nationellt total
förbud för privatpersoner att använda fyrverkerier, samt ett förbud mot all fyrverkeriförsälj
ning till privatpersoner. I och med skrivelsen krävs ett politiskt ställningstagande och av soli
dariska skäl föreslår förvaltningen att Båstads kommun ställas sig bakom denna skrivelse. 

Aktuellt 
2020-01-02 inkom en skrivelse från kommunstyrelsen i Södertälje gällande krav på totalför
bud för privatpersoner att använda fyrverkerier, samt ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning 
till privatpersoner. I och med skrivelsen krävs ett politiskt ställningstagande om Båstads 
kommun väljer att ställa sig bakom Södertäljes skrivelse (Bilaga 1 ). 

Kommunstyrelsen i Södertälje har beslutat att verka för ett nationellt totalförbud för privat
personer att använda fyrverkerier, samt ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning till privatper
soner. Man vill fortfarande ge olika myndigheter, organisationer och föreningar möjlighet att 
via polismyndigheten kunna söka tillstånd att använda fyrverkerier vid större evenemang (Bi
laga 1). 

De ordningsstörande inslagen i Båstads kommun kan inte liknas vid de problem som Södertälje 
kommun upplever. Kommunerna har skilda förutsättningar gällande yta, bebyggelse och be
folkningsmängd. Av solidariska skäl föreslår förvaltningen att Båstads kommun ställas sig 
bakom Södertäljes skrivelse gällande fyrverkeriförbud. Ett resultat av Södertäljes skrivelse kan 
dröja och utgången på initiativet är osäkert. Mot bakgrund av det har kommunfullmäktige tills
vidare föreslagits ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter (23§). 

Teknik & serivice 
Marie Eriksson, Park och gatuchef 

Beslutet ska expedieras till: 
Park och gatuchef 
Södertälje kommun 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 Skrivelse från Södertälje kommun. 

Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson, Teknik & Service chef 
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Krav på totalförbud för privatpersoner att använda 
fyrverkerier, samt ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning 
till privatpersoner 

Bakgrund/nuläge 
Södertälje kommun har ett stort problem med olaglig användning av fyrverkerier och andra 
pyrotekniska varor. Detta pågår främst under december och i början av januari men 
problematiken finns i varierande grad året om. Polisen, kommunen och räddningstjänsten i . 
Södertälje kommun gör en gemensam bedömning att denna typ av ordningsstörning skapar 
mycket stor upplevd otrygghet i våra bostadsområden och är ett växande säkerhetsproblem. 

Utöver att detta fyrverkerianvändande skapar mycket stor otrygghet så for det med sig en 
mängd andra negativa konsekvenser: skadliga ljudnivåer, nedskräpning, miljöförstöring i form 
av bl.a. utsläpp av tungmetaller, bränder, personskador och svårt lidande för husdjur/tamdjur 
samt även vilda djur. 

Södertälje kommun har de senaste tio åren engagerat sig mycket i frågan. Vi har bl.a. lyckats 
driva igenom ytterligare skärpning av de lokala ordningsföreskrifterna där det i dag endast är 
tillåtet att använda pyrotekniska varor inom vissa centrala delar av kommunen med undantag för 
nyårsafton mellan klockan 23:00 och 01 :00. Det är så långt som kommunen har egen rådighet 
att besluta, men tyvärr räcker inte detta. 

Kommuner i Sverige kan inte i sina lokala ordningsförskrifter förbjuda all användning av 
fyrverkerier, då detta strider mot ordningslagen som säger att man "inte får lägga onödigt tvång 
på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet (Ordningslag 
1993:1617) 

Sedan flera år tillbaka bedriver också kommunen tillsammans med polismyndigheten och 
Södertörns brandförsvarsförbund årliga kampanjer för att stävja problemet. Aktiviteterna i dessa 
kampanjer ärt.ex. ökad tillsyn och bevakning av försäljningsställena, flygbladsutdelning, 
uppvaktning av handlarna med syftet att de avstår försäljning alternativt begränsar 
försäljningsperioden. 

Under de år som kommunen, polisen och räddningstjänsten i' Södertälje har arbetat för att 
förebygga och minska problemtiken, så har vi sett en viss förbättring. Den minskade tillgången 
av fyrverkerier, bl.a. genom överenskommelser med handlarna, har inneburit att det i dag skjuts 
något färre raketer under december/januari månad än det gjorde för tio år sedan. Detta är 
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positivt, men problemnivån är fortfarande helt oacceptabel, där många människor och djur far 
illa. Som kommun kan vi tyvärr inte nå längre. 

Fyrverkerier är otidsenliga och kan med fördel ersättas med t.ex. lasershower och eldshower. 

Strategi 
Kommunstyrelsen i Söde1tälje har beslutat att verka för ett nationellt totalförbud för 
privatpersoner att använda fyrverkerier samt ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning till 
privatpersoner. Möjligheten för olika myndigheter, organisationer och föreningar att få tillstånd 
av polismyndigheten att använda fyrverketi vid större evenemang ska kvarstå. 

Kommuner anser vi dock ska föregå med gott exempel och avstå fyrverkerier vid kommunala 
evenemang. 

Vi har beslutat att uppvakta samtliga kommuner i Sverige i att förena sig med Södertälje 
kommun och skriva en gemensam skrivelse till regeringskansliet för att kräva detta totalförbud 
för privatpersoner. (Se bilagd skrivelse) 

Vi vet att det är många fler kommuner än Södertälje som har stora problem med denna 
problematik och vi välkomnar därför er att ansluta er till detta krav. 

Maila gärna era besked till säkerhetssamordnare Michael Mc Carthy senast den 

31 januari -2020: michael.mccarthv@sodertalie.se 

Kommunstyrelsens ordförande 
Södertälje kommun 
Telefon (direkt) 08-52306865 
E-post: boel.godner@sodertalje.se 
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Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

KS au§ 7 Dnr KS 000017 /2020 - 900 

Ändrad driftform för den fastighetsrelaterade grönyteskötseln i 

Förslöv, Grevie och Västra Karup 

Båstads kommun har sedan 2010 bedrivit fastighetsrelaterad grönyteskötsel 
genom en extern entreprenör i Förslöv, Grevie, Västra Karup och Östra Karup. 
2013 återtogs skötseln av fastigheterna i Östra Karup åter i egen regi. 

Kommunen kommer de närmsta åren genomföra två större byggprojekt 
kopplat till fastigheter, Förslövs skola och Västra Karups skola. Under 
2020/2021 kommer projektet Förslöv 2:4 att färdigställas, de allmänna ytorna 
och den nya tema lekplatsen kommer ligga under kommunalt 
huvudmannaskap. Vidare tillkommer även ett kommunalt driftsåtagande i och 
med att Banvallsprojektet färdigställts, varför en översyn av driftsform 
gällande grönyteskötseln är lämplig. I samband med att nu gällande 
skötselavtal löper ut föreslås att grönyteskötseln skall utföras i egen regi. 

Tjänsteskrivelse från park- och gatuchef Marie Eriksson, 2020-01-07 

1. Den fastighetsrelaterade grönyteskötseln på kommunala ytor i Förslöv, 
Grevie och Västra Karup skall utföras i egen regi, efter det att befintligt 
driftsavtal upphör att gälla 2020-04-30. 

2. Vinterväghållning på de för ärendet aktuella platserna upphandlas och skall 
utföras på entreprenad. 

3. Finansiering sker inom befintlig budget. 

Park- och gatuchef Marie Eriksson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

1. Den fastighetsrelaterade grönyteskötseln på kommunala ytor i Förslöv, 
Grevie och Västra Karup skall utföras i egen regi, efter det att befintligt 
driftsavtal upphör att gälla 2020-04-30. 

2. Vinterväghållning på de för ärendet aktuella platserna upphandlas och skall 
utföras på entreprenad. 

3. Finansiering sker inom befintlig budget. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-01-07 

Handläggare: Marie Eriksson 

Dnr: KS000017 /2019-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Förändring av driftsform gällande den fastighetsrelaterade gröny
teskötseln på kommunala ytor i Förslöv, Grevie och Västra Karup. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 
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1. Den fastighetsrelaterade grönyteskötseln på kommunala ytor i Förslöv, Grevie och 
Västra Karup skall utföras i egen regi, efter det att befintligt driftsavtal upphör att gälla 
2020-04-30. 

2. Vinterväghållning på de för ärendet aktuella platserna upphandlas och skall utföras på 
entreprenad. 

3. Finansiering sker inom befintlig budget. 

Sammanfattning av ärendet 

Båstads kommun har sedan 2010 bedrivit fastighetsrelaterad grönyteskötsel genom en extern 
entreprenör i Förslöv, Grevie, Västra Karup och Östra Karup. 2013 återtogs skötseln av fastig
heterna i Östra Karup åter i egen regi. 

Kommunen kommer de närmsta åren genomföra två större byggprojekt kopplat till fastigheter, 
Förslövs skola och Västra Karups skola. Under 2020/2021 kommer projektet Förslöv 2:4 att 
färdigställas, de allmänna ytorna och den nya tema lekplatsen kommer ligga under kommunalt 
huvudmannaskap. Vidare tillkommer även ett kommunalt driftsåtagande i och med att Ban
vallsprojektet färdigställts, varför en översyn av driftsform gällande grönyteskötseln är lämp
lig. I samband med att nu gällande skötselavtal löper ut föreslås att grönyteskötseln skall utfö
ras i egen regi. 

Bakgrund 
2009-01-14 beslutade Kommunstyrelsen att den fastighetsrelaterade grönyteskötseln i Förs
löv, Grevie Västra Karup och Östra Karup skulle utföras i extern regi (KS 000456/08-906). 

2013-10-09 i samband med att ovan nämnda skötselavtal var på väg att löpa ut beslutade 
Kommunstyrelsen att återta skötseln av Östra Karup i egen regi, men att behålla skötseln av 
Förslöv, Grevie och Västra Karup i extern regi (KS 000882/09-973). Motivet till att återta sköt
seln i Östra Karup, var att det inte gick att påvisa en ökad effektivitet, samt likvärdig eller högre 
kvalite på det utförda arbetet genom konkurrensutsättning. 

Baserat på beslut KS 000882/09-973 tecknades avtal med extern utförare, gällande den fastig
hetsrelaterade grönyteskötseln på kommunala ytor i Förslöv, Grevie och Västra Karup. 
De fastigheter som ingår i nu gällande avtal är 

Förslöv: 
Förslövs skola 



Ängsbyns förskola 
Nya Skogs byns förskola 
Brandstationen 
Förslövs station 
Bjäredalen 

Grevie: 
Backabyns förskola 

Västra Karup: 
Västra Karups skola 
Klockarebyns förskola 
Bjäre Krafts gamla lokaler 

Nu gällande avtal löper ut 2020-04-30 och går inte att förlänga ytterligare. 
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Avtalskostnaden för 2019/2020 avseende grönyteskötseln uppgår till 714 970 kronor, utöver 
avtalssumman tillkommer årligen en rörlig kostnad för vinterväghållning. Summan för vinter
väghållning är kopplad till den faktiska arbetsinsatsen som utförs och varierar år från år bero
ende på väderlek. 2018/2019 var kostnaden för vinterväghållning 120 084 kronor. 

Aktuellt 

Under de kommande åren står kommunen inför två större byggprojekt, Förslöv skola och 
Västra Karups skola. Båda projekten är av mer omfattande karaktär och kommer att påverka 
de ytor som i dag ingår i skötselentreprenaden. 

Under 2020/2021 kommer projektet Förslöv 2:4 att färdigställas, de allmänna ytorna och den 
nya tema lekplatsen kommer ligga under kommunalt huvudmannaskap. I och med färdigstäl
landet av Förslöv 2:4, den nyanlagda banvallen och Förslövs station som färdigställdes 2015 
har driftsområdet under kommunalt ansvar ökat framför allt i Förslöv. 

För att kunna genomföra idag upphandlat skötseluppdrag samt ytorna som ingår i Förslöv 2:4 i 
egen regi, krävs nyanställning av två säsongstjänster. 

Grönyteskötsel i entreprenadform kräver löpande uppföljning för att säkerställa att utförandet 
sker enligt det beställningsunderlag som ligger till grund för avtalet. Skötselentreprenaden 
styrs av i förväg fastställda ytor. Arbetsområdena för de båda byggprojekten kommer inte vara 
statiska utan förflyttas under byggtidens gång. Att hela tiden uppdatera och omförhandla 
ytornas omfattning är resurskrävande och kräver samordning mellan byggentreprenören, 
kommunen och skötselentreprenören. Utförs inte samordning och noggrann uppföljning riske
rar kommunen att beställda skötselåtgärder faller mellan stolarna, med försämrad kvalite på 
skötseln som direkt konsekvens. 

Tilläggas ska även att det är kostnadsdrivande när förutsättningar tydligt inte kan definieras i 
samband med en upphandling, vilket kommer vara fallet både på de två skolfastigheterna, men 
även gällande ytorna som tillkommer i samband med drifttagandet av Förslöv 2:4 med tillhö
rande tema lekplats. 

Kommunen måste sträva efter en långsiktighet i sin grönyteskötsel. Långsiktigt tänkande är 
svårare att uppnå i entreprenadform, då avtalen vanligen sträcker sig över tre år med möjlig
het till ett års förlängning. Genom skötsel i egen regi uppnås en bättre långsiktighet. 



3 (3) 

Genom att återta den fastighetsrelaterade grönyteskötseln i egen regi ges en större flexibilitet 
att behovsanpassa skötseln, så att den löper smidigt parallellt med byggprojekten. 

Konsekvenser av beslut 

Verksamhet 
För att kommunen ska kunna återta den fastighetsrelaterade grönyteskötseln i egen regi, krävs 
det två nya säsongstjänster på nio månader vardera, med beräknad säsongsstart i mars. Genom 
de två anställningarna förstärks kommunens befintliga utförarorganisation och gör den mer 
robust under högsäsong, bättre förutsättningar ges för att upprätthålla en välfungerande be
redskap vid oförutsedda händelser i form av exempelvis översvämningar, stormar och annan 
naturpåverkan. Organisationen blir också mindre sårbar vid frånvaro och sjukskrivningar. 

De två tjänsterna kommer ha utgångsort i Båstad, men hålla rast på den fastighet de befinner 
sig för tillfället för att minimera körtid. Lokaler för rast finns tillgängliga på respektive ort. 
Vinterväghållning påverkar inte då den befintliga verksamheten då den kommer upphandlas 
genom extern entreprenör. 

Ekonomi 
De två tänkta säsongsanställningarna ryms inom fastställd budget och inga övriga 
investeringar i fordons- och maskinpark kommer krävas. 

Beslutet ska expedieras till: 
Park och gatuchef 

Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson, Teknik & Servicechef 
Ingemar Lundström, Projektingenjör 
Jan Cederqvist, Förrådschef 
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Markanvisningsavtal för Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4, område 

1och2 

Beskrivning av ärendet Riksbyggen Bonum/Veidekke/Lijewalls arkitekter lämnade in det 
tävlingsbidrag som genererade option på område 1 i markanvisningstävlingen 
för Förslövs Ängar. Optionen bär rätt att utan konkurrens förhandla med 
kommunen om villkoren för att få förvärva området. Området har nyligen 
fastighets bildats och utgörs idag av fastigheten Slammarp 64:60. Två förslag till 
markanvisningsavtal har nu upprättats, ett med Riksbyggen Ekonomisk 
förening och ett med Veidekke Eiendom AB. Att byggrätten fördelas mellan de 
två aktörerna genom två separata avtal grundar sig i praktiska detaljer kring 
fullgörande men även för att optimera möjligheterna att genomföra sin del av 
byggnationen om marknadsförutsättningarna skulle visa sig fattas för något av 
projekten. 

Byggnads AB Gösta Bengtsson lämnade in det tävlingsbidrag som genererade 
option på område 2 i markanvisningstävlingen för Förslövs Ängar. Optionen 
bär rätt att utan konkurrens förhandla med kommunen om villkoren för att få 
förvärva området. Förslag till markanvisningsavtal har nu upprättats. 
Markanvisningsavtalet är tillämpligt under både utbyggnadsfas som 
förvaltningsfas och säkrar de villkor som inte med bindande verkan kan 
vidhållas i ett överlåtelseavtal. Avtalet innehåller villkor kopplade till ställda 
krav /kriterier i "inbjudan till markanvisning" och exploatörens utfästelse att 
infria dessa. Vissa villkor har kopplats till sanktioner. 

Markanvisningsavtalen är tillämpligt under hela utbyggnadsprocessen och 
syftar till att säkra de villkor som inte med bindande verkan kan vidhållas i ett 
överlåtelseavtal. Avtalet innehåller villkor kopplade till ställda krav /kriterier i 
"inbjudan till markanvisning" och exploatörens utfästelse att infria dessa. Vissa 
villkor har kopplats till sanktioner. 

Teknik och service anser att utgångspunkten vid försäljning av kommunal 
tomtmark bör vara att överenskommen köpeskilling motsvarar värdet av 
byggklar mark. Begreppet byggklar mark ska inte tolkas innebära att 
kommunen har förberett tomten för byggnation men det ska kunna förutsättas 
att marken inte är förorenad eller belastad på ett sätt att den inte går att 
bebygga enligt gällande detaljplan. 

Det kan finnas faktorer som är dolda för båda parter vid avtalets ingående 
varför sanktionen avseende färdigställandetid anpassats att endast omfatta 
sådana förseningar som exploatören kan anses ha rådighet över. Teknik och 
service anser att markanvisningsavtalet har utformats på ett sätt som borgar 
för att motparten infriar det som utfästs i insänt tävlings bi drag. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-30 2 av 2 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Förslag till markanvisningsavtal har kommunicerats med, och godkänts av, 
behörig hos Riksbyggen Ekonomisk förening, Veidekke Eiendom AB och 
Byggnads AB Gösta Bengtsson. 

Tjänsteskrivelse "Markanvisningsavtal för Förslövs ängar, område 1" från 
exploateringsingenjör Susanna Almqvist, 2020-01-08 
Förslag till markanvisningsavtal med Riksbyggen Ekonomisk förening avseende 
Förslövs Ängar, norra delen av område 1 
Förslag till markanvisningsavtal med Veidekke Eiendom AB avseende Förslövs 
Ängar, södra delen av område 1 
Tjänsteskrivelse "Markanvisningsavtal för Förslövs ängar, område 2" från 
exploateringsingenjör Susanna Almqvist, 2020-01-08 
Förslag till markanvisningsavtal med Byggnads AB Gösta Bengtsson avseende 
Förslövs Ängar, område 2 

1. Godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Riksbyggen 
Ekonomisk förening avseende Förslövs Ängar, norra delen av område 1. 

2. Godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Veidekke Eiendom 
AB avseende Förslövs Ängar, södra delen av område 1. 

3. Godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Byggnads AB Gösta 
Bengtsson avseende Förslövs Ängar, område 2. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

1. Godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Riksbyggen 
Ekonomisk förening avseende Förslövs Ängar, norra delen av område 1. 

2. Godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Veidekke Eiendom 
AB avseende Förslövs Ängar, södra delen av område 1. 

3. Godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Byggnads AB Gösta 
Bengtsson avseende Förslövs Ängar, område 2. 

]usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-01-08. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000165/2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Markanvisningsavtal för Förslövs ängar, område 1 

Förslag till beslut 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att; 

1 (3) 

1. godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Riksbyggen Ekonomisk före
ning avseende Förslövs Ängar, norra delen av område 1. 

2. godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Veidekke Eiendom AB avse
ende Förslövs Ängar, södra delen av område 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Riksbyggen Bonum/Veidekke/Lijewalls arkitekter lämnade in det tävlingsbidrag som genere
rade option på område 1 i markanvisningstävlingen för Förslövs Ängar. Optionen bär rätt att 
utan konkurrens förhandla med kommunen om villkoren för att få förvärva området. Området 
har nyligen fastighets bildats och utgörs idag av fastigheten Slammarp 64:60. 

Två förslag till markanvisningsavtal har nu upprättats, ett med Riksbyggen Ekonomisk före
ning och ett med Veidekke Eiendom AB. Att byggrätten fördelas mellan de två aktörerna ge
nom två separata avtal grundar sig i praktiska detaljer kring fullgörande men även för att op
timera möjligheterna att genomföra sin del av byggnationen om marknadsförutsättningarna 
skulle visa sig fattas för något av projekten. 
Markanvisningsavtalet är tillämpligt under hela utbyggnadsprocessen och syftar till att säkra 
de villkor som inte med bindande verkan kan vidhållas i ett överlåtelseavtal. Avtalet innehåller 
villkor kopplade till ställda krav /kriterier i "inbjudan till markanvisning" och exploatörens 
utfästelse att infria dessa. Vissa villkor har kopplats till sanktioner. 

Teknik och service anser att utgångspunkten vid försäljning av kommunal tomtmark bör vara 
att överenskommen köpeskilling motsvarar värdet av byggklar mark. Begreppet byggklar 
mark ska inte tolkas innebära att kommunen har förberett tomten för byggnation men det ska 
kunna förutsättas att marken inte är förorenad eller belastad på ett sätt att den inte går att 
bebygga enligt gällande detaljplan. 
Det kan finnas faktorer som är dolda för båda parter vid avtalets ingående varför sanktionen 
avseende färdigställandetid anpassats att endast omfatta sådana förseningar som exploatören 
kan anses ha rådighet över. 
Teknik och service anser att markanvisningsavtalet har utformats på ett sätt som borgar för att 
motparten infriar det som utfästs i insänt tävlings bidrag. 

Förslag till markanvisningsavtal har kommunicerats med, och godkänts av, behörig hos Riks
byggen Ekonomisk förening och Veidekke Eiendom AB. 

200108\fel! talet kan inte representeras i angivet format \s 
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Bakgrund 
Båstads kommun har genomfört markanvisningstävling för det kommunala exploateringsorå
det Förslöv ängar, del av Förslöv 2:4 m.fl. Två delområden av Förslövs Ängar har tävlats ut 
genom upprättad inbjudan till markanvisning, godkänd av kommunstyrelsen den 10 April 
2019. 
Genomförd tävling resulterade i tilldelning av både område 1 och 2. Riksbyggen 
Bonum/Veidekke/Lijewalls arkitekter erhöll option på område 1 och Byggnads AB Gösta 
Bengtsson på område 2. Exploatörerna kommer tillsammans att uppföra 85 nya bostäder som 
planeras stå färdiga 2022/2023. 
Värdet av den samlade byggrätten uppgår till 11 700 000 kronor. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut tecknas avtal med angiven part i syfte att genomföra vad 
som angivits i insänt tävlings bidrag, vilket innebär att Riksbyggen Ekonomisk förening och 
Veidekke Eiendom AB ska uppföra 45 bostäder för åldersgruppen +55 (enligt riksbyggens kon
cept Bonum) jämte 28 bostäder i parhus med upplåtelseform bostadsrätt. 
Beslutet innebär också att kommunen förbinder sig att överlåta fastigheten Slammarp 64:60 
när vissa villkor i markanvisningsavtalet uppfyllts. 
Det är förvaltningens uppfattning att bostäderna som tillkommer genom exploatörernas pro
jekt övervägande kommer att utgöra åretruntboende, något som kommunen värdesätter. 

Verksamhet 
Genom att godkänna förslag till beslut måste kommunen projektera lokalgata och Va för om
råde 1. Projektering påbörjas våren 2020 och samordnas mot aktuella bostadsprojekt till om
fattning och tid. För projektering måste konsult avropas och resurser avsättas hos teknik och 
service. 

Ekonomi 
Kommunen kommer initialt få kostnader för projektering av lokalgata, va och belysning under 
2020. Kostnaden uppskattas till 300 tkr. 
Utbyggnad sker efter samråd med Riksbyggen Ekonomisk förening och Veidekke EiendomAB. 
Kostnaden för utbyggnad av lokalgata uppskattas till 1,3 mkr och kommer att belasta investe
ringskonto 5310 under 2020/2021. 
Kostnaden för utbyggnad av Vatten och avlopp uppskattas till 800 tkr. Kostnaden ska täckas 
genom uttag av anläggningsavgifter. 
Kommunen kommer erhålla intäkter vid försäljning av fastigheten Slammarp 64:60. Den sam
lade intäkten uppskattas till 10,7 mkr och förväntas vara kommunen tillhanda kvartal 4 2020. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
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Beslutet ska expedieras till: 
1. Riksbyggen Ekonomisk Förening, Theodor Alexandris 
2. Veidekke Eiendom AB, Tony Petäja 
3. NSVA, Fredrik Jönsson och Lina Falk 
4. Bjäre Kraft Ekonomisk förening 
5. Veum 
6. Bjäre Biovärme AB 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Förslag till markanvisningsavtal med Riksbyggen Ekonomisk förening avseende Förs

lövs Ängar, norra delen av område 1 
2. förslag till markanvisningsavtal med Veidekke Eiendom AB avseende Förslövs Ängar, 

södra delen av område 1 



Markanvisningsavtal Förslövs Ängar, fastigheten 
Slammarp 64:60, del av område 1. 

Parter 

Fastighetsägare: 
Båstads kommun, 269 80 Båstad, 
i följande text kallad kommunen 

Exploatör: 
Riksbyggen ekonomisk förening, 106 18 Stockholm, 
i följande text kallad exploatören, 

1. Bakgrund 

212000-0944 

702001-7781 

Markanvisningsområdet omfattar den kommunalt ägda fastigheten Båstad Slammarp 64:60. För området 
gäller detaljplan 1676, "Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl" , lagakraftvunnen den 2 november 2018. 
Kommunen är ansvarig för detaljplanens genomförande och huvudmannaskapet är kommunalt. 
En öppen markanvisningstävling har genomförts för att generera förslag till exploatering av området. För 
område 1 lämnades det vinnande bidraget in av Riksbyggen ekonomisk förening/Veidekke och Liljewall 
arkitekter. 

2. Markanvisningsavtal 
Markanvisningsavtalet fastställer exploatörens rätt att förvärva del av område 1 under förutsättningar som 
följer av detta avtal. 
Villkoren i markanvisningsavtalet kan göras gällande genom hela processen tills exploatören levererat vad 
som utfästs i till kommunen insänt tävlingsbidrag. Markanvisningsavtalet innehåller sanktioner som kopplats 
till exploatörens åtaganden. 
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3. Marköverlåtelse 

3.1 Fastighetsbildning och överlåtelse 
För område 1 har fastigheten Slammarp 64:60 bildats, fortsättningsvis omnämnd fastigheten. 
Fastighetsbildning har sökts, genomförts och bekostats av Båstads kommun. 
Då exploatören tillsammans med Veidekke lämnat in ett gemensamt tävlingsförslag för utveckling av skilda 
delar av fastigheten kommer ny fastighetsbildning behöva genomföras. Kommunen ansöker om sådan på 
exploatörens och Veidekkes bekostnad. Kostnaden för lantmäteriförrättning fördelas lika mellan exploatören 
och Veidekke. 
Del av fastigheten överlåts till exploatören enligt de villkor som följer av detta markanvisningsavtal och 
påföljande köpeavtal. 

3.2 Köpeavtal 
För överlåtelse av del av fastigheten ska separat köpeavtal upprättas. Exploatören erlägger köpeskilling 
motsvarande 1 500 kronor/redovisad BTA 1

. 

Kommunen upprättar köpeavtal för överlåtelsen när exploatören ansökt om bygglov. Exploatören ska ha 
ansökt om bygglov för aktuell byggnation senast den 1 oktober 2020 för att få behålla sin option att förvärva 
del av fastigheten. 

4. Markanvisningsvillkor 

4.1 Genomförande 
Exploatören ansvarar för att fastigheten exploateras i enlighet med inlämnat tävlingsbidrag, gällande 
detaljplan och preciserade krav/kriterier i "Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse 
Förstävs Ängar''. 

Exploatören ska; 

• inom fastigheten uppföra ca 45 lägenheter i flerbostadshus samt tillhörande parkering för bil och 
cykel. 

• leverera presenterad fördelning av lägenhetsstorlekar. 
• iordningställa till bostäderna hörande gemensamhetsytor i linje med inlämnat tävlingsbidrag. 

• tillsammans med Veidekke samordna de funktioner av praktisk och etestisk karaktär som är gemensam 
för de två bostads projekten. 

1 Beräknas med grund i det antal BT A som redovisas i givet bygglov. 
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4.2 Övriga villkor 

4.2.1 Markundersökningar 
Det ankommer på exploatören att utföra nödvändiga markundersökningar innan exploatering påbörjas. 
Exploatören äger rätt att på egen risk och på egen bekostnad utföra dessa undersökningar när 

markanvisningsavtal tecknats. 

4.2.2 Massor 
I det fall kommunen får användbara överskottsmassor från intilliggande exploatering ska exploatören 
erbjudas dessa. Massorna kommer i det fall, om parterna så överenskommer, avstjälpas på anvisad plats 
inom fastigheten utan att matjordsskiktet avlägsnas och är efter avlämning exploatörens att hantera. 

4.2.3 Markföroreningar 
Båstads kommun känner inte till några markföroreningar inom fastigheten. I det fall föroreningar skulle 
påträffas under exploatering och saneringsbehov uppkommer för att bostäder ska kunna uppföras, ska 
kommunen bekosta nödvändiga utredningar och sanering (inkluderat återfyllnad) till nivå som av 
tillsynsmyndigheten anses acceptabel för bostads bebyggelse. 

4.2.4 Bygglovshandlingar 
Innan bygglov söks ska kommunen, genom dess exploateringsingenjör, godkänna handlingarna och ges insyn 
i lägenhetsfördelning. Detta godkännande av bygglovshandlingarna är inte på något sätt en garanti för att 
bygglov kommer att lämnas. Beslutande nämnd i bygglovsärenden är myndighetsnämnden. 

4.2.5 Byggnadsskyldighet 
Exploatören förbinder sig att påbörja byggnation av bostäder i enlighet med givet bygglov senast den 1 
oktober 2021. För att byggnation skall anses påbörjad skall bottenplatta ha gjutits. 

4.2.6 Överlåtelse av avtal 
Exploatören äger rätt överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till den bostadrättsförening som 
bildas för bostadsprojektet. Kommunen ska skriftligen godkänna överlåtelsen för att den ska kunna göras 
gällande. 

5. Allmänna anläggningar 
Båstads kommun ansvarar för att fastigheten ansluts till el, fiber, vatten och avlopp. Kommunen ansvarar 
också för att lokalgatan som löper parallellt med fastigheten byggs ut i enlighet med gällande detaljplan. 
Kommunen kommer att projektera ovanstående utbyggnad första halvåret 2020 för att bygga ut när det är 
lämpat i förhållande till exploatörens och Veidekkes bostadsprojekt. Bjäre Biovärme har ställt sig positiva till 
att leverera fjärrvärme till fastigheten och exploatören måste under kommunens projektering meddela om 
fjärrvärme önskas för att utbyggnad ska kunna möjliggöras. 
NSVA anvisar anslutningspunkter för ren-, spill - och dagvatten. 
Exploatören bygger på egen bekostnad ut nödvändiga ledningar inom fastigheten fram till anvisade 
anslutningspunkter. 
Anslutningsavgifter faktureras i enlighet med gällande bestämmelser hos varje levererande aktör. 

6. Sanktioner 

6.1 Optionen upphör 
I det fall exploatören inte har sökt bygglov i enlighet med p 3.2 upphör optionen att gälla och kommunen är 
fri att överlåta fastigheten till annan intressent. 
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6.2 Vite 
• I det fall byggnation inom fastigheten inte påbörjats i enlighet med p 4.2.5 kan fastighetsägaren 

utkräva vite om 20 000 kronor per ingången månad till dess bottenplatta har gjutits. 

• I det fall byggnation inom fastigheten inte färdigställts senast 24 månader efter att startbesked givits 
kan fastighetsägaren utkräva vite med 75 000 kronor per ingången månad till dess slutbesked 
erhålls. Vitesbeloppet begränsas till att maximalt kunna uppgå till 1000000 kronor. 

Vite kommer inte att utkrävas i det fall försening av byggnation kan härledas till händelser som är utom 
exploatörens rådighet, ex. vid förekomst av markförorening med efterföljande saneringsarbete eller 
förekomst av arkeologi. För denna omständighet har exploatören bevisbördan. 

7. Fullgörande vid överlåtelse 
Vid det fall denna överenskommelse med åtaganden överlåtits med eller utan kommunens godkännande 
och övertagande part inte förmår infria dessa eller rimligen kan hållas ansvariga, ska exploatören som ytterst 
ansvarig för bostads projektet åläggas fullgörande. 

8. Avtalets återgång 
Vid det fall att det köpeavtal som upprättas mellan parterna, se p 3.2, återgår så faller även detta 
markanvisningsavtal. Parterna bär de kostnader som eventuellt uppkommit med grund i detta avtal och har 
ingen rätt att kräva den andre på kompensation. 
Om exploatören nyttjat möjligheten att utföra markundersökningar enligt p 4.2.1 och avtalet återgår, ska 
exploatören på egen bekostnad återställa fastigheten om fastighetsägaren anser det påkallat. 

9. Giltighet 
Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att kommunstyrelsen har godkänt 
det och att beslutet vunnit laga kraft. 

10. Tvist 
Tvist om villkor i detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

11.Bilagor 
• Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse Förslövs Ängar 

• Tävlings bidrag, Riksbyggen ekonomisk förening/Veidekke och Liljewall arkitekter 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

Malmö 2020-
För Riksbyggen ekonomisk förening 

Båstad 2020-
För Båstads kommun 

Johan Olsson Swanstein 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Jan Bernhardsson 
Teknik och servicechef 
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Markanvisningsavtal Förslövs Ängar, fastigheten 
Slammarp 64:60, del av område 1. 

Parter 

Fastighetsägare: 
Båstads kommun, 269 80 Båstad, 
i följande text kallad kommunen 

Exploatör: 
Veidekke Eiendom AB, Vävargatan 21, 222 37 Lund, 
i följande text kallad exploatören, 

1. Bakgrund 

212000-0944 

556550-7307 

Markanvisningsområdet omfattar den kommunalt ägda fastigheten Båstad Slammarp 64:60. För området 
gäller detaljplan 1676, "Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl", lagakraftvunnen den 2 november 2018. 
Kommunen är ansvarig för detaljplanens genomförande och huvudmannaskapet är kommunalt. 
En öppen markanvisningstävling har genomförts för att generera förslag till exploatering av området. För 
område 1 lämnades det vinnande bidraget in av Riksbyggen ekonomisk förening/Veidekke och Liljewalls 
arkitekter. 

2. Markanvisningsavtal 
Markanvisningsavtalet fastställer exploatörens rätt att förvärva del av område 1 under fö rutsättningar som 
följer av detta avtal. 
Villkoren i markanvisningsavtalet kan göras gällande genom hela processen tills exploatören levererat vad 
som utfästs i till kommunen insänt tävlingsbidrag. Markanvisningsavtalet innehåller sanktioner som kopplats 
till exploatörens åtaganden. 
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3. Marköverlåtelse 

3.1 Fastighetsbildning och överlåtelse 
För område 1 har fastigheten Slammarp 64:60 bildats, fortsättningsvis omnämnd fastigheten. 
Fastighetsbildning har sökts, genomförts och bekostats av Båstads kommun. 
Då exploatören tillsammans med Riksbyggen ekonomisk förening lämnat in ett gemensamt tävlingsförslag 
för utveckling av skilda delar av fastigheten kommer ny fastighetsbildning behöva genomföras. Kommunen 
ansöker om sådan på exploatörens och Riksbyggen ekonomisk förening bekostnad. Kostnaden för 
lantmäteriförrättning fördelas lika mellan exploatören och Riksbyggen ekonomisk förening. 
Del av fastigheten överlåts till exploatören enligt de villkor som följer av detta markanvisningsavtal och 
påföljande köpeavtal. 

3.2 Köpeavtal 
För överlåtelse av del av fastigheten ska separat köpeavtal upprättas. Exploatören erlägger köpeskilling 
motsvarande 1 500 kronor/redovisad BTA 1

. Kommunen upprättar köpeavtal för överlåtelsen när 
exploatören ansökt om bygglov. Exploatören ska ha ansökt om bygglov för aktuell byggnation senast den 1 
oktober 2020 för att få behålla sin option att förvärva del av fastigheten . 
Kommunen är medveten om att köpeavtalet kommer att tecknas av det helägda koncernbolaget Veidekke 
Villatomter AB, org. nr. 556633-0292. 

4. Markanvisningsvillkor 

4.1 Genomförande 
Exploatören ansvarar för att fastigheten exploateras i enlighet med inlämnat tävlingsbidrag, gällande 
detaljplan och preciserade krav/kriterier "Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebygge/se 
Förslövs Ängar" . . 

Exploatören ska; 

• inom fastigheten uppföra minst 28 radhus samt tillhörande parkering för bil och cykel. 

• leverera presenterad fördelning av lägenhetsstorlekar. 

• iordningställa till bostäderna hörande gemensamhetsytor i linje med inlämnat tävlings bidrag. 

• tillsammans med Riksbyggen ekonomisk förening samordna de funktioner av praktisk och etestisk 
karaktär som är gemensam för de två separata bostadsprojekten. 

1 Beräknas med grund i det antal BT A som redovisas i givet bygglov. 
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4.2 Övriga villkor 

4.2.1 Markundersökningar 
Det ankommer på exploatören att utföra nödvändiga markundersökningar innan exploatering påbörjas. 
Exploatören äger rätt att på egen risk och på egen bekostnad utföra dessa undersökningar när 

markanvisningsavtal tecknats. 

4.2.2 Massor 
I det fall kommunen får användbara överskottsmassor från intilliggande exploatering ska exploatören 
erbjudas dessa. Massorna kommer i det fall, om parterna så överenskommer, avstjälpas på anvisad plats 
inom fastigheten utan att matjordsskiktet avlägsnas och är efter avlämning exploatörens att hantera. 

4.2.3 Markföroreningar 
Båstads kommun känner inte till några markföroreningar inom fastigheten. I det fall föroreningar skulle 
påträffas under exploatering och saneringsbehov uppkommer för att bostäder ska kunna uppföras, ska 
kommunen bekosta nödvändiga utredningar och sanering (inkluderat återfyllnad) till nivå som av 
tillsynsmyndigheten anses acceptabel för bostadsbebyggelse. 

4.2.4 Bygglovshandlingar 
Innan bygglov söks ska kommunen, genom dess exploateringsingenjör, godkänna handlingarna och ges insyn 
i lägenhetsfördelning. Detta godkännande av bygglovshandlingarna är inte på något sätt en garanti för att 
bygglov kommer att lämnas. Beslutande nämnd i bygglovsärenden är myndighetsnämnden. 

4.2.5 Byggnadsskyldighet 
Exploatören förbinder sig att påbörja byggnation av bostäder i enlighet med givet bygglov senast den 1 juli 
2021. För att byggnation skall anses påbörjad skall bottenplatta ha gjutits. 

4.2.6 Överlåtelse av avtal 
Exploatören äger rätt överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till det bolag som bildas för 
bostadsprojektet. Kommunen ska skriftligen godkänna överlåtelsen för att den ska kunna göras gällande. 

5. Allmänna anläggningar 
Båstads kommun ansvarar för att fastigheten ansluts till el, fiber, vatten och avlopp. Kommunen ansvarar 
också för att lokalgatan som löper parallellt med fastigheten byggs ut i enlighet med gällande detaljplan. 
Kommunen kommer att projektera ovanstående utbyggnad första halvåret 2020 för att bygga ut när det är 
lämpat i förhållande till exploatörens och Riksbyggen ekonomisk förening bostadsprojekt. Bjäre Biovärme 
har ställt sig positiva till att leverera fjärrvärme till fastigheten och exploatören måste under kommunens 
projektering meddela om fjärrvärme önskas för att utbyggnad ska kunna möjliggöras. 
NSVA anvisar anslutningspunkter för ren-, spill - och dagvatten. 
Explo·atören bygger på egen bekostnad ut nödvändiga ledningar inom fastigheten fram till anvisade 
anslutningspu nkter. 
Anslutningsavgifter faktureras i enlighet med gällande bestämmelser hos varje levererande aktör. 

6. Sanktioner 

6.1 Optionen upphör 
I det fall exploatören inte har sökt bygglov i enlighet med p 3.2 upphör optionen att gälla och kommunen är 
fri att överlåta fastigheten till annan intressent. Kommunen ska skriftligen informera exploatören om att 
optionen har upphört att gälla. 
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6.2 Vite 
• I det fall byggnation inom fastigheten inte påbörjats i enlighet med p 4.2.5 kan kommunen utkräva 

vite med 20 000 kronor per ingången månad till dess bottenplatta har gjutits. 
• I det fall byggnation inom fastigheten inte färdigställts senast 20 månader efter att startbesked givits 

kan kommunen utkräva vite med 75 000 kronor per ingången månad till dess slutbesked erhålls. 
Vitesbeloppet begränsas till att maximalt kunna uppgå till 1000 000 kronor. 

Vite utfaller inte i det fall försening av byggnation kan härledas till händelser som är utom exploatörens 
rådighet, ex. vid förekomst av markförorening med efterföljande saneringsarbete eller förekomst av 
arkeologi. För dessa omständigheter har exploatören bevisbördan. 

7. Avtalets återgång 
Vid det fall att det köpeavtal som upprättas mellan parterna, se p 3.2, återgår så faller även detta 
markanvisningsavtal. Parterna bär de kostnader som eventuellt uppkommit med grund i detta avtal och har 
ingen rätt att kräva den andre på kompensation. 
Om exploatören nyttjat möjligheten att utföra markundersökningar enligt p 4.2.1 och avtalet återgår, ska 
exploatören på egen bekostnad återställa fastigheten om kommunen anser det påkallat. 

8. Giltighet 
Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att kommunstyrelsen har godkänt 
det och att beslutet vunnit laga kraft. 

9. Tvist 
Tvist om villkor i detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

10. Bilagor 

• Inbjudan till markanvisningstävling för bostads bebyggelse Förslövs Ängar 

• Tävlings bidrag, Riksbyggen ekonomisk förening/Veidekke och Liljewalls arkitekter. 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

Lund 2020-
För Veidekke Eiendom AB 

Båstad 2020-
För Båstads kommun 

Johan Olsson Swanstein 
Kommunstyrelsens ordförande 

Jan Bernhardsson 
Teknik och servicechef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-01-08. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000165/2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Markanvisningsavtal för Förslövs ängar, område 2 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att; 
godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Byggnads AB Gösta Bengtsson avse
ende Förslövs Ängar, område 2. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnads AB Gösta Bengtsson lämnade in det tävlings bidrag som genererade option på om
råde 2 i markanvisningstävlingen för Förslövs Ängar. Optionen bär rätt att utan konkurrens 
förhandla med kommunen om villkoren för att få förvärva området. 

Förslag till markanvisningsavtal har nu upprättats. Markanvisningsavtalet är tillämpligt under 
både utbyggnadsfas som förvaltningsfas och säkrar de villkor som inte med bindande verkan 
kan vidhållas i ett överlåtelseavtal. Avtalet innehåller villkor kopplade till ställda krav /kriterier 
i "inbjudan till markanvisning" och exploatörens utfästelse att infria dessa. Vissa villkor har 
kopplats till sanktioner. 

Teknik och service anser att utgångspunkten vid försäljning av kommunal tomtmark bör vara 
att överenskommen köpeskilling motsvarar värdet av byggklar mark. Begreppet byggklar 
mark ska inte tolkas innebära att kommunen har förberett tomten för byggnation men det ska 
kunna förutsättas att marken inte är förorenad eller belastad på ett sätt att den inte går att 
bebygga enligt gällande detaljplan. 
Det kan finnas faktorer som är dolda för båda parter vid avtalets ingående varför sanktionen 
avseende färdigställandetid anpassats att endast omfatta sådana förseningar som exploatören 
kan anses ha rådighet över. 
Teknik och service anser att markanvisningsavtalet har utformats på ett sätt som borgar för att 
motparten infriar vad som utfästs i insänt tävlings bidrag. 

Förslag till markanvisningsavtal har kommunicerats med och godkänts av behörig hos Bygg
nads AB Gösta Bengtsson 

Bakgrund 
Båstads kommun har genomfört markanvisningstävling för det kommunala exploateringsorå
det Förslöv ängar, del av Förslöv 2:4 m.fl . Två delområden av Förslövs Ängar har tävlats ut 
genom upprättad inbjudan till markanvisning, godkänd av kommunstyrelsen den 10 April 
2019. 
Genomförd tävling resulterade i tilldelning av både område 1 och 2. Riksbyggen 
Bonum/Veidekke/Lijewalls arkitekter erhöll option på område 1 och Byggnads AB Gösta 
Bengtsson på område 2. Exploatörerna kommer tillsammans att uppföra 85 nya bostäder som 
planeras stå fä rdiga 2022/2023. 
Värdet av den samlade byggrätten uppgår till 11 700 000 kronor. 

200108\fell talet lrnn inte representeras i angivet format \s 



2 (2) 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut tecknas avtal med angiven part i syfte att genomföra vad 
som angivits i insänt tävlings bidrag, vilket innebär att med Byggnads AB Gösta Bengtsson ska 
uppföra 12 bostäder i parhus med upplåtelseform hyresrätt och med egen förvaltning. 
Beslutet innebär också att kommunen förbinder sig att överlåta del av fastigheten Förslöv 2:4 
när vissa villkor i markanvisningsavtalet uppfyllts. 
Det är förvaltningens uppfattning att bostäderna som tillkommer genom exploatörernas pro
jekt kommer att utgöra åretruntboende, något som kommunen värdesätter. 

Verksamhet 
Förslag till beslut har inga konsekvenser för verksamheten. Förslövs Ängar, i den del som be
rörs av det aktuella avtalet, är under utbyggnad. Utbyggnadsprojektet har redan nödvändiga 
resurser. 

Ekonomi 
Kommunen kommer erhålla intäkter vid försäljning av området om uppskattningsvis 1,7 mkr. 
Intäkten förväntas vara kommunen tillhanda kvartal 4 2020. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. Byggnads AB Gösta Bengtsson, Kristoffer Bengtsson 
2. NSVA, Fredrik Jönsson och Lina Falk 
3. Bjäre Kraft Ekonomisk förening 
4. Veum 
5. Bjäre Biovärme AB 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Förslag till markanvisningsavtal med Byggnads AB Gösta Bengtsson avseende Förslövs 

Ängar, område 2 



Markanvisningsavtal Förslövs Ängar, 
fastigheten Förslöv 2:4, område 2. 

Parter 

Fastighetsägare: 
Båstads kommun, 269 80 Båstad, 
i följande text kallad kommunen 

Exploatör: 
Byggnads AB Gösta Bengtsson, Fabriksvägen 2, 286 95 Eket 
I följande text kallad exploatören 

1. Bakgrund 

212000-0944 

556108-1869 

Markanvisningsområdet omfattar den kommunalt ägda fastigheten Båstad Slammarp 64:60. För 
området gäller detaljplan 1676, "Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl", lagakraftvunnen den 2 
november 2018. Kommunen är ansvarig för detaljplanens genomförande och huvudmannaskapet är 
kommunalt. 
En öppen markanvisningstävling har genomförts för att generera förslag till exploatering av området. 
För område 2 lämnades det vinnande bidraget in av Byggnads AB Gösta Bengtsson. 

2. Markanvisningsavtal 
Markanvisningsavtalet fastställer exploatörens rätt att förvärva · område 2 under förutsättn ingar som 
följer av detta avtal. 
Villkoren i markanvisningsavtalet kan göras gällande genom hela processen tills exploatören 
levererat vad som utfästs i till kommunen insänt tävlingsbidrag. Markanvisningsavtalet innehåller 
sanktioner som kopplats till exploatörens åtaganden. 
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3. Marköverlåtelse 

3.1 Fastighetsbildning och överlåtelse 
För område 2 ska avstyckning ske. Fastighetsbildning sökts och bekostas av Båstads kommun. 
Område 2 benämns i följande text, fastigheten. 
Fastigheten överlåts till exploatören enligt de villkor som följer av detta markanvisningsavtal och 
påföljande köpeavtal. 

3.2 Köpeavtal 
För överlåtelse av fastigheten ska separat köpeavtal upprättas. Exploatören erlägger köpeskilling 
motsvarande 850 kronor/redovisad BTA 1

. 

Kommunen upprättar köpeavtal för överlåtelsen när exploatören erhållit bygglov. Exploatören ska ha 
ansökt om bygglov för aktuell byggnation senast den 1 juli 2020 för att få behålla sin option att 
förvärva del av fastigheten. Kommunen är medveten om att köpeavtalet kommer att tecknas med ett 
dotterbolag till Gösta Bengtsson Fastighets AB. 

4. Markanvisningsvillkor 

4.1 Genomförande 
Exploatören ansvarar för att fastigheten exploateras i enlighet med inlämnat tävlingsbidrag, gällande 
detaljplan och preciserade krav/kriterier i" Inbjudan till markanvisningstäv/ing för bostadsbebyggelse 
Förstävs Ängar" . 

Exploatören ska; 

• Inom fastigheten uppföra 6 parhus tillhörande utomhusmiljö med parkering för bil. 

• Upplåta parhusen som hyresrätter i egen förvaltning. 

4.2 Övriga villkor 

4.2.1 Markundersökningar 
Det ankommer på exploatören att utföra nödvändiga markundersökningar innan exploatering 
påbörjas. Exploatören äger rätt att på egen risk och på egen bekostnad utföra dessa undersökningar 

när markanvisningsavtal tecknats. 

1 Beräknas med grund i det antal BT A som redovisas i givet bygglov. 
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4.2.2 Massor 
Kommunen kommer i enlighet med vad som överenskommits med exploatören att fylla upp den 
norra delen av fastigheten med fyllnadsmassor från pågående byggentreprenad i området. 
Kommunen tillser att massorna packas och lämnar exploatören packningsprover när åtgärden har 
slutförts. Kommunen garanterar att massorna är rena och lämplig för känslig markanvändning. 

4.2.3 Markföroreningar 
Båstads kommun känner inte till några markföroreningar inom fastigheten. I det fall föroreningar 
skulle påträffas under exploatering och saneringsbehov uppkommer för att bostäder ska kunna 
uppföras, ska kommunen bekosta nödvändiga utredningar och sanering (inkluderat återfyllnad} till 
nivå som av tillsynsmyndigheten anses acceptabel för bostadsbebyggelse. 

4.2.4 Bygglovshandlingar 
Innan bygglov söks ska kommunen, genom dess exploateringsingenjör, godkänna handlingarna. 
Detta godkännande av bygglovshandlingarna är inte på något sätt en garanti för att bygglov kommer 
att lämnas. Beslutande nämnd i bygglovsärenden är myndighetsnämnden. 

4.2.5 Byggnadsskyldighet 
Exploatören förbinder sig att påbörja byggnation av bostäder i enlighet med givet bygglov senast den 
1 januari 2021. För att byggnation skall anses påbörjad skall grundläggning ha påbörjats. 

4.2.6 Överlåtelse av avtal 
Exploatören får inte överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan part utan 
kommunens medgivande. Kommunen ska skriftligen godkänna överlåtelsen för att den ska kunna 
göras gällande. 

5. Allmänna anläggningar 
Båstads kommun ansvarar för att fastigheten ansluts till el, fiber, vatten och avlopp. NSVA anvisar 
anslutningspunkter för ren-, spill - och dagvatten. Exploatören bygger på egen bekostnad ut 
nödvändiga ledningar inom fastigheten fram till anvisade anslutningspunkter. 
Anslutningsavgifter faktureras i enlighet med gällande bestämmelser hos varje levererande aktör. 

6. Sanktioner 

6.1 Optionen upphör 
I det fall exploatören inte har sökt bygglov i enlighet med p 3.2 upphör optionen att gälla och 
kommunen ärfri att överlåta fastigheten till annan intressent. 

6.2 Vite 
• I det fall byggnation inom fastigheten inte påbörjats i enlighet med p 4.2.5 utgår vite med 

20 000 kronor per ingången månad till dess grundläggning har påbörjats. 
• I det fall byggnation inom fastigheten inte färdigställts senast den 1 mars 2022 utgår vite 

med 50 000 kronor per ingången månad till dess slutbesked erhålls. Vitesbeloppet begränsas 
till att maximalt kunna uppgå till 500 000 kronor. 

Vite utfaller inte i det fall försening av byggnation kan härledas till händelser som är utom 
exploatörens rådighet. För sådan omständighet har exploatören bevisbördan. 
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7. Fullgörande vid överlåtelse 
I det fall denna överenskommelse med åtaganden överlåtits med eller utan kommunens 
godkännande och övertagande part inte förmår infria dessa eller rimligen kan hållas ansvariga, ska 
exploatören som ytterst ansvarig för bostadsprojektet åläggas fullgörande. 

8. Giltighet 
Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att kommunstyrelsen har 
godkänt det och att beslutet vunnit laga kraft. 

9. Tvist 
Tvist om villkor i detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

10.Bilagor 
• Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse Förs lövs Ängar 

• Tävlingsbidrag, Byggnads AB Gösta Bengtsson 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

Eket 2020-
För Byggnads AB Gösta Bengtsson 
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Båstad 2020-
För Båstads kommun 

Johan Olsson Swanstein 
Kommunstyrelsens ordförande 

Jan Bernhardsson 
Teknik och servicechef 
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Båstad kommuns vision .2030 

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att 
vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang. 
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Inbjudan 
Är du intresserad av att bygga ett nytt 
bostadsområde i Båstads kommun? Då 
önskar kommunen bjuda in dig att tävla 
om byggrätterna i projektet kallat Förslövs 
ängar. 

Förslöv är Båstad kommuns näst största 
tätort och ligger söder om Hallandsås. 
Tävlingsområdet Förslövs ängar är beläget 
i centrala Förslöv, 1 km från järnvägs
stationen och i direkt anslutning till 
Skåneleden med utsikt mot Skälderviken. 
Platsen kännetecknas av det kuperade 
landskapet med stengärdsgårdar samt 
bokskogen med dess slingrande stigar. 

Varmt välkommen att bli en del av 
framtida Båstad! 



Förslöv och omvärlden 
Från Förslöv har du nära till omvärlden, 5 

'minuter på cykeln tar dig till stationen och 
vidare till jobbet i Helsingborg, Halmstad, 

) . 

Lund eller Göteborg. Sedan tunneln genom 
åsen öppnades har den lilla orten vid havet 
närpeten till den stora världen bara ett 
s.tenkast bort. 
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Om rådesbeskrivning 
Förslöv är Båstad kommuns näst största tätort med drygt 2300 invånare och sedan färdigställandet 
av Hallandsåstunneln och Förslövs tågstation planeras det för en expansion av orten. Huvuddelen av 
bostäderna i Förslöv utgörs av friliggande småhus vilket också är den bostadsform som har dominerat 
bostads byggandet sedan mitten av 90-talet. Andelen lägenheter i flerbostadshus är ojämnt fördelat 
i förhållande till småhus vilket leder till låsningar för äldre, begränsar möjligheterna för till exempel 
ensamstående och försvårar för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Båstads kommun arbetar för 
att öka antalet hyres- och bostadsrätter för att kunna erbjuda invånarna en större möjlighet att välja 
ett boende som passar just deras livssituation. 

Förslövs samhälle 

Förslöv har anor tillbaka till 1100-talet då kyrkan först uppfördes. Byn har växt från ett 
lantbrukssamhälle till det villasamhälle det är idag där bebyggelsen är placerad i ett relativt kuperat 
landskap. De äldsta delarna av Förslöv består idag av villor uppförda i början av 1900-talet. Samhället 
har därefter växt österut med en stor andel bostäder uppförda under 60.-70.-talet, huvuddelen av 
bostäderna var villor men även radhus och flerbostadshus har byggts ut under perioden. Den senaste 
större utbyggnaden skedde omkring år 2010 då området norr om Förslövs ängar byggdes ut med 
villabebyggelse. 

Servicen är väl utbyggd i Förslöv. Inom 500 meter från tävlingsområdet nås bl.a. mataffärer, 
restauranger, bageri, postombud, vårdcentral, skola, förskolor och äldreboenden. 

Förslövs tågstation ligger ca 1 kilometer väster om tävlingsområdet. Längs Vantingevägen går 
busslinje 503 och 504. Linje 503 går mellan Förslövs tågstation och Ängelholm med hållplats i direkt 
anslutning till tävlingsområdet. Buss 504 går mellan Förslövs tågstation och Båstad med närmaste 
hållplats belägen ca 500 meter norr om tävlingsområdet. 

Båstads kommun 

Hallands 
Väderö 

Båstad · 
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Utbyggnadsområdet 
Förslövs ängar (Förslöv 2:4, Slammarp 64:1 och Slammarp 64:60) ligger i den sydöstra delen av 
Förslöv. Området omfattar byggrätt för flerbostadshus, villor och parhus. Utbyggnadsområdet är 
uppdelat i två delar, se kartbild nedan. 

Grundläggande förutsättningar 

• Gällande detaljplan är nr 1676, del av Förslöv 2:4 m.fl. - Etapp 1 
• Båstads kommun är huvudman för allmän platsmark 
• Fastigheten berörs inte av några kända föroreningar 
• Exploatören löser bil- och cykelparkering, återvinning samt sophämtning inom kvartersmark 
• Parkeringsnormen för området är satt till 1 pl/lgh. I flerfamiljshus och radhus är 

cykelparkeringsnormen satt till 2,5 pl/lgh. 
• Anslutningsavgifter för vatten och avlopp tillkommer 
• Markpriset är 850 kr/m2 BTA för hyresrätt och 1 500 kr/m2 BTA för bostadsrätt 
• Markanvisningsavtal/köpeavtal träffas mellan exploatör och Båstads kommun 

Samtliga undersökningar samt detaljplan finns att ladda ner på kommunens hemsida. 

Markanvisningstävling 
Syftet med en markanvisningstävling för Förslövs ängar är att generera goda förslag på hur området 
kan bebyggas utifrån ambitionen att bygga ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. 
Förslövs ängar delas upp i två delar där område 1 ska bebyggas med bostäder i form av flerbostadshus 
och/eller en- och tvåbostadshus som inte får vara friliggande. Inom området, som är ca 14000 m2 

stort, ser gärna kommunen att en högre exploateringsgrad eftersträvas. Inom område 2 ska det 
byggas en- och tvåbostadshus där alla typer tillåts. Även inom detta område, som är ca 4500 m2 stort, 
ser kommunen gärna en högre exploateringsgrad exempelvis med sammanbyggda hus. Uppgiften 
för de tävlande är att planera och gestalta ny bebyggelse inom vald del. Det är tillåtet att lämna 
tävlingsbidrag för båda delarna. För att få delta i markanvisningstävlingen ska den tävlande uppfylla 
kraven enligt rubriken "inlämningskrav". 



Tilldelningsprocess 
Processen startar med att kommunen publicerar och tillhandahåller en inbjudan till 
markanvisningstävling som godkänts politiskt. Intressenter kan sedan med ledning av denna inbjudan 
utforma och lämna in bidrag till kommunen. 

Kommunen utvärderar inkomna bidrag kontinuerligt tills kommunen funnit ett eller flera 
bidrag att påbörja samarbete kring. Det betyder att kommunen förbehåller sig rätten att avsluta 
tilldelningsprocessen innan den 1 oktobe1~ som är den angivna sluttiden för tävlingen. 

Markanvisningsavtal tecknas med de byggherrar som genom politiskt beslut ges option på byggrätt. 

Deltagarrätt 
Tävlingen är öppen för alla fastighetsägare, byggherrar och aktörer som kan verifiera och säkerställa 
sin roll som aktör inom bygg- och fastighets branschen. 

Kommunen förbehåller sig rätten, att vid behov; själv inhämta uppgift om motpartens solvens. 

Tidsplan 
• Inbjudan till markanvisningstävlingen offentliggörs under andra kvartalet 2019 
• Bidrag kan lämnas in till och med den 1 oktober 2019 
• Tilldelningen avslutas när kommunstyrelsen tagit beslut om bption för byggrätt inom området. 

Detta meddelas samtliga intressenter som lämnat in bidrag. 
• Kommunen bedömer att vinnande exploatör kan påbörja tilltänkt byggnation kvartal 2 2020 



Vad vi tycker är viktigt för området 
lägenhetsfö.rdelning 

Området $ka kunna erbjuda människor med olika 
behov, förutsättningar och önskemål ett brett 
spektra av boendeformer. 

låg boendekostnad 

För att skapa möjlighet i kommunen till en 
rörligare, bostadsmarknad och ge unga och äldre 
möjlighetatt .bekosta ett eget boende behövs fler 
bostäi:J.er 1Il$d skälig boendekdstnad. 

A,tt sänk;ae11er~ianvändningen i fastigheter 
ligg~r i linjen1ed kommunens arbete med ett 
ekonomis.k och ekologiskt hållbart samhälle. 

För attsti~uletabarn till mer rörelse på fritiden 
ska bos5M~tha gqd kontakt xned grönområden 
och ytg~· Cl.\T~edd(lför lek Barnen ska kunna röra 
s.i~i OJ.llrådef trafQ<$,äkert •. Barn äryi[r~.119.~1.Bår 
gchheJ.r så,leci@~i<JJfäaJ:re,hov genom åren;··· · 

;~§4!~~ef 6glihärmnfo;~c>.ril:tarhän.syniHt~lla 
· ·.· 9ayset(fö.rµt~ättnin,gMr.· •· · ·. ·· · · · -

. 'Bihv~öil1~~,~~~ri~1i ' < . 

)<\ Iby~g~#~er·~~d. ;~~l~genh.ete,r~rdeJ;vårt 
. / •i•Cltt~fÄjv~a-~l~ti11~arpch·vann~r111öjlighet att • 

· ... • överna~a~e1:tf~1~tl1msom hindrard.eboende atf 
< • -~1Jj~f:\9-'.1~:rigy~iå.gäster .. · · ·· · · · 

ljussättning 

Med god lj11ssättning skapas inte b~ratrygga utan 
även inbjudande och tillgängligamiljöer. 

Arkitektur 

Gestaltning, fasader, färgsättniµg,tal{, < . · ... · 

planlösningar, markmaterial, dispositiqP:.3.V 
utomhusmiljöer .och allmännaytorjpeciellt 
viktigt inom område 1 som blir4t.tför.7',t~.Piöte,t 
med Förslöv och exempelvis kan 11tfor1.11as 
med belysning, utsmyckning ellerkonstIT1ot 

. Vantingeväge,n. 

Anpassningtill landskapet 

Områdets kupering utgör en stor k\TaHtet. 
Anpassning till landskapets för.ut~ä.Ftpiµgarmed 
t.ex. sµterränghus och mins~aq ;;i11y~ndni11& 
av stödmurar är positiytJ()f 4ppl~velsen av 
landskapet. · · 

Ekosystern tjänster 

Båståd~ kollimun .cirg~fafg~iY.t för: Ci!f:.pka,pr,t .ett 
ekoJ.9gi~k.t liNlbf!rt~~mh.äJle. Exempel på åtgärder 

· är bland åm1at öppna dagyattenlösningar, gröna 
tak, grön ytor som bidrar tillhög b~ologisk ..•. 
mångfald, odli11~syto~ grö.n.a v::igg?f,låg and~l 
hårdgjordciytqretc. · " · · ''" .· · · ·· 

; . · .. ·.~ (·<.:>\-;-:··.\-~\·<;}~-.). ·:. . >--~:_,_"; ·.//·," :~--;::~-) _::;. '-'.-~- . _:_- ;::_(:,'._ .. .:-, .... _,_: .. :_=, 

Hurhidraget~~~~{tr~~·~i~eri•• ·.·:· .. •·: __ ••··.· ·. .. ·,;';·.···············i' •. ;./Ni 

~=~~~~~ :~~:;~~~!~!~~~~~~;{ .. ···• ;).':·''': 
vi bar~k~nanaJd(lg.pet~cipl.ik<lyälyara L< -·.··.··· .···· 
beteeh?eförä~ciril1g<u'_$9~.digit(llis.~r:ihg~av~en ~··· ~~;.···. 
fy~~~k?Il),iljöl1.so11l1Jåyerk(lf.~~r·m.~~~~.fs~rf~vaX . ··.·.··, ..... ·.· 
fram(jyei; ]3ilp69l,1a.4astQJP(lSfqfl?åd~.i?iI0qch- •. ; > c • •· 

·· · .c?~~l,Jritt\!Vifi bå~~jn9w~ •. oc.h~tqtj}P,us, pgstfc,lc:l{.>•-····]. · 

· ... ·.···:·•.j··~öt~s~l<lts~f~~rifin~~s•·.~åcl~J•ocb.ut11nför ........... ········\ (l·l1P.ci~s,ad~ .. fö.r••7-}iandeI,····.~igita,}a.tjäl1st~fi.lijrol11et•·.·.•·.·•>•·.·· · 
• - > ho s~Myl'll<l·~F:tc,emp~l.}J~ llJ..öt~spl<ltser kan· vara• ... ••·· ·· 0 ch ··styrsystem för energif9~bi:1Jkii~1f g.i:if: pågra ·. 

·. · -~.Jel1}5eri:i.~nsiw1let~l0kal, eirvfot~.rträ;dgård, exempel, · · . · · · · · 

··•· -?;?~Iti1gsfo1;tet,-~Iafser.förfika7 grHUsamla.d.e 
··. ·. · po$tfC1cK, gerilenskmt cyl{~lgaragem.-rn. •. > · 



Tävlingsbidrag och inlämningskrav 

1. Förteckning över inlämnade handlingar (A4, PDF) 

2. PM Projektbidrag (PDF, skp-fil) 

• Beskrivning av bidraget i text 

• Representativa fasader och sektioner av byggnader 

• Parkeringslösningar för bil och cykel 

• SketchUp-modell över aktuellt kvarter i enkel vit volymskiss där våningsantalen är markerade, 
utan materialtexturer 

3. Anbud (PDF) 

• Val av delområde - 1, 2 eller båda 

• En uppskattning av antal m2 BTA i bidraget jämte en uppskattning av antal bostäder 

• Upplåtelseform 

• Lägenhetsfördelning (antal 1, 2, 3 och 4:or) 

• Preliminär tidplan för byggnation av föreslagen bebyggelse 

• Referensobjekt 



Inlämning 
Tävlings bidraget ska vara Båstads kommun 
tillhanda senast 2019-10-01. 

Bidrag ska skickas till 

samhallsbyggnad@bastad.se 

Märk mailet med rubriken Förslövs ängar -
markanvisningstävling 

Stora filer kan med fördel laddas upp till 
molntj änster. 

Frågor 
Vid eventuella frågor kontakta 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör eller 
Henrik Eliasson, planarkitekt 

Kontaktuppgifter: 

Susanna 

E-mail: susanna.almqvist@bastad.se 

Telefonnummer: 0431 - 770 63 

Henrik 

E-mail: henrik.eliasson@bastad.se 

Telefonnummer: 0431 - 773 90 

Information och uppdateringar om 
markanvisningstävlingen redovisas på 
kommunens hemsida: 

www.bastad.se/markanvisningforslovsangar 
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Bakgrund 

Introduktion 

Just där Vantingevägen kommer in i Förslöv (rem sydost och gör en vacker 

bågform för att räta ut sig mot norr möter den vårt anvisade område. 

Vi har med vår lösning valt att fokusera på beskrivningen av Förslöv som en 

"liten tätort med bykänsla" och har arbetat med den bykänslan även inom 

vårt område. Här kan man bli vän med sina grannar, underlätta vardagen for 
varandra, låta barnen springa mellan husen och över gårdar och låta 

generationer mötas och lära känna varandra. Bebyggelsen kopplar också till 

övriga samhället och hjälper till att länka ihop delarna. 

Omr<lde 2 

Område I 

fl npa.-..<>ning ef~er 
Jondskopel 
Vi låter låga hus klättra från söder 

till norr och höjer husens höjd när vi 

närmar oss tomtens nordöstra hörn. 

För att klara detaljplanens maxnivåer 

i taknock låter vi husens taklandskap 

anpassa sig och variera e~er de grund

nivåer som finns. 

EU bidrag för framliden 
Bidraget jobbar aktivt med att möta fram

tidens kommande behov pä flera olika sätt 

inom omrddet Bland annat finns ladd

stolpar for elbil på parkeringsplatserna, 

möjlighet for bi/pool samt goda cykel

möjligheter inom och runt området 

Solceller finns även på Bonums 

flerbostadshus. 

I 

\ 

·1 ,_ 
-

Vi har valt att arbeta med område I e~ersom 
den kuperade terrängen, utsikten mot öster 

och det centrumnära läget kändes så bra 

lämpat for den blandade bebyggelsen vi såg 

/ 

-
/ i vdra visioner om Förlövs ängar: Här kan vi 

låta husen följa och anpassa sig e~er de nivåer 

och höjdskillnader som är så utmärkande for 

ett böljande. kuperat landskap. 

lllustrationsplan. från Planbeskrivning, Båstad Kommun. 2018. 

9' Bonum - ~ 'Wä11 

.··:~~ · 

~ ;/-;, 

De två delarna av vårt förslag har ett funktionellt och visuellt samspel och 

samhörighet. Den stramare placeringen av flerbostadshusen möter det lite myllr igare 

radhusområdet. Bonums hus formar en fin och proportionerlig gård kring gemensam

hetshuset och öppnar sig mot stråket och entreerna till radhusen längs stråket. 

På denna plats kan man vistas och mötas. 

Inne i lägenheterna är det också de genomtänka detaljerna som gör helheten: 

Generös takhöjd, utrymmen och inredning förberedd a för nedsatt fysisk förmåga. t röskel

fritt go lv. köksinredning med helutdrags lådor. arbetsyto r med belysning och timmer, halk

säkert golv i badrummet. förhöjd wc stol m.m. är några exempel. Gemensamhetslokalen 

på gården med övernattningslägenhet är ett annat exempel på omtänksam arkitektur. 

På andra sidan stråket har vi låtit radhusen klättra i sluttningen och omsluta ett grönt 

rum som inrymmer plats för lek. umgänge, kontemplation. fritid, sport och för möten. 

Bonumhusens höga arkitektoniska kvalite utmärker sig med omsorgsfullt valda fasad

material och med fönster eller fö nsterdörr som ger goda utblickar för både ståend e och 

sittande person. Radhusen med sina varierande fasadmaterial och blandade takformer 

kommer upplevas spännande och intressanta. Privata platser finns för alla hus och den 

sociala sidan vänder de mot den gemensamma gården. Husen är fl exibla och välplanerade 

- upp till 3-4 sovrum på ovanvå ningen och en stor social yta på nedanvåningen, en yta 

som när man blickar ut mot landskapet och den gemensamma platsen kommer upplevas 

så mycket stö rre. 

Vi ser att vdrt bidrag kommer ge plats för mdnga nya förslövsbor och binda ihop 

delen med Förslövs by sd att en fin och hdllbar helhet skapas! 
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Diagram 

Grönområden Tysta zoner Access 
Innergården, det gröna hjärtat, med fokus på riklig grönska och naturlig vegetation En tyst gårdszon, skyddad från gatrns buller skapar trygga och fridfulla innergårdar Från Langecoftsvägen nås de mindre gatorna i området 

Aktivitet Rörelse Parkering 
Stråket kopplar samman och aktiverar området Mindre stigar och gångvägar kopplar samman med existerande gång- och cykelväg Parkering placerad i periferin för att skapa en lugn och trygg gårdsmiljö mellan husen 

" Bonum 111 1Wä1 I 



Om rådesplan 
Skala 1:1000 

' Bonum - ~ 1Wäu 

Ril &q1kel 
Från Langetoftsvägen leder en ny bilväg och en gågata (Stråket) 

in i området På områdets västra sida finns ett befintligt cykel

strilk som leder längs med Vantingevägen och även kopplar 

samman området med omgivande cykelstrdk. Radhusen har sin 

egen privata parkeringsplats for både bil och cykel och radhusen 

längst västerut har sina parkeringsplatser på den nya bilvägen 

och invid Stråket 

För seniorboendet angränsar två större parkeringsytor i norr 

med direkt koppling till Langetoftsvägen samt Vantingevägen. 

Här finns laddstolpar for elbilar utplacerade. För cyklarna finns 

öppna cykelställ vid entreerna samt tre större gemensamma 

cykelparkeringar omgärdade av klätterväxtbeklädda pergolor 

forsedda med laddstolpar for elcyklar. 

~' 
l "1i«S·-~ . 4.ntol par ;en ,, 

rooo . · la<se" 73.<f r· 

~.' itcd q1kelplutse . ,· {/~~sst 
' •· ~ 
~ 
~ 

<~ _.__...,; ~-----~ 

Uel11.sning 
Belysningen i området är utformad e~er 

funktion och mervärde. Upplysta parkerins-

platser, cykelpergolor och entreer samspelar 

med upplevelsebelysning på innergårdar, 

stråk och torgmiljöer. Belysningen skapar 

trygghet och trivsel och välkomnar boende 

och besökare till området där den möjliggör 

for utevistelse dygnets alla timmar. året runt. 
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~ 
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Situationsplan vANTIN\itVf'""" 

Skala-H5&6 ---~- .:....,. ' -.. :::,..,,_....,,..- - " . 4 __./..- __ ..,_ 

~-....__ 

/ 
Gtu·den &j:atan 
Landskape~·{er utrymme får privaw~ 

/ 
områ;ri direkt inpå byggnadskroppen 

lik;»m två större semiprivata gårdar får 

de boende i området Inne på gårdarna 

. / snirklar sig gångar likt stigar i naturen, i 
"·,. samklang med en variationsrik vegetation 

',""' // och direkt koppling till det öppna dag· 

./· 

/ 
. ·· vattensystemet 

"'""' ..... 
''-.,~ 

Gångarna leder ut mot et'Ni.ffentligt gatustråk 

som kopplar samman de två a~rådena 
med olika bebyggelsestruktur. För ~ktivera 

stråket, gynna den biologiska mångfalefer:i_~ch / 

sänka hastigheten för bilarna finns upphöjaa> / 
planteringsböddar med inkorporerade sitt- / 

pla~er. Stråket öppnar i väst upp sig mot 

Vaniin~ögen och därmed kopplar till staden. 

Hör möts-de boende och besökare av en 

völkomnan~t~gmiljö med sittytor, 

vegetation och platsens signum vatten./ 

'"' 
" Bonum ~~Wä11 
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// - ~, .. 
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l4.11;Gt:t; 
ol'f'sv. · 
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Busshållplats 



Landskap 

Vattnet, regnet & skyfallet 

Dagvatten hanteringen har ett tydligt fokus i gestaltningen av området. 

Ett ondulerand e öppet vattendrag ringlar igenom området för att mynna ut i skyfalls

dammen direkt österut. Ett vattend rag som få ngar upp, infiltrerar, fö rdrö je r och 

kontrollerat leder vidare dagvatten och skyfall . 

Vattendraget varierar i karaktär från den smala bäcken t ill större fördröjningsdam

mar. Det visar sig mer eller mindre vattenfyllt beroende på vattenmängd. Raingarden

st råket består av en planteringsbädd uppbyggd med hög infiltrationsförmåga och en 

vegetation som tål att stå i större vattenmängder likso m klarar av to rka. Det ger ett 

vattendrag med en karaktä r av naturliga vattenmiljöer oavsett väderlek. 

Dagvatten hantering 
Ett blått stråk - bildas vid I 00 års regn 

Grönska 
Ett grönt stråk som löper genom området 

" Bonum - ~ 'Wä11 

Ekos,Jstemtjci11.~ter 

Vi strävar tillsammans for ett eko

logiskt hdllbart samhälle. I området 

finns därfor gröna tak, öppna dag

vatten/ösningar, odlingsplatser, 

trädgårdslund och stora gröna gårdar 

vilka bidrar till riklig biologisk 

mångfald. 

- ·- \ · . \1 I~ I . -I 
• ~1 "" .. , , l I 

Rogivonde utemi~ii> 
Det kuperade landskapet 

sammanlänkar bebyggelsen och 

skapar levande och rogivande rum 

for utevistelse året runt En mosaik 

av vatten, vegetation och gröna ytor 

skapar en variationsrikedom av 

mötesplatser, biologisk mångfald och 

hållbarhet 



Radhusområdet 

· Mångfunktionella platser för möten och lek 

Vattendraget skapar spännande förutsättningar för umgängesytor i 

samklang med lek och rörelse. Detaljer i trä är ett återkommande 

element som även kopplar till fasaderna i området. 

Vid radhusen har alla sin egen privata uteplats vilken definieras av ett 

trädäck. Häckar skärmar av de privata uteplatserna samtidigt som de 

leder ut i den semiprivata gårdsmiljön med dess mötesplatser. 

Umgängesytorna samverkar på olika sätt med vattenstråket. En "sand

strand" med solstolar för soldyrkare liksom för lekande småbarn. 

"Stranden" omgärdas av en labyrint av vass same hoppscenar där barnen 

bjuds in till fantasi och lek. En träddunge med plats för hängmattor ger 

en lugn plats för avkoppling, medan den vid andra cider erbjuder en 

lekfull miljö för barnen. Grillplatser och upphöjda odlingar skapar grann

gemenskap och engagemang om platsen. 

' Bonum -

Barnperspekliti 
I omrddet finns multifunktionella 

utemiljöer som verkar for bdde barn 

och vuxen. Lekfullt med naturliga 

element som smälter in i sin om-

givning skapar platserna möjlighet for 

barn i alla dldrar att leka. 

~ 1Wä11 
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Utsnitt gård radhus, Skala I :250 



Flerbostadshusområdet 

55+ I Seniorboendet 
På gården för 55+ skapas utrymme för alla sinnen, där doft och smak premieras i 

form av en grillplats omgärdad av en kryddträdgård, bärbuskar och fruktträd. Upp

höjda odlingsbäddar ger utrymme för ytterligare smaker och gemenskap. 

En gemensamhetslokal som kan användas som övernartningslägenhet i anslutning till 

tvättstuga är placerad på gårdens mitt. Invid denna breder en större träterrass ut sig 

med solstolar. Härifrån finns siktlinjer genom vassen till det offentliga stråket. 

Gården kopplar ut mot den planerade större parken i öst och Langetoftsvägen. 

Vegetationen, raingardenstråket och gångvägarna leder ut åll en grön torgmiljö med 

sittplatser och boulebana. 

Referenser 

' Bonum -

)1öte.5platser 
Inom området finns olika 

mötesplatser. Bl.a. gemensamhetslokal, 

trädgårdslund, odling, platser for ftka/ 

grill, gemensam tvättstuga, boulebana, 

torgyta med vatten/ek samt 

cykelpergolor. 

~ 1Wä11 

Tillgänglighet 
Bearbetade och välplanerade 

övergångar och höjdskillnader 

underlättar rörelse inom 

området och tar därmed stor 

hänsyn till allas olika 

forutsättningar. 

Ör•ernattnings
Uigenhet 
En övernattningslägenhet gör det 

möjligt for bdde släktingar och 

vänner att övernatta och 

underlättar besök for de boende 

i området. 

I/ 
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Utsnitt gård flerbostadshus, Skala I :250 



Fasader - Längsektion 
Skala 1:500 

Energiförsötjn in.~ 
Bonums projekt fdrses med 

solceller på taken. Husen är 

tätt grupperade for att 

minimera mängden 

ytterväggar. 
flerlJostadshusen 
Bonumhusens högo arkitektoniska 

kva/ite utmärker sig med omsorgs

fullt valda fasadmateria/ och med 

fonster eller fönsterdörr som ger 
goda utblickar for både stdende 

och sittande person. 

DAGVATTEN 

" Bonum - ~ 'Wä11 

DAGVATTEN 

58 m 

Anpassning till l<mdskopel 
Vi låter låga hus klättra från söder till 

norr och höjer husens höjd när vi närmar 

oss tomtens nordöstra hörn. För att klara 
detaljplanens maxnivåer i taknock låter 

vi husens taklandskap anpassa sig och 

variera e~er de grundnivåer som finns. 
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Fasader 
Skala 1:200 

PARKERING 

Arkitek111r 
Bonum: En nordisk robusthet i ut

formning och materia/val kännetecknas 

av vackra proportioner, fint placerade 

f6nster. utformade balkongräcken och 

beständiga material. Fasader där 

bottenvåningar är i trä bidrar till trivsel 

och ett varmt välkomnande. 

SOLCELLER 

' Bonum - ~ 1Wä11 

DAGVATTEN 

59 m 
...:::L. 
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Utsnitt Situationsplan 



Fasader 
Skala 1:200 

.-\.rkiteklur 
Veidekke: En enkel palett med jordnära 

fiirger med en variation från omålad 

träpanel via dovgrd puts till mer mörkgrå 

puts och mörklaserat trä ger radhusen dess 

varierade men ändd sammanhållna karaktär. 

Husen är tidlösa i sin utformning och ytterst 

väldisponerade och praktiska for framfora/It 

barnfamiljer men även andra konstellationer. 

DAGVATIEN 

" Bonum - ~ 1Wä11 

58 m 
~ 

~· 

".,· 

" 

Utsnitt Situationsplan 
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H:'irt koncep/. bygger pä att skapa stora, trygga och /lna rum i 

projektens inre och 1Czta bebyggelsen omringa dessa. 

Varesig del Cir Bonwns högre hus eller Veidekkes l<:igre radhus ser 

skapas en st.iker grön ::on. eLt "projekts hjlirta'" i varclero del. 

9' Bonum - ~ 'Wäu 

_.... ~ . . -.~ - f. --- --- ~. 

· ~ · .. 





innehåll sida 

projektet 1 
situationsplan 2 
sektion 3 
visualisering; relation till landskapet 4 
inspiration 5 
parhus A 6 
parhus B 7 
visualisering; uttryck och material 8 
kontakt 9 

anbud 10 

referensprojekt 11 
formella handlingar 12 
bilaga 1; registreringsbevis 13-15 



projektet 

Vi har arbetat för att skapa en 
varierad och sammanhållen 

bebyggelse med en tydlig identitet 
som vävs in i landskapet. 

Förslaget är parhus i 1-2 våningar 
med uteplatser och fin utsikt över 

det böljande landskapet. 
Husen snedställs gentemot gatans 

linje, detta skapar tydliga rum 
och entreer för varje hus samtidigt 

som direkt insyn till grannarna 
begränsas. Här finns gott om 

plats för parkering med bilar och 
cyklar, sittytor, brevlådor mm 

vilket aktiverar gatan och skapar 
trygghet och liv. 

Parhus ger god kontakt med 
grannarna, håller energibehovet 

på en låg nivå samt ger 
lägre byggnadskostnader 
vilket resluterar i en lägre 

boendekostnad! 

Markbeläggningen utgörs i 
möjligaste mån av genomsläppliga 

material. Vi använder 
gräsarmering, stenmjöl och t ex 

singel. Trädgårdarna hålls gröna 
med naturlig karaktär. 

I tomtgräns där det är som lägst 
har vi ett öppet dagvattendike 

med riklig växtlighet. 

Totalt blir det tre stycken parhus 
i en vånin g och tre stycken i två 
våningar, totalt tolv lägenheter. 

Alla får egen uppställningsplats för 
bil och god plats för cyklar. 

------"---------
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situationsplan 
Skala l :500 (A3) 

Planteringar och olika 
markbeläggningar ger en naturlig 
uppdelning i det halvprivata/ 
ha lvoffentliga/ offentliga 
gaturummet. 

A l-A3 Parhus ett plan 
B l-B3 Parhus två plan 

P Parkering 
Frd Förråd 
Dagv. Dagvattendike 

2 





.._ 

visualisering; relation till landskapet 

De snedställda husen skapar 
tydliga rum och entreer. Här finns 
gott om plats för parkering med 
bilar och cyklar, sittytor, brevlådor 
mm vilket aktiverar gatan och 
skapar trygghet och liv. 

4 







Fasad mot gata 

Fasad mot trädgård 

D 

Il I Il sf1 
Oo ---u 

Q G 

parhus B i två plan 
Skala l: l 00 (A3} 

D 

LJ--e tJ 
oo 

Il I 
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visualisering; uttryck och material 

Underhållsfri fasadpanel 
behandlad med järnvitrol 
skänker karaktär som blir finare 
med åren. 

Ljusgrått minimalistiskt plåttak. 

Fönster och dörrar i olika 
utförande och storlekar. 



Kontakt 

Kontaktperson: 

Kristoffer Bengtsson 

Entreprenadingenjör 

Byggnads AB Gösta Bengtsson 

Fabriksvägen 2 

286 95 Eket 

Tel: 0435-53 233 

Mobil: 0709-31 48 38 

kristoffer@gbbygg.com 

www.gbbygg.com 

Arkitekt: 

Jens Laursen 
L-Arkitekter AB 

Stora Varvsgatan 6A 

211 33 Malmö 

Tel: 070-300 34 84 
jens@larkitekter.se 

www.larkitekter.se 

9 



Val av område: 

Upplåtelseform: 

BTA och antal lgh: 

Tidsplan: 

Vi väljer att deltaga i markanvisningstävlingen med både område 

1 samt område 2. De lämnas in som separata projektbidrag och 

Sketchupmodeller. 

Upplåtelseformen för både område 1 och 2 är hyresrätt. 

Område 2 

Antal bostadshus: 

Antal våningsplan 

BTA/hus/våning 

BTA Bostadshus: 

Antal Frd: 

BTA/Frd 

BTA Frd 

Antal PARHUS 

Boarea: 

Summa BoA 

2019 09 

2019 12 

2020 02 

2020 04 

2020 05 

2020 06 

2021 08 

2022 02 

3+3 

3+6 

153+103m2 

1.077m2 

12 

4m 2 

.48m2 

3rok .4rok Totalt 

6 6 12 

65 86 

390 516 906m 2 

Inlämning markanvisning 

Inlämning bygglov 

Bygglov godkänt 

Projektering klar 

Startbesked 

Bygg start 

Inflyttning första huset 

Inflyttning samtliga hus 

10 



referenser 

Östra Karup, Båstad 

32 lägenheter i egen regi. 

Under uppförande. 

Örkeljunga. 

12 lägenheter i egen regi . 

Uppfört. 

BunkeAostrand, Malmö. 

61 villor och radhus. 

Under uppförande. 

11 



Byggherrens namn mm: 

Kontaktperson: 

Reg bevis: 

ndlingar 

Byggnads AB Gösta Bengtsson 

Fabriksvägen 2 

286 95 Eket 

Tel: 0435-532 33 
Org nr: 556108-1869 

www.gbbygg.com 

Kristoffer Bengtsson 

Entreprenadingenjör 

Mobil: 0709-31 48 38 
kristoffer@gbbygg.com 

Bilaga 1. 

12 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-02-03. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000324/2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till : Kommunstyrelsen 

Köpeavtal och överenskommelse om åtagande, Östra Karup 6:26-
6:37 

Förslag till beslut 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna reviderat köpeavtal och 
överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Inför beredning av ärende 000324/2019 - 200 till kommunstyrelsen, den 15 januari 2020, 
upprättade teknik och service förslag till köpeavtal och överenskommelse om åtagande för 
Östra Karup 6:26-6:37. Avtalen upprättades med grund i den option som Mariastaden Projekt 
AB erhållit genom beslut i kommunstyrelsen den 4 december 2019. 
Mariastaden Projekt AB aviserade tidigt sin avsikt att bilda en ekonomisk förening för bo
stadsprojektet i Östra Karup. Teknik och service delgavs att föreningen skulle registreras un
der namnet Östra Karup Ekonomisk förening. När den ekonomiska föreningen väl registrerats 
hos bolagsverket hade den fått namnet Månviolen Projekt Ekonomisk förening. 
Konsekvensen av ovanstående är att de avtal som upprättats och godkänts av kommunstyrel
sen den 15 januari måste justeras och lyftas till kommunstyrelsen för nytt godkännande. 
Teknik och service har på förekommen anledning reviderat upprättade avtal genom att sätta 
Månviolen Projekt Ekonomisk förening i Östra Karup Ekonomisk förenings' ställe. För övrigt 
har köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37 
samma innehåll som tidigare. 

Bakgrund 
Den 15 januari 2020 godkände kommunstyrelsen upprättat förslag till köpeavtal, med tillhö
rande överenskommelse om åtagande, för fastigheterna Östra Karup 6:26 - 6:37. 
Den 4 december 2019 godkände kommunstyrelsen förvaltningens förslag att tilldela Mariasta
den projekt AB option på fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37. 
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. Förfarandet resulterade i ett beslut 
om tilldelning av byggrätt, taget av kommunfullmäktige den 4 december 2019. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 

200203\fcll talet lmn inte representeras i angivet format. \s 



Beslutet ska expedieras till: 
Mariastaden Projekt AB, Johan Sjöstedt 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Olof Sellden och Roger Larsson 
NSVA, Lina Falk 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

2 (2) 

1. Ursprungligt köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra 
Karup 6:26-6:37. 

2. Reviderat köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 
6:26-6:37. 



Köpeavtal 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (212000-0944), nedan kallad säljaren. 

l<öpare: Östra l<arup Projekt Ek. Förening (under bildande) c/o EREIM, Stora Åvägen 21, 436 

34 Askim, nedan kallad köparen. 

§ 1 Objekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37, 
fastigheterna, till köparen under nedan angivna villkor i§§ 2-12. 

Fastigheterna utvisas i nedan infogad karta. ·. 

följande text kallad 



§2 l<öpeskil ling 

För fastigheterna ska köparen erlägga en köpeskilling motsvarande 3 632 000 kronor. 

§3 l<öpeskillingens erläggande 

Överenskommen köpeskilling ska erläggas den 1november2020. 

§ 4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder fastigheterna när köpeskilling har erlagts i enlighet med § 3. 

§5 Markområdets skick 

Fastigheterna överlåts fria från belastningar (gravitationer, nyttjanderätter, servitut, ledningsrätter 
mm.), men för övrigt i befintligt skick. 

Det är köparens ansvar att skaffa sig kännedom om geotekniska förutsättningar, planbestämmelser 
mm. som är av betydelse för planerad byggnation. 

§ 6 Skada 

Säljaren svarar för skada på fastigheterna innan tillträdesdagen och köparen för skada på 
fastigheterna efter tillträdesdag. 

§ 7 Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för fastigheterna, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheterna 
fram till tillträdesdagen tillkommer respektive belastar säljaren. 

De intäkter och kostnader för fastigheterna, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheterna 
efter tillträdesdagen tillkommer respektive belastar köparen. 

§ 8 Byggnadsskyldighet 

I det fall köparen tillträder fastigheterna men inte påbörjat byggnation senast den 1 februari 2021 
faller detta avtal. För att byggnation ska anses påbörjad ska köparen har gjort stadigvarande 
grundläggningsåtgärder inom fastigheterna för minst 50 % av planerad byggnation. 

§ 9 Vatten och avlopp 

I köpeskillingen ingår inte avgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Avgiften debiteras 
köparen av NSVA enligt för det tillfället gällande Va-taxa. 

§ 10 Övriga villkor 

1. Fastighetsägaren ges rätt att anlägga. tillfart från lokalgata till fastighetsgräns där behov av 
sådan uppstår. Utformning av sådan tillfart ska ske i enlighet med säljarens anvisning. De 
tillfarter som fastighetsägaren anordnar är denne ansvarig att underhålla. 

2. I Östra l<arup är kommunen för närvarande inte huvudman för allmän plats. Fastigheterna är 
anslutna till gemensamhetsanläggningen Östra l<arup ga:2 med andelstalet 1, en andel per 
fastighet. 



3. I det fall detta avtal faller ska vardera part stå sina egna kostnader och eventuellt erlagda 
prestationer ska återgå. 

4. Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att det godkänts 
av kommunstyrelsen. · 

§ 11 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpeavtal är endast bindande om de upprättats skriftligen mellan 
parterna och godkänts av kommunstyrelsen. 

§ 12 Tvist 

Eventuell tvist som uppstår med grund i detta köpeavtal skall avgöras i allmän domstol. 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2020- o I- 23 AslcimJ.019'- 2.uQo - o J- l lf 

För köpare~ 

,,:{CJ-7 ,! 
,,.. .... _,,, / ' ....- ··/. 

L_...,.. (/ • 

Johan Swanstein, kommunsty elsens ordförande 

J/evt i1i -~JL.,c! ............................................................... (/ 
.. Jan Bernhardsson, teknik och servicechef 



Överenskommelse om fullgörande av 
åtaganden 

Parter 

Båstads kommun {212000-0944), 269 80 Båstad, i följande text kallad kommunen. 

Östra l<arup projekt Ek. Förening {under bildande) c/o EREIM, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim, i 

följande text kallad exploatören. 

1. Bakgrund 
De anvisade fastigheterna är belägna i det kommunala exploateringsområdet Stinehov, Östra l<arup. 

Området har planlagts i två omgångar, den senaste detaljplanen vann laga kraft 2014-10-09 och den 

upprättades för att änd::i bestämmelser om huvudmannaskap för allmän plats i området. Kommunen 

är ansvarig för detaljplanens genomförande och huvudmannaskapet är enskilt. 

En öppen anvisning av 15 fastigheter i området har genomförts för att generera förslag till 

byggnation och Mariastaden projekt AB har genom beslut i l<S den 4 december 2019 tilldelats option 

att förvärva fastigheterna Östra l<arup 6:26-6:37. För bostadsprojektet bildar Mariastaden projekt AB 

en ekonomisk förening, Östra l<arup projekt Ek. Förening, som är kommunens part i genomförandet. 

I-~ 
· ·~ · ; ' 

2. Exploatörens åtaganden 
Denna överenskommelse bär åtaganden med tillhörande sanktioner som inte med bindande verkan 

kan inarbetas i upprättat köpeavtal för fastigheterna Östra l<arup 6:26-6:37. 

Exploatören ansvarar för att fastigheterna exploateras i enlighet med inlämnat förslag till byggnation 

jämte gällande detaljplan. 



Exploatören ska inom fastigheterna uppföra 12 stycken parhus med tillhörande tomtanläggningar 

samt parkering för bil och cykel. 

Exploatören ska ha sökt bygglov för samtliga parhus senast den 1 juni 2020. Innan bygglov söks ska 

kommunen genom dess exploateringsingenjör ha godkänt handlingarna. Detta godkännande av 

bygglovshandlingarna är inte på något sätt en garanti för att bygglov kommer att lämnas. Beslutande 

nämnd i bygglovsärenden är myndighetsnämnden. 

Exploatören bygger på egen bekostnad ut nödvändiga ledningar inom fastigheterna, fram till 

anvisade anslutningspunkter och tillfart till angränsande lokalgata där sådan uppenbart behövs. 

3. Övriga villkor 
Markundersökningar 

Det ankommer på exploatören att utföra nödvändiga markundersökningar innan byggnation 

påbörjas. Exploatören äger rätt att på egen risk och på egen bekostnad utföra dessa undersökningar 

när denna överenskommelse ingåtts. 

Markförorening 

Båstads kommun känner inte till några markföroreningar inom fastigheterna. I det fall föroreningar 

skulle påträffas under exploatering och saneringsbehov uppkommer för att bostäder ska kunna 

uppföras, ska kommunen bekosta nödvändiga utredningar och sanering. 

Anslutning till kommunalt VA 

Ledningsnät med tillhörande anslutningar för ren, -spill, och dagvatten finns utbyggt i området. I det 

fall omfattad byggnation kräver att extra anslutningar byggs ut eller överflödiga anslutningar tags 

bort, står exploatören denna kostnad. Det är kommunens VA-bolag (NSVA) som beslutar huruvida 

sådan åtgärd är nödvändig. 

Överlåtelse 

Exploatören äger rätt att efter kommunens godkännande överlåta åtaganden 

överenskommelse. 

4. Sanktioner 

denna 

1. I det fall bygglov inte sökts i enlighet med punkt 2 utgår vite med 15 000 kronor per ingången 

månad till dess ansökan registrats hos kommunen. 

2. I det fall byggnation inom överlåtna fastigheter inte färdigställts senast 18 månader efter att 

startbesked givits utgår vite med 25 000 kronor per ingången månad till dess slutbesked 

erhålls. Vitesbeloppet begränsas till att maximalt kunna uppgå till 500 tkr. 

3. Vite utfaller inte i det fall försening av byggnation kan härledas till händelser som är utom 

exploatörens rådighet, ex. vid förekomst av markförorening med efterföljande 

saneringsarbete. För denna omständighet har exploatören bevisbördan. 



I det fall denna överenskommelse med åtaganden överlåtits med eller utan kommunens 

godkännande och övertagande part inte förmår infria dessa eller rimligen kan hållas ansvariga, ska 

Mariastaden projekt AB (559012-5299) som ytterst ansvarig för bostadsprojektet åläggas 

fullgörande. 

5. Återgång 
I det fall exploatörens köp av fastigheterna Östra l<arup 6:26-6:37 inte kan genomföras enligt villkor 

ställda i upprättat köpeavtal så faller denna överenskommelse. 

6. Giltighet 
Denna överenskommelse kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att 

kommunstyrelsen har godkänt det och att beslutet vunnit laga kraft. 

7. Tvist 
Tvist om innehåll i denna överenskommelse ska avgöras av allmän domstol. 

Bilagor 

• Prospekt för Stinehov 

• Inlämnat förslag till byggnation, Mariastaden projekt AB 

Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

Askim 2019-
För Östra l<arup Projekt Ek. Förening 

...... tilL ........... .......... . 
!/Cdn~ 7Ldt.f 

Askim 2019-Fö:JWrojekt AB 

·n, kommunstyrelsens ordförande 

~r. -~ ... co-. .. "7--n 

Jan Bernhardsson, teknik och servicechef 
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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 upplåtelse- och boendeformer 
med fokus på social och ekologisk håll
barhet. 

Varmt vällcommen att bli en del av 
fmmtida Båstad/ 

.. . 
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PLAN BESTÄMMELSER 

f.'!-ANBEST~M~ELSEB_ 
Följande gåller Inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven 
användning ör llllåten. Bestämmelser utan beteckning gäller Inom hela 
planområdet. 

GRl\NSBETECKNINGAR 
- ' - - Planomttidesgråns rltod :lmulJlnf& 1Ailr101nrlidol 

- - - - - MvJndnlngsgrJ.ns 

- - ~ - - - - Egenskopsgrans 

MARKANVÄNDNING 
Altrn~nnaf~illser 

I tlUVUDGATA ltuwdgat.a 

Li::oKALGATA Loi<AlgalB 

[ GC VAG G~ng- OCh c~elv~g 

I PARK Anl;igd p;uk ~C;"Jl~~~~~5l~~~~l~~~,~~~~!ggn!ogat med dlh n 

E 

DosUder 

Do,15dut, Ilande! 

Teknlsk11 unl\iygnlngor 
AvjJåfld mehn 11.msfoon:J!Of och tlfå11nl:iar byggnad 4:1Jer ~ag tn~15m 

UTFORMNING AV ALLM~NNA PLATSER 

.. oo.o 
dagv.illen 

806 
Wdrad 

Förukrlven höfd 6ver noDplane:t 
Oagvallena11l~ggnl1191r tblf utlonnas tå att st5ng1el eJ orfordr;1s 
Planterade llJd I tvl rader 
Pl:Jntorod1Wdle11rod 

UTNYTTJANDEGRAD I FASTIGHETSINDELNING 

•• 00 .. 

.. 
•• 00 

Sl&"slo byggn;idure.l l ptoeenl av tosllghe:lsore:1 

Ulnsla tomtslOOtk 800 m2 
Stllfsla hyggnadsaraa rl'lf enpfon~s och enplanshus med sule1rAngvånlng, 
I båda talen utan lnredn~lQSbat 'r'lnd lr 180 ml per tomt 
St&lla byggnad.Sllff3 lör tvJplan$hus samt eoplanshus med lnrodnl~bar 
"1nd lr 150ml per tomt 
Hlrutmr tM gorngo, uthus, utcrvm mm uppföras I ett plM med en etl'nla 
byggnadSiVU av 60 ml 

Mins la tomt.slortek 800 m2 
StM".ta brognadsa1oe 11.r 130 ml por lom!. 
ttilru!Over fM garoge, ulhus, IJ1erum mm upp(Ofos I ell pion med en st&sta 
hyggn.1dsarea av '40 m2 

Sl&sla byggnad.sa rea I procent av fasUghalsatee 
Yttelfggo.ro t0'.4 av fosllghcltD1c3" fM bebyggas med 
gornge, torråd nvn I ell phm 

BEGRÅNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

I::::;:::;;: ;;;;:! Markon fArlnlo bebyggas 

l'. :~ : :~ ~ .~ :~ -~ :J M.>rkcn Ur endast bebyggas me<i u\hus odl garage 

~li:n~~~~suk::~d\~~~at 
Markens skol vora lllg3nglg rOr gomonsamholsonllggnlng 

MARKENS ANORDNANDE 

"' Na!urUk topogron .skaU •ftersltlvas. 

~~31~~l~~!~~~~~~a~~'~h~1~~~~~0U!~~~~~~~~nd 
AJl 6vrlg förl11drln9 nv n1Mo1lv.\er Ar ma11"JovsplJ..1Jg 
Oagvolton fntn 1ak och ondia hå1d!O<tla )ior ska ledas UI ytOI med 

~~j~~o~!.~~r~~~,~~~~~~1~:n~nd3e: ~~~~ ~t°R~~~!~ 
Skjnu Vatten och A\iopfl) I sambN!d med bygglovsskedcl 

"' AU skall bevaras 

UTFART 

- · - ·-=-• _.. K&bilr utfart får lnlo OllOnlnas 

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE 

-. .Q.Q .• 

·"ll.ö'e· 
I,II 
rril. 

f/ll . lpa1hus 
radhus 

v, 

v. 

Högslo b/ggnad.shOfd I meti;ir 

t!Ogsla lololhÖjd I meler 

tlögstoontalvånlng.lr 

Endasl frilggande hus 
tlvwdU~llgnad skall placeras minst 4m tran lomlgrJns mot gr;!Mo 

ri~,t~~~~~~:1~~~ag~~1~11~';,~~:JJ:~:~~~~' 
11111d g1aone11 s 1nedglvJ11da 

F1Ulggand11 hus eller p.Jitiu.s 
R3dhu1 

~~~~itås~~~~~I ~~~~~ Ul6v2r 

Ulbver ongfvel högslti Mtal Y~OOlgar och 

~~r~~~·,=t;!:~e1:;:. ~~~~~1nd 
!f"OlalMfcl lni.Jv<lvo lom/lakvt:~ig rlr •J llvar•vgo 10,0m 
Utavot ongtvcl högsta anl.il vtnlngar och 

~;:e~~~:t~:~1~~d~~~~Fnr.>d 
~IMjd INJustve tomA.ckv~nlllg ftir ej övarslfga 1 lm 

1<411.Jroeflilllen 

~:d~~~tj~~~J~edJ':G ~m fåruppr&as 1 •n YiWng 

STÖRNINGSSl<YOD 

Dostftder och u1euiqo skol ulloonas s6 011 gHando Ji>rtvatden f~ vJgltal\kbotlor eJ &.ierW1d 
EIMvalenlllt-1-'n \id fotad f6reJ överat/ga 65dBA oeh lllomhuMWån får el 6v·mUga 30dBA. 
Ma.wtdel lnomhu1 fåt ej OversUgo -45d9/\ och utomhus \'Id fosod tåt del eJ bversllgo 70dB 

Duller trln velil.sonVlctersl<.31 uppfylla gllnndo rlMv3tden f&' .-idustribuUer. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

GenomförandeUd 

GenomfOrando~den b&j.tr den dilg pftinen "1Mer laga ktofl och stut.ar 

2019-09-1(), (GenomfMlndelkfen ar d3nned densomm1 som för 

dolafjplan 1856,) 

Huvudmannaskap 

l<ommunen lit ~11e huvudmM för allmJn pf<JIJ. 

ILLUSTRATIONER 

- --- - - --- -- - 11iustmt/on1l1~e 

IUustrer.1t1tid 

Utclrag ur plankarta 1673, laga kraft 2016-12-09 
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Situationsplan 

Förslaget syftar till att skapa en attraktiv 

stadsmiljö i Östra Karup och samtidigt 

erbjuda goda boende kvaliteter på 

begränsad yta. Parhusvolymer placeras på 
ett konsekvent sätt längst gatustrukturen för 

att definiera gatan. 

Entreer vänder sig mot gaturummet vilket 

skaparförutsättningarför 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 en minsta total 

tilldelning om 20 bostäder. 

Upplåtelseform Bostadsrätt 
Antal bostäder 30 
BOA/bostad 112,Sm' 

TotalBTA'°.,.. ca3 880 m2 

Total BTAbift?t.- nh.br!ro•11d ca 180 m' 

Sltl.Ultlom.?~"'kolll 1:1500 
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lllustrationplan 

TOMT2 

Den norra slingan bostäder placeras 

tätt inpå gatan för 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. 
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Parhus 

- hög kvalitet och 

stora mervärden på liten yta 

Med dagens höga kostnadsläge i 

byggbranschen är det viktigt att vi 

planerar våra bostäder på ett smart sätt, 

utan att göra avkall på rumsliga eller 
praktiska kvaliteer. Våra bostäder är noga 

genomtänkta, varje kvadratmeter har en 

funktion och finns på rätt plats. 

Parhusen är utformade för att ge 

stort mervärde på liten yta. Stora 
fönsterpartier, generösa sociala ytor och 

en öppen planlösning är karaktäristiskt 

för entreplanet medan övre planet 
erbjuder upp till fyra sovrum. 
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Mariastaden Projekt 

bodrömmar för fler 

Mariastaden Projekt är en bostadsutvecklare med 

drivkraft att skapa hemmiljöer där människor kan 
blomstra och trivas. Vi bygger välplanerade, prisvärda 

bostäder för att fler ska få en chans till ett eget hem utan 

att behöva ge avkall på en balanserad vardagsekonomi. 
Vår ambition är att utveckla bostadsområden som gör 

det möjligt för fler att etablera sig på bostadsmarknaden 
och vi drivs av att få använda vår kunskap om 

bostadsbyggande till att göra skillnad! 

Mariastaden Projekt ägs av Ekeblad Bostad AB och 

Sjöstedts Förvaltning AB. Tillsammans har ägarna mycket 

lång erfarenhet från nyproduktion, ägande, finansiering 
och förvaltning av fastigheter. 



Referenser i urval 

BrfTegelbyn- Landskrona 2018 
34 Lägenheter i radhus 
Status: Inflyttad 

BrfZickzack- Vikingstad 2020 
27 lägenheter 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 Granåsen - Kungäly 2Ci20 
94 lägenheter i radhus och flerbostadhus 
Status: Under projektering 

Brf Sågcrona - Höganäs 2018 
28 Lägenheter i rad- Och parhus 
Status: Inflyttad 

BrfVikhems By-Staffanstorp 2019 
31 Lägenheter i radhus 
Status: Under produktion 

BrfMorgonen-Växjö 2018 
24 Lägenheter i rad- Och parhus 
Status: Inflyttad 

BrfVikaholms by-Växjö 2020 
55 lägenheter i radhus och flerbostadshus 
Status: Under projektering 

Brf Ormesta Park - Örebro 2017 
96 Lägenheter i radhus 
Status: Inflyttad 



Köpeavtal 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (212000-0944), nedan kallad säljaren. 

l<öpare: Månviolen Projekt ekonomisk förening (769638-2832) c/o Ekeblad bostad, Stora 

Åvägen 21, 436 34 Askim, nedan kallad köparen. · 

§1 Objekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom fastigheterna Östra l<arup 6:26-6:37, 
fastigheterna, till köparen under nedan angivna villkor i§§ 2-12. 

följande text kallad 



§2 l<öpeskilling 

För fastigheterna ska köparen erlägga en köpeskilling motsvarande 3 632 000 kronor. 

§3 l<öpeskillingens erläggande 

Överenskommen köpeskilling ska erläggas den 1 november 2020. 

§ 4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder fastigheterna när köpeskilling har erlagts i enlighet med § 3. 

§ 5 Markområdets skick 

Fastigheterna överlåts fria från belastningar (gravitationer, nyttjanderätter, servitut, ledningsrätter 
mm.), men för övrigt i befintligt skick. 

Det är köparens ansvar att skaffa sig kännedom om geotekniska förutsättningar, planbestämmelser 
mm. som är av betydelse för planerad byggnation. 

§ 6 Skada 

Säljaren svarar för skada på fastigheterna innan tillträdesdagen och köparen för skada på 
fastigheterna efter tillträdesdag. 

§ 7 Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för fastigheterna, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheterna 
fram till tillträdesdagen tillkommer respektive belastar säljaren. 

De intäkter och kostnader för fastigheterna, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheterna 
efter tillträdesdagen tillkommer respektive belastar köparen. 

§8 Byggnadsskyldighet 

I det fall köparen tillträder fastigheterna men inte påbörjat byggnation senast den 1 februari 2021 
faller detta avtal. För att byggnation ska anses påbörjad ska köparen har gjort stadigvarande 
grundläggningsåtgärder inom fastigheterna för minst 50 % av planerad byggnation. 

§ 9 Vatten och avlopp 

I köpeskillingen ingår inte avgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Avgiften debiteras 
köparen av NSVA enligt för det tillfället gällande Va-taxa. 

§ 10 Övriga villkor 

1. Fastighetsägaren ges rätt att anlägga tillfart från lokalgata till fastighetsgräns där behov av 
sådan uppstår. Utformning av sådan tillfart ska ske i enlighet med säljarens anvisning. De 
tillfarter som fastighetsägaren anordnar är denne ansvarig att underhålla. 

2. I Östra l<arup är kommunen för närvarande inte huvudman för allmän plats. Fastigheterna är 
anslutna till gemensamhetsanläggningen Östra l<arup ga:2 med andelstalet 1, en andel per 
fastighet. 



3. I det fall detta avtal faller ska vardera part stå sina egna kostnader och eventuellt erlagda 
prestationer ska återgå. 

4. Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att det godkänts 
av kommunstyrelsen. 

§ 11 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpeavtal är endast bindande om de upprättats skriftligen mellan 
parterna och godkänts av kommunstyrelsen. 

§ 12 Tvist 

Eventuell tvist som uppstår med grund i detta köpeavtal skall avgöras i allmän domstol. 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2020- Aslcim 2020-

För säljaren För köparen 

Johan Swanstein, kommunstyrelsens ordförande 

Jan Bernhardsson, teknik och servicechef 

Ovanstående egenhändiga namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 



Överenskommelse om fullgörande av 
åtaganden 

Parter 

Båstads kommun (212000-0944), 269 80 Båstad, i följande text kallad kommunen. 

Månviolen Projekt ekonomisk förening (769638-2832) c/o Ekeblad bostad, Stora Åvägen 21, 

436 34 Askim, i följande text kallad exploatören. 

1. Bakgrund 
De anvisade fastigheterna är belägna i det kommunala exploateringsområdet Stinehov, Östra Karup. 

Området har planlagts i två omgångar, den senaste detaljplanen vann laga kraft 2014-10-09 och den 

upprättades för att ända bestämmelser om huvudmannaskap för allmän plats i området. Kommunen 

är ansvarig för detaljplanens genomförande och huvudmannaskapet är enskilt. 

En öppen anvisning av 15 fastigheter i området har genomförts för att generera förslag till 

byggnation och Mariastaden projekt AB har genom beslut i KS den 4 december 2019 tilldelats option 

att förvärva fastigheterna Östra l<arup 6:26-6:37. För bostadsprojektet bildar Mariastaden projekt AB 

en ekonomisk förening, Månviolen Projekt ekonomisk fören ing, som är kommunens part i 

genomförandet. 

.. li·~• .•. 
••• • 

... 
• •• 

2. Exploatörens åtaganden 
Denna överenskommelse bär åtaganden med tillhörande sanktioner som inte med bindande verkan 

kan inarbetas i upprättat köpeavtal för fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37. 

Exploatören ansvarar för att fastigheterna exploateras i enlighet med inlämnat förslag till byggnation 

jämte gällande detaljplan. 



Exploatören ska inom fastigheterna uppföra 12 stycken parhus med tillhörande tomtanli'iggningrir 

samt parkering för bil och cykel. 

Exploatören ska ha sökt bygglov för samtliga parhus senast den 1juni 2020. Innan bygglov söks ska 

kommunen genom dess exploateringsingenjör ha godkänt handlingarna. Detta godkännande av 

bygglovshandlingarna är inte på något sätt en garanti för att bygglov kommer att lämnas. Beslutande 

nämnd i bygglovsärenden är myndighetsnämnden. 

Exploatören bygger på egen bekostnad ut nödvändiga ledningar inom fastigheterna, fram till 

anvisade anslutningspunkter och tillfart till angränsande lokalgata där sådan uppenbart behövs. 

3. Övriga villkor 
Markundersökningar 

Det ankommer på exploatören att utföra nödvändiga markundersökningar innan byggnation 

påbörjas. Exploatören äger rätt att på egen risk och på egen bekostnad utföra dessa undersökningar 

när denna överenskommelse ingåtts. 

Markförorening 

Båstads kommun känner inte till några markföroreningar inom fastigheterna. I det fall föroreningar 

skulle påträffas under exploatering och saneringsbehov uppkommer för att bostäder ska kunna 

uppföras, ska kommunen bekosta nödvändiga utredningar och sanering. 

Anslutning till kommunalt VA 

Ledningsnät med tillhörande anslutningar för ren, -spill, och dagvatten finns utbyggt i området. I det 

fall omfattad byggnation kräver att extra anslutningar byggs ut eller överflödiga anslutningar tags 

bort, står exploatören denna kostnad. Det är kommunens VA-bolag (NSVA) som beslutar huruvida 

sådan åtgärd är nödvändig. 

Överlåtelse 

Exploatören äger rätt att efter kommunens godkännande överlåta åtaganden 

överenskommelse. 

4. Sanktioner 

denna 

1. I det fall bygglov inte sökts i enlighet med punkt 2 utgår vite med 15 000 kronor per ingången 

månad till dess ansökan registrats hos kommunen. 

2. I det fall byggnation inom överlåtna fastigheter inte färdigställts senast 18 månader efter att 

startbesked givits utgår vite med 25 000 kronor per ingången månad till dess slutbesked 

erhålls. Vitesbeloppet begränsas till att maximalt kunna uppgå till 500 tkr. 

3. Vite utfaller inte i det fall försening av byggnation kan härledas till händelser som är utom 

exploatörens rådighet, ex. vid förekomst av markförorening med efterföljande 

saneringsarbete. För denna omständighet har exploatören bevisbördan. 



I det fall denna överenskommelse med åtaganden överlåtits med eller utan kommunens 

godkännande och övertagande part inte förmår infria dessa eller rimligen kan hållas ansvariga, ska 

Mariastaden projekt AB (559012-5299) som ytterst ansvarig för bostadsprojektet åläggas 

fullgörande. 

5. Återgång 
I det fall exploatörens köp av fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37 inte kan genomföras enligt villkor 

ställda i upprättat köpeavtal så faller denna överenskommelse. 

6. Giltighet 
Denna överenskommelse kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att 

kommunstyrelsen har godkänt det och att beslutet vunnit laga kraft. 

7. Tvist 
Tvist om innehåll i denna överenskommelse ska avgöras av allmän domstol. 

Bilagor 

• Prospekt för Stinehov 

• Inlämnat förslag till byggnation, Mariastaden projekt AB 

Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

Askim 2020- Båstad 2020-
För Månviolen Projekt ekonomisk förening För Båstads kommun 

Johan Swanstein, kommunstyrelsens ordförande 

Jan Bernhardsson, teknik och servicechef 

Askim 2020-
För Mariastaden projekt AB 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-30 1av1 

KS au§ 9 Dnr KS 001081/2018 - 380 

Uppdatering av Regler för stöd till föreningar med barn- och 

ungdomsverksamhet - Driftspoäng för padelbana, boulebana, 
utegym och multisportarena 

Beskrivning av ärendet En uppdatering krävs av Bidragsbestämmelserna för barn- och 
ungdoms föreningar gällande driftspoäng till nya anläggningar. Föreningar har 
anlagt padelbanor, boule banor, utegym och multisportarenor vilka är 
berättigade till driftsbidrag och dessa ska nu poängsättas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighets- och fri tidschef Hans Paganus, 2020-01-22 
Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar, 2016-04-13 

Förvaltningens förslag 1. Padelbana ger 4 driftspoäng, boulebana ger 1 driftspoäng, utegym ger 3 
poäng och multisportarena ger 4 driftspoäng. De nya driftspoängen gäller från 
och med 1 januari 2020. 

Beslut 

2. Den ökade kostnaden ryms inom budget för förenings bidrag inom teknik och 
service. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Padelbana ger 4 driftspoäng, boule bana ger 1 driftspoäng, utegym ger 3 
poäng och multisportarena ger 4 driftspoäng. De nya driftspoängen gäller från 
och med 1 januari 2020. 

2. Den ökade kostnaden ryms inom budget för förenings bidrag inom teknik och 
service. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-01-22 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS001081/2018 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Driftspoäng för padelbana, boulebana, utegym och multisportarena 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1 (2) 

1. Padelbana ger 4 driftspoäng, boulebana ger 1 driftspoäng, utegym ger 3 poäng och mul
tisportarena ger 4 driftspoäng. De nya driftspoängen gäller från och med 1 januari 
2020. 

2. Den ökade kostnaden ryms inom budget för förenings bidrag inom teknik och service. 

Sammanfattning av ärendet 
En uppdatering krävs av Bidrags bestämmelserna för barn- och ungdomsföreningar gällande 
driftspoäng till nya anläggningar. Föreningar har anlagt padelbanor, boule banor, utegym och 
multisportarenor vilka är berättigade till driftsbidrag och dessa ska nu poängsättas. 

Aktuellt 
Båstads kommun stöder det lokala föreningslivet främst genom att bevilja olika ekonomiska 
bidrag. Gällande Bidrags bestämmelser för barn- och ungdomsföreningar antogs av kommun
styrelsen 2016-04-13 § 81 och reviderades 2019-01-30 § 9. 

Föreningar har under 2019 anlagt padelbanor, boule banor, utegym och multisportarena. Dessa 
anläggningar finns idag inte med i det poängsystem som ligger till grund för driftsbidraget. 
Poängens värde är idag 800 kr per driftspoäng. Driftsbidrag får alla föreningar som 
äger /arrenderar sina anläggningar och är avsett för drift av anläggningen, löpande och perio
diskt underhåll, byte och inköp av inventarier och maskiner. Driftsbidraget täcker endast en 
del av föreningens underhållskostnad för anläggningen och bidragets storlek begränsas av den 
kommunala budgeten. 

Teknik och service har undersökt underhållskostnaderna per år för padelbana, boule bana, 
utegym och multisportarena och föreslår följande driftspoäng: 

Padelbana 
Boule bana 
Ute gym 
Multisportarena 

Ekonomi 

4 poäng 
1 poäng 
3 poäng 
4 poäng 

3 200 kr 
800 kr 

2 400 kr 
3 200 kr 

De nya driftpoängen ryms inom budgeten för förenings bidrag inom Teknik och service, 

Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 

Beslutet ska expedieras till: 
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Teknik och service 
Berörda barn- och ungdomsföreningar 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

FÖRSLAG 
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Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar i Båstads kommun 

Nuvarande bidragsbestämmelser 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

§1 
Kommunala bidrag utgår enligt följande normer till föreningar som 
bedriver fritidsverksamhet i Båstads kommun. Bidrag, som utbeta
las genom kommunstyrelsen, avser att täcka en del av kostnaderna 
för föreningens verksamhet. Medlemmarna i bidragsberättigad 
förening måste därför själva, genom skäliga medlemsavgifter och 
egna arbetsinsatser, stödja föreningens verksamhet. 

§2 
Bidragsberättigad förening ska vara verksam i Båstads kommun. 
Majoriteten av medlemmarna ska vara mantalsskrivna i Båstads 
kommun. Föreningen ska vara ansluten till riksorganisation som av 
regeringen förklarats berättigad till statsbidrag för sin centrala 
verksamhet. Lokala föreningar kan i vissa fall undantas från regeln 
om anslutning till en riksorganisation, efter särskild prövning i 
kommunstyrelsen. 

§3 
Föreningen ska, för att vara bidragsberättigad, ha antagit stadgar, 
valt styrelse och varit verksam under minst 12 månader. 

151218\t 

Reviderade bid ragsbestämmelser 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

§1 
Det kommunala bidraget avser att täcka en del av kostnaderna för 
föreningens verksamhet. Medlemmarna ska därför själva, genom 
skäliga medlemsavgifter och egna arbetsinsatser, stödja förening
ens verksamhet. 

§2 
Bidragsberättigad förening ska vara verksam i Båstads kommun 
och vara öppen för alla. Majoriteten av medlemmarna ska vara 
mantalsskrivna i Båstads kommun. Föreningen ska vara ansluten 
till riksorganisation som är godkänd för erhållandet av statligt stöd 
till sin centrala verksamhet. Lokala föreningar kan undantas från 
regeln om anslutning till en riksorganisation efter särskild pröv
ning. 

§3 
Föreningen ska ha antagit stadgar, valt styrelse och varit verksam 
under minst 12 månader. Undantag: Vid ansökan om startbidrag 
gäller speciella regler. 

ic\ml 



§4 
Bidrag utgår endast till förening som har minst 15 medlemmar i 
åldern 7-20 år och som är mantalsskrivna i Båstads kommun, La
holms kommun och Ängelholms kommun. Föreningen ska ha kon
tinuerlig verksamhet med minst 300 deltagaraktiviteter per år för 
åldersgruppen 7-20 år enligt normer för kommunalt verksamhets
bidrag. 

§5 
Bidragsmottagande förening är skyldig att ställa sina räkenskaps
och revisionshandlingar till förfogande för granskning på sätt som 
kommunstyrelsen beslutar. 

§6 
Till bidragsansökan ska bifogas verksamhetsberättelse, rapport 
över ekonomisk ställning och resultat samt revisionsberättelse. 
Undantag: Vid ansökan om startbidrag gäller speciella regler. 

§7 
Bidragsansökan ska inlämnas till Teknik & service på särskilt for
mulär och vara undertecknad av ordförande/kassör och revisor. 
Ansökningsformulär tillhandahålles av Teknik & service. 

§8 
Föreningen som avsiktligt lämnar oriktiga uppgifter kan krävas på 
återbetalning av erhållet bidrag. 

§9 
Beviljat bidrag utbetalas endast till sökande föreningars plus
giro /bankgiro /bankkonto. 

§10 
Föreningen ska främja en livsstil som motverkar bruk och miss
bruk av alkohol, tobak och andra droger. Det drogförebyggande 
arbetet i barn- och ungdomsverksamheten ska framgå av förening
ens verksamhets berättelse. 
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§4 
Bidrag utgår till förening som har minst 10 medlemmar i åldern 4-
25 år och som är mantalsskrivna i Båstads kommun, Laholms 
kommun och/eller Ängelholms kommun. Föreningen ska genom
föra minst 300 deltagaraktiviteter per år för åldersgruppen 4-25 år. 

§5 
Till bidragsansökan ska bifogas verksamhets berättelse, rapport 
över ekonomisk ställning och resultat samt revisionsberättelse. 

§6 
Bidragsansökan ska inlämnas till kommunen på särskild blankett 
och vara undertecknad av ordförande/kassör och revisor. 

§7 
Lämnar föreningen avsiktligt oriktiga uppgifter hanteras sådan 
situation civilrättsligt. Inträffar sådan händelse mer än en gång 
förlorar föreningen rätten till kommunala bidrag nästkommande 
år. 

§8 
Beviljat bidrag utbetalas endast till föreningens plusgiro eller 
bankgiro. 

§9 
Föreningen ska främja en livsstil som motverkar bruk och miss
bruk av alkohol, tobak och andra droger samt mobbing. En förut
sättning för kommunalt stöd är att det i varje förening ska finnas en 
drog- och mobbingförebyggande policy. 



ST ARTBIDRAG 

Startbidraget ä_r 5 000 kr. 

Sökande förening ska ha minst 15 registrerade medlemmar i åldern 
7-20 år, som är mantalsskrivna i Båstads kommun, Laholms kom
mun och Ängelholms kommun. Föreningen får inte ha varit verk
sam på orten under den senaste treårsperioden. Då speciella skäl 
föreligger kan även föreningar av lokal karaktär få startbidrag. 

Till ansökan om startbidrag ska bifogas: 
Intyg att föreningen tillhör riksorganisation 
Protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde 
Stadgar 
Årsmötesprotokoll eller liknande 
Medlemsmatrikel 
Verksamhetsplan 
Uppgift om föreningens postgiro/bankgiro/bankkonto 
Adress till styrelse 

Föreningen är återbetalningsskyldig om ingen verksamhet har be
drivits första året och ingen verksamhets berättelse samt ekono
misk rapport redovisats. 

VERKSAMHETSBIDRAG 

Verksamhetsbidraget innebär att föreningen får ett bidrag om 18 
kr för varje gång medlemmarna i ålder 7-20 år, skrivna i Båstads, 
Laholms och Ängelholms kommuner, är aktiva i föreningens verk
samhet. 

Följande förutsättningar ska uppfyllas: 
Medlemmen deltar i aktiviteter minst 8 ggr under året 
Vid varje aktivitetstillfälle ska man vara minst 5 deltagare inkl le
dare (tennis, ridning och bågskytte 3 deltagare inkl ledare) 
Närvarokorten ligger till grund för ansökan 
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STARTBIDRAG 

Startbidraget är 10 000 kr. 

Sökande förening ska ha minst 10 registrerade medlemmar i åldern 
4-25 år, som är mantalsskrivna i Båstads kommun, Laholms kom
mun och Ängelholms kommun. Föreningen får inte ha varit verk
sam på orten under den senaste treårsperioden. 

Till ansökan om startbidrag ska bifogas: 
Intyg att föreningen tillhör riksorganisation 
Protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde 
Stadgar 
Medlemsmatrikel 
Verksamhetsplan 
Uppgift om föreningens plusgiro eller bankgiro 
Namn och adress till ordförande, sekreterare och kassör 

Föreningen är återbetalningsskyldig om ingen verksamhet har be
drivits första året och ingen verksamhetsberättelse, ekonomisk 
rapport samt revisionsberättelse redovisats. 

VERKSAMHETSBIDRAG 

Verksamhetsbidraget innebär att föreningen får ett bidrag om 6 kr 
för varje gång medlemmar i åldern 4-6 år samt 21-25 år är aktiva. 
Föreningen får ett bidrag om18 kr för varje gång medlemmarna i 
ålder 7-20 år är aktiva. För att vara berättigade till verksamhets bi
drag ska medlemmarna vara skrivna i Båstads, Laholms eller Äng
elholms kommun. 

Följande förutsättningar ska uppfyllas: 
Medlemmen deltar i aktiviteter minst 8 ggr under året 
Vid varje aktivitetstillfälle ska man vara minst 5 deltagare inkl le
dare (tennis, ridning och bågskytte 3 deltagare inkl ledare) 
Närvarokorten ligger till grund för ansökan 



Aktiviteterna ska vara planerade av styrelse, sektion, medlems
möte eller motsvarande 
Endast en sammankomst per idrottsgren och dag får medräknas i 
samma förening 
Aktiviteten ska vara minst 1 timma 
Antal aktiviteter per vecka 3 st (gäller inom samma sport) 

Bidrag utgår inte till entrebelagda tävlingar, kommersiella ar
rangemang och studiecirklar. 

Bidraget utbetalas dels i mars för perioden 1 juli och 31 december 
och dels i september för perioden 1 januari - 30 juni. Ansöknings
handlingar skickas ut av Teknik & service. 

LOKALBIDRAG 

Lokalbidrag utgår om SO% av godkänd hyreskostnad till förening
ar som hyr lokaler för sin verksamhet. 

För lokalbidrag gäller ett maxtak om SO 000 kr per förening. För 
förening som har både lokal- och driftsbidrag gäller maxtaket på 
SO 000 kr för bidragen räknade tillsammans. 

Lokalbidrag utgår inte med högre belopp än vad föreningen erhållit 
om de ägt lokalen. Lokalbidrag utgår inte till subventionerade loka
ler som hyrs ut av kommunen. 

Avtal om hyra av lokal ska godkännas av kommunstyrelsen. 

Bidraget utbetalas i mars månad. Ansökningshandlingar skickas ut 
av Teknik & service. 
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Aktiviteterna ska vara planerade av styrelse, sektion, medlems
möte eller motsvarande 
Endast en aktivitet per idrottsgren/sport och individ samt dag får 
medräknas i samma förening 
Aktiviteten ska vara minst 1 timma 
Högsta antal aktiviteter per individ och vecka är 4 st (gäller inom 
samma sport eller samma förening) 
Om 2 eller flera föreningar redovisar en och samma person som 
aktiv medlem vid samma tillfälle utgår inget bidrag. Föreningarna 
får själva lösa frågan om vem som är berättigad till bidrag. 

Bidrag utgår inte till entrebelagda tävlingar, kommersiella ar
rangemang och studiecirklar. 

Bidraget utbetalas dels i februari för perioden 1 juli och 31 decem
ber och dels i augusti för perioden 1 januari - 30 juni. 

LOKALBIDRAG 

Lokalbidrag utgår om SO % av godkänd hyreskostnad till ideella 
föreningar som hyr lokaler för sin ideella verksamhet. 

För lokalbidrag gäller ett maxtak om 80 000 kr per förening 

Lokalbidrag utgår inte till hyra av kommunala idrotts- och gymnas
tiklokaler eller skattesubventionerade lokaler, såsom Drivanan
läggningen (Drivan-, Borga- och Parkethallen), Grevie Idrottshall 
och Förslövs IFs konstgräsplan. 

Avtal om hyra av lokal ska godkännas av kommunen. 

Bidraget utbetalas i februari månad. 



DRIFTSBIDRAG 

Förening som äger och driver egen anläggning kan ansöka om bi
drag till driften av anläggningen. Kommunstyrelsen har rätt till 
särskild prövning av inkomna ansökningar. Varje anläggning po
ängsätts enligt särskilt system och poängens värde i kronor be
stäms årligen av kommunstyrelsen. Driftsbidraget är i nuläget 600 
kr/driftspoäng. 

För driftsbidrag gäller ett maxtak om 50 000 kr per förening. För 
förening som får både lokal- och driftsbidrag gäller maxtaket om 
50 000 kr för bidragen räknade tillsammans. 

Bidraget är avsett för drift av anläggningen, löpande och periodiskt 
underhåll, byte och inköp av inventarier och maskiner. 

Hyr föreningen varaktigt ut hela eller delar av anläggningen till 
annan, utgår inte driftsbidrag till nämnda del. Undantag kan göras 
för uthyrning till andra föreningar som uppfyller kraven för lo
kal/ drifts bidrag. 

Önskar förening ändring av poängsättningen för sin anläggning på 
grund av ändrade förhållanden, ska detta meddelas till Teknik & 
service senast den 31 december. 

Kommunstyrelsen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om 
anläggningen inte sköts på ett godtagbart sätt. 

Bidraget utbetalas i mars månad. Bokslut och verksamhets berät
telse ska medföra ansökan. Ansökningshandlingar skickas ut av 
Teknik & service. 
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DRIFTSBIDRAG 

Förening som äger och driver egen anläggning eller arrenderar 
anläggning kan ansöka om bidrag till driften av anläggningen. Varje 
anläggning poängsätts enligt särskilt system och poängens värde i 
kronor bestäms i samband med budgetarbetet. Driftsbidrag utbeta
las endast till ideella föreningar. 

För driftsbidrag gäller ett maxtak om 130 000 kr per förening. 
* För att föreningar ska få max 130 000 kr i driftsbidrag måste 

förening också uppvisa minst 3 000 aktivitetstillfällen per år. 
* 2 000-2 999 aktivitetstillfällen ger ett maxtak om 100 000 kr. 
* 1 000-1 999 aktivitetstillfällen ger ett maxtak om 70 000 kr. 
* 150-999 aktivitetstillfällen ger ett maxtak om 50 000 kr. 

Bidraget är avsett för drift av anläggningen, löpande och periodiskt 
underhåll, byte och inköp av inventarier och maskiner. 

Hyr föreningen varaktigt ut hela eller delar av anläggningen till 
annan, utgår inte driftsbidrag till nämnda del. Undantag kan göras 
för uthyrning till andra föreningar som uppfyller kraven för lo
kal/ driftsbidrag. 

Önskar förening ändring av poängsättningen för sin anläggning ska 
detta meddelas till kommunen senast den 31 december. 

Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om an
läggningen inte sköts på ett godtagbart sätt. 

Bidraget utbetalas i februari månad. 
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DRIFTSBIDRAG - Poängsystem DRIFTSBIDRAG - Poängsystem 

Idrottsplatser Idrottsplatser 
Match plan Gräsplan > 60X100 ID 30 p 
Gräsplan > 60X100 ID 15 p Gräsplan < 40 X 60 ID 5p 
Gräsplan <40x 60 m 5p 

Konstgräsplan > 60 X100 ID 15 p 
Konstgräsplan 
Konstgräsplan > 60X100 ID 4p Grusplan > 60X100 ID 8p 

Grusplan < 60 X 40 ID 3p 
Träningsplan 
Grusplan > 60X100 ID 8p Belysning per plan lp 
Grusplan < 60 X 40 m 3p 

Övriga gräsytor per 1000 kvm 0,04p 
Belysning 
Belysning per plan lp Klubbutrymmen 

Klubblokal perkvm 0,06 p 
Friidrott Omklädning perkvm 0,08 p 
Friidrotts banor stybb Bilokaler perkvm 0,04 p 

Övriga grönytor Tennisanläggning 
Gräsytor per 1 000 kvm 0,04 p Tennisbana grus 7p 

Klubbutrymmen Ridanläggning 
Klubblokal perkvm 0,06 p Ridhus per 100 kvm 3p 
Omklädning perkvm 0,08 p Paddock grus perkvm 2 p* 
Bilokaler perkvm 0,04p Stallboxar per box 0,5 p 

Dressyrbana perkvm 3 p** 
Tennisanläggningar 
Tennisbana grus 7 p* 
Tennisbana asfalt lp 

*7 p för de två första banorna, därefter 3 p/bana 

Ridanläggning 
Ridhus per 100 kvm 3p 
Paddock grus perkvm 2 p* 
Stallboxar per box 0,5 p 
Dressyrbana perkvm 3 p** 



Hopp bana gräs 15 p 
Uteridanläggning gräs 0,4 p*** 
Uteridanläggning grus 0,3 p*** 

*2 p per 1000 kvm upp till 5000 kvm, därefter 1pper1000 kvm 
**3 p per 1000 kvm upp till 2500 kvm, därefter 1pper1000 kvm 
***per 1000 kvm 

Skid- och fritidsanläggningar 
Skidbacke med lift 3p 
Skidspår per km 0,5 p 
Vandringsspår per km lp 
Lägerplats 0,5 p 
Belyst motionsslinga per km 3p 
Ej belyst motionsslinga per km lp 

Skjutbanor 
Långhålls skytte per bana lp 
Korthållsskytte och 
pistolbana per bana lp 
Banor för älg, skeet, 
trap, viltmål, hare per bana lp 

Små båtsanläggningar 
Brygga 0,5 p 
Sj ösättningsramp 0,5 p 

. Övriga anläggningar 
Bisamhälle 0,5 p 
Bowlingbana Sp 
Boulespelplan per 100 kvm 0,25 p 
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Hopp bana gräs 15 p 
Uteridanläggning gräs 0,4 p*** 
Uteridanläggning grus 0,3 p*** 

*2 p per 1000 kvm upp till 5000 kvm, därefter 1 p per 1000 kvm 
**3 p per 1000 kvm upp till 2500 kvm, därefter 1pper1000 kvm 
***per 1000 kvm 

Skid- och fritidsanläggningar 
Skidbacke med lift 3p 
Skidspår per km 0,5 p 
Vandringsspår per km lp 
Lägerplats 0,5 p 
Belyst motionsslinga per km 3p 
Ej belyst motionsslinga per km lp 

Skjutbanor 
Långhålls skytte per bana lp 
Korthållsskytte och 
pistolbana per bana lp 
Banor för älg, skeet, 
trap, viltmål, hare per bana lp 

Små båtsanläggningar 
Brygga 0,5 p 
Sj ösättningsramp 0,5 p 

Övriga anläggningar 
Bisamhälle 0,5 p 
Bowlingbana Sp 
Boulespelplan per 100 kvm 0,25 p 
Butt för bågskytte 0,5 p 



LEDARUTBILDNINGSBIDRAG 

Ledarutbildningsbidrag utgår till kurser och utbildning inom barn
och ungdomsverksamhet. 

Bidraget kan sökas av alla föreningar i Båstads kommun och under 
hela året. 

Sökande förening ska alltid skriftligt eller via e-post ansöka om 
kursen i förväg hos Teknik & service. 

Inga bidrag utbetalas till kurser som ansöks i efterhand. 

När kursen har varit ska fakturakopia på beviljad kurs skickas in 
till Teknik & service för utbetalning av bidraget. 

Maxbelopp 10 000 kr /år och förening. 

INVESTERINGSBIDRAG 

Investerings bidraget är inte avsett att täcka de fasta kostnader 
föreningen/ organisationen har för sin anläggning eller inventarier. 

Bidraget är avsett att täcka föreningens/organisationens kostnader 
vid nödvändiga reparationer, ex.vis handikappanpassning, energi
besparande åtgärder och myndighetsålagda reparationer. 

Investerings bidraget kan sökas under hela året och kommunstyrel
sen tar upp alla ansökningar för behandling vid årets sista sam
manträde. 
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LEDARUTBILDNINGSBIDRAG 

Ledarutbildnings bidrag utgår till kurser och utbildning inom barn
och ungdomsverksamhet. All utbildning ska belysa idrottens 
betydelse för att främja folkhälsa, jämställdhet och integration. 

Bidraget kan sökas av alla barn- och ungdomsföreningar under 
hela året. 

Sökande förening ska alltid skriftligt eller via e-post ansöka om 
kursen i förväg. Inga bidrag utbetalas till kurser som ansöks i efter
hand. 

När kursen har ägt rum ska fakturakopia på beviljad kurs och del
tagarbevis skickas in för utbetalning av bidraget. 

Antalet medlemmar i åldern 4-25 år ligger till grund för hur mycket 
bidrag en förening kan få per år. Bidraget beräknas på antalet ak
tiva medlemmar (100 kr/medlem och år), men alla bidragsberätti
gade barn- och ungdomsföreningar har möjlighet att söka bidrag 
om minst 7 000 kr per år. 

INVESTERINGSBIDRAG 

Bidraget är avsett att täcka hela eller delar av föreningens kostna
der vid nödvändiga reparationer, ex. vis handikappanpassning, 
energibesparande åtgärder och myndighetsålagda reparationer. 
Bidraget kan även gå till nyinvesteringar som främjar föreningens 
verksamhet och även kommer allmänheten tillgodo. 

Investerings bidraget är inte avsett att täcka de fasta kostnader 
föreningen har för sin anläggning eller inventarier. 

Investerings bidraget kan sökas under hela året. 



Bidragsberättigad förening/organisation ska alltid lämna in ansö
kan innan investeringen är gjord. 
Ansökan ska innehålla utförlig kostnadskalkyl och ev. ritningar. 
Om ansökan lämnas in efter det att investeringen påbörjats lämnas 
inga bidrag. 
Sökande förening ska ha färdigställt investeringen inom ett år från 
det att bidraget utbetalats, i annat fall är föreningen återbetal
ningsskyldig. 
Efter slutfört arbete ska fakturakopior för de kostnader bidraget 
beviljats för, lämnas in till Teknik & service. 
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Bidragsberättigad förening/organisation ska alltid lämna in ansö
kan innan investeringen är gjord. 
Om ansökan lämnas in efter det att investeringen påbörjats lämnas 
inga bidrag. 
Ansökan ska innehålla utförlig kostnadskalkyl och ev. ritningar. 
Efter slutfört arbete ska fakturakopior för de kostnader bidraget 
beviljats för, skickas in. 
Om sökt investerings bidrag är större än SO 000 kr, ska föreningen 
även söka bidrag hos extern bidragsgivare och i ansökan uppge 
vilken bidragsgivare och hur mycket man söker. 
Om förening inte genomför investeringen inom ett år från det att 
bidraget utbetalts, har kommunen rätt att begära återbetalning av 
bidraget. 

HYRESBIDRAG 

Förening som hyr följande förenings- och bolagsägda anläggningar 
till sin barn- och ungdomsverksamhet 4-25 år erhåller subvention
erad hyra enligt följande : 

Grevie Idrottshall 
Måndag-fredag kl 08-16 
Måndag-fredag kl 17-22 
Lördag-söndag kl 08-22 

Drivananläggningen 
Drivan- och Borgahallen 
Parketthallen 

Konstgräsplan Förslövs IF 
Måndag-fredag kl 08-22 
Lördag-söndag kl 07-22 

25 kr/tim 
65 kr/tim 
25 kr/tim 

55 kr/tim 
110 kr/tim 

150 kr/tim 
225 kr/tim 

Redovisning av subventionerade tider ska skickas in av före
ning/bolag som äger anläggningen en gång i månaden eller två 
gånger om året. 



!Ji:I BÅSTADS 
l~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-30 1av1 

KS au§ 15 Dnr KS 000605/2019 - 380 

Svar på medborgarförslag - lnformationsskylt om Malenbadets 

historia 

Beskrivning av ärendet Förslag har inkommit från en kommunmedborgare om att sätta upp en 
informationsskylt om Malenbadets historia i anslutning till badets entre. Teknik 
och service tar, tillsammans med kulturavdelningen och Föreningen Gamla 
Båstad, fram skylten och sätter upp den utanför entren till Malenbadet. Skylten 
ska vara på plats inför sommaren 2020. Teknik och service bekostar skylten 
inom befintlig budget. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus, 2020-01-22 
Medborgarförslag, 2019-07-25 

Förvaltningens förslag 1. Teknik och service får i uppdrag att ta fram en informationsskylt om 
Malenbadets historia. 

Beslut 

2. Skylten sätts upp utanför badet och kostnaderna för skylten tas inom budget 
för teknik och service. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Teknik och service får i uppdrag att ta fram en informationsskylt om 
Malenbadets historia. 

2. Skylten sätts upp utanför badet och kostnaderna för skylten tas inom budget 
för teknik och service. 

]usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-01-22 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS000091/2019-100 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag angående informationsskylt om Malenbadet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1 (1) 

1. Teknik och service får i uppdrag att ta fram en informationsskylt om Malen badets historia. 

2. Skylten sätts upp utanför badet och kostnaderna för skylten tas inom budget för teknik 
och service. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag har inkommit från en kommunmedborgare om att sätta upp en informationsskylt om 
Malen badets historia i anslutning till badets entre. Teknik och service tar, tillsammans med 
kulturavdelningen och Föreningen Gamla Båstad, fram skylten och sätter upp den utanför en
tren till Malen badet. Skylten ska vara på plats inför sommaren 2020. Teknik och service bekos
tar skylten inom befintlig budget. 

Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Erik Lilja, förslagsställare 



BÅSTADS l<OMMUN 
l<omrnunstyrelsen 

Informationsskylt om Malenbadets historia 

Som badföreståndare på Malenbadet stöter man ofta på badgäster som ställer frågor om 
Malenbadets historia. När de då får höra att det har arrangerats SM-simtävlingar på 
anläggningen under 60-talet, så är det många som skiner upp i förtjusning. Få är de besökare 
som känner till att det slagits svenska rekord på Malen badet under 60-talet och att det fanns 
en kontrovers kring ifall dessa var giltiga eller inte, detta då bassängens längd hade uppmätts 
till 50,005 meter av dåvarande Ängelholms lantmäterikontor. 

Historiskt sett har Malenbadets varit en viktig plats för Båstadborna, med bland annat ett stort 
pensionat som inrättades så tidigt som 1905, som för tydlighetens skull döptes till "Malens 
hafsbad''. Enligt olika källor ska pensionatet under många år ha varit en central mötespunkt 
för människorna i Båstad med omnejd - men även för långväga turister. 

Det är med detta i åtanke som jag föreslår att det borde upprättas en informationsskylt eller 
liknande, som med bild och text, kan berätta om Malenbadets mångåriga historia. Skylten 
skulle ge ett mervärde till alla de tiotusentals badgäster som besöker Malenbadet vmje år. 
lnformationsskylten skulle kunna placeras i nära anslutning till entren, så att även 
förbipasserande på strandpromenaden kan ta del av informationen. 

Med vänliga hälsningar, 
Eric Lilja 
Badföreståndare, Malenbadet. 

Nanm: Eric Lilja 
Folkbokföringsadress: Lupinvägen 1, 269 38 Båstad. 

Signatur: 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-30 1av1 

KS au§ 16 Dnr KS 001079 /2017 - 350 

Svar på motion - Motionsspår med belysning i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har, 2017-10-12, inkommit med en motion om inrättande av 
motionsspår med belysning i kommunens alla tätorter senast 2026. En tillfällig 
beredning för att ta fram ett fri-tids- och idrottspolitiskt program för vår 
kommun har bildats och alla politiska partier är re-presenterade i denna 
beredning. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger den tillfälliga 
beredningen för framtagande av ett idrotts- och fritidspolitiskt program i 
uppdrag att tillsammans med förvaltningen bereda frågan och ta upp frågan i 
det idrotts- och fritidspolitiska programmet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus, 2010-12-23 
Motion, 2017-10-12 

Förvaltningens förslag 1. Motionen anses besvarad. 

Beslut 

2. Kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för framtagande av ett 
idrotts- och fritidspolitiskt program i uppdrag att tillsammans med 
förvaltningen bereda frågan och ta upp frågan i det idrotts- och fritidspolitiska 
programmet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för framtagande av ett 
idrotts- och fritidspolitiskt program i uppdrag att tillsammans med 
förvaltningen bereda frågan och ta upp frågan i det idrotts- och fritidspolitiska 
programmet. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-12-23 
Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS 001079/2017 - 350 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Motionsspår med belysning i Båstads kommun 

Förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad. 

1 (1) 

2. Kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för framtagande av ett idrotts- och fri
tidspolitiskt program i uppdrag att tillsammans med förvaltningen bereda frågan och ta upp 
frågan i det idrotts- och fri tidspolitiska programmet. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har, 2017-10-12, inkommit med en motion om inrättande av motionsspår med 
belysning i kommunens alla tätorter senast 2026. En tillfällig beredning för att ta fram ett fri
tids- och idrottspolitiskt program för vår kommun har bildats och alla politiska partier är re
presenterade i denna beredning. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger den tillfäl
liga beredningen för framtagande av ett idrotts- och fri tidspolitiskt program i uppdrag att till
sammans med förvaltningen bereda frågan och ta upp frågan i det idrotts- och fri tidspolitiska 
programmet. 

Aktuellt 
Centerpartiet yrkar i sin motion att motionsspåren ska vara minst 2,5 km och att lokala före
ningar ska stå för skötseln. 

l dag finns det följande motionsspår med belysning i kommunen (sköts av kommunen): 
- Båstad, Malenskogen som är 2,8 km 
- Heden i Hemmeslöv som är 500 m 
- Förslöv, bakom Förslövs skola, som är 675 m 

En tillfällig beredning för att ta fram ett fritids- och idrottspolitiskt program för vår kommun 
har bildats och alla politiska partier är representerade i denna beredning. Syftet är att tydlig
göra våra mål och ambitioner för ett rörligt friluftsliv och idrottande. Programmet ska ha en 
balanserad geografisk spridning och i programmet kommer även frågan om elbelysta motions
slingor i alla kommunens tätorter att tas upp. 

Teknik och service 
Hans Paganus, Fastighets- och fritidschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
Teknik och service. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-10-12. 
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Motion kommunfullmäktige Båstad kommun 

Motionsspår med belysning 

Centerpartiet Båstad föreslår att byarna Båstad/Hemmeslöv, Östra 

Karup, Torekov, Västra Karup, Grevie och Förslöv får motionsspår 

om minst 2,5 km med belysning senast 2026. 

Folkhälsa är väsentligt för människans strävan till hög livskvalitet. Bjäre och 
Båstad har många egenskaper som automatiskt gynnar strävan till livskvalitet, men 
allt finns inte av naturens egen kraft. 

I ett samhälle med nära service i form av affärer, sjukvård, hemhjälp, verkstäder 
och allt annat vi behöver i våra liv, krävs också nära möjligheter att röra på 
kroppen. En av de vanligaste metoderna är att promenera sakta, raska vandringar 
och inte minst jogging och intensiv löpträning. 

En inte oväsentlig andel av oss, runt 20 %, har lite svårare att röra på oss, även om 
ambitionen finns. Det är stelhet och värk av olika anledningar som sätter sig i leder 
och muslder. 

Därför bör moti.onsspår vara framkomliga för så många som möjligt. Det som 
underlättar är väl preparerade spår, belagda tex med flis. Och givetvis belysning, 
eftersom kvällsti.d ofta är den förvärvsarbetandes egentid. 

En satsning på motionsspår, som inte varit direkt prioriterat på Bjäre, är 
kostnadskrävande och det behövs ekonomisk planering för att få det att bli 
verksamhet. Därav förslaget på färdigställt i alla byarna under 2026. 

En mängd utredningar, undersölrningar och studier visar rörelsens betydelse för 
folkhälsa och bland det effektivaste vi har är att vi använder våra fötter, allt efter 
egen möjlighet. Vi förutsätter att de medicinska effekterna är väl kända och nöjer 
oss med att be ledamot som är osäker googla eller kontakta någon idrottsförening. 

Skötsel av motionsspåren kan med fördel lämnas till lokala föreningar som med 
intresse och förmåga är väl rustade för uppdraget. 

Follrnälsa är en långsiktig, förebyggande insats som över tiden är invest--d 
mycket god avkastning i just follrnälsa och livskvalitet. ·' 
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Att uppdra till förvaltningen att ta fram planer för etablering av motionsspår enligt 'i · 
ovan beskrivning, med beläggning och belysning och minst 2,5 km sträcka (kan 
givet vara 2xl ,25 km) 

Att planbeskrivning inldusive tidaxel och ekonomisk budget presenteras 
kommunstyrelsen inom 8 månader för att kunna vara underlag för 
budgetprocessen för 2019. 

För Centerpartiet Båstad 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-11-27 
Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 
Dnr: KS 000907 /2019-100 

Årets arbetsplats i Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Förhandlingsutskottet 

Förhandlingsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

1. Utmärkelsen "Årets intraprenör" ersätts med utmärkelsen "Årets arbetsplats" 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Båstads kommun har sedan 2006 utnämnt "Årets medarbetare". Utmärkelsen har årligen getts 
för att "uppmärksamma medarbetare, enskilda eller arbetslag, som i vardagen gör en 
arbetsinsats utöver det vanliga". Utmärkelsen ersattes under 2017 med "Årets intraprenör" 
priset kunde gå till enskilda medarbetare eller arbetslag. 

Framtidens välfärd kräver utveckling av verksamhet, kompetens och nya arbetssätt. 
Arbetsplatser som jobbar med delaktighet, respekterar varandras olikheter, tar ansvar för sin 
hälsa, livsstil och sätter gränser i vardagen samt ger feedback till varandra och 
uppmärksammar framgångar bidrar till kommunens mål och vision. 

Båstads kommuns central samverkansgrupp CESAM tillika skyddskommitte har ställt sig 
positiv till att utmärkelsen ska ersättas enligt bifogat förslag där en arbetsplats 
uppmärksamma istället för enskilda medarbetare. 

Ekonomi 
HR-avdelningen har redan en särskild budget på 25 .000kr som är avsedd för utmärkelsen av 
årets arbetsplats (tidigare årets intraprenör). 

Philipp Seuffer 
HR-chef 

Beslutet ska expedieras till : 
Johan Olsson Swanstein, Kommunstyrelsens ordförande 
Erik Lidberg, Kommundirektör 
Philipp Seuffer, HR-chef 
Deltagare i Centrala samverkansgruppen, CESAM 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utmärkelsen Årets arbetsplats 

Samråd har skett med: 
CESAM centrala samverkansgruppen 



LiTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
KS 000907 /2019-100, beslutat av Kommunstyrelsen 2020-XX-XX 

0 

Arets arbetsplats 

Syfte 
För att sprida goda exempel, uppmuntra till initiativ samt att uppmärksamma och 
premiera goda insatser och resultat har vi infört ett pris "Årets Arbetsplats" i 
Båstads kommun. 

Mål 
Den belönade arbetsplatsen ska ha bidragit till Båstads kommuns utveckling 
kopplat till kommunens mål och vision. 

Kriterier 
Med "årets arbetsplats" menar vi att arbetsplatsen jobbar med att: 

• skapa delaktighet och öppenhet i ett sammanhang av tydliga mål, rutiner 
och roller 

• ta eget ansvar för sin hälsa, livsstil och sätta gränser i vardagen 
• utveckla vår verksamhet, våra kompetenser och prova nya arbetsuppgifter 
• respektera och ta tillvara varandras olikheter 
• ge och få löpande feedback på arbetsplatsen, där framgångar 

uppmärksammas 

Målgrupp 
Utmärkelsen kan delas ut till arbetsplatser i någon av Båstads kommuns 
verksamhetsområden. Utmärkelsen kan ges till en hel verksamhet eller till en 
enskild arbetsplats. 

Jury 
HR-avdelningen hanterar inkomna nomineringar och tar fram tre alternativ för 
juryn som består av kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör samt 
Båstads kommuns ledningsgrupp. 

Prisutdelning 
Utmärkelsen delas ut av kommundirektör i kommunfullmäktige. 

Priset 
Utmärkelsen består av 25000 kr. Pengarna får användas till 
utbildning/kompetensutveckling eller fortsatt utveckling av arbetsplatsen . 

.... ett b&ttre stitt '1tt teva 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Nominering 
Du som är chef eller medarbetare i Båstads kommun är välkommen att nominera 
förslag till årets arbetsplats. Det går lika bra att föreslå sin egen verksamhet som 
någon annan arbetsplats. Förslagen kan lämnas in fram till sista februari varje år 
och utmärkelsen gäller för förgående kalenderår. 
Använd nomineringsblanketten nedan . 

.... ett b~ttre slitt tA.tt ~eva 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

0 

Nominering - Arets arbetsplats 

Jag vill nominera: 

Motivering: 

Skicka in blanketten till HR-avdelningen, via epost: 
bastadhravdelningen@bastad.se 

... ett b&ttre slitt '1tt teva 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-30 1av1 

KS au§ 10 DnrKS000734/2019-900 

Reglemente för krisledningsnämnd - antagande 

Beskrivning av ärendet Under 2019 påbörjades arbete med framtagande av ett reglemente för 
krisledningsnämnden, med syfte att tydliggöra ansvaret och befogenheterna 
vid extraordinära händelser. Krisledningsnämnden kommer inte att hålla 
regelbundna sammanträde, utan sammanträder endast när behov finns - vid 
extraordinära händelser eller vid övningar. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Sammansättningen av krisledningsnämnden föreslås vara densamma som i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta mot bakgrund av att utskottets 
ledamöter och ersättare har stor insyn i den kommunala ekonomiska 
förvaltningen. Det är till stor fördel då krisledningsnämndens beslut kan 
medföra större ekonomiska konsekvenser. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef, Olof Nilsson, 2020-01-17 
Förslag till reglemente för krisledningsnämnden 

1. Anta reglemente för krisledningenämnden. 
2. Uppdatera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med beslutet. 

Christofer Thoren, säkerhets chef och Olof Nilsson, kanslichef föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Anta reglemente för krisledningenämnden. 
2. Uppdatera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med beslutet. 

)usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-01-17. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000734/2019 - 900 

Reglemente för krisledningsnämnd 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Anta reglemente för krisledningenämnden. 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

2. Uppdatera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Under 2019 påbörjades arbete med framtagande av ett reglemente för krisledningsnämnden, 
med syfte att tydliggöra ansvaret och befogenheterna vid extraordinära händelser. Krisled
ningsnämnden kommer inte att hålla regelbundna sammanträde, utan sammanträder endast 
när behov finns - vid extraordinära händelser eller vid övningar. 

Sammansättningen av krisledningsnämnden föreslås vara densamma som i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Detta mot bakgrund av att utskottets ledamöter och ersättare har stor insyn i 
den kommunala ekonomiska förvaltningen. Det är till stor fördel då krisledningsnämndens 
beslut kan medföra större ekonomiska konsekvenser. 

Bakgrund 
Under hösten 2019 aktualiserade säkerhetschef Christofer Thoren behovet av att kommunen 
fastställer ett reglemente för krisledningsnämnden. Krisledningsverksamhet regleras sedan 
tidigare i kommunstyrelsens reglemente, men krisledningsnämnden ska vara ett eget själv
ständigt politiskt organ. 

Aktuellt 
Kommunfullmäktige har att besluta om att inrätta en krisledningsnämnd genom beslut om 
bilagt reglemente för krisledningsnämnden. Reglementet är tematiskt uppdelat i två avsnitt -
Krisledningsnämndens ansvar och uppgifter och Krisledningsnämndens arbetsformer. 

Krisledningsnämndens ansvar och uppgifter 
Krisledningsnämnden har ansvar att fullgöra kommunens uppgifter under extraordinär hän
delse i fredstid enligt 2 kap. Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544). Exempel på kriser, eller extraor
inära händelser, under fredstid kan vara avbrott i energiförsörjningen, storm och oväder eller 
smittor. När det inte är fredstid och det råder höjd beredskap så har kommunstyrelsen det 
geografiska områdesansvaret och ska säkerställa att samhällsviktiga funktioner fungerar. 

Krisledningsnämnden har ett omfattande mandat under extraordinära händelser och kan helt 
överta ansvaret för verksamheter från andra nämnder. Nämnden ska även samordna åtgärder 
med andra aktörer och hålla invånarna informerade om händelseutvecklingen. 

Krisledningsnämndens arbetsformer 

200117\fcll talet lrnn inte representeras i angivet format. \s 



2 (2) 

Krisledningsnämndens arbetsformer är till stora delar identiska med övriga nämnder i den 
politiska organisationen. Den stora skillnaden är att ordförande har ett större ansvar, då det är 
denne som initierar att nämnden ska träda i kraft samt samordnar nämndens planering till
sammans med förvaltningen. 

Förvaltningen gör bedömningen att sammansättningen av ledamöter och ersättare i krisled
ningsnämnden bör vara samma som i kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta på grund av att 
utskottets koppling till kommunstyrelsen, som bland annat har hand om den ekonomiska för
valtningen - vilket är till fördel då krisledningsnämndens beslut kan medföra stora ekono
miska konsekvenser. Mot bakgrund av att ledamöter och ersättare ska vara samma som i ar
betsutskottet behöver kommunfullmäktige inte besluta om val av ledamöter, annat än bekräfta 
reglementets skrivning genom beslut. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service, säkerhetschef 
Kommunkansli, författningssamlingen 
Kommundirektör 
Krisledningsnämndens ledamöter och ersättare 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till reglemente för krisledningsnämnden 

Samråd har skett med: 
Säkerhetschef 



[i1,l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Antagen av kommunfullmäktige 2020-XX-XX, §X. Dnr: KS 000734/19-901 

Reglemente för Krisledningsnämnden i Båstads kommun 

Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 kap. 2 §,reglerar att det i varje kommun ska 
finnas en krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i 
fredstid. 

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär 
en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. Syftet med att 
krisledningsnämnden träder i kraft är att minimera skador på invånare och personal samt 
egendom. Nämnden kan bara verka under extraordinära händelser vilket innebär att det ej 
får vara längre än nödvändigt för att lösa den uppkomna händelsen. 

Utöver bestämmelserna i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, som reglerar 

· krisledningsnämndens verksamhet, ska kommunallagens (2017:725) bestämmelser 
tillämpas. 

Krisledningsnämndens ansvar och uppgifter 

1 §Ansvar 
Krisledningsnämnden har ansvar att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i 
fredstid enligt 2 kap Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Med extraordinär händelse avses enligt lagen en sådan händelse som avviker från det 
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en region. 

2 §Verksamhetens igångsättande och upphörande 
Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att 
nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske. Har ordföranden i 
krisledningsnämnden förhinder träder vice ordförande i dennes ställe. Har bägge vice 
ordförandena förhinder beslutar istället ordinarie ledamot av krisledningsnämnden i 
ordning efter levnadsålder. 

Om krisledningsnämnden anser att det inte föreligger förutsättningar för dess verksamhet, 
får nämnden besluta att den ska träda ur funktion. Kommunstyrelsen får, när 
krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte 
längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Ett sådant beslut kan även fattas av 
kommunfullmäktige. 

3 § Befogenheter 
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är 
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. När 
förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har 



övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 

Om kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, när krisledningsnämndens verksamhet 
som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, beslutar att 
krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra, återgår de verksamhetsområden som 
krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. 

4 § Samordning 
Krisledningsnämnden ska inom kommunens geografiska område verka för att de 
krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en extraordinär händelse i 
fredstid samordnas och att informationen till allmänheten samordnas. 

5 § Bistånd mellan kommuner och kommuner och regioner 
Kommunen får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och regioner som drabbats av 
en extraordinär händelse i fredstid samt bistå annan kommun eller annan region med 
hälso- och sjukvårdsresurser vid extraordinär händelse i omfattning enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:736). Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig 
ersättning av den andra kommunen eller regionen. När en enskild persons vistelse i en 
kommun är föranledd av en extraordinär händelse, har vistelsekommunen rätt till 
ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära händelsen. 

Krisledningsnämnden kan under en extraordinär händelse besluta om begränsat 
ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. 

Uppgifter enligt övrig speciallagstiftning 

6 § Personuppgiftsansvar 
Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR 
(General Data Protection Regulation) för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker inom verksamheten. 



l<risledningsnämndens arbetsformer 

Sammansättning 

7 § Sammansättning 
Krisledningsnämnden består av ledamöter och ersättare från kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Kommunstyrelsens ordförande är tillika krisledningsnämndens ordförande. Vice 
ordförandena i kommunstyrelsen är tillika vice ordförande i krisledningsnämnden. 

Ordförande och vice ordförandena utgör krisledningsnämndens presidium. 

8 § Ordföranden 
Det åligger krisledningsnämndens ordförande att: 

1. Planera och leda nämndens arbete och sammanträde 
2. Kalla till sammanträde 
3. Tillse att ärenden som ska behandlas har beretts 

Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till 
nämnden. 

9 § Ersättare för ordföranden 
Om varken ordförande eller vice ordförandena kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 

Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden 
har utsetts. 

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

Sammanträden 

10 §Tidpunkt för sammanträde 
Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

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

11 §Kallelse till sammanträde 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet. 

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

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



12 § Närvarorätt 
Krisledningsnämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
nämnden att närvara vid nämndens sammanträden. 

Närvarorätten enligt första stycket gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot 
någon enskild. 

Krisledningsnämnden får utöver detta bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden. 

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

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

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

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

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

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

15 §Förhinder och inkallande av ersättare 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare. Den ersättare 
kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

16 §Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

17 § Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill lämna skriftlig 
motivering, ska ledamoten lämna motiveringen till sekreteraren före justeringen av 
protokollet. 

18 § Delgivning 
Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, verksamhetsområdeschef, 
nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-30 1av1 

KS au§ 11 DnrKS000040/2020-100 

Införande av flaggdag på Birgit Nilssons födelsedag 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), har väckt ett 
ärende om införande av lokal flaggdag till minne av Birgit Nilsson. Flaggdagen 
ska vara den 17 maj, vilket är Birgits födelsedag. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Birgit Nilssons gärning har tidigare uppmärksammats av Båstads kommun och 
inrättande av en lokal flaggdag kan skapa möjligheten att årligen 
uppmärksamma Birgits gärning för bygden. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2020-01-17 
Förslag om kommunal flaggdag 

Förvaltningens förslag 

1. Tillstyrka kommunstyrelsens ordförandes förslag om införande av flaggdag 
på Birgit Nilssons födelsedag den 17 maj. 

2. Beslutet om lokal flaggdag gäller från och med 2020. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Tillstyrka kommunstyrelsens ordförandes förslag om införande av flaggdag 
på Birgit Nilssons födelsedag den 17 maj. 

2. Beslutet om lokal flaggdag gäller från och med 2020. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-01-17. 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000040/2020 - 100 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Införande av flaggdag på Birgit Nilssons födelsedag 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1 (2) 

1. Tillstyrka kommunstyrelsens ordförandes förslag om införande av flaggdag på Birgit Nils
sons födelsedag den 17 maj. 
2. Beslutet om lokal flaggdag gäller från och med 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), har väckt ett ärende om infö
rande av lokal flaggdag till minne av Birgit Nilsson. Flaggdagen ska vara den 17 maj, vilket är 
Birgits födelsedag. 

Birgit Nilssons gärning har tidigare uppmärksammats av Båstads kommun och inrättande av 
en lokal flaggdag kan skapa möjligheten att årligen uppmärksamma Birgits gärning för bygden. 

Aktuellt 
Kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), har väckt ett ärende om införan
det av en lokal flaggdag för att hylla den bortgångne operasångerskan Birgit Nilsson. Förslaget 
är att flaggdagen blir den 17 maj, vilket är Birgit Nilssons födelsedag, och att dagen kan använ
das för att belysa Birgits gärning. Birgit Nilsson har tidigare uppmärksammats i Båstads kom
mun genom Birgit Nilssons plats, där även operasångerskans staty av Ulla och Gustav Kratiz 
finns. 

Kommunen har ingen lokal flaggdag sedan tidigare, utan flaggning sker på de allmänna flagg
dagarna eller i samband med officiella besök och dylikt. Allmänna flaggdagar regleras i Förord
ning {1982:270) om allmänna flaggdagar, men kommunen har en möjlighet att införa lokala 
flaggdagar. Exempel på lokala flaggdagar som är vanligt förekommande är skolavslutning, In
ternationella Kvinnodagen och grannländers nationaldagar. 

Mot bakgrund av ovanstående finner förvaltningen inga hinder till kommunalrådets förslag om 
införande av en lokal flaggdag till minne av Birgit Nilsson. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Flaggning utförs av officiell flagghalare inom verksamhtesområdet Teknik och service. En 
mindre kostnad kan förekomma år då flaggdagen infaller på helgdag. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 

200117\fol! talet J<an inte representeras i angivet format.\s 



Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service, flagghalare 
Bildning och arbete, kulturstrateg 

Samråd har skett med: 
Kommundirektör 

2 (2) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Till minne av Birgit Nilsson - Förslag 

om kommunal flaggdag 

Birgit Nilsson var född och uppvuxen här på Bjäre. Hennes livshistoria är som en 
riktig saga. Med enträgen vilja och mycket mod blev hon en av världens absolut 
bästa operasångerskor. Hennes röst fortsätter att väcka både beundran och 
musikalisk njutning. 

Birgit Nilssons museum, sällskap och stiftelse gör stora insatser för att bevara de 
musikaliska skatterna och bidrar mycket positivt till vårt lokala kulturliv. 

Birgit Nilsson var och förblir en fantastik ambassadör för vår kommun. För att 
hedra minnet av Birgit Nilsson och även visa på hennes betydelse för Bjäre och vår 
kommun föreslår jag att Birgit Nilssons födelsedag den 17:e maj blir en kommunal 
flaggdag. 

Jag föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att göra 
den 17:e maj till en kommunal flaggdag . 

... ett b~ttre slitt u.tt iev~ 



1µ:1 BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-30 1av1 

KS au§ 12 Dnr KS 000948/2019 - 903 

Arbetsordning för kommunfullmäktige - revidering 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges arbetsordning fastställdes 2014 och har sedan dess 
genomgått smärre revideringar. I förslaget finns ett antal revideringar av 
nuvarande styrdokument med syfte att skapa större flexibilitet, förtydliga 
regelverket och förenkla för folkvalda och förvaltningen. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Arbetsordningen kommer att genomgå fler förändringar i framtiden, där ett 
uppdrag finns om översyn av medborgarförslagsmodellen. Arbetsordningen 
behöver skapa rätt villkor för dagens och framtidens folkvalda. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Johan 
Peterson, 2020-01-17 
Förslag på förändringar i arbetsordningen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta den uppdaterade arbetsordningen för 
kommunfullmäktige. 

2. Arbetsordningen träder i kraft 2020-02-26. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta den uppdaterade arbetsordningen för 
kommunfullmäktige. 

2. Arbetsordningen träder i kraft 2020-02-26. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-01-17 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000948/2019 - 903 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta den uppdaterade arbetsordningen för 
kommunfullmäktige. 

2. Arbetsordningen träder i kraft 2020-02-26. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Kommunfullmäktiges arbetsordning fastställdes 2014 och har sedan dess genomgått smärre 
revideringar. I förslaget finns ett antal revideringar av nuvarande styrdokument med syfte att 
skapa större flexibilitet, förtydliga regelverket och förenkla för folkvalda och förvaltningen. 

Arbetsordningen kommer att genomgå fler förändringar i framtiden, där ett uppdrag finns om 
översyn av medborgarförslagsmodellen. Arbetsordningen behöver skapa rätt villkor förda
gens och framtidens folkvalda. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktiges arbetsordning beslutades i fullmäktige i september 2014 ( KF § 199) och 
har sedan dess genomgått en del förändringar gällande bland annat talartider, beredningsar
bete och presidiets roll. Sedan inledningen av mandatperioden har dialog förts mellan kom
munfullmäktiges presidium och förvaltningen om översyn av kommunfullmäktiges arbetsord
ning, för att göra smärre men ändock viktiga förändringar. 

Aktuellt 
Föreslagna förändringar, vilka återfinns i bilagd förteckning, syftar till att möjliggöra för ett 
mer flexibelt arbetssätt, förtydliga församlingens regler och förenkla för folkvalda i försam
lingen. 

Flexibilitet 
Kommunfullmäktiges sammantr~desplanering och placeringsordning detaljregleras i arbets
ordningen, vilket inte möjliggör för att skapa en flexibilitet som behövs för att förbättra villko
ren för förtroendevalda. Avsteg har gjorts, efter beslut i församlingen, för exempelvis samman
trädesplaneringen, då det har varit viktigt att säkerställa kvaliteten på beredningen och skapa 
goda villkor för förtroendevalda (exempelvis genom att möten ej äger rum under skollov). 

Gällande placeringen i Sessionssalen har önskemål kommit från ledamöter genom mandatpe
rioderna. Dessa har ej kunnat hörsammas, då arbetsordningen är tydlig i sin reglering. Enda 
förändring som har gjorts är att gruppledare har placerats på främre raden, för att stödja par
tierna i deras arbete. 

Genom att ta bort detaljregleringarna kommer fullmäktigeförsamlingens möjligheter att hitta 
nya arbetssätt öka. 



2 (2) 

Förtydliga 
Kommunfullmäktige har under en mandatperiod provat att reglera talartiden, och teknisk ut
rustning har köpts in för att underlätta för talarna och presidiet. Regleringen i arbetsordningen 
följer dock ej den praxis som arbetats fram av föregående mandatperiods fullmäktigepresi
dium, och därav föreslås att praxisen ersättare nuvarande lydelse. Ett tillägg görs om att talar
tiden förlängs från fyra till fem minuter. 

Utbytet av replik har inte reglerats i arbetsordningen annat än att det är inlägg om en minut. 
Förslaget är nu att replikskifte kan ske fyra gånger innan fullmäktige återgår till ordinarie ta
larordning. Det innebär att talare A kan begära replik på talare B. Talare B kan då få ett gen
mäle, som kan mötas av en slutreplik från talare A och slutligen ett slutgenmäle från talare B. 

Inlämnande av frågor regleras idag till arbetsdagen innan, vilket har skapat en del svårigheter 
att få fram svar inom rätt tid då frågorna ibland är många men också komplicerade. Möjlighet
en att ställa frågor är ett viktigt instrument i interpellationsinstitutet, men om svar ska lämnas 
på kort varsel riskerar det att svaren inte är tillräckligt förberedda. Genom att införa reglering 
om tre arbetsdagar innan får ansvariga förtroendevalda tillräckligt med tid för att bereda 
ärendet. 

Förenkla 
Motioner, interpellationer och frågor regleras idag med att de ska vara egenhändigt under
tecknade. Formkravet innebär att handlingarna ska signeras innan dessa tas upp för behand
ling, vilket skapar ett moment där den folkvalde måste ta sig till kommunkontoret för att fär
digställa handlingen. Förändringen att ta bort formkravet innebär en förenkling för folkvalda 
och förvaltning då det extra signeringsmomentet försvinner. 

Smärre förändringar, utöver ovan nämna, återfinns i bilagd handling. 

Framtid 
Kommunfullmäktiges arbetsordning kommer att genomgå en del förändringar under inneva
rande mandatperiod. Ett arbete pågår med översyn av medborgarförslagsmodellen, tra fram 
en struktur för allmänhetens frågestund och hur digitaliseringen kan möjliggöra för att för
bättra villkoren för folkvalda i fullmäktigeförsamlingen. 

Ekonomi 
Förändringen i arbetsordningen medför ej några ekonomiska konsekvenser. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Författningssamlingen 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, kommunfullmäktiges sekreterare 

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag på förändringar i arbetsordningen. 

Samråd har skett med: 
Gruppledare i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktiges ordförande. 



[HJ BÅSTADS_ 
~ KOMMUN 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Senast ändrad: 2020-01-17 

Förslag på förändringar av kommunfullmäktiges arbetsordning 

1 (5) 



~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Tid och plats för sammanträdena (5 kap 7-11 §§) 

10 §Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli 
och augusti månad. Sammanträdena äger rum fjärde onsdagen i 
månaden förutom i december månad, som bestäms av fullmäktiges 
presidium. 

Är den sålunda bestämda dagen helgdag eller dag före helgdag eller är 
det annars påkallat av särskilda skäl hålls sammanträdet i stället 
närmast föregående helgfria onsdag eller på annan dag, som 
ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena. 

Placeringsordning 

22 § Ledamöterna, utom presidiet och kommunalrådet, placeras i 
Sessionssalen i den ordning som fastställts vid länsstyrelsens slutgiltiga 
röstsammanräkning över kommunfullmäktigevalet. 

För övriga bestämmer fullmäktiges ordförande placeringsordningen. 

Protokolljusterare (5 kap 61 §) 

24 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av 
protokollet från sammanträdet. 

Sedan uppropet har förrättats enligt 23 §,väljer fullmäktige två 
ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från 
sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 
röstsammanräkningar. 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Senast ändrad: 2020-01-17 

Tid och plats för sammanträdena (5 kap 7-11 §§) 

10 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli 
och augusti månad. Sammanträdena äger rum enligt 
kommunfullmäktiges beslutade sammanträdesplanering. 

Placeringsordning 

22 § Ledamöternas placering i Sessionssalen beslutas av ordförande i 
samråd med kommunfullmäktiges presidium. 

Protokolljusterare (5 kap 61 §) 

24 § Kommunfullmäktige beslutar om tiden och platsen för justeringen 
av protokollet från sammanträdet. 

Sedan uppropet har förrättats enligt 23 §,väljer fullmäktige två 
ledamöter - en från majoriteten och en från oppositionen - att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet 
och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 
röstsammanräkningar. 
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Yttranderätt vid sammanträde ( 4 kap 18 § första stycket och 
19 §, 5 kap 53 § och 56 §) 

29 §Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. 

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som 
förekommer vid sammanträdena. 

Talarordning och ordningen vid sammanträdet 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till 
ett kort inlägg på högst en minut för replik (ett genmäle) med anledning 
av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som 
har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Senast ändrad: 2020-01-17 

Yttranderätt vid sammanträde ( 4 kap 18 §första stycket och 
19 §, 5 kap 53 § och 56 §) 

29 §Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. 

F4llmäktiges sekreterare och kanslichef får yttra sig om lagligheten av 
det som förekommer vid sammanträdena. 

·------------~·----·· -----·------------·---
Talarordning och ordningen vid sammanträdet 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till 
ett kort inlägg på högst en minut för replik O med anledning av vad en 
talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då 
begäran om att få göra inlägget framställs. 

En ledamot vars anförande föranleder en replik har rätt att med 
anledning av detta få ordet för ett genmäle. Varje talare får högst två 
tillfällen till replik och/ eller genmäle, det vill säga högst fyra inlägg p_" 
samma huvudanförande. Efter det gäller den ordinarie ordningen. 

·--·---·-·-·-··-·-··---·--·---------·------·---·-·--·----·----·-··-·-·--·-----· il-------------··-·-·-----··---·--··-·---·-·-·----·--·--·-··--·---·--·--------

Talarordning och ordningen vid sammanträdet 

30 a § Den som gör sitt partis första inlägg har fem minuter till 
förfogande för sitt första inlägg, tre minuter för andra inlägget samt en 
minut för tredje inlägget. Nästa talare från samma parti har tre minuter 
för sitt första och andra tillägg följt av en minut för tredje inlägget. 

För ärenden som mål, budget och bokslut kan kommunfullmäktige anta 
särskilda regler som beslutas vid respektive sammanträde. 

Talarordning och ordningen vid sammanträdet 

30 a § Den som har ordet får tala i högst fem minuter. 

Talartid vid ärenden som behandlar mål, budget och bokslut beslutas av 
ordförande i samråd med presidiet och gruppledarna. 
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Motioner (5 kap 23 § 2 p) 

35 §En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 
eller flera ledamöter. 

Interpellationer (5 kap 49-53 §§) 

37 § En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad 
av en ledamot. Interpellationen bör avlämnas till kommunkansliet senast 
arbetsdagen före sammanträdesdagen då den är avsedd att framställas 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Senast ändrad: 2020-01-17 

Motioner (5 kap 23 § 2 p) 

3 5 § En motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera 
ledamöter. 

Interpellationer (5 kap 49-53 §§) 

37 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 
Interpellationen bör avlämnas till kommunkansliet senast arbetsdagen 
före sammanträdesdagen då den är avsedd att framställas 

_______ . ..._ __ -------

Frågor (5 kap 54-56 §§) 

38 § En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 
ledamot. Frågan ska ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med en 
kort inledande förklaring. 

Den ska ges in till kommunkansliet senast arbetsdagen före det 
sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

Allmänhetens frågestund 

I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens 
frågestund ska förekomma. Uppgift härom ska också tas in i 
ortstidningarna. 

Frågor (5 kap 54-56 §§) 

38 § En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Frågan 
ska ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med en kort inledande 
förklaring. 

Den ska tillställas kommunkansliet klockan 10:00 senast tre arbetsdagar 
före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

Allmänhetens frågestund 

I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens 
frågestund ska förekomma. 
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Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att skriftlig kallelse till sammanträdena 
utfärdas. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

Kallelse ska på lämpligt sätt skickas till ledamöterna i så god tid som 
möjligt och senast fem dagar före sammanträdet. Kallelsen bör åtföljas 
av föredragningslista och därtill hörande handlingar enligt ordförandens 
bedömning. 

Kallelse 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Senast ändrad: 2020-01-17 

Ordföranden ansvarar för att kallelse till sammanträdena 
utfärdas. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

Kallelse ska på lämpligt sätt skickas till ledamöterna i så god tid som 
möjligt och ledamöterna ska kallas till sammanträde minst en vecka före 
sammanträdesdagen, i enlighet med kommunallagen 5 kap 15 §. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och därtill hörande 
handlingar enligt ordförandens bedömning. 

Beslutsunderlag bör vara ledamöterna tillhanda senast 5 kalenderdagar 
före sammanträdesdagen. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-30 1av2 

KS au§ 17 Dnr KS 000089 /2019 - 100 

Svar på motion - Utökad samverkan med den ideburna sektorn 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade 2019-01-29 om att Båstads kommun ska verka för 
en utveckling av samarbetet med den ideburna sektorn, samt att Båstads 
kommun tar ett initiativ för att skapa en överenskommelse med den ideburna 
sektorn. Förvaltningens intention är i linje med motionärernas i denna fråga. 
Precis som det står i motionen anser förvaltningen att ett förstärkt samarbete 
mellan kommunen och den ide burna sektorn kommer att bidra till inkludering, 
öppenhet och ett mer demokratiskt samhälle. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Samverkan med den ideburna sektorn kan utformas på många sätt. 2010 
beslutade kommunfullmäktige att medfinansiera byutvecklingsprojektet 
"Torekov året runt". En annan samverkansform som också har varit föremål för 
beslut i kommunfullmäktige är införandet av byarådslag. 2019-06-19 gav 
kommunfullmäktige förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en utredning med 
tillhörande styrdokument för hur byarådslag kan genomföras. Under samma 
ärende beslutade kommunfullmäktige även att införa en årlig busstur där 
fullmäktigeledamöterna besöker den ideburna sektorn, i form av kommunens 
olika föreningar. Detta är konkreta exempel på hur kommunen samverkar med 
den ideburna sektorn efter det att motionen inkom. 

Iden om att Båstads kommun söker ett partnerskap med den ideburna sektorn, 
som motionärerna föreslår, anser förvaltningen är en god ide men att det är en 
fråga som bör behovsprövas. Information om hur en sådan samverkan, 
Jdeburet Offentligt Partnerskap (IOP), bör utformas finns i bilagan SKR:s 
(tidigare SKL) rapport "Utveckla ideburet offentligt partnerskap i kommuner, 
landsting och regioner". Förvaltningen föreslår utifrån detta att motionen 
bifalls samt att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att tydliggöra 
samverkansbehoven i kommunen, samt att Båstads kommun tar ett initiativ för 
att skapa en överenskommelse med den ideburna sektorn. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Johan 
Peterson, 2020-02-03 

Motion, 2019-01-29 

1. Motionen bifalls. 
2. Uppdra åt förvaltningen att tydliggöra det samverkans behov som finns 
mellan kommun och den ideburna sektorn 
3. Uppdra åt förvaltningen att arbeta fram former för hur en överenskommelse 
mellan dessa parter kan ta form. 

]usterandes signaturer UtdraE'sbestvrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-30 2 av 2 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta : 

1. Motionen bifalls. 

2. Uppdra åt förvaltningen att tydliggöra det samverkans behov som finns 
mellan kommun och den ideburna sektorn 

3. Uppdra åt förvaltningen att arbeta fram former för hur en överenskommelse 
mellan dessa parter kan ta form. 

]usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-01-23 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000089/2019 - 100 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Utökad samverkan med den ideburna sektorn 

Förslag till beslut 
1. Motionen bifalls. 
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2. Uppdra åt förvaltningen att tydliggöra det samverkans behov som finns mellan kommun och 
denideburnasektorn 

3. Uppdra åt förvaltningen att arbeta fram former för hur en överenskommelse mellan dessa 
parter kan ta form. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet motionerade 2019-01-29 om att Båstads kommun ska verka för en utveckling av 
samarbetet med den ide burna sektorn, samt att Båstads kommun tar ett initiativ för att skapa 
en överenskommelse med den ideburna sektorn. Förvaltningens intention är i linje med mot
ionärernas i denna fråga. Precis som det står i motionen anser förvaltningen att ett förstärkt 
samarbete mellan kommunen och den ideburna sektorn kommer att bidra till inkludering, öp
penhet och ett mer demokratiskt samhälle. 

Samverkan med den ideburna sektorn kan utformas på många sätt. 2010 beslutade kommun
fullmäktige att medfinansiera byutvecklingsprojektet "Torekov året runt". En annan samver
kansform som också har varit föremål för beslut i kommunfullmäktige är införandet av 
byarådslag. 2019-06-19 gav kommunfullmäktige förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en 
utredning med tillhörande styrdokument för hur byarådslag kan genomföras. Under samma 
ärende beslutade kommunfullmäktige även att införa en årlig busstur där fullmäktigeledamö
terna besöker den ide burna sektorn, i form av kommunens olika föreningar. Detta är konkreta 
exempel på hur kommunen samverkar med den ide burna sektorn efter det att motionen in
kom. 

Iden om att Båstads kommun söker ett partnerskap med den ide burna sektorn, som motion
ärerna föreslår, anser förvaltningen är en god ide men att det är en fråga som bör behovsprö
vas. Information om hur en sådan samverkan, Ideburet Offentligt Partnerskap (IOP), bör ut
formas finns i bilagan SKR:s (tidigare SKL) rapport "Utveckla ide buret offentligt partnerskap i 
kommuner, landsting och regioner". Förvaltningen föreslår utifrån detta att motionen bifalls 
samt att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att tydliggöra samverkans behoven i 
kommunen, samt att Båstads kommun tar ett initiativ för att skapa en överenskommelse med 
den ideburna sektorn. 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna 
Kommundirektör 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-01-29 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 



Utveckla ideburet offentligt 
partnerskap i kommuner 
landsting och regioner 
RAPPORT FRÅN UTVECKLINGSARBETET 2017 

Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 



Förord 
Under 2017 har SKL tillsammans med engagerade kommuner, landsting/ 
regioner och samverkande organisationer i civilsamhället skapat lokala och 
regionala partnerskap för samarbete kring komplexa samhällsutmaningar. 

Utvecklingsarbetet har tagit avstamp i samverkansmodellen ldeburet Offentligt 
Partnerskap (JOP) som utgör ett alternativ till bidragsfinansierad verksamhet 
och/eller upphandling av civilsamhällesorganisationer. 

Under 2017 års utvecklingsarbete har särskild vikt lagts vid att de partnerskap 
som utvecklats ska hålla för juridisk granskning och att de anpassats till lokala 
och regionala behov och förutsättningar. 

Rapporten beskriver steg för steg hur partnerskapssamarbete kan byggas upp. 
Som bilaga återfinns tre exempel på partnerskapsdokument som tagits fram 
under 2017 års utvecklingsarbete; från Laholms kommun, Ti1ru-å kommun och 
Landstinget Sörmland/Flens kommun med samarbetande civilsamhällesorgani
sationer. Förhoppningen är att rapporten kan tjäna som inspiration och stöd för 
hur lokala och regionala partnerskapssamarbeten kan utformas. 

Rapport är författad av Anna-Karin Berglund, SKL, Helena Linde, SKL 
förbundsjurist, samt Mathias Sylvan, upphandlingsjurist. 

Stockholm, 2018-04-24 

Lennart Hansson 

Avdelningen för ekonomi och styrning 
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KAPITEL 

Utveckla ldeburet Offentligt 
Partnerskap - IOP 
Under 2017 har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört ett utvecklings
arbete kring Ideburet Offentligt Partnerskap (IOP) 1• SKLs kongress beslut för 
perioden 2016-2019 har varit vägledande för arbetet med att utveclda hållbara 
samverkansrelationer med civilsamhället: 

"SKL ska inleda ett systematiskt arbete med att utveckla modellerför 
långsiktiga hållbara relationer mellan, kommuner, landsting och regioner samt 
civilsamhällets ideella och ideburna organisationer utifrån att dessa utgör en 
tredje seldor vid sidan om den kommunala organisationen och aktörerna på 
olika marknader. " 

Bland den mångfald av samverkansrelationer som växer fram i landets kom
muner, landsting och regioner uppfattas IOP som en samarbetsmodell i mellan
zonen mellan stöd/bidrag till det självständiga civilsamhället och regelrätt 
köp/upphandling av ideburna organisationers tjänster och verksamheter. 

BIDRAG 

Partn rskap 

KÖP 

SKLs utgångspunkter för utvecldingsarbetet med IOP under 2017 har varit att 
det ska skapa mervärde och samhällsnytta för kommunen ("kommun" används 
fortsättningsvis som samlingsbegrepp för samtliga SKLs medlemmar; kommu
ner, landsting och regioner); att det ska ge verktyg för att hantera komplexa 
frågor, bidra till innovativa lösningar, identifiera lagliga möjligheter samt till
varata de särskilda mervärden som de ideburna organisationerna erbjuder. 

1 2010 utformade Paraplyorganisationen Forum för ideburna organisationer inom det sociala 
området några kriterier för IOP. Genom 2017 års utvecklingsarbete med IOP har kriterierna 
utvecklats vidare. 
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Ambitionen har varit att ta fram exempel på partnerskapslösningar som passar 
kommuner och civilsamhällesorganisationer och som kan utgöra inspiration och 
lärande exempel för lokala och regionala IOP. Under året har 10 kommuner och 
4 landsting/regioner deltagit vid fyra nationella träffar för lärande, erfarenhets
utbyte och juridiskt stöd, parallellt som förberedande dialoger, planering och 
design av partnerskap bedrivits på hemmaplan i samarbete mellan kommunen 
respektive landstinget/regionen och deltagande civilsamhällesorganisationer. I 
dagens läge (april 2018) finns ännu inte ett tydligt lagrum för Ideburet Offent
ligt Partnerskap - IOP. Juridiska oklarheter kring IOP har utgjort och utgör fort
farande ett hinder för att utveckla och intensifiera samarbetet med civilsamhället 
lokalt och regionalt. Därför har SKL utformat utvecklingsarbetet kring IOP 
2017 med stöd och hjälp av jurister för att identifiera ett handlingsutrymme och 
lagrum för vart och ett av de enskilda partnerskapssamarbeten som tagits fram. 

1.1 SKLs kriterier som stöd för partnerskap - IOP 

SKLs har under 2017 års utvecklingsarbete identifierat följande kriterier som 
stöd för IOP2

: 

• Partnerskapet IOP är inte del av grundfinansieringen till civilsamhällets 
organisationer (normerat föreningsbidrag) 

• Partnerskapet IOP är inte ett köp av tjänst eller verksamhet, utan en 
samfinansierad insats eller verksamhet med ambitionen att utvecklas 
och fungera över tid. 

• Partnerskapet IOP bygger på ett gemensamt samverkansbehov 
• Partnerskapet IOP är med fördel ett led i ett politiskt program eller plan 

där civilsamhället lyfts fram som samarbetspartner 
• Partnerskapet IOP:s verksamhet/insatser detaljregleras ej av kommunen 

(LOU) 
• Partnerskapet IOP:s verksamhet/insatser detaljregleras ej av kommunen 

(LOU) 
• I partnerskapet IOP har den offentliga organisationen och den ideburna 

organisationen ett gemensamt engagemang, ägarskap och styrning 
• I en marknadssituation är det angeläget att partnerskapet IOP tydliggörs 

i skrift och handling som samfinansierad och ömsesidig 
samverkansrelation 

• Partnerskapet IOP avses pågå under längre tid och utvecklas genom 
gemensam uppföljning, utvärdering och i gemensamma beslut 

2 Jmf Forum för ideburna organisationer inom det sociala området 
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KAPITEL 

Steg för steg till samarbete i 
partnerskap 
2.1 Förankra förarbetet 

"Viktigt att man har ett politiskt beslut i bakgrunden så att man känner stöd" 
(Lars Backlund, Timrå kommun) 

"För vår del har det varit väldigt bra med en beslutad policy 0111 JOP (och en 
politisk vilja) så att vi vet hur vi kan arbeta med detta. " (Karin Linkhorst, 
Linköpings kommun) 

"För oss var det mycket positivt att när första kontakten/första samtalet genom
fördes, var BADE ansvarig politiker och ansvarig tjänsteman fi·ån kommunen 
med. Det varföranla·at i kommunstyrelse och vi kunde förutsättningslöst bö1ja 
skissa på innehållet." (Christina Thonman, Söråkers Folkets Hus) 

Innan dialog och förarbete kring ett eventuellt partnerskapssamarbete kan 
påböijas, behöver kommunen fatta beslut och därmed skicka en tydlig signal 
såväl till förvaltning som till civilsamhället att det finns en ambition att under
söka möjligheter till samarbete, samt att ta fram underlag för beslut om sam
arbete i partnerskap. 

Det inledande beslutet som anger starten fattas lämpligen i styrelse, nämnd eller 
fullmäktige. Det är till stor hjälp om beslutet inte lägger fast för mycket detaljer 
kring hur partnerskapet ska utformas. Beslutet bör vara att uppdra att i dialog 
med civilsamhällets organisationer utforska möjligheterna för partnerskap och 
om underlag finns, att arbeta fram förslag till avtal/överenskommelse om part
nerskap, dvs. ett gemensamt dokument som kan utgöra underlag för beslutet att 
starta partnerskapssamarbetet. 

2.2 Tydliggör samverkansbehov 

Vilka samhällsutmaningar skulle tjäna på att vi samverkade i partnerskap? 
Frågor som är särskilt lämpade för partnerskapssamarbete med civilsamhället är 
ofta komplexa dvs. det finns inte några färdiga lösningar, eller välfärdstjänster 
som kan köpas/upphandlas. Komplexa frågor har inga enkla svar utan är flerdi
mensionella och kräver att kommunen tillsammans med civilsamhällesorgani
sationer och andra berörda aktörer möts för att tillsatmnans söka lösningar, 
testa, utvärdera och utveckla i samarbete. När frågan är komplex får man till
sammans "skapa vägen medan man går den". 

Den komplexa frågan och utmaningen kan t ex. vara att ensamheten och ohälsan 
ökar bland äldre, att arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030 förutsätter 
samarbete mellan en mångfald aktöre1', eller att barn och unga i utsatta områden 
riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk. 
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Det viktiga i detta första steg är att identifiera frågan som kan vara svårlöst och 
som uppenbart skulle tjäna på att kommun och civilsamhällesorganisation(-er) 
samarbetade i partnerskap. 

2.3 Bjud in till medskapande idemöte 

"Om man bjuder in till förutsättningslösa samtal om komplexa problem så 
måste det finnas en beredskap att kunna starta upp samarbeten som kommer 
fram av detta. " (Karin Linkhorst, Linköpings kommun) 

När samhällsutmaningen väl är identifierat uppstår frågor kring vilka organi
sationer/föreningar som kan vara relevanta att inleda samtal med? Hur kommu
nen ska gå till väga för att få kontakt med intresserade samarbetspartners i stora 
såväl som små civilsamhällesorganisationer och sammanslutningar? 

En god start kan vara att bjuda in till idemöte med civilsamhällets alla intresse
rade organisationer. Utforma gärna en öppen inbjudan till mötet med en fråga 
som skapar nyfikenhet och engagemang, tex. "Vad skulle bli möjligt om vi 
samarbetade kring x.x i vår kommun?" Vid detta första möte är det angeläget att 
bejaka alla deltagare som valt vara med och bidra med sina samverkansideer 
och samtidigt, att inte ge några utfästelser om att alla dessa ideer ska leda fram 
till konkret partnerskapssamarbete. Tydliggör att mötet handlar om att tillsam
mans utforska olika möjligheter för samarbete mellan kommun och civilsam
hällesaktörer. Utse gärna någon/några personer som förbereder och håller i 
mötet och faciliterar det på ett medskapande sätt så att alla får möjlighet att vara 
aktiva i samtal. Ett sätt att redan från bö1jan slå an tonen av ömsesidighet är att 
utse två personer som företräder såväl civilsamhället som kommunen och som 
håller i mötet. 

Exempel på hur ett idemöte kan genomföras 

Inledning: Presentera kommunens beslut att undersöka möjligheterna att bygga 
partnerskapssamarbete kring samhällsutmaningen xx. Presentera inte exempel 
på lösningar på samhällsutmaningen. Beskriv hellre utmaningen i form av 
frågor som visar att det finns en nyfikenhet kring vad samverkan i partnerskap 
skulle kunna åstadkomma. Som förtroendevald/ledande tjänsteperson under 
mötet är det bra att inledningsvis ha rollen att öppna mötet och skapa 
imamning, men viktigt att under fortsatta mötet delta i samtalen på saimna 
villkor som alla andra deltagare. 

Forts. 

Förklara syftet med idemötet: Att utforska samhällsutmaningen på ett sådant 
sätt att alla deltagare bidrar till en större ldarhet och fokus för samarbete, samt 
att se vilka organisationer som kan tänka sig att fortsätta utveclda ett samarbete. 
Arbeta konsekvent medskapande t.ex. genom följande mötesupplägg; 

Gör en presentationsrunda: Här kommer alla till tals, blir sedda, välkomnade 
och far möjlighet att uttrycka varför det valt att delta vilket bidrar till att 
mångfalden av perspektiv på mötets frågeställning blir synligt. 
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Genomför samtal med medskapande metod: En samtalsmetod ärt ex. World 
cafä/cafäsamtal där deltagarna sitter 3-5 personer per bord. grupperna samtalar i 
ca 20 minuters rundor om en fråga i taget där alla runt bordet ges möjlighet att 
beskriva sina tankar. Borden utrustas med papper och pennor för att teckna ner 
ideer och insikter. Efter vaije runda byter deltagarna samtalsbord för att få 
tillfälle att dela tankar och ideer med fler. En person stannar kvar vid va1je bord 
för att kort kunna återberätta gruppens ideer. Genom några samtalsrundor 
undersöks olika perspektiv på frågan och det ges tillfälle att lära känna varandra 
en smula och varandras ideer t. ex med hjälp av följande frågor: 

Runda 1: Vad betyder samhällsutmaningen xx för mig personligen? Denna 
runda kan gärna få ta lite extra tid. Det ger deltagarna möjlighet att visa sitt 
personliga engagemang och lägger grunden för den tillit och samverkan som 
ska byggas. 

Runda 2: Vad har samhällsutmaningen xxför betydelse för vår 
plats/kommun/region? 

Runda 3: Vad pågår bland civilsamhällets organisationer som redan är, eller 
som skulle kunna vara en resurs i att lösa samhällsutmaningen? 

Runda 4: Vad skulle bli möjligt om vi kombinerade olika resurser i 
civilsamhället och kommunen? 

När samtalsrundorna avslutats: Ta hjälp av deltagarna att sammanställa 
resultaten av samtalen på ett inkluderande sätt, kanske med hjälp av en 
anslagstavla där samverkansideer skrivs upp och en lista där man kan teckna sig 
för att fortsätta mötas. 

Avsluta mötet med en utcheckning där alla får möjlighet att säga några ord 
utifrån tex. frågan "Vilken tanke/förhoppning bär du med digji-ån mötet?" 

Om mötet är färre än 10 personer: Gör ett medskapande samtal med den 
samlade gruppen genom att sitta i cirkel och låta ordet gå runt i det gruppen 
jobbar med reflekterande frågor, se t ex. runda 1-4 ovan. 

Ta vara på alla ideer och initiativ som vuxit fram under mötets gång. Gör en 
inventering av vilka föreningar och aktörer som kan tänlca sig att fortsätta 
utveckla tankar om partnerskapssamarbete med kommunen. 

Bilda en arbetsgrupp med organisationer som är villiga att vara med och enga
gera sig i att fortsätta utforska möjligheterna för partnerskapssammarbete. 
Kanske kan redan nu se potentiella samarbetsområden skönjas och inte bara ett 
utan flera tema att jobba vidare med? 
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2.4 Formulera samarbetets syfte, aktiviteter och mål 
tillsammans 

"I det inledande skedet är det viktigt att man arbetar igenom och försöker 
besla·iva och dokumentera mål och intention. Det är viktigt för att man kommer 
fi'ån olika "kulturer" (när det offentliga möter det ideella) och för att alla parter 
ska kunna befinna sig på samma ruta i utvecklingsprocessen. För det gör man 
inte fi'ån början, det finns många tillfällen att missuppfatta varandra/inte förstå 
varandra. I vårt fall extra viktigt eftersom det var ett helt nytt arbete/projekt 
som låg till grund för vårt arbete/ide." (Margret Olsson, Socialförvaltningen, 
Flens kommun) 

När kommunen identifierat en eller flera organisationer som vill fortsätta 
utforska möjligheterna för ett samarbete i partnerskap är det dags för att påbö1ja 
förarbetet inför IOP. Var inställd på att samtalen under förarbetet måste få ta tid. 
Det kan vara en god ide att boka in en serie mötestillfällen. 

Genom förarbetet skapas ramar laing samarbetet och goda möjlighet ges att lära 
känna varandra som samarbetspartners. Det görs bäst genom att mötas flera 
gånger, utbyta tankar och ideer och komma fram till gemensamma insikter om 
vad konlaet som man vill göra tillsammans. Börja med att skapa tydlighet laing 
samarbetets syfte, aktiviteter och mål genom att jobba med följande frågeställ
ningar3: 

• Vilken samhällsutmaning står i fokus för samarbetet? 

Långsiktigt arbete för att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor, Klimat och 
Miljöfrågor, mottagande, etablering och inkludering av flyktingar, Agenda 
2030, insatser för att stärka delaktigheten och inkludering där det demokratiska 
underskottet vuxit, arbete för att minska ensamhet och ohälsa bland äldre och att 
skapa hållbara service- och välfärdslösningar på landsbygden är exempel på så
dana samhällsutmaningar som ingen enskild organisation eller samhällssektor 
förmår lösa ensam. 

• Varför ska kommunen och ci vilsamhällesorganisation(-er) arbeta 
tillsammans? Vilka reella samverkansbehov ligger till grund för 
samarbetet? 

Det finns ett växande behov att samverka med civilsamhället. Det har att göra 
med en ökande komplexitet där möjligheterna att klara offentliga uppdrag allt 
oftare förutsätter samarbete med en mångfald av aktörer i omvärlden. Allt fler 
talar om att "stuprörstänkande" i byråkratiska organisationer utgör ett hinder, 
samtidigt som samarbete över organisations- och sektorsgränser ses som avgö
rande för att hantera de komplexa frågorna. För att få tillgång till fler perspek
tiv, aktörer och lösningsideer behöver kommunen utveckla ett inbjudande, nyfi
ket lyssnande förhållningssätt. 

3 Detta planeringsverktyg utgör en anpassning av metoden Design for Wiser Action (lvföller mjl. 
2012) 
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• I vilken riktning ska samarbetet sträva mot? Vilken djupare tanke/vision 
finns med samarbetet? 

Det kan vara väl använd tid att formulera en fråga som fångar innebörden med 
partnerskapet och som bjuder in och inspirerar de som ska involveras och bidra 
med sina kunskaper och erfarenheter i partnerskapssamarbetet. 

Frågan kan till exempel vara: 

"Vad kan bli möjligt om vi tar vara på vår mångfald m1 kunskaper, elfarenheter 
och insikter i arbetet med (samhällsutmaningen)?" 

eller till exempel: 

"Hur kan vi tillsammans vända (samhällsutmaningen) till ett lärande och en 
källa till rikedom i vårt område?" 

Det faller sig naturligt att i nästa steg och som parter emellan prata igenom part
nerskapets insatser, aktiviteter, verksamhet, resultat och tidplan. Nedan följer 
några frågeställningar som kan vara ett stöd i samtalen: 

• Vad ska göras? - Vilka är de konheta insatser, metoder, aktiviteter, 
verksainheter vi behöver utveckla? 

• Vilka konkreta resultat vill vi uppnå? 
• Vilka immateriella resultat vill vi uppnå? (t.ex. tillit, gemenskap, 

relationer, personlig utveckling m.m.) 
• Hur ska tidplanen för vårt samarbete se ut? 

När det finns en gemensam bild av varför kommun och ideburen organisation(
er) vill samarbeta och vad som ska åstadkommas tillsammans, så är det dags att 
tänka igenom hur partnerskapssamarbetet ska samfinansieras och organiseras. 

2.5 Partnerskapets samfinansiering, organisering och 
förankring 

"Prata igenom vilka roller och ansvar vi har som partners. En riskanalys som 
gör oss förberedda om något oväntat händer ... Hur ska arbetet bli långsildigt? 
... Samarbetet får inte hänga på en enskild person utan behöver vara förankrat i 
den verksamhet man kommerfi·ån. " (Christina Bremfält, Sörmlands landsting) 

"Skapa samsynen om mål och resultat. Prata igenom genomförandet, hur det 
ska se ut rent praktiskt. Här kan man ha väldigt olika syn och utmaningen är att 
delge varandra hur man arbetar och inte förutsätta att alla gör på samma sätt. " 
(Margret Olsson, Socialfön;a/tningen, Flens kommun) 

Samfinansiering är helt avgörande för att samarbetet mellan kommunen och 
civilsamhällets organisation(-er) ska kunna betraktas som äkta ideburet offent
ligt partnerskap (IOP). Det innebär att parterna tar ett gemensamt resursansvar 
så att samarbetet kan äga rum. 

• Hur ska partnerskapet samfinansieras? Vilka ekonomiska resurser 
finns? Vilka andra typer av resurser kan ingå i budgeten? 
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I samfinansieringen kan kommunens ekonomiska resurser självklart vara en del 
i budgeten. Det är dock lika viktigt att visa att civilsamhälleorganisationen bi
drar med resurser såsom till exempel lokaler, anläggningar, maskiner, utrust
ning, frivilligt arbete, ideburna kompetenser, värdefulla ideburna relationer och 
nätverk etc. Dessa resurser omräknas i ekonomiska termer och läggs in i budget. 

• Förtydliga vilka som ingår i kärnteamet. Vilka kommer att vara med 
och utforma partnerskapet? Vilka kommer att leda partnerskapet? 

"Kärnteamet" är de partsföreträdare som tillsammans kommer att utforma och 
leda partnerskapet. Denna grupp blir väl insatta såväl i partnerskapets överord
nade syfte, mål och ambitioner som i planeringen, genomförandet och uppfölj
ningen. Kärnteamet har ofta en viktig roll i att agera sammanhållande och skapa 
stabilitet i partnerskapet. Fundera gärna igenom hur kärnteam samt ev. styr
grupp eller referensgrupp behöver bemannas och förnyas så att hållbara rela
tioner skapas. 

• Vem gör vad i partnerskapet? Fördelning av ansvar, roller & resurser 

Prata igenom hur samarbetet, insatser, aktiviteter, verksamhet ska fungera i var
dagen. Klargör vilken roll, vilka åtaganden och vilket ansvar kommunen ska ha 
och vilken roll, ansvar och vilka åtaganden civilsamhällesorganisationen ska ha. 

Tänk igenom hur styrning, ledning och arbetsorganisationen ska se ut och vilka 
kontakt- och samarbetsytor som ska utvecklas. Hur kan tillit byggas och på så 
vis stärka samverkansrelationerna? Hitta en form för hur samarbetet ska följas 
upp. Tänk på hur utvärdering, lärande, och beslut om utveckling kan ske i part
nerskapet. Tydliggör även hur en framtida avveckling av partnerskapet kan ske 
på ett bra sätt. 

• Vilken är vår målgrupp och hur ska målgruppen involveras? 

"Ingenting om oss - utan oss" är ett uttryck för att målgruppen, medborgare, 
brukare, patienter inte får undanhållas möjligheten att vara delaktig och delta
gande och att ses som resurs och medskapande i aktiviteter och verksamheter. 
Fundera igenom hur målgruppen kan involveras redan i ett tidigt stadium av 
planeringen och designen av insatser som är riktade till målgruppen. Se mål
gruppen som en rik källa till kunskap och erfarenheter som kan skapa större 
träffsäkerhet och kvalitet. 

• Hur ska förankring av partnerskapet ske? Vem/vilka i kommunen 
respektive civilsamhällesorganisationen behöver få löpande 
information? I vilka faser behöver förankring och beslut fattas? 

En genomtänkt förankringsprocess är avgörande för att såväl kommun som 
civilsamhällesorganisation ska känna ägarskap och engagemang. Det är en god 
ide att planera in avstämningar under förarbetets gång där partsorganisationerna 
blir insatta i hur samarbetet utvecklas. Det är självklart på samma sätt nödvän
digt att skapa transparens och kontinuerliga avstämningar och tidpunkter för 
utvärdering och ev. fortsatt samarbete, när väl partnerskapet är i drift. En om
vittnad e1farenhet hos många är att samverkansrelationer stärks mellan kommun 
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och civilsamhälle om parterna förmår att utveckla tillitsfulla och öppenhjärtiga 
förhållningssätt till varandra. 

• Vilka intressenter och allierade aktörer finns och hur kan de tas tillvara? 

Gör en inventering av intressenter, allierade och tänkbara samverkansaktörer i 
det omgivande samhället. Vilka är på olika sätt berörda, aktiva eller ideellt 
engagerade i den samhällsutmaning som står i fokus för samarbetet? Vilka är 
allierade? Hur kan partnerskapet ta till vara och eventuellt samverka med dessa 
aktörer? 
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KAPITEL 

Att formulera IOP-avtal med 
samarbetet i fokus 
"Det är viktigt att man respekterar varandra och har förståelse för den proble
matik som kan uppstå. " (Lars Backlund, Timrå kommun) 

"Prata igenom; Vad vill vi med vår IOP? Vart skall den leda? Hur skall den tas 
om hand i framtiden? Vems är ansvaret? ... Det är en utmaning att dra åt 
samma håll och tolka in samma saker i det som skrivits. " (Maria Forss, 
Länsbildningsförbundet Sörmland) 

Genom citaten ovan förmedlar deltagare från 2017 års utvecklingsarbete kring 
IOP några frågor som är särskilt viktiga att prata igenom parter emellan, innan 
man skriver klart själva IOP-dokumentet. 

Orden som används i avtalet/överenskommelsen4 har stor betydelse. 

Välj att använda: 

projekt 

överenskommelse 

partnerskap 

utbetalning 

samfinansiering 

partner 

rätt att lämna projektet 

återbetalning 

Undvik att använda: 

uppdrag 

kontrakt 

anskaffning 

ersättning 

fakturering 

kontrakts part 

rätt att häva 

skadestånd 

Ett samarbete i IOP bygger snarare på ömsesidigt förtroende, tillit och transpa
rens än på kontrakt med hårda avtalsvillkor. Den offentlige partnern, kommu
nen, landstinget eller regionen måste släppa något på kontrollen och jobba för 
att förtroe~de, öppenhet och samverkansrelationer stärks mellan parterna. Detta 
måste framgå av formuleringarna i IOP-dokumentet. 

När det är dags att skriva själva IOP-avtalet finns det några faktorer att ta hän
syn till så att avtalet/överenskommelsen verkligen uppfattas som ett samarbete 
som samfinansieras av parterna och genomförs tillsammans (och inte kan upp
fattas som köp/anskaffning/upphandling). Här följer några riktmärken: 

• Partnerskapssamarbetet ska vara samfinansierat där alla parter tydligt 
bidrar i budget och med olika insatser som tillsammans skapar ett 
mervärde. Detta kan synliggöras genom; 

4 Helena Linde och Mathias Sylvan har under utvecklingsarbetet med IOP betonat vikten av att 
använda ord som refererar till en samarbetslogik. Jmf kapitel nr 4. 
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Kmmnunens/landstingets/regionens del i finansieringen som ekonomisk 
delfinansiering, eventuellt handledarstöd, utbildning, samordning, 
lokaler m.m. Civilsamhällesorganisation/-ers del i finansieringen som 
ekonomisk delfinansiering, frivilligt arbete, eventuellt handledarstöd, 
utbildning, kunskaper och kompetenser, nätverk, relationer, lokaler, 
utrustning m.m. 

• IOP-avtalet/överenskommelsen bör ange en budget där projektets 
samtliga insatser och kostnader redovisas, även insatser som består i 
personella (frivilligarbete) och materiella (t.ex. lokaler som lånas ut till 
projektet) resurser vilka tillförs projektet utan krav på ersättning. 

• Det bör framgå att IOP avser en i förhållande till den offentliga parten 
fristående verksamhet som inte tillkommit på uppdrag av den offentliga 
parten 

• Partnerskapet ska bedrivas utan vinstsyfte 
• IOP-avtalet/överenskommelsen ska inte i detalj reglera hur 

verksamheten ska utföras 
• Avtalet/överenskommelsen om ideburet offentligt partnerskap är en 

samverkansfonn som bygger på tillit och bör därför inte ges formen av 
ett kommersiellt avtal med avtalssanktioner såsom skadestånd, vite etc. 
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KAPITEL 

Juridik kring IOP 
SKLs utgångspunkter för utvecklingsarbetet med IOP under 2017 har som 
inledningsvis nämnts, varit att skapa mervärde och samhällsnytta för kommu
ner, landsting och kommuner; att ge stöd till ett samverkansverktyg för att han
tera komplexa frågor och bidra till innovativa lösningar; att tillvarata de sär
skilda mervärden som de ideburna organisationerna erbjuder; samt att identi
fiera lagliga möjligheter för partnersskapssamarbete. SKLs jurist Helena Linde 
och juristen Mathias Sylvan ger i följande kapitel en redogörelse för den lag
stiftning som idag kringgärdar ideburet offentligt partnerskap (IOP). 

4.1 ldeburet Offentligt Partnerskap - vad är det? 

Begreppet ideburet offentligt partnerskap (IOP) används för samarbetsformer av 
mycket olika karaktär. Att definiera begreppet har visat sig svårt. 5 Likafullt är 
det viktigt att ha en gemensam utgångspunkt för vad som avses. 

Det finns ingen Jegaldefinition på vad som är ett "Ideburet Offentlig Partner
skap" (IOP). Paraplyorganisationen Forum för ideburna organisationer inom det 
sociala området, beskriver IOP som "ett mellanting mellan upphandling och 
vanligaföreningsbidrag, där huvudsyftet är att skapa och utveckla verksamhet i 
ideburna organisationer genom dialog med det offentliga. "6 Välfärdsutred
ningen beskriver IOP "som en samverkansmodell som inte bygger på mark
nadsmekanismer och kommersiella kontrakt, utan grundas på ömsesidighet. "7 

. 

Välfärdsutredningen konstaterar att IOP är en alltmer vanlig samverkansform 
som främst är inriktad på sociala insatser till utsatta EU-medborgare, hemlösa, 
personer med missbruksproblem eller psykiatrisk problematik samt våldsutsatta 
kvinnor8

. 

4.2 ldeburen organisation 

Regeringen beskriver "ide burna organisationer" som organisationer "inom den 
ideella sektorn och den kooperativa rörelsen" vilka har "någon form av mer 
allmänmänskliga uppdrag, utan att vara statliga eller kommunala". Vidare är 
de "självstyrande och har ofta inslag av idealitet samt bedrivs ofta med en 
ideologisk medvetenhet. "9

. 

På Upphandlingsmyndighetens hemsida beskrivs ideburna organisationer som 

5 SOU 2016: 13 Förslag för att fö rbättra civilsamhällets möjligheter att delta i offentlig 
upphandling, sid 397 
6 http://ww\v.socialforum.se/article/har-din-organisation-ett-iop/ 
7 Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78, s. 61 7. 
8 Ibid, s. 618. 
9 Regeringens skrivelse 2008/09:207 Överenskommelsen mellan regeringen, ideburna 
organisationer inom det sociala mmådet och Sveriges Kommuner och Landsting, ss. 50-51. 
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"företag eller andra organisationer för vilka det sociala eller samhälleliga 
syftet är motivet för den kommersiella verksamheten. Företagens vinster åter
investeras till största del för att förverkliga det sociala syftet. Organisationen 
eller ägarstrukturen hos företaget återspeglar uppdraget och utgårfi'ån princi
per om demokrati, 111edbestä111111ande eller social rättvisa''. 

Det finns dock inte någon legal definition på vad som är en "ideburen 
organisation". 

4.3 Komplexa intresseavvägningar; kommunalrätt
konkurrensrätt och upphandlingsrätt 

Samverkan mellan en sådan idebunden organisation och en offentlig aktör -
som en kommun - kan många gånger bidra med viktiga samhällsnyttiga insatser 
som inte kan åstadkommas på annat sätt. Samverkanslösningar av det här slaget 
är inte enkla att placera in i det utrymme som finns rättsligt sätt. Den samsyn 
kring behovet av nya lösningar på gemensamma behov inom det sociala områ
det men också på andra områden gör det angeläget att ta sig an uppgiften att 
hitta fungerande former där resultatet av ett gemensamt partnerskap i samverkan 
ger ett samlat resultat där insatserna är större än delarna. 

Det kommer därmed att handla mycket om att pröva sig fram. Det innebär 
också att det blir nödvändigt att ge sig i kast med komplexa intresseavväg
ningar. Men - det är inget konstigt med det - mångdimensionella frågor och 
avvägningar präglar ofta beslutsfattande på lokal och regional nivå. 

I uppgiften ingår att vårda de grundläggande utgångspunkterna för kommunala 
befogenheter. De principer för kommunal kompetens som kommer till uttryck i 
bl.a. kommunallagen (2017:725) speglar utrymmet för självstyre och ansvaret 
för att bruka k01mnunens medel på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till med
borgarna. 

4.3.1 Partnerskap inom ramen för den kommunala kompetensen 

Kommunens/landstingets befogenhet att samverka, är beroende av flera kom
munalrättsliga intresseavvägningar. De kommunalrättsliga principerna för vad 
ko1mnunala medel får användas till, placerar allmänintresset i centrum. Princi
perna bygger på att k01mnumnedlemmarna behandlas lika och att det gemen
sa1mna intresset är lokaliserat till kommunen eller dess medlemmar. 

Samverkan med lokalt verksamma organisationer för att nå gemensamma 
salnhällsmål är normalt väl förenliga med allmänintresset. 

4.3.2 Stöd till enskilda 

Uhynunet för att stödja enskilda intressen utan särskilt lagstöd är däremot 
begränsat. Stöd till enskilda personer kräver typiskt sett lagstöd. Det finns flera 
exempel på sådant lagstöd. I exempelvis socialtjänstlagen (2001 :453) finns -
förutom bestämmelserna om enskildas rätt till bistånd - också befogenhet för 
ko1mnuner att göra insatser för särskilda grupper - som t.ex. äldre, barn och 
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unga. I lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter finns också flera 
bestämmelser som ger kommunen grund för individuellt riktad stöd till vissa 
grupper. 

4.3.3 Föreningsstöd 

Kommuner får ge stöd till föreningar. Det följer inte direkt av lag - det vilar 
istället på en lång tradition. Det är dock viktigt att reglerna för föreningsstödet 
utformas transparent, dvs. det ska gå att förstå varför de olika föreningarna får 
de belopp som faktiskt faller ut. 

Föreningsstöd ska också utformas med hänsyn till likställighetsprincipen. Det 
innebär bl.a. krav på att, kommunmedlemmar ska behandlas lika. De föreningar 
som får föreningsbidrag måste stå öppna för alla intresserade på lika villkor. 10 

Det är inte bara rena ekonomiska bidrag som räknas som föreningsstöd. Betal
ningsfria/vederlagsfria prestationer till enskilda kan också vara stöd. För att en 
kommun ska kunna ge stöd måste det alltså finnas en grund i lag eller praxis. 11 

4.3.4 Förhållandet till företag och näringsverksamhet 

Vaije kommun är betjänt av ett gott företagsklimat. Kommunallagens skydd för 
det lokala näringslivet finns i 2 kap 8 §.Där framgår att de delar av näringslivet 
som traditionellt är förbehållna åt den privata företagsamheten ska få verka utan 
snedvridande stöd och utan kommunal inblandning. Allmänt näringsfrämjande 
åtgärder är tillåtna men individuellt inriktat stöd får bara lämnas om det finns 
synnerliga skäl för det. Översätter vi det till en IOP där den ideburna samver
kansparten driver en kommersiell verksamhet som också kunnat bedrivas av 
exempelvis ett lokalt företag kan det uppstå en intressekonflikt som behöver 
hanteras. 

Det finns ett visst utrymme för kommunal näringsverksamhet. En kommun får 
med stöd at 2 kap 7 §kommunallagen driva näringsverksamhet utan vinstsyfte 
- om det syftar till att upprätthålla en allmännyttig anläggning eller erbjuda en 
sådan tjänst till kommunmedlemmarna. I det finns också ett utrymme att med 
hänvisning till lagen om vissa kommunala befogenheter särdriva vissa typer av 
näringsverksamhet - t.ex. när det gäller sysselsättning för personer med funk
tionshinder. Det finns också ett utrymme i samma lag att på vissa villkor 
anordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

4.4 Omfattas IOP av upphandling? 

Det är en obesvarad fråga i lag och rättspraxis om IOP omfattas av krav på upp
handling enligt lagen (2016: 1145) om offentlig upphandling (LOU). Det saknas 
en legaldefinition varför det följaktligen saknas lagregler för vad som gäller i 
fråga om upphandling av denna samverkansform. I EU:s direktiv 2014/24/EU 
finns bestämmelser som särbehandlar icke-vinstsyftande organisationer eller 

1° Kommunala befogenheter UlfLindquist m.fl. sid I 05 upplagan? 
11 Ibid. sid 113 upplagan? 
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särskilda driftsformer 12
. Den mest relevanta bestämmelsen, artikel 77, som 

innebär att upphandlingar av välfärdstjänster kan reserveras för organisationer 
som återinvesterar vinster för att uppnå organisationens syfte, har dock inte 
införts i LOU. 

4.4.1 Ett betydande bidrag eller upphandlingssituation? 

Är det en kompetensenlig samverkan är det viktigt att också kunna svara på om 
den ersättning kommunen går in med är ett rent bidrag eller någon form av upp
dragsersättning. 

Om det är en bidrags- eller upphandlingssituation kan avgöras med hjälp av 
EU-kommissionens kriterier. Är det inte en upphandlingssituation utan någon 
form av stora ekonomiska stöd till en organisation som ägnar sig är en ekono
misk verksamhet kan det finnas anledning att också göra en bedömning i förhål
lande till EU:s statsstödsregler. 13 

Statsstödsreglerna ska hindra en snedvridning av konkurrensen till följd av 
sådan bidragsgivning som staten eller dess organ har beviljat. 14 

Välfärdsutredningen har gjort bedömningen att det inte är möjligt att generellt 
ange om modellen är förenlig med bland annat upphandlingsrätten. Utredningen 
konstaterar att de juridiska förutsättningarna måste bedömas för vaije enskilt 
IOP.15 

I utredningen 2013: 12 karakteriseras IOP som samarbeten där det offentliga 
svarar för viss typ av stöd, t.ex. tillhandahållande av lokaler och vissa verksam
hetsbidrag, medan de ideburna organisationerna/sociala företagen ansvarar för 
driften av själva verksamheten. I den utredningen lyfts som en förutsättning är 
att verksamheten bedrivs på initiativ från den ideburna organisationen och att 
det inte finns en marknad att vårda samt att verksamheten ifråga inte detaljstyrs 
från det offentligas sida. 16 

Välfärdsutredningen behandlar gränsdragningen mellan upphandling och 
bidragsgivning i betänkandet Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78. 
Faktorer som enligt Välfärdsutredningen talar för att det är bidragsgivning är att 
verksamheten bedrivs i enskild regi, att kommunen eller landstinget inte är juri
diskt ansvarig för verksamheten, att verksamheten inte uteslutande är beroende 
av finansieringen från den offentliga partens finansiering, att den offentliga par
ten inte tagit initiativ till verksamheten, att verksamheten bedrivs utan vinst
syfte, att anordnaren inte primärt är underkastad den offentliga partens styrning 
och beslutsrätt, att anordnaren och den offentliga partens inbördes relation inte 
är reglerad genom avtal utan styrs genom offentligrättslig reglering samt anord
naren inte förutsätts utföra ett uppdrag mot ersättning för avtalad prestation utan 

12 Direktiv 2014/24/EU, artikel lOh, artikel 20 och artikel 77. 
13 Ibid. sid 407 
14 Ibid. sid 407 
15 SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden, sid 622 
16 SOU 2013:12 sid 510 
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i stället får ett bidrag till egenfinansiering17. Enligt Välfärdsutredningen måste 
inte samtliga dessa kriterier vara uppfyllda utan en samlad bedömning göras. 

4.4.2 Gränsdragning mellan anskaffning och finansiering 

När det gäller frågan om LOU omfattar IOP är direktivets åtskillnad mellan 
upphandling och bidragsgivning av särskilt intresse. I direktiv 2014/24/EU görs 
nämligen en skillnad mellan anskaffning/upphandling å ena sidan och finansie
ring/bidragsgivning å andra. Enligt direktivet omfattas inte alla former av utbe
talning av offentliga medel av reglerna om upphandling, "utan enbart utbetal
ningar som görs i syfte att anskqffa varor, tjänster eller byggentreprenader"18

. 

Direktivet och LOU omfattar endast tilldelningar av skriftliga avtal med ekono
miska villkor. I doktrinen tolkas orden "ekonomiska villkor" som vaije form av 
oneröst fång. Med den juridiska termen "oneröst fång" menas att man får något 
i utbyte mot någon typ av motprestation. Köp eller byte är exempel på onerösa 
fång. Är det fråga om en ren finansiering eller bidragsgivning till en verksamhet 
är det inte fråga om en tilldelning av ett kontrakt och följaktligen inte något som 
ska upphandlas enligt LOU. Detta gäller även om finansieringen är knuten till 
en återbetalningsskyldighet för det fall stödet inte används för avsett ändamål 19. 
Den omständigheten att den upphandlande myndigheten sympatiserar med den 
verksamhet som den ideburna organisationens bedriver och även på ett mer all
mänt plan kan ha nytta av verksamheten torde inte räcka för att det ska vara en 
sådan "anskqffning" som gör LOU tillämplig på transaktionen (se nedan). En 
fråga är om begreppet finansiering i direktivet är ett vidare begrepp än vad vi 
normalt förknippar med bidragsgivning20. Många ideburna offentliga partner
skap skulle i så fall kunna klassificeras som finansieringsavtal vilka inte omfat
tas av LOU även om de inte har formen av traditionella föreningsbidrag. 

Kommissionen anger i en vägledning om statligt stöd och offentlig upphandling 
(SWD(2013) 53 final/2) att "enbart finansiering av en verksamhet, som normalt 
sett innebär att de erhållna beloppen måste betalas tillbaka om de inte används 
för de avsedda ändamålen" inte omfattas av lagstiftningen om offentlig upp
handling21. I samma dokument anger kommissionen faktorer som talar för att 
det är fråga om en upphandling. Omvänt talar avsaknaden av dessa faktorer för 
att det inte är en offentlig upphandling. 

4.4.3 IOP-avtalet avser inte att tillgodose ett behov hos myndigheten 

En faktor som talar för att det är upphandling är att avtalet är en beställning i 
syfte "att tillgodose ett behov som den offentliga myndigheten på förhand defi
nierat inom ramen för sina befogenheter. "22 Omvänt talar omständigheten att 

17 Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78, ss. 612-613. 
18 Direktiv 2014/24/EU, skäl 4 och proposition 2015/16: 195, "Nytt regelverk om upphandling", s. 
317. 
19 Direktiv 2014/24/EU, skäl 4. 
20 Se t.ex. C-532/03 kommissionen mot Irland 
21 Kommissionens arbetsdokument SWD(2013) 53 final/2, s. 105. 
22 Ibid. 
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avtalet inte kan ses som en anskaffning/upphandling om det inte syftar till att 
tillgodose ett behov hos den offentliga parten. Ordvalet "inom ramen för sina 
befogenheter" kan tolkas som att även behov som myndigheten har ett lagstad
gat ansvar för omfattas av lagstiftningen om offentlig upphandling. I direktiv 
2014/24/EU definieras emellertid begreppet "anskafji?ing" på ett sätt som kan 
tolkas snävare, nämligen att den upphandlande myndigheten ska "få tillgång till 
föl'delarna av de beröl'da byggentrepl'enaderna, varoma eller tjänsterna "23

. En 
fråga är därför om ''få tillgång till föl'delarna" endast omfattar tjänster som är 
avsedda för myndighetens eget bruk eller om välfärdstjänster, vilka normalt är 
avsedda för tredje mans bruk, alltid inkluderas i begreppet "anskaffning". 

4.4.4 Myndigheten ska ej ange i detalj vad och hur - som ska utföras 

Upphandlingsreglerna blir normalt tillämpliga när en upphandlande myndighet 
anskaffar tjänster och tilldelar offentligt finansierade kontrakt. Ett kontrakt kan 
definieras som ett sluiftligt avtal med ekonomiska villkor som ingås mellan en 
eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer, och avser 
leverans av varor eller tjänster (eller byggentreprenader). 

Med ekonomiska villkor för tjänster avses i IOP-sammanhang enligt upphand
lingsmyndighetens webbplats24 att syftet med kontraktet är att tillgodose behov 
som myndigheten definierat i förväg; att myndigheten i detalj har fastställt 
tjänstens särdrag och hur den ska tillhandahållas; att kontraktet fastställer ett 
visst pris betalas eller utformas som en koncession; att myndigheten tar initiati
vet att få tjänsten utförd; att kontraktet innehåller bestämmelser om sanktioner 
som blir tillämpliga vid utebliven leverans. 

Om överenskommelsen i detalj reglerar vad som ska tillhandahållas och hur lig
ger det nära till hands att betrakta denna som upphandlingspliktig25

. Omvänt 
skulle ett mer allmänt hållen beskrivning av ändamålen för myndighetens eko
nomiska stöd tala för att det inte är offentlig upphandling. 

Enligt Kommissionen talar den omständigheten att det i avtalet finns ett fast
ställt pris för tjänsten för att det är en offentlig upphandling26

. Omvänt skulle 
man kunna argumentera för att om det ekonomiska stöd som myndigheten ger 
den ideburna aktören inte täcker kostnaden för verksamheten/tjänsten så är detta 
inte en "ersättning" för tjänsten utan en delfinansiering och överensko1mnelsen 
därmed inte "ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor" vilket är definitionen 
på ett upphandlingspliktigt kontrakt. Det kan finnas fler medfinansiärer. Den 
ideburna organisationen kan med egna medel (pengar eller andra resurser) bidra 
med egenfinansiering. I Kommissionen mot Irland förefaller omständigheten att 
den ersättning som Eastern Regional Health Authority betalade till Dublin City 

23 Direktiv 2014/24/EU, skäl 4. 
24 https ://www.upphandlingsmyndigheten.se/hal lbarhet/socialt-ansvarsful 1-
upphandling/ci vi lsamhal let---en-viktig-resurs-for-okad-social -in tegration/ 
25 Kommissionens arbetsdokument SWD(2013) 53 final/2, s. I 05. 
26 Ibid. 
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Council för utförande av ambulanstransporter endast täckte "en del av de utgi.f 
ter som motsvarar kostnaderna för tjänsterna" ha spelat betydelse för att avtalet 
kunde vara "ett flnansieringsavtal" och inte "en tilldelning av ett offentligt 
kontrakt "27

. 

Om kontakten initieras av myndigheten talar detta, enligt kommissionen, för att 
det är en beställning som omfattas av LOU28

. Om initiativet däremot kommer 
från den ideburna aktören talar detta, utan att ensamt vara avgörande, för att det 
inte är fråga om upphandling. 

4.4.5 IOP bör inte utformas som ett kommersiellt avtal 

En IOP ska kännetecknas av ömsesidigt förtroende där oförutsedda händelser 
löses i god anda. Har däremot överenskommelsen utformats som ett kommer
siellt avtal med bestämmelser om vite, skadestånd etc. talar detta för att det är 
ett avtal som ska upphandlas29

. Inte minst myndigheten måste därför släppa 
något på kontrollen i en IOP. 

4.5 En samlad bedömning 

Det går inte att ge ett generellt svar på frågan om IOP omfattas av LOU:s 
bestämmelser. En bedömning får göras i vaije enskilt fall. I denna bedömning är 
centrala frågor om verksamheten bedrivs på den ideburna aktörens initiativ eller 
är en detaljerad beställning från myndigheten för att täcka ett behov hos denna 
myndighet. Med sanktioner för det fall leverans inte sker i enlighet med villko
ren30 Vid bedömningen bör sådana omständigheter beaktas som kommissionen 
och Välfärdsutredningen har lyft fram och som redovisas ovan. 

27 C-532/03 Kommissionen mot Irland, pp. 35-37. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Ibid., s. 621. 
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Design & planeringsverktyg för partnerskap, ark 1: 

Samarbetets syfte, insatser och mål 

I Den angelägna frågan/samhällsutmaningen i fokus är: 

Varför arbeta tillsammans? Vilket/vi lka 
samverkansbehov är grunden till vårt partnerskap? 

Vart/i vilken riktning strävar vi i vårt samarbete? 

Vad vi vill göra - våra konkreta insatser, 
aktiviteter. metoder. verksamhet: 

11 Konkreta resultat: I 

Immateriella resultat - tex. tillit, gemenskap, 
relationer, personlig utveckling, livskvalitet: 

(] Tidplan: I 

I Detta planeringsverktyg utgör en anpassning av metaden Design far Wiser Action (Möller m f/ 2012) I 



Design & planeringsverktyg för partnerskap, ark 2: 

Partnerskapets organisering & strategi 

Kärnteamet; Vi som ska utforma/ 
samarbeta inom partnerskapet: 

Förankring av partnerskapet - med vem/ vilka i våra 
organisationer? I vilka faser behöver förankring ske? 

Vem gör vad? - Fördelning av ansvar, roller & resurser: 

Vår målgrupp/våra målgrupper är: 

Så här ska målgruppen/-er involveras: 

Vår utmaning i partnerskapet - Vad som 
är svårt - Vi behöver hjälp med ... 

Våra intressenter och allierade är: 

Så här kan dessa aktörer tas tillvara: 

Vårt nästa steg: 

Detta pfanerinf!sverktyf! ut,r;ör en anpassninf! av metoden Desif!nfor Wiser Action (Möffer m.ff. 2012) 



LAHOLMS KOMMUN 
Socialnämnden 

ANK. 2018 ·03- 1 6 Laholm 
onr ... 2.<Hl : .. OJg .. ~ ..... . 

överenskommelse om samverkan och samfinansiering av 

arbetsplatsorienterad sysselsättning på Röda Korsets 

Mötesplatser i Laholm, i form av ldeburet Offentligt 

Partnerskap (IOP) 

Laholms kommun och Röda Korset samarbetar sedan flera år tillbaka genom "Mötesplats 
Kupan" en väletablerad social träffpunkt och secondhand butik som i genomsnitt har ca 300 
besökare per dag. I verksamheten erbjuds arbetsplatsorienterad praktik för personer med 
svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. 

Röda Korset i Laholm uppfattar att det finns ett stort behov av sysselsättningsplatser som kan 
tillgodoses genom att utöka Mötesplats Kupan med Möbel Magasin och Fritidsbank och 
toreslår ett ideburet offentligt partnerskap (IOP). Det finns flera fördelar att driva dessa 
verksamheter tillsammans. Dels ger det praktikanterna möjlighet till meningsfulla och 
omväxlande arbetsuppgifter samt en större tillgänglighet och service för invånarna i Laholms 
kommun. 

Syftet med den utökade verksamheten är att erbjuda personer som står långt utanför 
arbetsmarknaden, en tidsbegränsad handledd sysselsättning eller förrehabilitering. Det ger 
möjlighet till arbets- och språkträning samt integrering i samhället. Placeringen ger en social 
samvaro och en bra förberedelse inför framtiden. Aktiviteterna konuner att tillvarata 
personernas egen förmåga och kompetens. Verksamhetschefens, föreståndarnas och frivilligas 
uppgift är att se individernas kapacitet och vid behov handleda, stödja och uppmuntra. 
Sammantaget leder detta till torbättrad psykisk hälsa hos deltagarna. I partnerskapet ingår att 
kommunal kompetens finns att tillgå kontinuerligt. 

Denna överenskommelse avser samverkan mellan Lahohns rödakorskrets, Kultur- och 
utvecklingsnämnden samt Socialnämnden Lahohns kommun fOr drift av verksamhet på Röda 
Korsets mötesplatser i Laholm. Det är Laholms rödakorskrets som skriver avtal med 
Fritidsbanken. I detta partnerskap ska en enkel administrativ struktur eftersträvas. 

L«holma rOd•koraklete 
Oslertullagatan 24, 312 30 Laholm 
Telefon: 0430-125 40 

Laholms kommun, Kultur· och utvecklfngenamnden 
Postadreaa: 312 80 Laholm. 8e$0k&adress: Humlegången 6 
Vtxel: 0430-150 oo. www.laholm.se 
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Värdegrund 
Värdegnmden skall bygga på Röda Korsets principer. 

Humanitet 
Röda Korset skapades ur viljan att utan åtskillnad bistå dem som sårats på slagfältet. Vi 
arbetar internationellt och nationellt för att förhindra och lindra mänskligt lidande. Målet är att 
skydda liv och hälsa och att värna respekten för människovärdet. Vi främjar ömsesidig 
förståelse och vänskap, samarbete och varaktig fred mellan alla folk. 

Opartiskhet 
Röda Korset gör ingen åtskillnad mellan nationalitet, etnisk tillhörighet, religion, 
samhällsställning eller politisk åsikt. Vi arbetar uteslutande för att lindra människors lidande 
och att i första hand hjälpa de mest nödställda. 

Neutralitet 
Röda Korset t.ar inte ställning i fråga om politik, etnisk tillhörighet, religion eller ideologi. Vi 
är neutrala för att bevara människors förtroende. 

Självständighet 
Röda Korset är en självständig förening. Som nationell rödakorsförening hjälper vi staten på 
det humanitära området. Men vi ska behålla ett oberoende som gör att vi alltid kan handla i 
enlighet med Röda Korsets principer. 

Frivillighet 
Röda Korset ger hjälp frivilligt och osjälviskt. Frivillighet gäller både givare och motta,gare. 
Den friviIIiga hjälpen får inte innebära att man ger avkall på kvaliteten. Med osjälvisk hjälp 
menas att vi inte har några egna intressen att tillgodose. 

Enhet 
I varje land får endast finnas en rödakors~ eller rödahalvmåneförening. Den ska vara öppen 
för alla och den humanitära verksamheten ska omfatta hela landet. 

Universalitet 
Röda Korset är en världsomfattande organisation inom vilken alla nationella rödakors- och 
rödahalvmåneroreningar har samma skyldigheter och rättigheter att bistå varandra. 

Laholmfl rödakorskret!I 
östertullsgatan 24, 312 30 Laholm 
Telefon: 0430-125 40 

Laholms kommun, Kultur· och utvo-ckllngsnllmnden 
Postadtass: 312 80 Laholm. ElesOksadress: Hurnlegången 6 
Växel: 0430-150 00. www.laholm.se 



Basverksamhet 
Den befintliga verksamheten på Mötesplats Kupan fick fram till denna överenskommelse ett 
ekonomiskt bidrag från Laholms kommun för att täcka lokalhyran. 

Röda Korset i Laholm är en social mångkulturell mötesplats: 
• Ca 70 stycken engagerar sig frivilligt i Laholms rödakorskrets idag 
• Mötesplats Kupan som är en daglig mötesplats fOr ca 300 personer 
• meningsfull sysselsättning och möjlighet till praktikplatser/rehabilitering på 

Mötesplats Kupan 
• anhöriggrupper 
• språk.träning 
• samhällsinformation 
• hjärt- och hmgräddning/första hjälpen 
• krisstöd vid särskild händelse 
• studiecirklar i olika funnen 
• bryter isolering för äldre och för personer med funktionsvariationer ex Ullabussen 
• bidrar till nyanländ.as integration 
• läxhjälp 
• samverka med andra delar av civilsamhället 
• insamlingsverksamhet 

Röda Korset är en av världens :främsta katastroforganisationer som finns över hela världen 
och består av miljontals frivilliga som finns på plats lokalt Röda Korset kämpar ror att rädda 
liv och ge hopp över hela världen och i Sverige. Röda Korset delar ut mat, förebygger 
katastrofer och bidrar med medmänsklig värme och mycket annat. 

Röda Korsets ändamål är enligt föreningens stadgar se bilaga 1. 

Verksamheter som detta avtal avser 

Möjligheten till sysselsättningsplats och förrehabilitering på Mötesplats Kupan, 
Möbelmagasinet samt Fritidsbanken. 

Planerad utökad verksamhet: 
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Laholms rodakorskrets har sett ett ökat behov av sysselsättningsplatser och fOrrehabilitering i 
kommunen. För att möta dessa behov vill Laholms rödakorskrets utöka den verksamhet man 
redan bedriver för att ge meningsfull sysselsättning och praktik/rehabilitering genom att starta 
Möbelmagasinet och Fritidsbanken. I dessa verksamheter kommer det erbjudas 
sysselsättningsplatser samtidigt som invånare i Laholms kommun kostnadsfritt kommer att 
kutma låna fritidsartiklar via fritidsbanken. Laholms kommun har rorklarat sig villig att stödja 
detta initiativ såsom medfinansiär. 

Den utökade verksamheten kommer att: 
• erbjuda 15 personer sysselsättningsplatser på heltid 
• motverka långvarigt utanförskap och psykisk ohälsa 
• se individens kapacitet och resurser och dänned öka tilliten till egen rormåga 
• handleda, stödja och uppmuntra fOr att tillvarata individens kompetens 

Laholms rödakorskrets 
östertullsgahm 24. 312 30 l.aholm 
Telefon: 0430-12540 

Laholms kommun, Kultur- och utveckllngsnämnden 
Posladress: 312 80 Laholm. Besök$adress: Humlegången 6 
Växel: 0430-150 oo. www.laholm.se 
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• förbereda för steget ut på arbetsmarknaden 
• skapa goda förutsättningar för inkludering 
• erbjuda språkträning och samhällsorientering i studiecirkelfoml 
• bidra till social hållbarhet 
• bidra till hållbar miljö via tillvaratagandet och återbruk av möbler och fritidsartiklar 

Verksamhetsansvar 
Verksamhetschef och föreståndare för Mötesplats Kupan, Möbel Magasinet och Fritidsbanken 
anställs av Röda Korset. 
I uppdragen ingår följande 

ArbetsgivarM, arbetsmiljö- och personalansvar 
Sköta verksamhetens dagliga ekonomi 
Sköta kommunikation med övriga samarbetspartners 
Marknadsföring 
Ansvara för att uppföljning och redovisning sker till föreningens styrelse 
Ansvara och handleda de anställda, personer i behov av praktik, språk.träning, 
arbe~sträning, mm samt frivilliga 
Arbeta för social hållbarhet, miljömässig hållbarhet, demokrati och inkludering genom 
att utveckla verksamheten tillsammans med utsedda målgrupper 
Ideutveckla samt kontinuerligt utvärdera verksamheten 
Planering och upp:fOljning, och sköta administrationen runt aktiviteterna 
Vid behov ingå i samverkan nmt den enskilde 

Budget för avtalad överenskommelse 
Kostnader för verksamheten: 
En verksamhetschef 100 % 
Två föreståndare/handledare å 100 % 
Anställda på Kupan 
Personalutrnstninglkringkostnader 
Lokalhyra, värme och el 
Tele, dala, larm, försäkringar 
Inventarier, utrustning 
Bilkostnader avskrivning 
Drift bilkostnader 
Marknadsföring 

540 000 kr år 
990 000 kr år 
756 000 kr år 

Kostnad frivilliga utbildning, resor mm 

75 000 kr år 
607 200 kr år 

30 000 kr år 
100 000 kr år 
64 000 kr år 

105 000 kr år 
20 000 kr år 
85 000 kr år 

Totalt 3 372 200 kr år 

Ideella timmar från de ca 70 frivilliga är inte medräknat i den totala kostnaden fOr Laholms 
rödakorskrets. Under 2016 utrordes 13 000 frivilligtimmar inom de sociala verksamheterna 
som utgår från Mötesplats Kupan i Laholm, det innebär ca 250 timmar/vecka. 
Insamlingsverksamhet och styrelsearbete ingår inte i detta. (Röda Korset värderar 
frivilliginsatser till 100 kr/timma.) 

Laholm& rödakorskrets 
östertullsga!an 24, 312 30 Laholm 
Te!elon: 0430-125 40 

Laholms k1:1mmun, KultUr- ot:h utveektlngsnämnden 
Postadress: 312 so LahQlm. Besök$adress: Hum!egången 6 
Växel: 0430-160 oo. www.laholm.se 



Laholms kommun bidrar med: 
För föreningens bas- och utökade verksamhet beviljas totalt 2 009 200 kr per år enligt nedan 
fördelning: 

I. 990 000 krför två heltidstjänster som föreståndare/handledare av 
sysselsättningsplatser 

2. 607 200 kr for lokalhyra av Kupan, Möbebnagasinet och Fritldsbanken 
3. 412 000 krför ökning av övriga kostnader 

Summorna skall uppräknas varje år enligt konsumentprisindex. 

Insatserna kommer utföras av Laholms rödakorskrets. Laholms kommun ska betala ut det 
ekonomiska bidraget i lika delar till Laholms rödakorskrets vid 2 tillfällen/år 
januari 1 004 600 kr 
juli 1 004 600 kr 

Handledarstöd: Laholms kommun bidrar med en dialog vid erbjudande av 
sysselsättningsplats och har en kontinuerlig individuell uppföljning. 
Samordning: Kommunens personal har samordningsansvar med andra berörda myndigheter. 
Behov av övrig handledning sker i dialog med Laholms kommun. 

Laholms rödakorskrets bidrar med: 
Insatserna kommer utföras av Laholms rödakorskrets. 
Ekonomisk delfinansiering 1 296 000 kr per år 
Frivilliginsatser under 2016 utförde 13 000 frivilligtimmar i verksamheten på Mötesplats 
Kupan 
Sysselsättning: Erbjuder sysselsättning för personer i behov av detta från Laholms kommun, 
för 15 personer på heltid. 
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Handledarstöd: Personer i behov av sysselsättning erbjuds handledning av verksamhetschef, 
föreståndare eller av verksamhetschef utsedd person. 
Utbildning: I studiecirkelform inom samhällsorientering, friskvård-hälsa, studiebesök, HLR
första hjälpen och Svenskundervisning. 
Mötesplats: Social samvaro, sammanhang, samt värdefulla vägar in i och kunskaper om 
Laholms kommun. 
Kunskaper: I föreningen finns en stor kunskapsbank kring föreningsliv, ideellt arbete och 
den arena civilsamhället verkar på. I föreningen finns en grundläggande kompetens att möta 
människor oavsett livssituation. 
Nätverk: Laholms rödakorskrets bidrar med ett stort nätverk av 70 frivilliga som engagerar 
sig i verksamheterna. 
Friödsbanken drift: Samla in/ta emot fritidsartiklar/-utrustning Barn och vuxna f'ar 
kostnadsfritt låna fritidsartiklar/-utrustning i 14 dagar. Laholms rödakorskrets marknadsför 
Fritidsbanken i kommunen som ett social och miljömässig hållbart alternativ för återbruk av 
fritidsutrustning. Fritidsbanken för kontinuerlig statistik gällande uthyrning. Fritidsbanken 
kommer att finnas tillgänglig i olika geografiska områden i samband med aktiviteter och i 
samverkan med lokala föreningslivet. 

Laholms rödakorskrets har som uppgift att samverka med andra parter inom det lokala 
civilsamhället. Kretsen ansvarar för att utse lämpliga kontaktpersoner med Laholms kommun, 
exempelvis verksamhetschefi samverkan med styrelsen. 

l.aholms rödakorskrets 
östertullsgatan 24, 312 30 Laholm 
Telefon: 0430-125 40 

Laholms kommun, Kultur- och utvecK!lngsnämnden 
Postadress: 312 BO LahOlm. Besöksadress: Humlegångan 6 
Växel: 0430-150 00. www.laho!m.se 



6 

Förväntade resultat 
Genom Mötesplats Kupan, Möbelmagasinet och Fritidsbankens verksamheter ges möjligheter 
fOr varierande och meningsfulla uppgifter för sysselsättning. 

Möjligheten att låna fritidsartiklar ger förutsättningar för invånarna i kommunen att förbättra 
sin hälsa. Fritidsbanken stimulerar till ökad fysisk aktivitet. Verksamheten ger möjlighet att 
prova på olika fonner av aktiviteter. Fritidsbanken är bra för folkhälsan, integration och 
miljön och har därmed ett stort samhällsvärde. Den för människor tillsammans oavsett ålder, 
kön, etnicitet eller ekonomiska förutsättningar. 

Att Laholms rödakorskrets fortsätter med och utvecklar sina sedan tidigare sociala aktiviteter. 

Verksamheten förväntas bidra till att uppfylla kommunstyrelsens inriktade prioriteringar och 
Kultur- och utvecklingsnämndens samt Socialnämndens mål. 
Primära resultat inom områdena: 

• Medborgare erbjuds sysselsättning/rehabilitering utifrån sina förutsättningar 
• Meningsfull vardag 
• Ökad tillit till egen fönnåga 

Sekundära resultat inom områdena: 
• Barn och ungdomars psykiska välbefinnande ska öka 
• Färre barn och unga hrunnar i utanförskap 
• Fler människor i sysselsättning 
• Folkhälsan förbättras 

Finansiärer och partner 
Laholms rödakorskrets 
Laholms kommun genom Kultur- och utvecklingsnämnden och Socialnämnden 

Målgrupper 
Personer som i dag står utanfor arbetsmarknaden erbjuds meningsfull sysselsättning. 
Utarr.l:Orskapet kan vara orsakat av psykisk eller fysisk ohälsa, funktionsnedsättning, 
språksvårigheter eller andra faktorer. 
Sysselsättningsplatserna erbjuds i samverkan mellan Laholms kommun och Laholms 
rödakorskrets. 
Deltagarna ges möjlighet att aktivt påverka verksamhetens utfotmning och innehåll. 

Organisation och samverkan 
Laholms rödakorskrets 

• Mötesplats Kupan 
• Möbel Magasinet 
• Fritidsbanken Laholm 

Laholms kommun 
• Kultur och utvecklingsnämnden 
• Socialnämnden 

L.aholme 1'6dakorskrets 
österttillsgatan 24, 312 30 Laholm 
Telefon: 0430-125 40 

Laholms kommun, Kultur· och 11tvecklingsnämnden 
Postadress: 312 80 Laholm. Besöksadress: Humlegångeo e 
Växel: 0430-150 OD. www.laholm.se 



Samverkan 
Styrgrupp: En styrgrupp med representanter från Laholms kommun och Laholms 
rödakorskrets där övergripande frågor och uppfiSljning sker kontinuerligt. 
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Organisatorisk samverkan sker i fiSrsta hand i styrgruppen, mellan representanter från berörda 
parter. Styrgruppen träffas minst 2 tillfällen/år. 

Driftssamverkan sker i en lokal arbetsgrupp med berörda parter kontinuerligt. 

Samverkanspartema kan kalla till samråd vid behov. Eventuella förändrings eller 
utvecklingsbehov tas i fiSrsta hand upp i någon av samverkansgruppema. 

Redovisning 
Redovisning och uppföljning görs till styrgrupp och lokal arbetsgrupp. 

Period för partnerskapet 
Avtalet gäller under tre år 01.04.2018- 31.03.2021 
6 månaders uppsägningstid gäller. Uppsägning ska göras skriftligt. 

Omförhandling och återbetalningsskyldighet 

Om betydande avvikelse från plan och budget sker ska parterna innan förhandlingarna 
genomförs föra en dialog och godkänna förändringarna. Om någon av parterna inte uppfyller 
villkoren för överenskommelsen eller brister i sina åtaganden, eller det råder väsentligt 
förändrade omständigheter så ska alla medverkande parter föra en dialog om huruvida 
partnerskapet kan fortsätta. 

Laholms kommun har rätt att kräva sin finansiering åter helt eller delvis om detta används 
felaktigt eller inte för avsett ändamål. 

Eventuellt överskott på verksamheten ska återinvesteras i föreningens verksamheter. Skulle 
Laholms rödakorskrets upplösas så upplöses även denna IOP. 

Underskrift 
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt 
original. 

FörLaholtnskommun 

s&S 
Kommunstyrelsens ordllirande 
~ /': 
~----,/ 

Kommunchef 

Bilaga 
Röda Korsets stadgar 

Laholms r6dakonkreta 
Oatertullsgatan 24, 312 30 Laholm 
Telefon: 0430-125 40 

Röda Korset /8 ~.:;I tJ 

?1-k~ 4~kk1 
Marine Asplid ~ 
Ordllirande Laholms rödakorskrets 

Laholm• kommun, Kultur- och utveckllngsnlmnden 
Postadrese: 312 80 Laholm. BesOkeadress: Humlegången 6 
Vaxet: 0430-150 00, www.laholm.se 
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TIMRA KOMMUN 
Soclalförvaltnlngen 

ldeburet Offentlig Partnerskap mellan Timrå kommun och 
Söråkers Folketshusförening 

Bakgrund 

Timrå kommuns fullmäktige har 2016 antagit en policy om social ekonomi. En 

utveckling av detta beslut är att skapa ett IOP i syfte att ~kapa ett långsiktigt hållbart 

Timrå. Detta görs genom att stärka samspelet mellan det offentliga och den idebuma 
sektorn. 

Målet är att utveclda möjlighetema för den ideburna sektorn att utgöra en viktig aktör 

inom välfårdsutvecldingen. Ett ideburet -offentligt partnerskap (IOP) ger möjlighet 

för båda parter att uppfylla mål och syfte. Enheten för Arbetsmarlmad och 

Integration har fått i uppdrag att i samverkan' med Sveriges kommuner och Landsting 

(SKL) ta fram en överenskommelse med en ideburen organisation i Timrå kommun. 

Med ett IOP som samverkansform är det möjligt att hitta en annan väg att utföra 

välfardstjänster än de traditionella samverkansformerna som tidigare varit enda 

alternativet; föreningsbidrag och upphandlade kontrakt. En nackdel som kan finnas 

med föreningsbidragen är att de delas ut årligen och det kan leda till en osäkerhet för 

hela organisationen. Kommunen kan även köpa välfårdstjänster av privata aktörer via 

en upphandling. Dessa två typer alternativ omfattar inte sådana 

samfinansieringsprojekt som ett IOP innebär. Tillväxtverket har i en rapport visat att 

civilsamhälles-organisationer ofta kan missgynnas i en upphandling då de inte 

fokuserar på ekonomisk effektivitet och erbjuder ett mervärde som inte premieras i 

en upphandling. 

Timrå kommun har ett stort utbud av arbetsträningsplatser /praktikplatser. Dessa 
platser riktas till största delen mot vuxna personer. Det finns dock ett behov att hitta 

renodlade platser för ungdomar. 

I kommunen finns Söråkers Follcets Husförening, en ideell förening som driver 

verksamhet bestående av kulturaktiviteter, biograf, bibliotek, cafe matservering mm. 

Söråkers Folketshusförening tar redan idag emot personer för arbetsträning. 
Kommunen vill ge stöd så att Söråkers Follcsetshusförening kan utveckla denna 

verksamhet. 

Tanken är därför att komtnunen i samverkan med Follcets Hus ska kunna använda 

den kunskap som redan finns istället för att bygga upp något eget. Redan idag finns 
en samverkan med kommunen genom att Follcetshusföreningen driver biblotek samt 

en fritidsgård på entreprenad åt Timrå kommun 

Postadress: 661 62 Timrå 
Besöksadress: Köpmangatan 14 
Telefon: 060-16 31 00 

Bankgiro: 5672-9367 
Organlsatlonsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-16 31 04 

Hemsida: www.timra.se 
E-post: lnfo@limra.se 
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TIMRA KOMMUN 
Socialförvaltningen 

Målgrupp 

Ungdomar mellan 14 - 25 år som är i behov av sysselsättning och saknar en 

strukturerad tillvaro som inte kan tillgodoses inom Timrå kommuns ordinarie 

verksamhet. Ungdomar som hoppar av gymnasiet och faller inom ramen för 

KAA.(Kommunala aktivitetsansvaret) Insatsen ska vara av frivillig art, ungdomarna 

ska lämna samtycke till att vara på Söråker Folkets Hus 

Övergripande målsättning 

Målsättningen med att skapa ett IOP är att kunna samverka i ett partnerskap där vi 

tar vara på de resurser som finns inom både den offentliga delen samt de ideella 

organisationerna. Detta ska utmynna i en lärande organisation som genom 

samverkan ser till medborgarnas bästa. Detta partnerskap ska förhoppningsvis öppna 

vägen för flera samverkansprojekt inom Timrå kommun. 

Organisation och samverkan 

När någon är aktuell för en insats kallas till ett samverkansmöte mellan remitterande 

part inom Tim.rå kommun och Söråk:er Folkets Husförening. 

Ansvarsfördelning inom kommunen. 

Beslutande nämnd angående denna överenskommelse är kommunstyrelsen. Ansvarig 

förvaltning är socialförvaltningen via arbetsmarknadschef Lars Backlund. 

Styrgrupp 

Timrå kommun 

Lars Backlund, Ronny Rönnbäck 

Söråker Folkets Hus 

Christina Thorunan, Eva Holmström 

Beslut i partnerskapet 

Beslut tas av styrgruppen i enhällighet. Respektive partner kan med kort varsel 

påkalla möte, ordinarie styrgruppsmöte en gång i månaden om inte annat bestäms. 

Postadress: 861 82 Timrå 
Besöksadress: Köpmangatan 14 
Telefon: 060-16 31 oo 

Bankgiro: 5672-9387 
Organlsalionsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-16 31 04 

Hemsida: www.llmra.se 
E-post: soc@timra.se 
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TIMRA KOMMUN 
Socialförvaltningen 

Utvärdering och fortsatt samverkan. 

Utvärdering kommer att ske löpande med träffar av berörd personal från kommunen 

samt Folkets Hus. Varje kvartal kommer styrgtuppen att följa upp och sammanställa 

ett dokument som kommer att presenteras föt Kommunstyrelsen och stytelsen för 

Söråkers Folket hus. Eventuell förlängning av överenskommelsen kotntnet att 

beslutas i november månad 2018. 

Löptid 

2018-01-01 - 2018-12-31 

Omförhandling och återbetalningsskyldighet. 

Om betydande avvikelse från plan och budget sker ska partnerna innan 
förhandlingama genomförs föra en dialog och godkänna förändringarna. Om någon 
av partnerna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina 
åtaganden, eller det råder väsentligt förändrade omständigheter så ska alla 
medverkande partner föra en dialog om huruvida partnerskapet kan fo1tsätta. I sista 
hand har partner rätt att lämna partnerskapet. Samma sak gäller också vidförändrade 
omständigheter utom partnernas kontroll 

Partner har rätt att kräva sitt bidrag åter helt eller delvis om detta används felaktigt 
eller inte för avsett ändamål. 

Eventuellt överskott på verksamheten ska användas för samma eller liknande 

ändamål. 

Timrå 2018 02 05 

Lars Backhmd 

Timrå Kotntnun 

Postadress: 861 82 Timrå 
Besöksadress: Köpmangalan 14 
Telefon: 060-16 31 oo 

Bankgiro: 5672-9387 
Organlsationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-16 31 04 

Söråkers FH. 

Hemsida: www.timra.se 
E-post: soc@limra.se 



~ LANDSTINGRT 
~SÖRMLAND 

LBF SÖRMLAND 

Överenskommelse om partnerskap. Aktivitet 
inom "Sörmlands modell av Samverkan för ett 
hälsosamt åldrande". 
Överenskommelsens art och omfattning 
överenskommelsen är ett ldeburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Länsbildnings
förbundet Sörmland, Landstinget Sörmland och Flens kommun för framtagande av ett 
inspirations- och studiematerial som kopplar samman privatekonomi och hälsa. I 
överenskommelsen ingår även genomförande av studiecirklar/kurser lokalt i Flens kommun. 

Syftet med Partnerskapet är att firma former för samverkan kring att ta fram, genomföra och 
underhålla utbildningar/studiecirklar i en första version riktat till "yngre äldre" (ca 60 -75 
åringar), för ett hälsosamt åldrande. Aktiviteten att genomföra utbildningar/ studiecirklar för 
att främja ett hälsosamt åldrande ingår som en del i projektet "Sörmlands modell av 
Samverkan för ett Hälsosamt åldrande." 

Materialet ska sedan bland annat kunna användas i länets samtliga kommuner, för olika 
målgrupper och samarbetet ska ligga till grund för en fortsatt samverkan. 

Omfattningen av denna IOP avgränsas utifrån överenskommelsens totala budget, tidsperiod 
och målformuleringar. 

Bakgrund 
Landstinget Sörmland arbetar under 2017 och 2018 med projektet "Sörmlands modell av 
Samverkan för ett Hälsosamt åldrande" med målet att hitta en egen modell för fortsatt 
införande i länet. Arbetet bygger vidare på, landstingets deltagande i Folkhälsomyndighetens 
regeringsuppdrag från 2011, för att ta fram vägledning i hur en kan samverka för att främja 
äldres hälsa. 

I aktiviteten med Hälsa och Ekonomi, deltar också FoU Sörmland, Forskning och utveckling i 
Sörmland. Huvudman är Landstinget och FoU är en länsgemensam resurs för länets 
kommuner och landsting. 

Länsbildningsförbundet Sörmland är ett regionalt samverkansorgan för folkbildningen I 
Sörmland som samlar länets alla studieförbund, folkhögskolor och Länsbiblioteket Sörmland i 
en gemensam organisation. I Länsbildningsförbundet och dess medlemsorganisationers 
uppdrag är en del att arbeta för bättre hälsa för alla. 

Flen har utsetts till pilotkommun i projektet "Sörmlands modell av Samverkan för ett 
hälsosamt åldrande" och har avsatt medel och personal till att genomföra arbetet lokalt i 
samverkan med landstinget och de tre vårdcentralerna i kommunen samt civilsamhället. 

Målgrupp 
Verksamheten i denna överenskommelse riktar sig till länets medborgare som är "yngre 
äldre" (60 - 75 år). Projektet strävar speciellt efter att nå de i målgruppen som har störst 
behov av att få stöd och utbildning i att se över sin ekonomi. 
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Materialet kan användas i hela länet och målgruppen kan också utökas till att gälla alla som 
har behov av kunskap inom privatekonomi och hälsa. 

Syfte och mål 
Samverkan syftar till att genom en samfinansierad aktivitet möjliggöra kompetensutveckling 
och stöd för ett hälsosamt åldrande i länet med fokus på sambandet mellan hälsa och 
ekonomi. Kompetensutvecklingen riktar sig både mot medverkande aktörer och målgruppen. 
Cirkel-/kursmaterialet "Hälsa och ekonomi" utgår från de fyra hörnpelarna; meningsfullhet 
och delaktighet, social gemenskap och socialt stöd, fysisk aktivitet samt goda matvanor. 

Målet med framtagandet samt användandet av studiematerialet "Hälsa och Ekonomi" i Flen 
är att skapa förutsättningar för "yngre äldre" att se sambandet mellan hälsa och ekonomi och 
ge redskap för att förändra sin situation. Förhoppningen är att materialet ska kunna 
användas brett. 

Arbetsfördelning 
Deltagande organisationer tar gemensamt fram ett inspirations- och studiematerial omkring 
ekonomi och hälsa, där syftet är att nå målgruppen "yngre äldre". 

Ansvarig för förvaltning av material och studiecirkelmodell är Länsbildningsförbundet 
Sörmland. Länsbildningsförbundet fungerar också som samordnare av de tjänster som 
krävs, inom ramen för överenskommelsen, i samband med genomförandet. 

överenskommelsen består av följande etapper: 

Ta fram ett inspirations- och studie-/kursmaterial 
- ta fram förutsättningar och underlag 
- producera och tillverka Innehåll och material 

Anlitande av extern resurs som skriver materialet. Förutsättningar tas fram i samverkan I 
arbetsmöten. Länsbildningsförbundet ansvarar för att engagera den externa resursen och 
koordinerar etappen. 
Länsbildningsförbundet Sörmland, Flens kommun och Landstinget Sörmland deltar i 
samverkansarbetet. 

Bygga och introducera 
- tillsammans med ett studieförbund göra en pilotomgång för att se om materialet håller 
- informera om projektet till studieförbund och andra aktuella forum 
- rekrytera och utbilda cirkelledare 
- samordna med relevanta aktörer i Flens kommun 
- förvaltning av materialet (ej kostnadsberäknat i denna överenskommelse) 

Kommunen tillför en resurs för samordning som kan starta upp utbildningar och rekrytera in 
lämpliga cirkelledare lokalt i kommunen i samverkan med Länsbildningsförbundet. 
Länsbildningsförbundet ansvarar för kontakter med studieförbunden gällande "pilotcirkel", 
cirkelledarutbildning mm. 
Enheten för Hållbar utveckling, Landstinget Sörmland bistår med kompetens inom hälsosamt 
åldrande och tips om lämpliga föreläsare. 

Genomföra studleclrklar riktat till målgruppen 
Pilotcirkel genomförs i samverkan med studieförbunden v 48-49-50 2017 och v 3-4-5 2018. 
Cirkelledarutbildning av 5-1 O stycken cirkelledare februari - mars 2018. 
De första ordinarie cirklarna startas upp senast 3 april 2018. 
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Giltighetstid 
överenskommelsen träder I kraft när den är undertecknad av samtliga parter. Start av 
samverkan sker under hösten 2017, förutsatt att överenskommelsen har trätt i kraft vid 
denna tidpunkt. överenskommelsen gäller till och med den 31 december 2019. 

Ekonomi 
Beräknade totala kostnader för genomförande av överenskommelsen, obsl allt beräknat 
inklusive moms då Länsbildningsförbundet inte får dra moms. 

Framtagande av cirkel-/kursmaterial, 
beräknad kostnad ca 300:-/tim för 120 timmar 
Produktion och layout 
Utbildning cirkelledare, 5 st 
Cirkelledare, pilot VT 2018, 3 000:- /ledare, beräknat 5 st cirklar, 
övriga kostnader 

Utöver dessa kostnader tillkommer personella insatser 
Flens Kommun (70 tim a'300:-) 
Länsbildningsförbundet Sörmland (70 tim a'300:-) 
Landstinget Sörmland (25 tim a'300:-) 
(70 tim på respektive Flens Kommun och LBF, Landstinget 25 tim a'300:-) 
Beräknad kostnad 

TOTAL KOSTNAD: 

Finansieras enligt följande: 
Länsbildningsförbundet Sörmland 
Landstinget Sörmland 
Flens Kommun 
Egeninsats 

TOTAL FINANSIERING: 

36 000:-
50 000:-
25 000:-
15 000:-
4 000:-

21 000:-
21 000:-

7 500:-

49 500:-

179 500:· 

15 000:-
100 000:-
15 000:-
49 500:-

179 500:-

Om parterna under IOP överenskommelsens löptid är överens om justeringar inom 
budgetramen ska dessa justeringar godkännas av styrgruppen i Pilotprojektet "Sörmlands 
modell av Samverkan för ett Hälsosamt åldrande" och återrapporteras till ledningarna för 
respektive part. 

Utbetalning 
Av den totala finansieringen på 130 000 kr bidrar Länsbildningsförbundet sammanlagt med 
15. 000 kr. Länsbildningsförbundet har rätt att få ut medlen från Landstinget Sörmland och 
Flens Kommun. 

15/11 2017 50 000:- från Landstinget 
15/1 2018 50 000:- från Landstinget 
15/1 2018 15 000:-från Flens Kommun 

Kommunen och Landstinget utbetalar ersättning som godkänts av respektive organisation 30 
dagar efter erhållet godkänt underlag. 

Styrgrupp 
överenskommelsen följs löpande upp av en gemensam styrgrupp bestående av de tre 
representanterna från Länsbildningsförbundet, Landstinget och Flens Kommun. 

Styrgruppens uppgift är att säkerställa att de mål som gäller för överenskommelsen 
upprätthålls. Om styrgruppen konstaterar avvikelser ska den initiera åtgärder som gör att mål 
och omfattning uppnås. Vid avvikelser som styrgruppen bedömer att den inte kan hantera 
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inom sig ska detta rapporteras till respektive organisationens ledning. Sådan rapportering 
ansvarar styrgruppen för att den sker skriftligt och så skyndsamt som möjligt. 
Styrgruppen sammanträder vid behov för att följa och utvärdera verksamheten. Landstinget 
är sammankallande I styrgruppen. 

Uppföljning av verksamheten 
Länsbildningsförbundet redovisar använda medel genom specifikation av kostnader. Till 
varje styrgruppsmöte görs en ekonomisk rapport som redovisar utfall jämfört med budget. 
Länsbildningsförbundet ska också beskriva hur arbetet framskrider och redogöra för vilka 
aktiviteter som genomförts. 

Beslut om ändring av verksamheten 
Beslut av ändring av verksamheten tas av styrgruppen i enhällighet. 
Partner har rätt att lämna projektet med omedelbar verkan om detta i väsentlig mening inte 
uppfyller syfte och mål med projektet. I annat fall gäller tre (3) månaders uppsägningstid. 
Partner har rätt att kräva att utbetalt belopp återbetalas om detta inte används för avsett 
ändamål. 

Kontaktpersoner 
Länsbildningsförbundet Sörmland: 
Maria Forss, Länsblldningskonsulent 
070 25 89 581 
maria.forss@lbfsormland.se 

Landstinget Sörmland: 
Mona Karila, Projektledare, Enheten hållbar utveckling 
0721 43 81 06 
mona.karila@dll.se 

Flens kommun: 
Margret Olsson, Projektledare Flera friska år i Flen 
0157 430342 

margret.olsson@flen .se 

Denna överenskommelse har upprättats i tre likalydande exemplar, varav vardera partnern 
tagit sitt. 

Flen den /1 1/2. 2017 Nyköping den / 2017 Flen den f 'fi'I ( 201 7:? 

20171214 
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Utveckla ideburet offentligt partnerskap 
i kommuner landsting och regioner 

Denna rapport beskriver steg för steg hur IOP - partnerskapssamarbete kan 
byggas upp i dialog med civilsamhällets organisationer. Förhoppningen är att 
den kan tjäna som inspiration och stöd för hur lokala och regionala partnerskap 
kan utfonnas. 

Under 2017 har SKL tillsammans med engagerade kommuner, landsting/ 
regioner och samverkande organisationer i civilsamhället skapat lokala och 
regionala partnerskap för samarbete kring komplexa samhällsutmaningar. 
Utvecklingsarbetet har tagit avstamp i samverkansmodellen Ideburet Offentligt 
Partnerskap (IOP) som utgör ett alternativ till bidragsfinansierad verksamhet 
och/eller upphandling av civilsamhällesorganisationer. Under utvecklingsar
betet har särskild vikt lagts vid att de partnerskap som utvecklats ska hålla för 
juridisk granskning och att de anpassats till lok~la och regionala behov och 
förutsättningar. 

Upplysningar om innehållet 
Anna-Karin Berglund, anna-karin.berglund@skl.se 
Helena Linde, helena.linde@skl.se 
Mathias Sylvan, mathias.sylvan@qmail.com 

© Sveriges Kommuner och Landsting, 2018 
ISBN: 978-91-7585-630-8 

ISBN 978-91-7585-630-8 
Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se 
Post: 118 82 Stockholm I Besök: Hornsgatan 20 
Telefon: 08-452 70 00 I www.skl.se 

Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 
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Motion- utökad samverkan med den ideburna sektorn 

Båstad kommun som andra kommuner har en mångfald av intresseorganisationer som aktivt 
bidrar till social sammanhållning och som är en förutsättning för ett öppet, demokratiskt och 
hållbart samhälle. 

Vi menar dock att det är både angeläget och nödvändigt att utveckla samarbetet med denna 
sektor och att det finns bra exempel från Skåne och andra delar av landet hur ett mer 
utvecklat samarbete kan gå till. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) driver exempelvis ett utvecklingsarbete i denna 
riktning och har i en rapport, Utveckla ideburet offentligt partnerskap i kommuner, 
landsting och regioner, utvecklat vad som är viktigt för de offentliga aktörerna att tänka på. 

I vårt län finns Nätverket ideburen sektor Skåne som har funnits i över 1 O år och som har 
slutit överenskommelser med såväl kommuner som Region kring hur samarbetet mellan 
sektorerna ska utformas. Parterna ser att samverkan är nödvändig utifrån de komplexa 
samhällsutmaningar vi står inför, i Båstad såväl som i hela landet. Samverkan kan hjälpa till 
att hitta lösningar som nya utmaningar ställer oss inför. 

Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet på att 

• Kommunen verkar för en utveckling av samarbetet med den ideburna sektorn 

• Kommunen tar ett initiativ för att skapa en överenskommelse mellan den idebuma 
sektorn och Kommunen 
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lii:I BÅSTADS 
l~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-30 1av1 

KS au§ 13 DnrKS000041/2020 - 903 

Val av ledamöter till kulturrådet 

Beskrivning av ärendet Den 20 november 2019 beslutade kommunfullmäktige,§ 188, att införa ett 
kommunalt kulturråd. Reglementet föreskriver att kommunfullmäktige ska 
välja två ledamöter, tillika ordförande och vice ordförande, till rådet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Henrik 
Andersson, 2020-01-20 

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M) föreslår att Christer de la Matte väljs till ledamot 
och tillika ordförande i det kommunala kulturrådet under perioden 2020-02-12 
till 2022-12-31. 

Propositionsordning 

Beslut 

Johan Olsson Swanstein (M) föresl år att Ann-Margret Kjell berg väljs till 
ledamot och tillika vice ordförande i det kommunala kulturrådet under 
perioden 2020-02-12 till 2022-12-31. 

Ordförande frågar om utskottet kan ställa sig bakom yrkandet och finner att 
utskottet beslutat enligt yrkandena. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

1. Christer de la Matte väljs till ledamot och tillika ordförande i det kommunala 
kulturrådet under perioden 2020-02-12 till 2022-12-31. 

2. Ann-Margret Kjellberg väljs till ledamot och tillika vice ordförande i det 
kommunala kulturrådet under perioden 2020-02-12 till 2022-12-31. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-01-20 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000041/2020 - 903 

Val av ledamöter till kulturrådet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunstyrelsen 

1. [Namn] väljs till ledamot och tillika ordförande i det kommunala kulturrådet under perioden 
2020-02-12 till 2022-12-31. 
2. [Namn] väljs till ledamot och tillika vice ordförande i det kommunala kulturrådet under 
perioden 2020-02-12 till 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 20 november 2019 beslutade kommunfullmäktige,§ 188, att införa ett kommunalt kultur
råd. Reglementet föreskriver att kommunfullmäktige ska välja två ledamöter, tillika ordförande 
och vice ordförande, till rådet. 

Bakgrund 
Val av ledamöter till det kommunala kulturrådet sker i kommunstyrelsen till följd av anta
gande av rådets reglemente i kommunfullmäktige den 20 november 2019, § 188. 

Aktuellt 
Kommunstyrelsen har att utse två ledamöter till det kommunala kulturrådet. Ledamöterna 
ska inneha uppdrag som ordförande respektive vice ordförande. Förvaltningen föreslår att 
kommunstyrelsen utser ledamöter och uppdrag i samma beslutsärende. 

Då kulturrådet inte är ett beredande organ, utan ett rådgivande organ för informationsutbyte, 
sker val av ledamöter genom majoritetsbeslut. Det betyder att valet inte behöver beakta 
principer om proportionalitet. 

Begärs omröstning i samband med valet ska den verkställas genom sluten omröstning. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Förtroendemannaregistret, kansli 

Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

HR-servicecenter (om det är nya förtroendevalda i Båstads kommun) 
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·ffiJ BÅSTADS 
M KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-30 1av1 

KSau§14 Dnr KS 000042/2020 - 903 

Val av ledamöter till ungdomsrådet 

Beskrivning av ärendet Den 18 december 2019 beslutade kommunfullmäktige,§ 199, att revidera 
reglementet för det kommunala ungdomsrådet. Reglementet föreskriver att 
kommunfullmäktige ska välja två ledamöter, tillika ordförande och vice 
ordförande, till rådet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Henrik 
Andersson, 2020-01-20 

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M) föreslår att Ingela Stefansson väljs till ledamot och 
tillika ordförande i det kommunala ungdomsrådet under perioden 2020-02-12 
till 2022-12-31. 

Propositionsordning 

Beslut 

Johan Olsson Swanstein föreslår att Josefine Nygren väljs till ledamot och tillika 
vice ordförande i det kommunala ungdomsrådet under perioden 2020-02-12 
till 2022-12-31. 

Ordförande frågar om utskottet kan ställa sig bakom yrkandet och finner att 
utskottet beslutat enligt yrkandena. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

1. Ingela Stefansson väljs till ledamot och tillika ordförande i det kommunala 
ungdomsrådet under perioden 2020-02-12 till 2022-12-31. 

2. Josefine Nygren väljs till ledamot och tillika vice ordförande i det kommunala 
ungdomsrådet under perioden 2020-02-12 till 2022-12-31. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-01-20 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000042/2020 - 903 

Val av ledamöter till ungdomsrådet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

1. [Namn] väljs till ledamot och tillika ordförande i det kommunala ungdomsrådet under 
perioden 2020-02-12 till 2022-12-31. 

1 (1) 

2. [Namn] väljs till ledamot och tillika vice ordförande i det kommunala ungdomsrådet under 
perioden 2020-02-12 till 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 18 december 2019 beslutade kommunfullmäktige,§ 199, att revidera reglementet för 
det kommunala ungdomsrådet. Reglementet föreskriver att kommunfullmäktige ska välja 
två ledamöter, tillika ordförande och vice ordförande, till rådet. 

Bakgrund 
Val av ledamöter till det kommunala ungdomsrådet sker i kommunstyrelsen till följd av anta
gande av rådets reglemente i kommunfullmäktige den 18 december 2019, § 199. 

Aktuellt 
Kommunstyrelsen har att utse två ledamöter till det kommunala ungdomsrådet. Ledamöterna 
ska inneha uppdrag som ordförande respektive vice ordförande. Förvaltningen föreslår att 
kommunstyrelsen utser ledamöter och uppdrag i samma beslutsärende. 

Då ungdomsrådet inte är ett beredande organ, utan ett rådgivande organ för informationsut
byte, sker val av ledamöter genom majoritetsbeslut. Det betyder att valet inte behöver beakta 
principer om proportionalitet. 

Begärs omröstning i samband med valet ska den verkställas genom sluten omröstning. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Förtroendemannaregistret, kansli 

Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

HR-servicecenter (om det är nya förtroendevalda i Båstads kommun) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-02-05 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000891/2019 - 900 

Kommunstyrelsens beslutslogg 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Beslutsloggen för februari 2020 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det en rutin 

1 (1) 

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 



Kommunstyrelsens beslutslogg - Februari 2020 

Ärenderubrik Beslutsinstans Dnr Beskrivning av ärendet Status Prioritering 
1 Översyn av närjngslivspolicy § 183, KS 2017-06-07 000652/2017 Översyn av näringslivspolicyn Avvaktar översyn av 1 

näringslivsorganisationen. 
2 Båstads kommuns § 163, KS 2017-06-07 000321/2017 Ärendet återremitterat i juni -17. KS feb beslutar: 1. Arbetet med 1 

näringslivsorganisation Förvaltningen får följande destinationsutveckling och 
uppdrag: A) Förtydliga samtliga turismservice samt företagsservice till 
beslutspunkter för hur det medlemsföretag hanteras av Båstad 
kommunala ansvaret rörande Turism och Näringsliv såsom tidigare. 
näringslivsfrågor ska utformas. 2. Båstads kommuns näringslivsarbete 
B) Tydliggöra förslaget angående ska prioriteras inom den kommunala 
gränsdragningen samt inhämta förvaltningen och ske i nära 
synpunkter från tillväxtrådet. 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. 



Kommunstyrelsens beslutslogg - Februari 2020 

3 Uppdrag med anledning av § 102, KS 2016-04-27 000593/2016 Beslut i KS 2019-08-21 att arbeta För handläggning i förvaltningen, 1 
fastighetsutredningen/optimal vidare med förslag nr 6 i KPMG:s Teknik och service tillsammans med 
fastighetsorganisation utredning. Till det uppdraget KPMG som utrett ärendet. 

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. 

4 Väckt ärende: Strategiskt ägande av § 133, KS 2018-05-02 000446/2018 Thomas Andersson (L) väcker ett Har samband med ärendet ovan; 1 
Båstads kommuns fastigheter nytt ärende på sammanträdet, Uppdrag med anledning av 

mot bakgrund av diskussionerna i fastighetsutredningen/ optimal 
ärendet som gäller fastighetsorganisation. 
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. 

5 Utvärdering av skötselavtal avseende § 210, KS au 2017-09-19 000979/2017 Ärendet får väckas och För handläggning, Teknik och service. 2 
grönyteskötseln förvaltningen får i uppdrag att Ytterligare enkät är på gång för att 

bereda ärendet. komplettera den första enkäten. 



Kommunstyrelsens beslutslogg - Februari 2020 

6 Utredningsuppdrag fastigheten § 304, KS 2017-12-06 001313/2016 Teknik och service tar fram status Förvaltningen avvaktar politisk 1 
Plommonet för byggnad och kostnader för inriktning, på gång under våren 2020. 

återställning. Finns även med i Fastigheten finns med listan över 
förskoleutredningen. tänkbara kommunala objekt att sälja. 

7 Försäljning av Hamnen 3 § 153, KS 2018-06-07 001506/2016 Försäljning av fastigheten Har samband med ärendet ovan; 1 
Hamnen 3 i Torekovtill Plommonet. Tecknat avtal med 
Båstadhem AB och förvaltning av Båstadhem tom 2020-03-31. 
fastigheten till dess försäljning är Inkommen begäran att omvandla 
e-enomförd. fastie-heten till bostadsrätter. 

8 Kommunalt huvudmannaskap - § 93, KS 2016-06-13 000511/2016 Förvaltningen gavs enligt beslut i Arbete pågår, Teknik och service. 1 
vägföreningar/ samfälligheter KS 2016-04-13 i uppdrag att göra Primärt en förstudie. Till politisk 

en utredning vad kommunalt behandling eller information under 
huvudmannaskap får för december 2019 om hur vi går vidare. 
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). 

9 Väckt ärende - Trafiksituationen i § 209, KS 2018-09-05 000685/2018 Christer de la Motte (M) väckte För handläggning i förvaltningen: 2 
Grevie (hastigheter) ärendet. Teknik och service. Synpunkter för 

vidare dialog med Polisen och 
Trafikverket. 

10 Svar på motion - Alkolås i § 84, KS 2019-04-10 001120/2017 Motion från Centerpartiet. Tas upp för politisk behandling i 1 
kommunala fordon samband med att styrdokument 

för kommunens fordonshantering ska 
unn för beslut. 

11 Väckt ärende - Tillfällig och § 235, KS 2019-10-09 000763/2019 Bjärepartiet väckte ett nytt För handläggning i förvaltningen: 1 
permanent återvinningsanläggning ärende på KS angående tillfällig Kommundirektör, Teknik och service. 

och permanent 
återvinnine-sanläo-o-nine-. 

12 Planläggning av Lindströms backe i § 98, KS 2015-03-11 000478/2015 Ärendet skickas till förvaltningen För handläggning i förvaltningen. Den 3 
Västra Karup för beredning. bakas delvis in i ny ÖP. Avvaktas i 

väntan på rekommendationer 
gällande gamla vattentäkter. 
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13 Väckt ärende: Översyn och revidering § 104, KS 2018-04-04 000300/2018 Gösta Gebauer (C) väckte ärendet HR, verksamheten och med politikens 2 
av Personalpolitiskt program för påKS. medverkan ska göra en översyn av 
Båstads kommun 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. 

14 Åtgärder med anledning av § 257, KS 2019-12-04 000794/2019 Kommunstyrelsens ordförande 1 
extraordinär situation inom individ- 001179/2018 får i uppdrag att återkomma med 
och familjeomsorgen förslag till hur den politiska 

styrningen rörande individ- och 
familjeomsorgen ska se ut på 
både kort och lång sikt. Samråd 
ska ske med 
utbildningsnämndens 
ordförande. 

15 Svar på medborgarförslag - Anställ § 275, KS 2019-12-04 000211/2018 Förvaltningen får i uppdrag att 2 
en syn- och hörselinstruktör i utreda möjligheten till att hyra in 
Båstads kommun en syn- och hörselinstruktör från 

grannkommunerna eller från 
Region Skåne. Vid eventuell 
tillkommande kostnad ska denna 
hanteras i kommande 
budgetberedning (helt i sedvanlig 
ordning). 
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16 Väckt ärende - Lägesrapport § 24, KS 2020-01-15 000048/2020 Centerpartiet väcker ett nytt 1 
avseende arbetet med ärende på sammanträdet. De 
näringslivsorganisationen och önskar en lägesrapport avseende 
näringslivspolicyn arbetet med 

näringslivsorganisationen och 
näringslivspolicyn. Rapporten ska 
presenteras i kommunstyrelsen. 

Ärenden som kan tas bort från 
beslutslo1111en: 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-02-05 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000880/2019 - 900 

Delgivningar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna delgivningar: 
a). Protokoll från extra bolagsstämma i NSVA 2019-12-11 

b). Båstads kommun KKiK 2019, Områden och nyckeltal 

c). Samtliga protokoll 2019 från styrelsen för NSVA 

d). Protokoll från tillgänglighetsrådet 2019-12-10 

e). Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster vid Stenhotten 
-Avvisning av överklagande 

f). Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden - Ekonomisk månadsuppföljning 
per den 31december2019 

g). Skånes regionala utvecklingsstrategi (RUS) 2020 

h). Båstads kommuns svar avseende kollektivtrafikutbud 2021 

Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopp AB (NSV A AB), organisationsnummer 556765-3786, 2019-12-11 i 
Helsingborg 

Närvarande: 
Torbjörn Brorsson, Landskrona stad 
Tore Gardelin, Svalövs kommun 
Christer Lantlin, Bjuvs kommun 
Christian Orsing, Helsingborgs stad 
Ronny Sandberg, Åstorps kommun 
Johan Olsson Swanstein, Båstad kommwi 

Övl'iga: 
Jonas Jacobsson Gjö1tler, ordilirande NSVA AB 
Ulf Th.ysell, verkställande direktör NSV A AB 
Johan Jönsson, ekonomichefNSVA AB 
Patrik Ströbtick, Perstorps kommun 

Tid och plats: 
2019--12-11 kl. 12.15 på Rönnowsgatan 12, Helsingborg 

§ 1 Stämmans öppnande 

Stämman öppnas av Jonas Jacobsson Gjörtler. 

§ 2. Val av ordförande på stämman 

Beslutas att välja Jonas Jacobsson Gjörtler till ordförande vid stämman. 

§ 2 b Val av selo·eterare 

Beslutas att välja Johan Jönsson till sekreterare vid stämman. 

§ 3 Upprättande och godkännande av 1·östlängd 

Beslutas att godkänna upprättat förslag till röstlängd, bilaga 1. 

§ 4 Val av en eller två justeringsmän 

BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunstyrelsen 

2020 ~01- 2 0 
onrK5j).9..Q.?..t..0. ( 
.J::g.L9. .. :::.J.Qq, .. . 7.: 

Beslutas att utse Torbjörn Brorsson och Christer Lantlin att jämte ordförande justera dagens 
protokoll. 

§ 5 Godkännande av dagordning 

Beslutas att godkänna förslaget till dagordning. 

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

' 
Antecknas till protokollet att stämman blivit behörigen sammankallad. 

§ 7 Beslut om nyemission 
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Styrelsens förslag till nyemission föredrog~ tillsammans med därtill hörande handlingar enligt 
aktiebolagslagen 13 kap 6 §. 

Bolagsstämman beslutade enhälligt om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 
i. 

§ 8 Aktieteclming 

Undertecknade teclmar härmed följande aktier: 

För Perstorps kommun Antal aktier 

~ .... ~ .......... . 1 000 aktier 

Patrik Ströbäck 

§ 9 Ändring av bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal 

Förslag till ändring av bolagsordning, bilaga 3, ägardirektiv, bilaga 4 och aktieägaravtal, 
bilaga 5, har varit föremål för beslut i samtliga ägares kommunfullmäktige. 

Bolagsstämman beslutade enhälligt anta förslag till bolagsordning, ägardirektiv och 
aktieägaravtal. 

§ 10 Notering av till stämman anmälda nya styrelseledamöter 

I samband med Perstorps inträde som ny delägare i NSV A har Perstorps kommunfullmäktige 
utsett tillkommande ordinarie ledamot Torgny Lindau och tillkommande suppleant Ronny 
Nilsson. Dessa tillträder den 18/12. 

Stämman beslutar fastställa notering av de nya ledamöterna. 

§ 11 Stämmans avslutande 

Sedan antecknats att samtliga beslut var enhälliga förklarades stämman avslutad. 

Vid protokollet: 

~ft~ 
Johan Jönsson 

Ordförande: 

Justeras: 

~$~ 
e:-Torbjörn Brorsson · 

~~ 
Christer Landin 
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NORDVÄSTRA SKÅNES VATIEN OCH AVLOPP AB 

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2019-12-11 

Röstlängd 

Aktieägare Ombud 
Bjuvs kommun Christer Landin 
Båstads kommun Johan Olsson Swansteln 
Helsingborgs stad Christian Orsing 
Landskrona stad Torbjörn Brorsson 
Svalövs kommun Tore Gardelin 
Åstorps kommun Ronny Sandberg 

Kontaktuppgifter: 

Bjuvs, Christer Landin, 042-458 50 00 
Båstads, Johan Olsson Swanstein, 0431-770 00 
Helsingborg, Christian Orsing, 042-10 50 00 
Landskrona, Torbjörn Brorsson, 0418-47 00 00 
Svalöv, Tore Gardelin, 0418-47 50 00 
Åstorp, Ronny Sandberg, 042-640 00 

Andel av aktier 
16,7% 
16,7% 
16,7% 
16,7% 
16,7% 
16,7% 



Styrelsens förslag till nyemission i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp 
AB (NSVA AB), 556765M3786 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att fatta beslut om nyemission med 
avsteg från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Bolagets aktiekapital ökas med 1 000 000 kr till 7 000 000 kr genom 
en nyemission .. 
Ökningen av aktiekapitalet ska ske genom nyemission av 1 000 
aktier. . 
Aktierna skall få tecknas av Perstorps kommun, vilket innebär att 
emissionen sker med avsteg från aktieägarnas företrädesrätt. 
Teckningskursen per aktie är 1 000 kr, vilket motsvarar ett bedömt 
marknadsvärde på aktien. Teckningskursen motsvarar även akties 
kvotvärde. . 
Perstorps kommun betalar även sin andel av startkostnaden för 
NSVA med 176 378 kr. Beloppet redovisas i resultaträkningen och 
fördelas till nuvarande delägarkollektiv. 
Orsaken till att emission skall ske med avsteg från aktieägarnas 
företrädesrätt är att ägarna beslutat att det är viktigt för Bolaget att 
ägarkretsen utökas med fler ägarkommuner. 
Betalning av tecknade aktier skall erläggas senast 2019-12-18 till 
Bolagets bankkonto nummer [ "10.3011Jö1 n ] i Nordea. 
Teckning av aktie skall ske i protokollet för den bolagsstämma där 
beslut om emission fattas. 
Nyemitterade aktier ska äga rätt till utdelning från och med nästa 
räkenskapsår. 
Förköpsförbehåll som gäller för existerande aktier skall även gälla 
för nyemitterade aktier. 

Helsingborg den 29/11 2019 

Styrelsen för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

r-fL~ 
.1~;4 7~~ 

.dlL ~, 



I. 

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ 
Aktiebolagslagen 

Styrelsen i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA AB), 556r65~3786, har 
föreslagit att nyemission av aktier i bolaget skall ske. 

Sedan senaste årsredovisningens avgivande har inga händelser av väsentlig 
betydelse för bolagets ställning inträffat. 

01~ 

gfferfiysell' 

Revisorns yttrande över ovanstående redogörelse 
I 

I egenskap av revisor i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA AB) har jag 
tagit del av ovanstående redogörelse. Jag har inget att erinra mot den lämnade 
redogörelsen. 

Helsingborg den 3 december 2019 

~·~ 
Thomas Hall~· · 
Auktoriserad revisor 
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Bilaga A 

Avtal om förvärv av aktier i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Bjuvs kommul,1, Båstads kommun, Helsingborgs .stad, Landskrona stad, Perstorps kommun, Svalövs 

kommun och Åstorps kommun [nedan "Delägarna"] har gemensamt kommit överens om att 

långsiktigt samverka om förvaltning och drift av Delägarnas allmänna va-anläggningar genom 

samriskföretaget Nordvästra Skånes Vatten och Avi opp AB. 

Ägarkommunerna är överens om att aktierna i NSVA ska fördelas enligt följande. 

Aktiefördelning 

Kommun Antal aktier Teckningslmrs Aktiekapital 

Bjuv 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Båstad 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Helsingborg 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Landskrona 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Perstorp 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Svalöv 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Åstorp 1.000 1.000 kr 1.000.000 kr 

Totalt 7.000 7.000.000 kr 

För varje aktie ska betalas 1.000 kronor. Delägarna förbinder sig sålunda att vardera tillskjuta 

1.000.000 kr i aktiekapital. 
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556765-3786 
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Bolagsordning för Nordväsfra Skånes Vatten och Avlopp AB 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. 

§ 2 Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Helsingborg. 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ansvara för förvaltning och drift av delägarnas allmänna 
VA-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

Bolaget får sköta förvaltning och drift av allmänna VA-anläggningar i andra kommuner, om detta sker 
på affärsmässiga gnm.der och ekonomiskt särredovisas. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Det kommunala ändamålet med bolaget är att, med iakttagande av den kommunala kompetensen i 
kommunallagen (2017:725) och vad som stadgas i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 
långsiktigt ansvara för förvaltningen och driften av delägarnas allmänna VA -anläggningar genom att 
svara för drift, underhåll, förnyelse och förbättring av desamma. 

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen samt i 
ekonomiskt hänseende med tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen. På den del av 
bolagets verksamhet som avser förvaltning av egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och 
lös egendom ska dock inte självkostnadsprincipen tillämpas. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla delägarna i proportion till aktieinnehavet. 

§ 5 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor. 

§ S Antal aktier 

I bolaget ska finhas lägst 3 .000 aktier och högst 12.000 aktier. 

§ 7 Styrelsen 

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lika många personliga suppleanter. Varje 
delägares kommunfullmäktige utser vardera 1 ledamot med I suppleant. Vid ändring av 
aktiefördelningen genom delägares utträde ska, om aktierna inte fördelas jämnt bland kvarvarande 
delägare, den delägare som förvärvar fler än hälften av den utträdande delägarens aktier, överta dennes 
rätt att utse 1 ledamot med 1 suppleant. Kommunfullmäktige i Helsingborg utser ordförande i bolagets 
styrelse. Kommunfullmäktige i Landskrona utser vice ordförande i bolagets styrelse. 
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Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Suppleanter 
har närvaro- och yttranderätt vid samtliga styrelsesammanträden men får endast tjänstgöra i stället för 
ledamot som utsetts av samma delägare. 

Bolagets styrelse äger rätt att adjungera personer med särskild kompetens inom bolagets 
verksamhetsområde. 

Bolagets verkställande direktör får ej vara ledamot eller suppleant i styrelsen. 

§ 8 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och 
suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet. · 

§ 9 Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Helsingborg och 
Landskrona vardera utse en lekmannarevisor med suppleant. 

§ 1 O Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast fyra 
veckor före stämman. 

§ 11 Ärenden på årsstämma 

På årsstämma, som ska hållas senast unde1· maj månad, ska följande ärenden förekomma till 
behandling. 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Val av protokollförare; 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
5. Val av en eller tvåjusteringsmänt 
6. Fastställande av dagordningen för stämman; 
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
8. Framläggande av årsredovisningen,. revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas . 

granskningsrapport; · · 
9. Beslut om 

a) fastställelse av resultat" och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

I 0. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter; 
11. Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall; 
12. Anmälan av respektive delägares fullmäktigeförsamlingars val av styrelse, ordförande samt 

lekmannarevisorer med suppleanter i förekommande fall; 
13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 



Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
556765-3786 

§ 12 Räkenskapsår 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

§ 13 Firmateckning 
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Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande 
får endast avse två personer i förening. · 

§ 14 lnspektionsrätt 

Delägarnas kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 
författningsreglerad sekretess. 

§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda delägarnas fullmäktigeförsamlingar möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

§ 16 Förköpsrätt 

Delägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, ska före överlåtelsen anmäla detta hos 
bolagets styrelse. I anmälan ska villkoren för förköp framgå. När anmälan gjorts om tilltänkt 
aktieöverlåtelse ska detta genom styrelseniJ försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen 
för anmälan. Bolaget ska lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med 
anmodan till den, som önskar utöva förköpsrätten, att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolaget 
inom två månader räknat från dagen för anmälan till styrelsen om tilltänkt överlåtelse. Erbjudande om 
förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. 

Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast 
genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. 

Förköpsberättigad är delägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade, ska aktierna så långt kan 
ske ska jämnt fördelas bland dessa. Vid udda antal aktier ska de aktier som inte kan fördelas jämnt 
fördelas till en av de anmälda förköpsberättigade genom lottning. Förköpsbeloppet ska utgöras, där 
fånget är köp, av de erbjudna aktiernas linjära andel av bundet eget kapital, berälmatvid senast upprättad 
årsredovisning. Förköpta aktier ska betalas inom en månad från det att priset blev bestämt. 

Kommer överlåtaren och den som begä1t att få förköpa aktierna inte överens i frågan om förköp, ska 
den som har begärt förköp inom två månader från det att förköpsanmälan enligt 4 kap. 21 § 
aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående förköpet. När sådan talan väckts ska den som begärt 
förköp genast anmäla detta hos bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast antecknas i aktieboken 
med uppgift för dagen för anmälan. 

§ 17 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av delägarnas fullmäktigeförsamlingar. 



Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
556765-3786 

4 (4) 
2019-09-17 

Denna bolagsordning, upprättad 2019-09-17, har efter godkännande från samtliga delägares 
fullmäktigeförsamlingar antagits av bolaget på bolagsstämma 2019-12-11. 
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Den verksamhet som bedrivs i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, nedan kallat NSV A, och 
bolagets furhållande till delägarkommunerna regleras, förutom i lag och författning, av: 

• Gällande aktieägaravtal, 
• Gällande bolagsordning, 
• Detta ägardirektiv; samt 
• Särskilda direktiv utfärdade i samförstånd av delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar. 

1. Bakgrund och syfte 

De nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp 
har överenskommit att genom samriskföretaget NSV A långsiktigt samverka om förvaltning och drift av 
delägarkommunernas allmänna VA-anläggningar. 

Delägarkommunerna är, såsom ägare av sina respektive VA-anläggningar, huvudmän för de allmänna 
vatten- och avloppsanläggningarna i respektive kommun och har som sådana att följa bestämmelserna i 
lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

2. Kommunala ändamålet 

NSV A ska, på ett resurseffektivt sätt, ansvara för förvaltning, drift, underhåll, förnyelse 0ch 
förbättringar av delägarkommunernas VA-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

NSV A:s verksamhet syftar till att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja stordriftsfördelar 
och ra underlag för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet. 

NSVA:s mål är att uppnå hög trygghet och kvalitet vad gäller vattenproduktion och distribution, 
avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten samt omhändertagande av vid reningen 
avskilt slam. Bolaget ska även i övrigt svara upp mot kundernas behov och förväntningar. 

3. Verksamhetens inriktning 

NSV A ska i sin verksamhet sträva efter att minska påverkan på miljön, förebygga föroreningar och 
minimera riskerna för miljörelaterad olycka eller ohälsa. Miljöaspekterna ska beaktas såväl vid driften 
av verksamheten som vid underhålls-, förnyelse- och förbättringsåtgärder, allt i syfte att bidra till en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

4. Samverkan med delägarkommunerna 

NSVAska: 

- biträda delägarkommunerna vid planering av allmänna VA-anläggningars utbyggnad samt vara en 
remissinstans vid samhällsplaneringen i delägarkommunerna, 

- arbeta fram erforderligt underlag för delägarkommunernas beslut som huvudmän för VA
verksamheten avseende bland annat taxor, investeringsbudget, verksamhetsområde och Allmänna 
Bestämmelser för brukande av allmän VA-anläggning (ABVA), 

- bereda ärenden och genomföra de utredningar inom VA-området som delägarkommunernas 
fullmäktigeförsamlingar eller kommunstyrelser anser behövs, 

- biträda delägarkommunerna vid frågor om skadeståndsansvar enligt 44 - 49 §§ lag (2006: 412) om 
allmänna vattentjänster eller som vilar på annan rättslig grund, 

- biträda delägarkommunerna vid kommunernas kris- och beredskapsplanering; samt 



Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
556765-3786 

2 (4) 
2019-09-17 

- delta i delägarkommunernas kris- och beredskapsverksamhet, varvid informationsfrågorna skall 
ägnas särskild uppmärksamhet. 

5. Ekonomiska och finansiella mål 

NSVA:s verksamhet ska, inom ramen för lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och 
kommunallagen (2017:725), och med beaktande av "nödvändiga kostnader" som anges i lag (2006:412) 
om allmänna vattentjänster, bedrivas utifrån långsiktigt' ekonomiskt hållbara principer och i enlighet 
med vad som stadgas i bolagsordningen. 

NSV A ska på såväl ko1t som lång sikt se till att ha en balanserad ekonomisk utveckling i syfte att 
säkerställa att delägarkommunernas intentioner avseende den strategiska kommunnyttan med ägandet 
uppnås. Bolaget ska besitta erforderlig beställarkompetens så att delägarkommunerna med god 
framförhållning kan planera sina VA-taxor inför kommande års planerade investeringar. 

NSV A ska primärt inte lämna någon aktjeutdelning till delägarkommunerna, utan redovisat resultat ska 
balanseras i ny räkning. 

6. NSVA:s redovisning av intäkter och kostnader 

NSVA ska upprätta en redovisningsmodell i överensstämmelse med gällande VA-lagstiftning som 
löpande fördelar de utgifter och inkomster som uppstår och tillhör respektive delägarkommun. Detta ska 
ske genom att separata resultatenheter upprättas. NSVA ska för varje delägarkommun kunna urskilja 
intäkter och kostnader samt tillhandahålla aktuella anskaffuingsvärden för anläggningstillgångar, så att 
dessa uppgifter kan komplettera respektive delägarkommuns övriga redovisning. 

7. Delägarkommunernas styrning 

Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av stöITe vikt och ska därför 
underställas delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar: 

Beslut som fattas av bolagsstämma efter delägarkommunernas 
fullmäktigeförsamllngars godkännande 

a) förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning 
b) förslag till bolagsstämma om ändring av NSVA:s aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade 

instrument 
c) förslag till bolagsstämma om ändring av föremålet för NSV A:s verksamhet 
d) bildande eller nedläggning av dotterbolag 

Beslut som fattas av bolagsstämma efter att delägarkommunernas 
fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning 

e) förslag till bolagsstämma om nya delägare i NSVA 
f) förslag till bolagsstämma om att NSV A ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt 

lag eller detta avtal 

Beslut som fattas av styrelsen efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts 
möjlighet att ta ställning 

a) väsentlig organisatorisk förändring eller avtal om överlåtelse av fast egendom, rörelse eller 
rörelsegren, om avtalet i väsentlig mån påverkar NSVA:s verksamhet 
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b) ingående av avtal/överenskommelser, vilka - oavsett kontraktsvärdet - är av strategisk eller 
principiell betydelse för delägarna eller någondera delägare 

c) upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans med NSVA:s tidigare lån och 
krediter eller ställda säkerheter uppgår till ett belopp som överstiger NSV A:s egna kapital enligt 
senast fastställda balansrälming 

d) NSV A:s ställande av säkerhet där värdet av säkerheten tillsammans med redan utestående 
säkerheter och tidigare lån och krediter överstiger NSVA:s egna kapital enligt senast fastställda 
balansräkning 

8. Delägarkommunernas insyns- och informationsrätt 

Delägarkommunernas kommunstyrelser har uppsikts- och tillsynsplikt över NSV A. Bolaget erinras om 
att kommunstyrelsen i respektive delägarkommun har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten varit 
förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen. 

Delägarkommunernas kommunstyrelser har rätt att ta del av NSVA:s handlingar och räkenskaper samt 
att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter 
på grund av författningsrnglerad sekretess. Styrelsens ordförande, verkställande direktör eller annan som 
bolaget utser ska, om delägarkommun så begär, närvara vid delägarkommunens 
fullmäktigesammanträde vid vilket bolagets årsredovisning ska behandlas. 

NSV A ska fo1ilöpande hålla delägarkommunernas kommunstyrelser väl informerade om sin 
verksamhet. Det innebär bland annat att NSV A ska översända följande handlingar till 
delägarkommunernas kommunstyrelser: 

a) protokoll från bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) delårsrapporter 
d) årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport 
e) underlag till sammanställd redovisning för kommunen 
f) årlig budget 
g) ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren 
h) övrig information som delägarkommunerna önskar ta del av 

Innehåller handling ovan uppgift för vilken gäller sekretess enligt lag har bolaget rätt att utesluta sådan 
uppgift. Av översänt material ska dock framgå att sådan åtgärd vidtagits. 

Vatje delägarkommun ska utse vardera två tjänstemän som kontaktpersoner till NSVA, där den ena ska 
hantera ekonomiska frågor och andra tekniska frågor. Kontaktpersonerna ska ansvara för att information 
och beslut som rör vatten- och avloppsfrågor och vars underlag bereds av NSVA hanteras enligt ordning 
i respektive kommun. På samma sätt är NSVA skyldigt att utse kontaktpersoner till respektive kommun 
för motsvarande :frågor. NSVA ska löpande hålla kontaktpersonerna informerade om verksamhet utförd 
för kommunen samt ta fram underlag för beslut, liksom kontaktpersonerna löpande ska infmmera NSVA 
om förhållanden viktiga för VA-verksamheten och dess utförande. 

NSV Aska från respektive kommun skyndsamt delges av politiken fattade beslut som berör kommunens 
vatten- och avloppsverksamhet eller NSV A. 

9. Förvaltningsberättelsen 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur 
verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv 
angivna syftet och ramarna med densamma. 



Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
556765-3786 

4 (4) 
2019-09-17 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom 
för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan. 

10. Löpande delägarsamråd 

Styrelsen ska i sin planering beakta delägarkommunernas tidplan för rapportering av bokslut, 
delårsrappo1ter och övrig information som ska lämnas. 

NSVA:s ledning ska löpande och minst tre gånger per år kalla delägarkommunerna till samråd om 
bolagets verksamhet, där ledningen informerar om bolagets verksamhetsmässiga och affärsmässiga 
utveckling samt redovisar väsentliga händelser i verksamheten och frågor som eventuellt kan bli föremål 
för underställningsplikt till delägarnas fullmäktigeförsamlingar. Det ena tillfället ska ha fokus på 
ekonomiskt samråd inför styrelsens beslut om årlig budget och ekonomisk helårsplan för de närmaste 
tre åren. 

NSVA:s ledning är därutöver skyldig att på delägarkommuns begäran informera om NSVA:s 
ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. 

11. Information till revisorer 

NSV A ska löpande lämna information till bolagets lekmannarevisorer. Dämtöver ska NSV A 
tillsammans med bolagets lekmannarevisorer minst en gång per år kalla representanter från övriga 
delägarkommuners revision till information. 

Granskningsrapporten 

· Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida 
bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta 
ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 

12. Beslut om ägardirektiv 

Detta ägardirektiv ska, efter delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar godkännande, antas på 
bolagsstämma i bolaget. 

Dessa ägardirektiv, upprättade 2019-09-17, har efter godkännande från samtliga delägares 
fullmäktigeförsamlingar antagits av bolaget på bolagsstämma 2019-12-11. 
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AKTIEÄGARAVTAL 

Mellan Bjuvs kommun, Båstad kommun, Helsingborgs stad, Landskrona stad, Perstorps kommun, 
Svalövs kommun och Åstorps kommun, [nedan "Delägarna"], har denna dag följande avtal träffats. 

1. Syftet med Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Delägarna är överens om att genom sin ägarsamverkan i samriskföretaget NORDVÄSTRA SKÅNES 
VATTEN OCH AVLOPP AB, arg.nr 556765-3786 [nedan "NSVA"], långsiktigt samverka om 
förvaltning och drift av Delägarnas allmänna VA-anläggningar. 

Syftet med NSV A är att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja stordriftsfördelar och få 
underlag för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet. Delägarna är överens om att 
möjliggöra för fler kommuner att gå in som delägare i NSV A. Beslut härom fattas av bolagsstämman. 

För att säkerställa långsiktigheten i samverkan är Delägarna gemensamt överens om att förbinda sig att 

kvarstå som delägare i NSVA under en period av minst sex år till och med 
2026-12-31. Först därefter äger Delägare rätt att träda ur samverkan genom att avyttra sina aktier i 
enlighet med vad som anges nedan under punkten 13, Överlåtelse av aktier. 

Avsikten med detta Aktieägaravtal är att reglera Delägarnas rättigheter och skyldigheter såsom 
långsiktiga aktieägare i NSV A. Vad som stadgas i detta Aktieägaravtal om aktier ska gälla samtliga 
nuvarande och framtida aktier men även i tillämpliga delar andra aktierelaterade instrument som 
parterna under avtalstiden kan komma att äga i NSV A. 

2. Aktier 
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 3.000.000 kronor och till högst 12.000.000 kronor. 

I NSVA ska finnas lägst 3 .000 aktier och högst 12.000 aktier. 

Delägarna ska äga aktier i NSV A enligt följande fördelning: 

Bjuv 117 X 100 % 
Båstad l/7xl00% 

Helsingborg 1/7 X 100 % 
Landskrona 117 X 100 % 
Perstorp 1/7 X 100 % 
Svalöv 1/7X100 % 
Åstorp 1/7 X 100 % 

Totalt 100% 

Denna aktiefördelning åstadkommes genom de transaktioner som beskrivs i ett denna dag träffat avtal 
mellan Delägarna angående förvärv av aktier m m, Bilai,:a A. Detta Aktieägaravtal är för sin giltighet 
beroende av att dessa h'ansaktioner kan genomföras på avtalat sätt. 
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Ändring av aktiefördelningen kan ske genom försäljning eller köp av aktier i enlighet med .vad som 
anges nedan under punkten 13 Överlåtelse av aktier, efter beslut av bolagsstämma. 

Ändring av NSV As aktiekapital genom riktad nyemission beslutas av bolagsstämma. 

3. NSVA och dess verksamhet 
NSV A har till föremål för sin verksamhet att ansvara för förvaltning och drift av Delägarnas allmänna 
VA-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

NSVA ska svara för drift, underh.åll, förnyelse och förbättringar av Delägarnas VA-anläggningar. 
Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och 
behandling av spillvatten samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. 

NSVA ska därvid också biträda Delägarna vid planering av allmänna VA-anläggningarnas utbyggnad 
samt vara en remissinstans vid samhällsplaneringen i ägarkommunerna. 

NSVA ska också svara för Delägarnas VA-verksamheters administration, information, kundtjänst, 
abonnent- och taxefrågor, med undantag för debitering där varje Delägarkommun själva avgör hur 
man vill hantera frågan. NSVA ska ta fram erforderliga underlag för Delägarnas beslut som huvudman 
avseende bland annat taxor, investeringsbudget, verksamhetsområde och ABV A. 

NSVA får sköta förvaltning och drift av allmänna VA-anläggningar i andra kommuner, om detta sker 
på affärsmässiga grunder och ekonomiskt särredovisas. 

Verksamheten ska bedrivas inom för vardera Delägare skilda verksamhetsområden, för vilka 
respektive Delägares VA-taxa och ABVA-bestämmelser ska tillämpas. 

NSVA:s verksamhet ska vara förenlig med den kommunala kompetensen, definierad i kommunallagen 
(2017 :725). 

Delägarna är införstådda med att Delägarnas fullmäktigeförsamlingar ska beredas möjlighet att ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas. 

4. Bolagsordning 
Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordning och detta Aktieägaravtal ska 

avtalets bestämmelser ha företräde såvida dessa inte strider mot lag och förordning. Ändring av 
bolagsordning förutsätter för sin giltighet Delägarnas fullmäktigeförsamlingars godkännande. 

5. Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst-3 och högst 9 ledamöter med lika många personliga suppleanter. Varje 
Delägares kommunfullmäktige utser vardera. 1 ledamot med 1 suppleant. Vid ändring av 
aktiefördelningen genom Delägares utträde ska, om aktierna inte fördelas jämnt bland kvarvarande 
Delägare, den Delägare som förvärvar fler än hälften av den utträdande Delägarens aktier, överta 
dennes rätt att utse 1 ledamot med 1 suppleant. 
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Ordförande i styrelsen utses av fullmäktige i Helsingborg. Vice ordförande i styrelsen utses av 

fullmäktige i Landskrona. 

Ledamöter och suppleanter utses från tiden från den årsstämma som hålls efter det att allmänna val till 
kommunfullmäktige förrättats och intill slutet av den årsstämma som hålls efter nästkommande sådant 
val. 

Suppleanter har närvaro- och yttranderätt vid samtliga styrelsesammanträden men får endast tjänstgöra 
i stället för ledamot som utsetts av samma Delägare. 

Bolagets verkställande direktör får ej vara ledamot av eller suppleant i styrelsen. 

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

Med reservation för vad framgår nedan i punkten 6 fattas beslut vid styrelsesammanträde i NSV A med 
enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 

Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst fyra gånger per år. Extra 

styrelsesammanträde ska hållas på begäran av styrelseledamot eller av den verkställande direktören. 

Delägarna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor styrelsen som rör 
förhållandet mellan NSV A och Delägaren. 

6. Enighet vid vissa styrelsebeslut 
I nedan angivna frågor är styrelsen beslutsför endast om samtliga styrelseledamöter är närvarande, 
eller vid förfall för någon av styrelseledamöterna ersättare för denne, vilken ska vara vald av samma 
Delägare som den frånvarande styrelseledamoten, och för giltigt beslut krävs enighet: 

Beslut som fattas av bolagsstämma efter Delägarnas fullmäktigeförsamlingars 
godkännande 
a) förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning 
b) förslag till bolagsstämma om ändring av NSVA:s aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade 

instrument 
c) förslag till bolagsstämma om ändring av föremålet för NSV A:s verksamhet 
d) bildande eller nedläggning av dotterbolag 

Beslut som fattas av bolagsstämma efter att Delägarnas fullmäktigeförsamlingar 
beretts möjlighet att ta ställning 
e) förslag till bolagsstämma om nya delägare i NSV A 

t) förslag till bolagsstämma om att NSVA ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt 
lag eller detta avtal 
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g) väsentlig organisatorisk förändring eller avtal om överlåtelse av fast egendom, rörelse eller 
rörelsegren, om avtalet i väsentlig mån påverkar NSVA:s verksamhet 

h) ingående av avtal/överenskommelser, vilka - oavsett kontraktsvärdet - är av strategisk eller 
principiell betydelse för Delägarna eller någondera Delägare 

i) upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans med NSVA:s tidigare lån och 
krediter eller ställda säkerheter uppgår till ett belopp som överstiger NSVA:s egna kapital enligt 
senast fastställda balansräkning 

j) NSVA:s ställande av säkerhet där värdet av säkerheten tillsammans med redan utestående 
säkerheter och tidigare lån och krediter överstiger NSVA:s egna kapital enligt senast fastställda 
balansräkning 

Styrelsebeslut 
k) förslag till bolagsstämma om disposition av årets resultat 
l) förslag till bolagsstämma om att utse revisor 
m) beslut om att som leverantör delta i upphandling av torvaltning och drift av allmänna VA

anläggningar i andra kommuner än Delägarna 
n) fastställelse eller ändring av arbetsordning för styrelsens arbete samt instruktion för verkställande 

direktören och andra instruktioner som styrelsen finner nödvändiga 
o) beslut om att utse verkställande direktör 

Om beslut i fråga enligt ovan inte kan fattas beroende på att styrelseledamot eller styrelseersättare inte 
är närvarande vid sammanträdet eller enighet inte uppnås, ska ärendet bordläggas och avgöras vid ett 
styrelsesammanträde, att hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter på tid som ordföranden 
bestämmer, genom beslut med kvalificerad majoritet av de då närvarande styrelseledamöterna eller 
styrelseersättarna. 

7. Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Såväl revisorn som 
ersättaren ska varn auktoriserade revisorer. Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den 
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

8. Lekmannarevisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Helsingborgs stad 
och Landskrona stad vardera utse en lekmannarevisor med en suppleant. 

9. Bolagsstämma 
Bolagsstämma ska avhållas då så erfordras enligt lag eller enligt NSV A:s bolagsordning. 



5 

10. Insyn I NSVA:s verksamhet 
Respektive Delägares kommunstyrelse har rätt att ta del av NSV A:s handlingar och räkenskaper och i 

övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på 
grund av författningsreglerad sekretess. 

11. Ytterligare delägare 
NSV A ska stå öppet för anslutning av fler delägare, under förutsättning att detta bedöms som 
fördelaktigt för NSV A och dess befintliga delägare. Beslut härom fattas av bolagsstämma, efter att 
Delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning i frågan. 

12. Överlåtelse av avtalet 
Delägarnas rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får endast överlåtas till annan som samtidigt 

förvärvar Delägares aktier enligt punkten 13 nedan. 

13. Delägares utträde ur NSVA och överlåtelse av aktier 
Delägarna förbinder sig att kvarstå som delägare i NSVA t o m 2026-12-31. Om Delägare därefter, 
och med beaktande av överenskommen uppsägningstid i punkten 15 första stycket, vill avyttra sina 
aktier ska Delägarens hela aktieinnehav erbjudas övriga Delägare. Aktierna ska, så långt kan ske, 
fördelas jämnt bland Delägarna. Vid udda antal aktier ska de aktier som inte kan fördelas jämnt 

fördelas till en av de amnälda förköpsberättigade genom lottning. Köpeskillingen för aktierna ska 
utgöra de erbjudna aktiernas linjära andel av bundet eget kapital, beräknat vid senast upprättad 
årsredovisning. Köpeskilling skal erläggas inom en niånad från det att priset blev bestämt. 

Om ingen Delägare önska begagna sin förköpsrätt ska Delägarna verka för att aktierna säljes till annan 
kommun, under förutsättning av bolagsstämmans beslut om delägarskap. Den överlåtande Delägaren 
är därvid skyldig att meddela ny Delägare att aktierna överlåts med skyldighet för denne att biträda 
aktieägaravtalet och inträda som part. 

Om ingen Delägare önskar begagna sin förköpsrätt eller försäljning till annan kommun inte är möjlig, 

saknas förutsättningar för fortsatt samverkan inom NSV A. Bolagsstämman ska då besluta att NSVA 
ska gå i likvidation. Eventuellt kvarvarande eget kapital utskiftas till respektive Delägare utifrån Var 
och ens andel av totalt andel aktier i NSVA. 

14. Jämkning 
Skulle någon bestämmelse i detta avtal eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att 
avtalet i dess helhet är ogiltigt utan det ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Delägarens 
utbyte eller prestation enligt avtalet, ske skälig jämkning i avtalet. 

15. Avtalstid och inlösen vid avtalsbrott 
Detta avtal träder i kraft från tidpunkten för undertecknandet och gäller till och med 
2026-12-31. Vardera Delägare äger rätt att skriftligen säga upp avtalet till upphörande, med beaktande 

•• - - ------i 

' 



6 

av en uppsägningstid om minst 24 månader. I annat fall förlängs avtalet med 6 år i sänder med samma 
uppsägningstid. Senaste dag för uppsägning av avtalet till upphörande 2026-12-31 är 2024-12-31. 

Utöver vad som sagts ovan äger vardera Delägare från och med 2020-01-01 rätt att omedelbart säga 
upp Aktieägaravtalet i förtid, om någondera Del~gare bryter mot bestämmelse i Aktieägaravtalet och 
avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för den uppsägande Delägaren, samt den felande Delägaren inte 
inom 30 dagar efter skriftlig anmaning därom vidtagit rättelse. 

Delägare som säger upp Aktieägaravtalet till upphörande anses därigenom ha erbjudit övriga Delägare 
att förvärva den uppsägande Delägarens aktier i enlighet med vad som anges i punkten 13 stycke I 
ovan, varvid köpeskillingen ska beräknas utifrån de erbjudna aktiernas linjära andel av bundet eget 
kapital, beräknat vid den senast upprättade årsredovisningen. 

Skulle inte någon övrig Delägare förvärva aktierna, ska detta avtal upphöra att gälla per den dag till 
vilken avtalet uppsagts. Råder vid denna tidpunkt tvist om beräkning av aktiernas värde ska avtalet äga 
fortsatt tillämpning till dess tvisten är avgjord. Tvist ska avgöras enligt vad som anges i punkten 17 
nedan. 

16. Tillämplig lag 
Detta Aktieägaravtal ska vara underkastat svensk rätt. 

17. Tvist 
Tvist mellan parterna i anledning av detta Aktieägaravtal ska slutligt avgöras av allmän domstol med 
tillämpning av svensk rätt. 

18. Ändrade förutsättningar 
Skulle förutsättningarna för detta avtal i väsentlig mån ändras eller avtalet till följd av ändring i lag 
eller annan omständighet utom Delägarnas kontroll inte skulle kunna tillämpas i enlighet med 
Delägarnas intentioner, ska förhandlingar upptas mellan Delägarna i syfte att anpassa avtalet till de 
ändrade förhållanden som då må råda. 

Detta Aktieägaravtal har upprättats i sju (7) exemplar, varav Delägarna tagit var sitt. 

Bjuvs kommun · 

Datum: J}J)l q' I Ä,- / / 



Helsingborgs stad 

Datum: :;?"#__.;?V 

~--
~-

Perstorp kommun 

Datum: i\(\2--lSf 

~tMJ. 
Åstorp kommun 

Datum: llji 1... - i q 
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Landskrona stad 

Datum: \\ /1 ~- --1r 

Svalöv kommun 

Datum: ( (r2-17 
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Kommunens Kvalitet i Korthet (Kl<il<) 

Sveriges 
Kommuner 
och Regioner 

Kommunspecifik rapport 2019 

Båstads kommun 

• •• k ::: r a 
Rådet för främjande 

av kommunala analyser 



Båstads kommun 

Vad är Kommunens Kvalitet i Korthet? 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt nätverk som pågått sedan 2006 och i dagsläget 

omfattar cirka 260 kommuner. Dessa utmanar sig själva genom att årligen ta fram och jämföra resultat 

med varandra för att utveckla kval iteten på tjänsterna. Men KKiK är mer än en samling relevanta 

nyckeltal. Det är också en arena för att och utveckla och vässa styrningen och ledningen i kommunen. 

Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de 

förtroendevalda att styra mot mål och resultat och i dialogen med medborgarna. Det finns således ett 

politiskt ägarskap och det är kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i områdena och 

underliggande nyckeltal. 

Följande vägledande principer definierar KKiK: 

KKiK har ett polit iskt äga rska p och utgå r från KFs perspektiv med styrni ng och medborgardialog i fokus 

KKiK utvecklas i sa marbete mellan SKR, RKA och medlemmarna 

Nycke ltalens antal ska vara begränsat 

Nycke ltalen ska spegla kvalitet, ekonomi och be röra såväl välfärdsuppdraget som utvecklingen av loka lsa mhället 

Nycke ltalen ska vara j ämförbara 

Nycke lta l som kommunen inte ka n, eller i ringa utsträckn ing ka n påverka, ska helst inte anvä ndas. 

Hur kan du använda rapporten? 

I rapporten kan du ta del av just din kommuns resultat för nyckeltalen inom KKiK under de tre senaste 

åren. Resultaten redovisas i den kolumn som avser det år de släpptes. Saknas siffror för 2019 beror det 

troligen på at det inte finns nationell statistik för året, alternativt har din kommun inte rapporterat in. 

För varje resultat finns en färgmarkering; grön, gul eller röd, som visar din kommuns värde relativt 

landets andra kommuner. Är färgen grön tillhör kommunen de 25 procent av kommunerna med bäst 

resultat, gul motsvarar de 50 procent i mitten och följaktligen står röd för de 25 procent av 

kommunerna som har minst fördelaktigt resultat. Den text som följer respektive tabell ger en 

översiktlig, beskrivande analys av resultaten för nyckeltalen på en nationell nivå. 

Genom rapporten kan du dels följa din kommuns resultat över tid, dels jämföra dig med landets andra 

kommuner. Det ger dig en bra utgångspunkt för vad era utmaningar är och vad ni bör arbeta vidare 

med. För att fördjupa analysen behöver du går in i Kolada (www.ko lada.se). Där kan du se skillnader 

mellan kön, jämföra din kommun med liknande kommuner och mycket, mycket mer! 

Vi hoppas att rapporten ska stimulera dig till analys och förbättringsåtgärder! Vi hoppas också att 

rapporten ska underlätta för dig att sprida resultaten bland förtroendevalda, tjänstepersoner och 

medborgare i din kommun. 

Lycka till önskar projektledningen fö r KKiK 

Leif Eldås, SKR 
Hanna Lundborg, SKR 
Maria Price, RKA 

1 



Båstads kommun 

Barn och unga 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i 
svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) 

2017 2018 2019 

• 40. 32 46 

5.0 5.2 

.155 876 .163 401 

78 73 77 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) • 81.8 • 92.5 87.0 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) 

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-20 år 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år 

Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%) 

OBS! Om rapport skrivs ut i svartvitt kan det vara svårt att se förhållande till andra kommuner 

• 87.5 • 90.6 85.1 

86.3 88.4 85.6 

• 85.5 

.118 247 e122 218 

68.8. 76.4. 53.2 

• 77.5 • 82.3 • 65.2 

131 012 137 747 

21.9 • 55.2 

• 22 24 

8 24 

•2s% so% •2s % 
bästa mittersta sämsta 

Gällande att få plats på förskola på önskat datum finns en sjunkande trend. Det är en lägre andel som får plats på 

önskat datum 2019 än tidigare år. Medel för deltagande kommuner är 59 procent (2019). För tio år sedan var det 

79 procent. Då var antalet svarande kommuner ungefär hälften så många som dagens 183, och en tredjedel 

svarade 100 procent, det vill säga att alla sökande fick plats på önskat datum. Detta återspeglar troligen den 

utveckling av verksamhetssystem som skett där dessa uppgifter idag hämtas från digitala system medan det för tio 

år sedan ofta uppskattades eller beräknades manuellt. Samtidigt finns många kommuner idag som låter 

garantitiden för plats på förskola vara ambitionsnivån, och därmed inte strävar efter att förkorta tiden ytterligare. 

Detta kan också leda till att andel som får plats på önskat datum minskar. 

Skolresultaten varierar mycket mellan kommunerna och mellan flickor och pojkar. Störst könsskillnad på riksnivå 

syns i årskurs 3, andel som fått godkänt i svenska eller svenska som andraspråk. 

Barn och ungas deltagande i kultur och fritid varierar stort. Deltagartillfällen i idrottsföreningar varierar mellan 4 

och 64 tillfällen per invånare 7-20 år. Här ser vi också en skillnad mellan flickor och pojkar vad gäller medelvärden, 

rikssnittet för pojkar är 37 och för flickor 27. Aktivitetstillfällen för barn och unga på bibliotek varierar också 

mycket. Antal tillfällen per 1000 invånare mellan 0 och 20 år är mellan 0 och nästan 300 i en jämförelse mellan alla 

kommuner. 
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Båstads kommun 

Stöd och omsorg 
2017 2018 2019 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%) 

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat • 87 • 87 
försörjningsstöd, andel (%) 

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde • 28 • 28 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 3473 • 3 072 

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende 
enl. LSS § 9.9, medelvärde 

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%) 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är • 86 77 • 89 
viktiga, andel (%) 

Kostnad funktionsnedsättning totalt (Sol, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, • 4054 • 4 447 
kr/inv 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till • 74 • 111 
särskilt boende, medelvärde 

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 15 15 16 
medelvärde 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 36 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 80 • 89 85 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) • 94 9Z 90 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ .187 599 .195 689 

OBS! Om rapport skrivs ut i svartvitt kan det vara svårt att se förhållande till andra kommuner •25% 50% •25 % 
bästa mittersta sämsta 

Resultaten från brukarbedömningarna har i princip legat oförändrade de senaste fyra åren, sett till dess 

medelvärden, med generellt höga medelvärden. Skillnaderna mellan könen är marginella, men en svag tendens 

att kvinnor är mindre nöjda inom LSS-området finns. 

Väntetiden för beslut om försörjningsstöd har också legat i princip oförändrad senaste, med ett medelvärde på 15 

dagar {2019). Däremot är spridningen mellan kommuner stor, från två dagar upp till 57 dagar. 

Väntetid till boende för äldre och funktionshindrade med särskilda behov ökar generellt sett vad gäller 

medelvärde, vilket är en negativ utveckling. Man kan fråga sig hur brukare och närstående påverkas av långa 

väntetider? Innebär det dessutom ett större behov och konsumtion av hemtjänst, korttidsboende, öppen- och 

slutenvård under väntetidsperioden? Medelvärdet för väntetid till särskilt boende är 67 dagar (en ökning med i 

snitt 13 dagar sedan 2018) och för LSS-boende 156 dagar. Spridningen mellan kommuner är stor. Exempelvis vad 

gäller väntetid för LSS-boende skiljer det sig mellan 4 och 543 dagar. 

Medelvärdet vad avser personalkontinuitet inom öppen hemtjänst ligger stabilt över de senaste åren men har 

under en tioårsperiod ökat i snitt med tre personer, från 13 till 16. Spridningen mellan kommuner sträcker sig från 

7 personer till 25 personer. 
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Båstads kommun 

Samhälle och miljö 
2017 2018 2019 

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) 78 • 59 85 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel 
fråga, (%) • 43 • 61 • 67 

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) 

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat 
arbeta eller studera, andel (%) 

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), 
andel (%) 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 

Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov, antal dagar 

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för 
bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 

• 
• 
• 

81 • 89 • 94 

64 

60 • 47 

59 48 

10 • 32 

71 

45 

14 

562 • 560 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 43.9 43.8 42.1 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) • 20 

OBS! Om rapport sla·ivs ut i svartvitt kan det vara svårt att se förhållande till andra kommuner •2s% 50% •2s% 
bästa mittersta sämsta 

Resultaten vad gäller tillgänglighet och bemötande fortsätter vara starka. Medelvärdet för svar på e-post inom ett 

dygn är 84 procent, en ökning med 4 procentenheter sedan föregående år. Trenden för svar på en enkel fråga per 

telefon har varit uppåtgående sedan 2013. Däremot är spridningen är stor mellan kommunerna, från 27 till 94 

procent. 

Det återinförda nyckeltalet Delaktighetsindex visar också på en stor spridning mellan kommunerna där 93 procent 

av maxvärde är högsta värde och 19 procent lägst. 

Medelvärdet för resultatet vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet är 37 procent, rikssnittet för SFl

nyckeltalet är 43 procent och för nyckeltalet om etableringsuppdraget är rikssnittet 45 procent. Flertalet 

Norrlandskommuner framträder med goda resultat. Kvinnor klarar i högre grad än män SFI medan män i betydligt 

högra grad är kvinnor kommer ut i studier eller arbete efter etableringsuppdraget. 

Resultatet för det nya nyckeltalet om handläggningstid för bygglov från inkommen ansökan till beviljat bygglov 

visar på en mediantid för inrapporterande kommuner på 48 dagar, men med sen spridning från 1till189 dagar. 

Från komplett ansökan till beviljat bygglov är mediantiden 10 dagar med en spridning från 1 till 84 dagar. 

Vad gäller resultaten för miljömåtten visas en svagt nedåtgående trend för total mängd insamlat hushållsavfall, 

vilket är positivt. Andelen miljöbilar i den egna organisationen varierar mellan någon enstaka procent up·p till 83 

procent. Medelvärdet har en svagt vikande tendens, vilket delvis förklaras av förändrad miljöbilsdefinition. 

Trenden för andel ekologiska livsmedel är däremot stadigt ökande sedan 2007 och senaste medelvärdet är 30 

procent, men med en spridning från 3 procent till hela 82 procent. Miljömåtten tenderar att ha bättre resultat i 

södra Sverige och främst i storstadsområden. 
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ÅSTADS l<OMMUN ·' 
l<ommunstyrelsen 

1;~9~! 
Näl'Varnnde: 
Ordinarie: 
Magnus Jälminger, ordf 
Björn Persson, vice ordf 
Anders Månsson 
Jan Nilsson 
Bo Wendt 
Jan Zielinski 
Suppleanter: 
Maria Bergltmd 
Hans Grönk.vist 
Anna Ingers 
Teddy Nilsson 
Helli Taskinen 

Övriga: 
Ulf Thysell, VD 
Johan Jönsson, ekonomichef 
Stefan Vegehall - Vision 
Leo Engström - Vision 
Alexandra Lundgren - Helsingborgs stadsrevision 
Aina Lindell, lekmannarevisor 
Thomas Hall berg, E& Y 

Frånvarande: 
Rolf Ottosson 
Gunnar Ottosson, lekmannarevisor 

Tid, plats och underlag: 

Sida 1av3 

Pl'otokoii f01t vid sammaniräde med 
styrelsen för NSV A 
Nr 1/2019, datum2019-03~14 

14:e mars 2019 kl. 13.00-16.00 på Mindpark, Helsingborg. 
Undedaget till sammanträdet fogas samman som bilaga till detta protokoll. 

§ 1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordtorande. 

§"2, Val av justel'ingsman 

Till att jämte ordtoranden justera dagens protokoll utsågs Björn Persson. 

§ 3. Val av sekreteral'/'0 



Till selaeterare på mötet utsågs Johan Jönsson. 

§ 4. Fastställande av dagordning 
Under övriga frågor lades fö~ande punkt till: 

Brev från Kommunal 
Därefter fastställdes dagordningen. 

§ 5. Närvaro 

Det konstaterade att Rolf Ottosson anmält frånvaro. 

§ 6. Föregående mötes protokoll 

Sida2 av 3 

Föregående mötes protokoll gicks igenom. Det noterades att Jan Nilsson endast var 
frånvarande samt att platsen var SBF, Helsingborg, inte Enehall. Föregående protokoll 
justeras för hand med dessa uppgifter efter att detta protokoll justerats. 

Därefter lades protokollet till handlingarna. 

§ 7. Punkter att behandla enligt arbetsordningen punkt 1.3.1.4 

Inför genomgång av årsredovisningen redovisade VD och ekonomichef händelser och 
ekonomi för 2018 

a) VD sammanfattade händelser från året som gått enligt underlag. Därefter redovisade 
ekonomichefen bolagets och kundkommunernas ekonomiska utfall för 2018 enligt 
underlag. Årsredovisningen och Hållbarhetsredovisningen för 2018 gicks igenom och 
godkändes. 

b) Förslag till vinstdisposition behandlades och godkändes. 
c) Revisorsrapporter föredrogs av auktoriserad revisor respektive lekmannarevisor. 
d) Datum för bolagsstämman fastställdes till den 9/5. 

§ 8. Information från VD och ekonomichef 

VD informerade enligt underlag. 

Ekonomichef informerade om bokslutet tom februari. 

§ 9. Beslutspunktcr 

a) Beslut tagna under§ 7. 
b) Styrelsen beslutade att ge fullmakt till ordförande och vice ordförande att representera 

NSV A på vattenstämman. 
c) Styrelsen beslutar om rutin för utlämnande av Allmänna handlingar enligt underlag. 
d) Styrelsen beslutar om Policy mot mutor och korruption. 

§ 10. Övriga frågo5fj 



Sida3 av 3 

Skrivelse skickad av Kommunal ställd till styrelsen där man vill att det införs 80/90/100 samt 
semesterväxling. Det är infört i hela Helsingborgs stad. Styrelsen beslut att vi besvarar 
skrivelsen med att det inte är en styrelsefråga och ska istället lyftas i en förhandling enligt 
MBL. 

§ 11. Nästa möte 

Nästa möte är det konstituerande styrelsemötet i anslutning till bolagsstämman den 915. Då 
delvis en ny styrelse väntas tillträda vid bolagsstämman, överlåta till den nya styrelsen att 
planera kommande styrelsemöten. 

§ 12. Mötet avslutas 

Vid protokollet 

~~ 
Johan Jönsson 



Närvarande: 
Ordinarie: 
Jonas Jacobsson Gjörtler, ordf 
Björn Persson, vice ordf 
Anders Månsson 
Anette Åkesson 
Angelie Fröjd 

Suppleanter: 
Maria Berglund 
Kerstin Larsson 
Anna Ingers 
Teddy Nilsson 
Martina Engberg 

Övriga: 
Ulf Thysell, VD 
Johan Jönsson, vid protokollet 

Frånvarande: 
Janet Norbäck 
Helin Taskinen 
Stefan Vegehall, Vision 
Leo Engström, Vision 

Tid, plats och underlag: 

Sida 1av2 

Protokoll fört vid extra sammanträde 
med styrelsen för NSV A ·· 
Nr 2/2019, datum 2019-05-09 

9:e maj 2019 kl. 12.00-12.15 på Sundspärlan, Helsingborg. 

§ 1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande. 

§ 2. Val av justeringsman 

Till att jämte ordförandenjustera dagens protokoll utsågs Björn Persson. 

§ 3. Val av sekreterare 

Till sekreterare på mötet utsågs Johan Jönsson. 

§ 4. Fastställande av dagordning 
Dagordningen presenterades på mötet. 

Beslut om att rekommendera Perstorps delägarskap i NSV A 



Beslut om möjlighet till Ipads för styrelsemedlemmar i NSV A 
Därefter fastställdes dagordningen. 

§ 5. Närvaro 

Sida2 av 2 

Det konstaterade att Janet Norbäck och Helin Taskinen anmält frånvaro. Därmed gick Ma1tina 
Engberg in som ordinarie ledamot. 

§ 6. Beslutspunkter 

a) Styrelsen såg det fördelaktigt och rekommenderar bolagsstämman att erbjuda Perstorp 
delägarskap i NSVA med följande villkor: 

a. Perstorp köper nyemitterade aktier i NSVA för en mkr. Perstorps kommun har 
företrädesrätt att teclma de nya aktierna. Teckning av aktierna ska ske senast 
2019-12-15 och betalning av aktierna ska ske senast 2019-12-31. De nya 
aktierna berättigar till andel i vinst från och med nästkommande räkenskapsår. 

b. Befintliga bolagsdokument för NSV A revideras i följande delar: 
i. Perstorps kommun ny part och delägare i NSV A 

ii. Samtliga sju kommuner har ett aktieägande 1/7 per delägare 
iii. Bilaga A; Perstorp läggs till aktiefördelningen med 1000 aktier å 1000 

kr vilket medför att nytt totalt aktiekapital blir- 7 miljoner kronor 
iv. Nytt avtal upprättas i .sju (7) exemplar 

c. Perst01p betalar sin andel av staitkostnaden till övriga sex delägare 
b) Styrelsen beslutar att NSVA ska tillhandahålla Ipads för de styrelseledamöter som är i 

behov av IT-utrustning för att ta del av handlingar digitalt. 

§ 7. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte beslutades håll11s den 14/6 kl 9-15. Aret.s övriga möten hålls den 3-4/10 
samt den 29/11 i anslutning till SWR-dagen. 

§ 8. Mötet avslutas 

Vid protokollet 

Johan Jönsson 

Justeras: 

i,~;;c 



Närvarande: 
Ordinarie: 
Jonas Jacobsson Gjörtler, ordf 
Björn Persson, vice ordf 
Angelie Fröjd 
Anders Månsson 
Janet Norbäck 
Anette Åkesson 

Suppleanter: 
Maria Berglund 
Martina Engberg 
Anna Ingers 
Kerstin Larsson 
Helin Taskinen 

Övriga: 
Ulf Thysell, VD 
Johan Jönsson, vid protokollet 

Frånvarande: 
Teddy Nilsson 
Stefan Vegehall, Vision 
Leo Engström, Vision 

Tid, plats och underlag: 

Sida 1av2 

Protokoll fört vid sammanträde 
med styrelsen för NSV A 
Nr 3/2019, datum 2019-06-14 

14:e juni 2019 Id. 09.00-15.00 på Stadsbyggnadshuset, Helsingborg. 

§ 1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av .ordförande. 

§ 2. Val av justeringsman 

Till att jämte ordförandenjustera dagens protokoll utsågs Björn Persson. 

§ 3. Val av sekreterare 

Till selaeterare på mötet utsågs Johan Jönsson. 

§ 4. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes utan ändringar. 



§ 5. Närvaro 

Det konstaterade att Teddy Nilsson var frånvarande. 

§ 6. Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll gicks igenom. 

Därefter lades protokollet till handlingarna. 

§ 7. Info•·mation från VD och ekonomichef 

a) VD:s lägesrapport 
a. NSVA:s chefer presenterar Affärsplan 2020-22. 

b) Ekonomi 
a. Bokslutet för maj föredrogs av ekonomichef. 
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b. Informerade om en extra skattekostnad på 534 tkr p g a att en del av förra årets 
tillkommande pensionskostnad inte blir av 

§ 8. Beslutspunkter 

a) Styrelsen beslutade att godkänna affärsplanen 2020-22. 
b) Styrelsen beslutade a:tt NSV A ska genomföra IT-projektet Gemensam databas, 

numera döpt till LakelT. 
c) Styrelsen beslutade godkänna aktieägaravtalet för Sweden Water Research 

§ 9. Övriga frågor 

Under övriga frågor informerades ko1t om den tilläggsbudget för investeringsprojektet 
Öve1täckning av reningsverk i Helsingborg som beslutats av Stadsbyggnadsnämnden. 

Inga övriga frågor förekom. 

§ 10. Nästa möte 

Kommande möten hållsJ samband med strategiseminarium den 3-4/10 samt i anslutning till 
SWR-dagen den 29/11. 

§ 11. Mötet avslutas 

Vid protokollet 

~~ 
Johan Jönsson 

;y~as: ~ 

/{':"Xn"Körtler .. 



Närvarande: 
Ordinarie: 
Jonas Jacobsson Gjörtler, ordf 
Björn Persson, vice ordf 
Teddy Nilsson 
Anders Månsson 
Janet Norbäck 

Suppleanter: 
Mrutina Engberg 
Anna Ingers 
Kerstin Larsson 

Övriga: 
Ulf Thysell, VD 
Johan Jönsson, vid protokollet 
Stefan Vegehall, Vision 

Frånvarande: 
Mru·ia Berglund 
Anette Åkesson 
Helin Taskinen 
Jan Zielinski 
Leo Engström, Vision 

Tid, plats och underlag: 

Sida 1av2 

Protokoll fört vid sammanträde 
med styrelsen för NSV A 
Nr 4/2019, datum 2019-10-04 

4':e oktober 2019 kl. 08.00 -11.00 på Hovs Hallar, Båstad. 

§ 1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande. 

§ 2. Val av justeringsman 

Till att jämte ordförandenjustera dagens protokoll utsågs Björn Persson. 

§ 3. Val av sekreterare 

Till sekreterare på mötet utsågs Johan Jönsson, 

§ 4. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes utan ändringar. 



Sida 2 av 2 

§ 5. Närvaro 

Det konstaterades att Anette Åkesson, Maria Berglund, Helin Tåsldnen och Jan Zielinski var 
frånvarande. Kerstin Larsson gick in som ordinarie ledamot för Båstads kommun. 

§ 6. Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll gicks igenom. Det informerade~ om att förslag fOr två tidpunkter 
fOr styrelseutbildning kommer att skickas ut för tiden 15 jan till 14 feb. 

Därefter lades protokollet till handlingm1ia. 

§ 7. Information från VD och ekonomichef 

a) VD:s lägesrapport 
a. VD redovisade enligt underlag. 
b. Diskuterades kring sekretessklassad information och ev säkerhetsklassning av 

styrelseledamöter. Bolagssekretessen tros .täcka det mesta. VD tar frågan 
vidare med NSV A:s säkerhetschef. 

b) Ekonomi 
a. Bokslutet för augusti föredrogs av ekonomichef. 
b. Ekonomichef redovisade enligt underlag. 

§ 8. Beslutspunkter 

a) Styrelsen beslutade att godkänna genomgångna policies, elhandelsstrategi för 
ytterligare ett år, intern kontrollplan för 2019 och 2020, dokumenthanteringsplan, 
arldvbeskrivning samt m·kivfö1teckning. 

§ 9. Övriga frågor 

Under övriga frågor informerades kolt om SWR:s verksamhet. Inga övriga frågor förekom. 

§ 10. Nästa möte 

Kommande möte hålls i anslutning till SWR~dagen den 29/11kl15~17. 

§ 11. Mötet avslutas 

Vid protokollet 

J~~ 
Johan Jönsson 



Närvarande: 
Ordinarie: · 
Jonas Jacobsson Gjörtler, ordf 
Teddy Nilsson 
Anders Månsson 
Janet Norbäck 

Suppleanter: 
Maria Berglund 
Martina Engberg 
Kerstin Larsson 
Helin Taskinen 

Övriga: 
UlfThysell, VD 
Johan Jönsson, vid protokollet 

Frånvarande: 
Björn Persson, vice ordf 
Anette Åkesson 
Anna Ingers 
Jan Zielinski 

Leo Engström, Vision 
Stefan Vegehall, Vision 

Tid, plats och underlag: 

Sidal av 2 

Protokoll fört vid sammanträde 
med styrelsen för NSV A 
Nr 5/2019, datum 2019-11-29 

29:e november 2019 kl. 15.00-17.00 på Rådhuset, Helsingborg. 

§ 1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande. 

§ 2. Val av justeringsman 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Helin Taskinen. 

§ 3. Val av sekreterare 

Till sekreterare på mötet utsågs Johan Jönsson. 

§ 4. Fastställande av dagordning 
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Dagordningen fastställdes utan ändringar. 

§ 5. Närvaro 

Det konstaterades att Bjöm Persson, Anette Åkesson, Anna Inger och Jan Zielinski var 
frånvarande. Helin Taskinen gick in som ordinarie ledamot för Landskrona och Kerstin 
Larsson för Båstad. 

§ 6. Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll gicks igenom. Det informerades om att styrelseutbildning hålls 
den 16 januari respektive 11 februari. 

Därefte1· lades protokollet till handlingarna. 

§ 7. Information från VD och ekonomichef 

a) VD:s lägesrapport 
a. VD redovisade enligt underlag. 

b) Ekonomi 
a. Bokslutet för oktober föredrogs av ekonomichef, 
b. Budget 2020 redovisades av ekonomichef enligt underlag. 

§ 8. Beslutspunkter 

a) Styrelsen beslutade att godkätma budget för 2020 inl<lusive föreslagna utökningar av 
tjänster. 

§ 9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor förekom. 

§ 10. Nästa möte 

Nästa möte hålls den 19/3 kl 0830-1200. Konstituerande styrelsemöte hålls efter 
bolagsstämman den 15/5. Övriga möten bestämdes till den 12/6, 5-6/l 0 samt den 3/12. 

§ 11. Mötet avslutas 

Vid protokollet 

~~ 
Johan Jönsson 

Juster(j I ~ 

4.v~::.1:: /fd4~1~~ 
Helin Taskinen 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar/protokoll" Kommunala Tillgänglighetsrådet 

Datum och tid 2019-12-10, kl. 16.00 - 17.40 

Plats Arorna, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Birgitte Dahlin, Ordförande 
Lena Jönsson, RBU 
Göran Kjellerstedt, Parkinsonföreningen 
Åsa Teveldal, Avdelningschef, del av mötet 
Ingrid Pettersson, Socionom/tf. vård- och omsorgschef, del av mötet 
Ulf Jiewertz, Ordförande i vård- och omsorgsnämnden, del av mötet 
Ulf Nilsson, Hamnkapten i Båstad hamn, punkt 3 

Frånvarande Representant från NHR 
Representant från Psoriasisförbundet 
Representant från FUB 
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: Göran Kjellerstedt valdes. 

, -__:! 

2. Godkännande av dagordningen 
Utsänt förslag till dagordning godkänns. Punkt 4 om Heltidsresan tas bort pga 
sjukdom. 

3. Avtal med Båstad hamn 

1 (2) 

Hamnkapten Ulf Nilsson kom för att samtala med rådet om tillgänglighetsfrågorna 
i Båstad hamn. De områden rådet önskade att få belyst var: tillgänglighetsfrågor för 
rörelsehindrade, syn- och hörselskadade. Vi hittade inga skrivningar om tillgänglighet 
i nuvarande avtal, men önskar att dessa frågor finns med i kommande arrendeavtal. 
Ulf berättar att det går bra att ta kontakt direkt, men även med hamnvärdarna. Ulf nås 
på 0730-933522 och på ulf@bastadhamn.se 
Det blev ett bra samtal och ledamöterna förstod att Ulf kommer att bevaka frågorna 
i framtiden. Tack till Ulf! 

4. Information från Vård och omsorg 
Ingrid Pettersson, Åsa Teveldal och Ulf Jiewertz deltog på denna punkt. 
Nu kommer det att tas fram en övergripande tillgänglighetsplan för Båstads kommun. 
Den blir tvärsektoriell. Länsstyrelsen finns som stöd i arbetet kring 
funktionshinderpolitiken och det gör även Sweco Både kommunledningen och 
politikerna deltar i arbetet. 

Den 7 januari 2020 tillträder Christin Johansson som ny vård- och omsorgschef. 
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5. Svar från pensionärsrådet på skrivelse angående tillgängligheten på stationen 
Alla har tagit del av brevet. 

6. Genomgång av protokoll och anteckningar från förra mötet 
Godkänns. 

7. Ledamöterna informerar 
Lena: 
Bekymmersamt med trottoarerna på Köpmansgatan. Trist att det först grävs upp och 
att det sedan åter läggs små gatstenar istället för ordentliga plattor där rullstolar och 
rollatorer kan komma fram. Kullerstenarna på Mariatorget är också ett problem för 
framkomligheten. Fortfarande inte bra när det gäller att komma in och ut från 
kommunkontoret och biblioteket i Båstad. 

Gitte: 
Det har blivit långt fler resenärer till och från Båstads station så att Trafikverket bör 
installera hissar. Vi avvaktar och hoppas att det blir verklighet! 
En bit av trottoaren på hörnan av Köpmansgatan och Ängelholmsvägen vid 
övergångsstället har numera asfalt istället för grus. 

8. Övriga frågor och information 
Inga. 

9. Datum för nästa möte 
Tisdagen den 4 februari 2020 kl. 16.00, kommunkontoret i Båstad. Övriga möten 
2020: 21/4, 2/6, 25/8, 6/10 och 1/12. Alla är tisdagar kl. 16.00 ·-18.00. 

B~stad, den ~ desen;~er 2019 

(8A ;; Il 01;(/U~<-L>altLtt·\ . 
')ti~iitte Dahlin 
Ordförande/sekreterare 

~-. ' 
~Ilert.:t 
Justerare 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

I ~20 -01~ 3 1 ;/BESLUT 

>t~K~:O.~Q~1,~ 2020-01-31 .. .. .... O{ .. Q" .... , ..... ~.0.e . .,u .. ,. " Dnr 567-2578-2020 

Portadress 

20515 Malmö 

Kontaktperson 

Miljötillsynsenheten 
Trine Gadmar 
010-224 1495 

skane@lansstyrelsen.se 

Avvisning av överklagande 

Beslut 
Länsstyrelsen avvisar överklagandet. 

Beskrivning av ärendet 

Båstads kommun 
bastads. kommun@bastad.se 

Båstads kommun har överklagat Länsstyrelsens beslut från den 19 december 2019, 
dnr 567-28845-2018 om föreläggande om imättande av verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster vid Stenhottan, Båstads kommun. Överklagande inkom till 
Länsstyrelsen den 21 januari 2020. Hur kommunen skulle överklaga beslutet och 
inom vilken tid överklagandet skulle ha kommit in till Länsstyrelsen framgår av 
överklagandehänvisningen i beslutet från den 19 december 2019. 

Skäl för Länsstyrelsens beslut 
Ett överklagande av ett beslut ska ha kommit in till beslutsmyndigheten inom tre 
veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet genom 
beslutsmyndigheten. Det är beslutsmyndigheten som prövar om överklagandet har 
kommit in i rätt tid. Om så inte är fallet ska överklagandet avvisas. (44 - 45 §§ 
Förvaltningslag [2017:900]). 

Kommunen delgavs beslutet den 19 december 2019. Det innebär att överklagandet 
skulle ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 9 januari 2020 för att vara i rätt tid. 

Eftersom ditt överklagande har kommit in för sent ska detta avvisas. 

Ni kan överklaga beslutet 
Se sista sidan med överklagandehänvisning. 

Information 
Beslutet har signerats elekb·oniskt och saknar därför namnunderskrifter 

BesOksadress Telefon 

Södergatan 5 010-224 10 00 

Telefax Bankgiro E-post 

skane@lansstyrelsen.se 

WWIY 

www.lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kristianstad 0 Boulevarden 62 A 010-224 10 00 

010-224 1110 102-2912 

010-224 11 02 



BESLUT 2(2) 

Länsstyrelsen 
Sk ån 2020-01-31 Dnr 567-2578-2020 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av enhetschef Rima Dauod med miljöhandläggare Trine Gadmar 
som föredragande. 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på wvvw . lansstyrelsen .se/ dataskydd . 

Hur du överklagar Länsstyrelsens beslut 
Om du vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska du shiva till Förvaltningsrätten i 
Malmö. Skrivelsen ställs alltså till Förvaltningsrätten i Malmö men ska 
skickas till Länsstyrelsen Skåne. 

Överklagandet kan skickas in via e-post till skane@lansstyrelsen .se eller med vanlig 
post till Länsstyrelsen Skåne, 291 86 Kristianstad. 

Ditt överklagande ska ha inkommit till Länsstyrelsen inom tre veckor räknat från 
den dag du fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det 
allmänna ska överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet 
meddelades. 

Av överklagandet ska framgå 

- vilket beslut du överklagar (ange t.ex. diarienummer) 

- hur du vill att beslutet ska ändras 

Behöver du veta mer om hw- man överklagar kan du kontakta Länsstyrelsen per 
telefon, 010-224- 10 00 eller e-post, skane@lansstyrelsen.se . 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård· och omsorgsnämnden 

VN § 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-0~ -27 

Dnr VN 000027 /2019 - 900 

Ekonomisk månadsuppföljning per den 31december2019 

Sida 

7av14 

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 31december2019. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Christin Johansson och ekonom Marcus Åberg 
föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen godkänns och översänds för kännedom till kommunstyrelsen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rlcande 

/ 



Beställare 
Hemvårdspeng 

Boendepeng 

Resultatenheter 
Hemvård 

Vård- och omsorgsboende 

Ram 
Centralt 

Myndighetsenheten 

Stöd och Omsorg 

Hälso- och sjukvård 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg 

~0FÄt\~)$ARtfii:?GMIO'RG- . .. -
. ,,,.,,,,,,,,,,,~- ~-~- ---..-- ,,__ • - . - ' - -

--~ ..... 

·•·"-~ ,_ . ....._.,~----"··-·.····~-----·-·.~-,, ... -~~------------- - -----

BUDGET 
2019, tkr 

(helår) 

minustecken står för 
kostnad 

-57 674 

-63 216 

0 

0 

-6 697 

-6197 

-46 773 

-32 996 

-27 486 

'""'.24l '":04'0 ......_... .. ~ 
--~ 

PERIODENS 
AWIKELSE, tkr 

Jan - Dec 19 

minustecken står för högre 
kostnad än budget 

2 369 

-3 054 

-2 449 

-4 200 

-449 

-428 

-8 737 

-2 990 

-470 

-20 408 
~--.. .. . 

BASTADS KOMMUN 
Värd- och omsorgsnämnden 

20-so -m- 2 o 
DnV.'l!/..Qf!_D._Q1_'f 
-~.f?.l.f.=.l.9.Q ... 



Hemvårds~ och boendepeng 

I 
I 

Budget , Bokslut ' Awlkelse Bokslut I 
I( tkr) 2019 ' 2019 ' 2019 20181 

!Hemvårds peng -57 674 -55'305 2369 -524171 

!Boendepeng 

I 

-63216 1 -66270i -3054 
I 

_ ,..,__ .. _ ... ----- - - · -64370! 

Vård och omsorg 

I I I 
I Budget Bol<slutl Awll<else Bol<slut l I ,(tl<r) 2019 2019 ' 2019 2016 

~N-VÅRDOCH 
-120150 -139$73: ·19723 OMSORG ·125439 

/centralt -6697 ' -7146~ -449 -6785 

Myndlghetsenhet ·6197 1 ·662-5 ' -428 -5 431 

fstöd och omsorg 
f 

-46773 1 -55 5iJ.0 ·8737 -48 376 

!Hälso· och sjukvård -32996 1 -35 986 ·2990 -33323 

i 1 
I 
1Verksamhets· 
r vergrlpande äldreomsorg -27487 1 -27957 ·470 -28743 

1

summa ·120150 ·:13322<i' · 13074 -1226571 

\Resultatenheter 
I 

t emvård 0 ·2'449 -2449 697 

I ård~ och omsorgs· 
-3479 1 !boende 0 ·4 200 -4200 I 

r umma 0 ·66119 ·6649 ·2782 

;tNVESTERING ~3380 ' -3.!J.38 -242 -1149 



Förklaringsposter Stöd och omsorg, försämringen mellan nav och dec 2019 

Särskilda insatser kopplat till personal och rehab har varit aktuella inom stöd och omsorg 

För lågt satta prognoser i PA ärende, relaterat till kostnad för 20 första timmarna (nov-dec bokades upp i dec-19) 
lndexering för köpta platser medtagna i budget. Prognosen beräknad på platser som saknade budget. 
Utebliven kreditering av assistanstimmar i ett PA ärende, prognos satt utifrån att kreditering skulle kunna göras. 

TOTAL försämring utöver prognos nov-19 

Förklaringsposter inom VoO, försämring mellan nav och dec 2019 

Hyra/leasing medelpunkten, felperiodiserad, 13 månader istället för 12 mån, avser rehab 
För lågt satt prognos för laboratoriematrl,läkemedel, köpt in mycket under dec 2019 för att klara julen 

Många köpta korttidsplatser, 217 dygn dec, högre än tidigare månader, svårt att budgetera 
upplupna semsterlöneskulden svår att prognostisera inom hela VoO 

TOTAL försämring utöver prognos nov-19 för hela VoO 

Belopp, tkr 

240 
350 
170 
200 

960 

Belopp, tkr 

300 
120 
200 
350 

970 

Totalt[ 19301 
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Skåne här och nu 

• En snabbt växande befolkning 

• Sveriges lägsta sysselsättningsgrad 

• Låg tillväxt och en låg skattekraft 

• Stark innovationskraft och ett högt nyföretagande 

• Länken till kontinenten 

• Det allmänna hälsotillståndet förbättras 

• Stora miljöutmaningar 

~, 
ge~ 
SKANE · 



20 år med RUS 

1999 
Skånsk Livskraft 

RE.!:eJnJlt ur .. ecklinr,;.oror,r.:im 
kr $1öne 2009- 2016 

'\ ' , ~ "" .. ,._ 
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2004 
Regionalt 

utvecklingsprogram 
2009-2016 

1 OfCD T-"""..._. 11 SKÅNE, SWEOEN 

2010 
OECD studie 

2014 
Det öppna Skåne 

2030 

Det öppna Slolne 2030 

.!t., 

2019/2020 
Remiss 
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