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Datum: 2020-12-01 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000888/2019 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Bo Wendt. 
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Uno Johansson. 
 
3. Protokolljusteringen äger rum fredagen den 11 december 2020 kl. 10.00.  
 

 
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  
valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte  
behöver justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie 
justeringsperson på nästkommande sammanträde. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2020-12-01 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000889/2019 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Dagordningen godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av sekreteraren och  
godkänns av ordföranden före utskick. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om 
dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
 
 



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Samordnad fastighetsförvaltning och inrättande av bolagskoncern 
för Båstads kommun 



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Samordnad fastighetsförvaltning och inrättande av bolagskoncern 
för Båstads kommun, forts. 
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Datum: 2020-11-13 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Erik Lidberg 

Dnr: KS 000593/2016-200 

 
 

Samordnad fastighetsförvaltning och inrättande av bolagskoncern 

för Båstad kommun  
 
 

Förslag till beslut 
 

1. En bolagskoncern med moderbolaget Båstad Kommunhus AB bildas enligt den inrikt-
ning och förslag till ansvarsfördelning som framgår av utredningen samordnad fastig-
hetsförvaltning och inrättande av bolagskoncern. 

2. Båstad kommunhus AB får ett aktiekapital på 1.000.000 kronor 
3. Bilagd bolagsordning för Båstad Kommunhus AB godkänns. 
4. Styrelsen i Båstad Kommunhus AB utgörs av kommunstyrelsens presidium. 
5. Valnämnden uppdras att föreslå lekmannarevisor med ersättare till Båstad Kommun-

hus AB. 
6. Båstad Kommunhus AB får i uppdrag att 

 
a. utse ägarrepresentanter för de delägda bolagen, vilka deltar på bolagsstäm-

mor och ägarsamråd 
b. i övrigt utgöra kontakten mellan de delägda bolagen och Båstad kommun 
c. välja samma personer som är ordförande respektive vice ordförande i kom-

munstyrelsen till ordförande respektive vice ordförande i Båstad Kommun-
hus AB 

d. välja kommundirektören till verkställande direktör (VD) i Båstad Kommun-
hus AB 

e. under våren 2021 fortsätta processen med att ta fram en plan för överföring 
av Båstadhem AB till bolaget samt ta fram förslag till detaljorganisation för 
en gemensam fastighetsservice i ett helägt dotterbolag för fastighetsservice. I 
uppdraget ingår att ta fram förslag till hur organisationen ska utformas och 
vilka funktioner som ska finnas inom respektive verksamhet samt en detalje-
rad plan för genomförande. 

f. tillsammans med kommunens teknik- och servicechef och VD för Båstadhem 
beskriva förväntade effekter av samordning, genom relevanta nyckeltal och 
ekonomiska mått. 

g. lämna förslag om bolagsspecifika ägardirektiv för dotterbolag samt föreslå 
eventuella förändringar av dotterbolags bolagsordning till fullmäktige om be-
hov föreligger.  
 

7. Kommundirektören får i uppdrag att verkställa koncernbildningen i enlighet med redo-
visat förslag. 

 

 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
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Båstad kommun föreslås inrätta en bolagskoncern med ett moderbolag, Båstad Kommunhus 
AB.  
 

Bakgrund 
Båstad kommun har tillsammans med sitt helägda bolag Båstadhem AB uppdragit åt KPMG att 
genomföra en utredning över konsekvenserna av att förvalta kommunens verksamhetsfastig-
heter utifrån olika organisatoriska lösningar. Frågan om vem som ska äga och förvalta kommu-
nens verksamhetsfastigheter har diskuterats ett antal år. En utredning av Fasticon gjordes re-
dan 2009–2010 där frågan om förutsättningar för samordnad fastighetsförvaltning utreddes. 
Det finns även en intern utredning från 2018, av kommunens teknik- och servicechef, som vi-
sar på behovet av ett helhetsperspektiv avseende fastighetsförvaltning av verksamhetslokaler. 
Båstadhem AB har, via ett förvaltningsavtal, förvaltat kommunens fastighetsbestånd. 
                   
Kommunstyrelsen beslutade den 2 augusti 2019 att uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare 
med KPMG:s förslag till samordnad fastighetsförvaltning med en sammanhållen driftsorgani-
sation och i samband med detta även utreda hur en koncernledningsstruktur för Båstad kom-
mun ska kunna utformas där de affärsdrivna bolagen ska kunna styras med en gemensam kon-
cernmoder och där andra eventuella kommunala bolag kan inordnas.  Uppdraget har varit att ta 
fram ett förslag som är långsiktigt och effektivt där organiseringen baseras på samordning och 
utveckling av befintliga resurser. En arbetsgrupp bestående av Rådgivare strategisk utveckling, 
Båstadhems VD och Båstad kommuns Teknik- och servicechef har tillsammans med konsultfir-
man Rådhuset Aragus AB tagit fram föreliggande förslag till bolagsstruktur och organisering. 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Ärendet bedöms inte ha någon påverkan på samhälle. 
 

Verksamhet 
Ärendet bedöms ha begränsad påverkan på verksamheten. 

 

Ekonomi 
Ärendet bedöms ha begränsad påverkan på ekonomin. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet bedöms inte få några barnkonsekvenser. 
 

Miljökonsekvensanalys 
Ärendet bedöms inte få några miljökonsekvenser.  
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Förslag till samordnad fastighetsförvaltning med inrättande av en bolagskoncern 
2. Bolagsordning för Båstad Kommunhus AB 
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Sammanfattning  
	
Båstad	kommun	har	tillsammans	med	sitt	helägda	bolag	Båstadhem	AB	uppdragit	åt	
KPMG	att	genomföra	en	utredning	över	konsekvenserna	av	att	förvalta	kommunens	
verksamhetsfastigheter	utifrån	olika	organisatoriska	lösningar.	
Frågan	om	vem	som	ska	äga	och	förvalta	kommunens	verksamhetsfastigheter	har	dis-
kuterats	ett	antal	år.	En	utredning	av	Fasticon	gjordes	redan	2009–2010	där	frågan	om	
förutsättningar	för	samordnad	fastighetsförvaltning	utreddes.	Det	finns	även	en	intern	
utredning	från	2018,	av	kommunens	teknik-	och	servicechef,	som	visar	på	behovet	av	
ett	helhetsperspektiv	avseende	fastighetsförvaltning	av	verksamhetslokaler.	
Båstadhem	AB	har,	via	ett	förvaltningsavtal,	förvaltat	kommunens	fastighetsbestånd.	
Förvaltningsavtalet	är	dock	uppsagt	vilket	i	praktiken	innebär	att	förvaltningen	bed-
rivs	avtalslöst.	
KPMG:s	utredning	föreslår	en	sammanhållen	driftsorganisation	med	ett	gemensamt	ägt	
”driftbolag”	där	all	nuvarande	personal,	inklusive	administrativ	personal,	i	Båstadhem	
blir	anställda.		
Genom	att	”driftbolaget”	ägs	av,	och	riktar	sin	huvudsakliga	verksamhet	åt	kommunen	
och	Båstadhem	AB,	uppfylls	både	kontroll-	och	verksamhetskriteriet,	enligt	de	s.k.	
Tekalkriterierna,	och	”In	House”-regeln	blir	tillämplig.		
Detta	innebär	att	tjänster	som	köps	från	bolaget	är	undantagna	enligt	Lagen	om	offent-
lig	upphandling,	LOU,	och	därmed	inte	behöver	upphandlas.	
KPMG	föreslår	att	”driftbolaget”	har	samma	styrelse	och	VD	som	Båstadhem	AB,	med	
kompletterande	representanter	för	kommunen.	
Kommunstyrelsen	har	därför	den	2	augusti	2019	beslutat	att	uppdra	åt	förvaltningen	
arbeta	vidare	med	KPMG:s	förslag	till	samordnad	fastighetsförvaltning	och	i	samband	
med	detta	även	utreda	hur	en	koncernledningsstruktur	för	Båstad	kommun	ska	kunna	
utformas	där	de	affärsdrivande	bolagen	ska	kunna	styras	med	en	gemensam	koncern-
moder	”	Båstad	kommunhus	AB”	och	där	andra	eventuella	kommunala	bolag	ska	kunna	
inordnas.			
Kommande	fastighetsorganisering	för	Båstad	kommun	ska	vara	långsiktig	och	effektiv.	
Organiseringen	ska	baseras	på	samordning	och	utveckling	av	befintliga	resurser.		
Nyckelfrågan	är	inte	själva	ägandet	utan	att	långsiktigt	bygga	en	gemensam	kultur	ge-
nom	ett	fördjupat	samarbete	baserat	på	effektiva	och	tydliga	processer.	Det	ska	klart	
framgå	vem	som	ansvarar	för	och	finansierar	exempelvis	investeringar	i	fastigheter,	
underhållsplaner	med	mera.	

Förslaget	ska	belysa	vad	en	ledningsmässig	samordning	mellan	ett	”driftbolag”	och	
Båstadhem	kan	ge	för	effekter.	Beställarfunktionen	i	kommunen	kan	behöva	stärkas	i	
syfte	att	skapa	bättre	förutsättningar	för	god	effektivitet	och	lokalanvändning.	Det	ge-
mensamma	arbetssättet	ska	baseras	på	ständiga	förbättringar.	

	
Genom	bildandet	av	en	koncern	med	ett	moderbolag,	som	ges	en	tydlig	definierad	
ägarroll,	kan	man	uppnå	en	bättre	styrning,	och	uppföljning	av	bolagens	verksamheter	
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Kommunala bolag och koncerner 
 
Bolagskoncerner i andra kommuner 
Ny	och	ändrad	lagstiftning	har	under	de	senaste	åren	ytterligare	skärpt	kraven	på	poli-
tisk	styrning,	inflytande	och	ansvar	för	de	offentligt	ägda	bolagens	verksamheter.	
De	kommunala	bolagen	omsätter	betydliga	summor	och	utgör	en	viktig	del	av	det	kom-
munala	uppdraget.	

De	starkaste	skälen	bakom	en	aktiebolagsrättslig	koncernbildning	är	just	att	stärka	
styrningen	av	bolagen	genom	en	mer	direkt	bolagsstyrning.	Genom	bildande	av	en	bo-
lagskoncern	blir	aktiebolagens	ledningsfunktioner	tillämpliga,	där	moderbolaget	får	ett	
tydligt	ansvar	för	styrning	och	uppföljning	av	dotterbolagen	och	hela	ägarstyrnings-
processen.		

Ett	annat	motiv	som	ofta	lyfts	fram	vid	koncernbildning	är	att	skapa	en	gemensam	bas	
för	förändringsarbete	och	därigenom	underlätta	strategiska	satsningar	där	kommunen	
och	dess	bolag	får	en	större	möjlighet	att	agera	tillsammans.		

En	stor	andel	av	landets	kommuner	har	valt	att	bilda	en	äkta	koncern.	Skälen	till	kon-
cernbildning	kan	variera.	Ofta	vill	man	åstadkomma	förbättrad	ägarstyrning,	skapa	sy-
nergi-	och	samordningseffekter	mellan	bolagen	och	mellan	den	kommunala	förvalt-
ningen	och	bolagssfären,	förbättra	resursfördelningen	och	skapa	möjligheter	till	resul-
tatutjämning	och	skatteminimering.		

Det	finns	också	strategiska	kopplingar	till	tillväxt	och	innovation	när	kommunen	och	
dess	bolag	agerar	gemensamt.	

Ett	av	de	viktigaste	syftena	med	en	koncernbildning	är	att	förstärka	bilden	av	kommu-
nen	och	dess	bolag	som	en	helhet,	en	koncern,	som	omfattar	all	kommunal	verksamhet	
oberoende	av	associationsform.	För	att	uppnå	detta	måste	kommunen	också	utveckla	
en	mer	aktiv	och	värdeskapande	ägarroll.	Kommunen	bör	därför	arbeta	med	aktiv	
ägarstyrning,	både	genom	formella	styrdokument,	såsom	bolagens	bolagsordningar,	
dokument	för	bolagsstyrning	och	ägardirektiv	samt	informellt,	genom	inrättandet	av	
genomarbetade	former	för	en	konstruktiv	ägardialog.	

Många	kommuner	har	valt	att	säkerställa	ägarens	inflytande	i	bolagen	genom	att	kom-
munstyrelsen	eller	dess	arbetsutskott	utgör	moderbolagets	styrelse	(personunion).	
Denna	lösning	innebär	möjligheter	till	bättre	samordning	av	den	totala	kommunala	
verksamheten,	både	den	i	förvaltningsform	och	den	i	bolagsform.	

	
Lagstiftning, offentligt ägda bolag, hybrid mellan ABL och KL 
	
Sedan	2013	gäller	nya	regler	i	kommunallagen	om	kommuners	ägarstyrning	av	bolag.	
Det	är	angeläget	att	styrning	och	kontroll	fyller	såväl	kommunallagens	som	medbor-
garnas	krav	på	att	Båstad	kommun	bedriver	en	effektiv	och	samhällsnyttig	verksamhet	
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Kommunstyrelsens	formella	roll	tar	sin	utgångspunkt	i	kommunallagens	bestämmelser	
om	uppsiktsplikten	över	nämnder	och	bolag.	Inom	ramen	för	denna	roll	kan	kommun-
styrelsen	ta	olika	initiativ	som	får	konsekvenser	för	styrningen	av	bolagen.	Styrningen	
sker,	i	de	fall	kommunstyrelsen	inte	har	beslutsmandat,	genom	förslag	till	kommunfull-
mäktige	som	i	sin	tur	ger	bolagen	direktiv.		
Genom	bildandet	av	en	koncern	med	ett	moderbolag,	som	ges	en	tydligare	definierad	
ägarroll	uppnår	man	en	bättre	styrning,	och	uppföljning	av	bolagens	verksamheter	via	
moderbolaget.		
Verksamheten	i	de	kommunala	bolagen	omfattas	normalt	av	samma	regelverk	och	
samma	krav	som	den	kommunala	förvaltningen,	detta	avser	exempelvis	offentlighet	
och	sekretess	samt	offentliga	upphandlingar.	Den	kommunala	styrningen	av	bolagens	
verksamheter	skiljer	sig	dock	åt	jämfört	med	styrningen	av	nämndsorganisationen.		
De	kommunala	bolagen	styrs	såväl	av	aktiebolagslagen	(ABL)	som	av	kommunallagen	
(KL),	och	lag	om	allmännyttiga	kommunala	bostadsaktiebolag	(AKBL)	s.k.	allbolagen.	
Detta	faktum	gör	att	kommunalt	ägda	bolag	måste	ta	hänsyn	till	kommunaljuridiska	
aspekter	som	vanliga	aktiebolag	inte	berörs	av.	Kommunstyrelsens styrning	av	bolagen	
behöver	därför	anpassas	till	såväl	ABL	som	KL	och	AKBL.		

Bolagens	primära	styrning	sker	genom	beslut	på	bolagsstämmorna,	utseende	av	leda-
möter	i	styrelsen	och	styrdokument	i	form	av	bolagsordning	och	ägardirektiv.	Det	bör	
noteras	att	styrningen	av	ett	kommunalt	bolag	sker	på	ett	annat	sätt	än	en	kommunal	
nämnd.	De	kommunala	bolagen	omfattas	enbart	av	kommunfullmäktiges	beslut	om	det	
anförs	som	ett	ägardirektiv	på	bolagsstämma.		

Antalet	styrelseledamöter	och	sammansättningen	av	styrelserna	i	bolagen	ska	anpas-
sas	efter	verksamheternas	behov.		
Motiven	bakom	den	föreslagna	koncernbildningen	är	dels	att	uppnå	en	förbättrad	styr-
ning	och	uppföljning,	dels	finns	det	ekonomiska	och	finansiella	fördelar.		
	
Förbättrad styrning och uppföljning 
	
Med	den	föreslagna	koncernbildningen	och	bolagsstyrningsmodellen	kommer	de	stra-
tegiskt	väsentliga	besluten	att	fattas	av	fullmäktige,	medan	verkställighet	och	beslut	av	
operationell	karaktär	fattas	i	bolagen.		
 
Genom	att	moderbolaget	får	en	tydlig	roll,	och	kan	ställa	krav	på	dotterbolagen	via	
ägardirektiv,	möjliggörs	en	mer	effektiv	och	ändamålsenlig	styrning	av	bolagen,	en	ge-
mensam	och	enhetlig	rapportering	och	konsolidering	i	koncernen	samt	uppföljning	och	
ekonomiska	rapporteringar	av	deras	verksamheter.	
Moderbolaget	får	bl.a.	ansvar	för	övergripande	frågor,	att	ägardirektiv	verkställs	samt	
att	verksamheterna	inom	koncernen	koordineras	och	följs	upp.		
Det	är	lämpligt	att	definiera	vilka	frågor	som	kan	anses	vara	av	principiell	beskaffenhet	
eller	av	större	vikt	i	ägardirektiven	på	en	nivå	som	gör	att	inte	oväsentliga	frågor	ham-
nar	på	fullmäktiges	bord.		
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tressebolag,	inkomstskattelagen,	IL	24	kap,	s.k.	riktad	reglering	av	lån	i	intressegemen-
skap.		
Som	huvudregel	gäller	att	ett	bolag	inte	får	avdrag	för	ränta	som	betalas	till	annat	bo-
lag	inom	samma	intressegemenskap.		Det	skulle	också	kunna	uttryckas	som	att	det	rå-
der	avdragsförbud	för	räntebetalningar	till	annat	koncern-	eller	intressebolag.	Undan-
tag	gäller	bland	annat	om	det	finns	”affärsmässiga	skäl”.		Det	får	dock	inte	vara	fråga	
om	en	”väsentlig	skatteförmån”.			
Detta	innebär	att	om	ett	företag	lämnar	lån	till	ett	företag	som	det	är	i	intressegemen-
skap	med	så	är	avdragsrätten	begränsad.	När	ränteinkomsten	beskattas	med	mer	än	
10	procent	hos	det	företag	som	har	rätt	till	inkomsten	är	ränteutgiften,	om	den	är	
marknadsmässig,	i	de	flesta	fall	avdragsgill	hos	låntagaren.	Om	skuldförhållandet	hu-
vudsakligen	uppkommit	av	skatteskäl	får	räntan	dock	inte	dras	av.	
Eftersom	en	kommun	inte	är	skattskyldig	blir	räntekostnader	på	lån	från	kommunen	
till	ett	bolag	inte	avdragsgilla	för	bolaget	om	inte	det	finns	affärsmässiga	skäl.	I	princip	
innebär	detta	att	om	en	kommun	har	ett	likviditetsöverskott	som	lånas	ut	med	ränta	
till	ett	bolag	man	är	i	intressegemenskap	med,	blir	inte	räntan	avdragsgill	för	bolaget,	
då	lånet	anses	sakna	affärsmässiga	skäl,	eftersom	kommunen	likväl	hade	kunnat	kapi-
talisera	bolaget,	d.v.s.	lämna	ett	kapitaltillskott	till	bolaget.	
De	nya	ränteavdragsbegränsningsreglerna,	som	trätt	i	kraft	1	januari	2019,	innebär	i	
korthet	att	avdrag	erhålls	med	ett	negativt	räntenetto	motsvarande	30	procent	av	ett	
skattemässigt	EBITDA	(rörelseresultat	före	räntor,	skatter,	avskrivningar	och	ned-
skrivningar	(inklusive	goodwillavskrivningar)).	
	
Alternativt	kan	en	förenklingsregel	tillämpas	innebärande	att	ett	negativt	räntenetto	
uppgående	till	fem	miljoner	kronor	kan	dras	av.	Samma	regelverk	måste	användas	
inom	hela	koncernen.	Förenklingsregeln	belopp	omfattar	det	sammanlagda	negativa	
räntenettot	inom	koncernen.	Skattemässigt	outnyttjade	negativa	räntenetton	ska	få	
rullas	vidare	i	sex	år.	
Samtidigt	sker	en	sänkning	av	bolagsskatten	till	20,6	procent.	Sänkningen	görs	i	två	
omgångar.	Den	första	sänkningen	har	skett	den	1	januari	2019	till	21,4	procent,	reste-
rande	sänkning	sker	1	januari	2021.	
Fastighetsbolag	och	energibolag	är	de	bolag	som	anges,	typiskt	sett,	kommer	att	få	
högst	skattehöjning	enligt	de	nya	reglerna.	
Den	tidigare	riktade	regleringen	vad	avser	lån	i	intressegemenskap,	enligt	ovan,	har	
fått	vissa	förtydliganden	i	samband	med	de	nya	generella	ränteavdragsbegränsnings-
reglerna,	innebärande	bl.a.	att	möjligheten	att	kapitalisera	inte	ska	få	en	sådan	utslags-
givande betydelse.	
	

Samordnad fastighetsförvaltning 
Frågan	om	vem	som	ska	äga	och	förvalta	kommunens	verksamhetsfastigheter	har	dis-
kuterats	ett	antal	år.	En	utredning	av	Fasticon	gjordes	redan	2009–2010	där	frågan	om	
förutsättningar	för	samordnad	fastighetsförvaltning	utreddes.		
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Även	interna	utredningar	har	visat	på	möjligheter	till	en	mer	samordnad	förvaltning	av	
kommunens	verksamhetslokaler.	
Båstads	Kommun	vill	åstadkomma	en	fastighetsorganisering	för	hela	sitt	fastighetsbe-
stånd,	både	i	bolag	och	förvaltningsform,	som	ska	vara	långsiktig	och	effektiv.	Lös-
ningen	ska	skapa	förutsättningar	så	att	såväl	samhällsnytta	som	affärsnytta	kan	tillgo-
doses.	
	
Organiseringen	ska	baseras	på	samordning	och	utveckling	av	befintliga	resurser	ge-
nom	att	skapa	en	gemensam	kultur	med	inriktning	på	samarbete	och	tillit	för	att	ge	
bästa	förutsättningar	för	god	effektivitet	och	lokalanvändning.	
	
Verksamheterna	upplever	idag	att	det	finns	en	viss	otydlighet	i	vem	som	ansvarar	för	
vad,	vilket	leder	till	osäkerhet	i	vad	man	kan	förvänta	sig	och	ett	minskat	förtroende	
och	tillit	mellan	parterna.	Hyresavtalen	för	verksamhetslokaler	upplevs	som	otydliga	
och	det	finns	få	incitament	för	besparingar	och	möjligheter	till	att	kunna	påverka	sina	
lokalkostnader.	
	
Ovanstående	i	kombination	med	hög	teknisk	ålder	för	exempelvis	flera	kommunala	fas-
tigheter,	med	ökande	drift-	och	underhållskostnader,	gör	det	än	mer	angeläget	att	hitta	
lösningar	för	en	effektiv	fastighetsförvaltning.	
	
Med	utgångspunkt	från	de	utmaningar	som	finns	i	dagsläget	har	en	arbetsgrupp	med	
representanter	från	både	Båstadhem	AB	och	kommunen	tagit	fram	de	viktigaste	förut-
sättningarna	för	att	lyckas	med	uppdraget.		
	
Grundläggande	är	att	det	tydligt	framgår	vem	som	ansvarar	för	och	finansierar	under-
hållsplaner	och	investeringar	i	fastigheter	i	det	kommunala	beståndet.		
	
Andra	förutsättningar,	som	är	avgörande	för	en	effektiv	fastighetsförvaltning,	är	att	det	
finns:	
	

• Gemensam	målbild,	mellan	beställare	och	utförare	
	

• Lokalförsörjningsplan	utifrån	beslutad	fastighets-	och	lokalstrategi	
	

• Hyres-	och	förvaltningsavtal	avseende	verksamhetslokaler	med	incitaments-
struktur,	för	att	bli	mer	resurseffektiva	

	
• Återkoppling	av	resultat	och	effekter,	utifrån	överenskomna	förväntningar,	på	

ett	överskådligt	och	tillgängligt	sätt	
	

Gemensam målbild 
Genom	att	ta	fram	en	gemensam	målbild	för	vad	en	effektiv	fastighetsförvaltning	inne-
bär	blir	det	enklare	att	skapa	en	kultur	som	bygger	på	långsiktighet,	samarbete	och	
transparens	för	att	skapa	tillit!	
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Förslag	på	en	gemensam	målsättning:	

	
• ”All	verksamhetsyta	ska	användas	effektivt”	

	
• ”All	verksamhetsyta	ska	vara	resurseffektiv”	

	
• ”Det	ska	löna	sig	att	bidra”	

	
	
Målsättningen	ska	vara	känd	i	hela	organisationen	så	att	alla	kan	ta	sitt	ansvar	för	att	
verksamheten	inriktas	på	att	uppnå	förbättringar.	Det	är	viktigt	att	uppmuntra	initiativ	
till	gemensamma	förbättringar	och	att	man	synliggör	framsteg	genom	att	lyfta	fram	och	
manifestera	goda	resultat.	
	
Medarbetare	ska	kunna	känna	stolthet	över	sina	lokaler	och	fastigheter	och	se	hur	man	
bättre	kan	nyttja	befintliga	resurser	och	hur	man	kan	undvika	bygga	upp	dubbla	resur-
ser	i	organisationen.	
	
Tydliga	roller	och	ansvar	i	en	gemensam	driftsorganisation	skapar	förutsättningar	för	
medarbetare	att	ta	större	ansvar	för	att	arbeta	med	förbättringar,	bli	uppskattade	och	
vara	stolta!		
 

Lokalförsörjningsplan utifrån beslutad fastighets- och lokalstrategi 
Utifrån	målsättningen	att	verksamhetsyta	ska	användas	effektivt	och	vara	resurseffek-
tiv	behöver	Båstad	kommun	besluta	om	en	övergripande	fastighets-	och	lokalstrategi	
som	blir	styrande	för	en	lokalförsörjningsplan.	
	
Lokalförsörjningsplanen	ska:	
		

• Ge	en	helhetsbild	av	kommunens	nyttjande	av	lokaler,	uttryckt	i	nyttjandegrad.	
	

• Ge	en	helhetsbild	av	kommunens	lokalkostnader	genom	adekvata	nyckeltal.	
	

• Visa	behoven	av	lokaler	långsiktigt,	med	utgångspunkt	från	befolkningsprognos	
och	översiktsplan.	

		
• Visa	hur	försörjning	av	lokaler	ska	ske,	via	nybyggnad,	ombyggnad,	energiåtgär-

der,	underhållsbehov	mm.	
	

• Ge	riktlinjer	för	vad	som	är	strategiskt	ägande,	riktvärden	för	när	man	ska	an-
skaffa,	bygga,	förhyra	eller	avyttra	lokaler	
	

• Ge	riktlinjer	och	principer	för	intern	hyresmodell	och	lokalbank.	
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• Utgöra	beslutsunderlag	för	investeringsplanen	med	prioritering	och	finansie-
ring.	

	
Lokalförsörjningsplanen	är	en	förutsättning	för	att	uppnå	en	långsiktighet	i	planering	
av	kommunens	behov	av	lokaler.	Den	skapar	underlag	för	långsiktighet	i	prioriteringar	
och	beslut	för	investeringar	och	hur	de	ska	finansieras.	En	effektiv	lokalanvändning	
minskar	kommunens	kostnader	för	lokaler	och	behovet	av	provisoriska	lösningar	
minskar,	som	ofta	blir	relativt	dyra.	
	
Genom	att	arbeta	med	prognoser	för	kommunens	samlade	framtida	behov	av	verksam-
hetslokaler	och	uppskatta	framtida	investeringskostnader	ges	en	riktning	för	kommu-
nens	strategiska	fastighetsägande,	vilket	skapar	samordning	och	samsyn	i	underlag	för	
beslutsprocessen	och	engagemang	i	fastigheterna.		
	
Nämnderna	har	ansvar	att	inom	respektive	verksamhetsområde	prognosticera	sitt	
framtida	lokalbehov.		
	
En	lokalförsörjningsgrupp	får	den	sammanhållande	rollen	att	göra	erforderliga	utred-
ningar	och	förstudier	för	att	kunna	prioritera	behoven	och	föreslå	lämplig	mark	eller	
fastighet	för	verksamheternas	lokalanvändning.	
	
Kommunens	fastighetsstrateg	har	i	uppdrag	att	samordna	de	olika	verksamheternas	
behov	i	lokalförsörjningsplanen	och	ta	fram	underlag	för	beslut	i	investerings-	och	
driftsbudget.	
 

Hyres- och förvaltningsavtal med incitamentsstruktur  
Hyres-	och	förvaltningsavtal	behöver	ha	en	incitamentsstruktur	i	syfte	att	bli	mer	re-
surseffektiva	för	både	yta,	media	och	underhåll	med	tydliga	roller	och	ansvar.	
	
Det	måste	framgå	vem	som	hanterar	vad	med	en	struktur	som	minskar	gränsdrag-
ningsproblematik	och	en	större	närhet	mellan	verksamhet	och	fastighetsförvaltning.	
	
Internhyresavtal	bör	innehålla	incitament	för	att	minska	kostnader	såsom	el,	värme,	
reparationer	och	underhåll,	men	även	möjligheter	till	att	minska	sin	lokalyta,	under	
förutsättning	att	den	kan	användas	av	annan	verksamhet	eller	hyras	ut.	
	
För	att	kunna	effektivisera	användning	av	lokalyta	behöver	det	finnas	en	form	av	in-
tern	marknadsplats,	en	lokalbank,	där	efterfrågan/behoven	kan	matchas	mot	till-
gång/utbudet	av	lokaler.	
	
Verksamheten	behöver	ha	ett	tydligt	resultatansvar	för	sina	lokaler.	Gör	verksamheten	
aktiva	åtgärder	för	att	sänka	sina	kostnader	får	inte	det	per	automatik	leda	till	att	man	
får	ett	mindre	utrymme	i	sin	budget	nästa	år.			
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Budget	och	resultat	måste	hänga	ihop	på	ett	sådant	sätt	att	man	inte	”budgeterar	bort”	
resultat.	Annars	tar	man	bort	incitamentet	för	verksamheten	att	aktivt	bidra	om	det	i	
slutändan	inte	lönar	sig!		
	
Förväntade effekter, återkoppling av resultat 
För	att	göra	relevanta	uppföljningar	av	effektivitet	krävs	ett	initialt	arbete	med	att	
skapa	en	gemensam	struktur	för	hur	man	på	bästa	sätt	kan	följa	upp	resultat	och	för-
väntade	effekter.		
Det	är	naturligtvis	intressant	att	göra	jämförelser	på	en	övergripande	nivå	med	andra	
fastighetsförvaltande	organisationer.	Det	blir	emellertid	ofta	svårt	att	dra	några	slut-
satser	av	dessa	jämförelser	eftersom	förutsättningar	för	fastighetsförvaltningen	skiljer	
sig	åt	beroende	av	hur	det	förvaltade	fastighetsbeståndet	ser	ut.	
	
Mer	relevant	är	att	utgå	från	förutsättningar	för	respektive	fastighet	och	verksamhets-
lokal	och	jämföra	utvecklingen	av	de	nyckeltal	som	är	relevanta	för	att	mäta	resursef-
fektivitet.	Dessa	nyckeltal	ska	också	ligga	till	grund	för	en	långsiktig	”Win-Win”	incita-
mentsstruktur,	där	man	kan	följa	respektive	parts	åtgärder	mot	uppnådda	effekter.			
	
Moderbolaget	får	i	uppdrag	att	besluta	om	förväntade	effekter	av	samordning,	genom	
relevanta	nyckeltal	och	ekonomiska	mått.	Förslag	tas	fram	av	kommunens	Teknik	och	
servicechef	samt	VD	för	Båstadhem.	
	
Gemensam driftsorganisation 
Förutsättningarna	för	att	skapa	en	gemensam	driftsorganisation	är	goda.		

Mycket	av	det	som	redan	uppnåtts	mellan	kommunen	och	Båstadhem	är	viktigt	att	ta	
tillvara	på	i	kommande	organisering.	
	
Goda	relationer	och	samarbete	

Det	finns	idag	goda	relationer	och	nära	samarbete	mellan	Båstadhem	och	kommunen	i	
fastighetsförvaltning,	yttre	skötsel	och	säkerhetsfrågor.	

	
God	kompetens	

Båstadhems	arbetssätt	och	förvaltningserfarenhet	innebär	att	det	finns	en	god	kompe-
tens	och	bra	hantering	av	drifttekniska	frågor,	planering	reinvesteringar	och	att	åt-
gärda	byggnader	med	problem.		
	
Ordning	och	reda	

Båstadhem	har	väl	fungerande	system	och	administration	för	uppföljning	och	kontroll	
av	kostnader	för	drift	och	förbrukning	av	energi	mm.	
Kommunen	har	påbörjat	arbetet	med	att	ta	fram	en	lokalförsörjningsplan.	
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Kommunens roll och ansvar 
Den	strategiska	beställarfunktionen	i	kommunen	behöver	stärkas	i	syfte	att	höja	effek-
tivitet	och	lokalanvändning	ur	ett	verksamhetsperspektiv.	 
Det	måste	finnas	funktion/er,	såsom	KS-	fastighetsstrateg/koordinator,	för	att	hantera	
processen	som	ägare	och	ansvara	för	att	samverkan	mellan	verksamheternas	behov	
och	fastighetsförvaltnings	utbud	är	kopplat	till	investeringsplan	och	budgetprocess.	

Samordning	och	samsyn	skapar	engagemang	och	en	gemensam	målbild	för	verksam-
hetslokaler.	Lokalförsörjningsplanen	är	utgångspunkten	för	en	politisk	diskussion	och	
prioritering	på	strategisk	nivå	kring	skolor,	vård	och	omsorgsboende	mm.	Investe-
ringsplanen	är	det	dokument	där	politiken	slutgiltigt	beslutar	om	vilka	objekt	som	ska	
prioriteras	inom	de	ekonomiska	ramar	som	årligen	fastställs.	

	

Organisation för samordnad fastighetsförvaltning 
Principiella	förutsättningarna	för	en	samordnad	fastighetsförvaltning	är	framtagna	och	
redovisade	enligt	ovan.	Den	samordnade	fastighetsförvaltningen	bör	organiseras	i	ett	
nytt	helägt	dotterbolag	till	moderbolaget	för	att	både	kunna	uppfylla	kriterier	för	un-
dantag	för	upphandling	enligt	LOU	och	ha	möjlighet	till	resultatutjämning	av	utdel-
ningsbara	medel	inom	koncernen.	
Hur	organisationen	utformas	och	vilka	funktioner	som	ska	finnas	inom	respektive	
verksamhet	uppdras	till	moderbolaget	att	slutgiltigt	utforma	i	samband	med	genomfö-
randet.	
Det	gemensamma	arbetssättet	ska	vara	att	verka	för	ständiga	förbättringar	i	hela	vär-
dekedjan.		
	

Bolagskoncernens omfattning  
Bolag	som	föreslås	ingå	i	koncernen	med	det	nya	moderbolaget	ska	vara	det	helägda	
bolaget	Båstadhem	AB	samt	ett	nybildat	bolag	för	gemensam	fastighetsservice.	Som	
första	steg	bildas	moderbolaget	Båstad	kommunhus	AB.	
	
Moderbolaget	får	i	uppdrag	att	ta	fram	förslag	till	detaljorganisation	för	en	gemensam	
fastighetsservice	i	ett	helägt	dotterbolag	”	Fastighetsservice	AB”.	
	
Förslaget	bör	utformas	med	en	ledningsmässig	samordning	mellan	de	båda	bolagen	i	
syfte	att	skapa	förutsättningar	för	en	gemensam	kultur	och	synergieffekter	för	en	effek-
tiv	fastighetsförvaltning.	Genom	en	ledningsmässig	samordning	undviker	man	att	
bygga	upp	dubbla	resurser	i	onödan	samt	skapar	effektiv	resursanvändning	oavsett	or-
ganisationsform.	

 

Båstadhem AB 
Båstadhem	AB	blir	ett	helägt	dotterbolag	till	det	nya	moderbolaget,	Båstad	kommun-
hus	AB.	
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Båstadhem	ska	aktivt	medverka	i	processen	att	organisera	fastighetsförvaltningen	med	
en	samordning	mellan	de	båda	bolagen	i	syfte	att	skapa	förutsättningar	för	en	gemen-
sam	kultur	så	att	optimala	synergieffekter	skapas.		
	

Förslag till gemensam fastighetsservice i ett helägt dotterbolag, ”Fastighets-
service AB” 
Bolagets	uppdrag	bör	vara	att	svara	för	att	all	fastighetsförvaltningen	för	Båstad	kom-
mun	ska	vara	långsiktig	och	effektiv.	Organiseringen	ska	baseras	på	samordning	och	
utveckling	av	befintliga	resurser.		
Nyckelfrågan	är	inte	själva	ägandet	utan	att	långsiktigt	bygga	en	gemensam	kultur	med	
inriktning	på	samarbete	och	tillit.		

Verksamheten	ska	vara	tydlig	så	att	det	klart	framgår	vem	som	ansvarar	för	och	finan-
sierar	exempelvis	investeringar	i	fastigheter,	underhållsplaner	med	mera.	
Gemensam	driftsorganisation	för	fastighetsförvaltning	av	verksamhetslokaler	föreslås,	
enligt	KPMG:s	omfatta	följande:	
	

• Lokalanpassning	

• Nyproduktion	
• Projektledning	

• Drifts-	och	underhållsteknik	

• Fastighetsförvaltning		
• Yttre	skötsel	

	
Förvaltningen	av	bostäder	ska	inrymmas	i	uppdraget	och,	i	den	mån	synergieffekter	
uppnås,	ska	även	andra	tjänster	för	bostäder	kunna	erbjudas.	

	

Delägda bolag 
Delägda	bolag	kommer	inte	juridiskt	att	ingå	i	koncernen	och	ägas	av	moderbolaget,	
däremot	delegerar	fullmäktige	ägarstyrning	av	dessa	bolag	till	moderbolaget.	Detta	in-
nebär	att	fullmäktiges	beslut	avseende	tidigare	utsedda	ombud	upphävs	och	att	det	är	
moderbolaget	som	utser	ägarrepresentanter	i	de	delägda	bolagen,	som	deltar	på	bolag-
stämmor	och	ägarsamråd	och	i	övrigt	utgör	kontakten	mellan	de	delägda	bolagen	och	
Båstad	kommun.		
	

Krav på avkastning och utdelning 
	
Genom	att	förtydliga	den	strategiska	inriktningen,	förbättra	styrning	och	uppföljning	
av	bolagens	verksamheter	kan	man	utveckla	och	använda	dessa	verksamheter	på	ett	
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än	mer	optimalt	sätt	för	att	uppnå	Båstad	kommuns	vision,	mål	och	strategier.	

	

Allmännyttiga	kommunala	bostadsaktiebolag	
En	ny	lagstiftning	(SFS	2010:879,	810,	811)	som	infördes	den	1	januari	2011	innebär	
nya	villkor	för	allmännyttiga	kommunala	bostadsaktiebolag	som	drivs	i	allmännyttigt	
syfte.	De	tidigare	kraven	på	att	verksamheten	ska	bedrivas	utan	vinstsyfte	med	ut-
gångspunkt	från	en	långsiktig	självkostnadsprincip	upphörde.	De	kommunala	allmän-
nyttiga	bostadsaktiebolagen	ska	drivas	enligt	affärsmässiga	principer	vilket	innebär	att	
bolagen	i	princip	ska	agera	likadant	som	långsiktiga	privata	fastighetsbolag.	Dock	
åläggs	de	kommunala	fastighetsbolagen	bland	annat	ett	större	samhällsansvar,	vilket	
innebär	högre	kostnader	för	till	exempel	underhåll.		
Lagstiftningens	krav	på	att	verksamheten	ska	bedrivas	affärsmässigt	innebär	också	att	
kommunen,	som	ägare,	måste	ställa	affärsmässiga	krav	på	bolagens	avkastning,	vilket	
ska	avspeglas	i	ägardirektiven.	

Den	tidigare	utdelningsbegränsningen	har	i	den	nya	lagen,	med	vissa	övergångsregler,	
ersatts	med	en	begränsning	av	värdeöverföringar.		
Det	finns	undantag	från	begränsningsregeln.	Oberoende	av	begränsningen	får	ett	all-
männyttigt	kommunalt	bostadsaktiebolag;	

	

• göra	en	värdeöverföring	motsvarande	hälften	av	det	nettoöverskott	som	upp-
kommit	på	grund	av	avyttring	av	fastigheter	under	föregående	räkenskapsår	

	

• göra	en	värdeöverföring	motsvarande	överskott	som	uppkommit	under	föregå-
ende	räkenskapsår	om	överskottet	används	för	åtgärder,	inom	ramen	för	kom-
munens	bostadsförsörjningsansvar,	som	främjar	integration	och	social	sam-
manhållning	eller	tillgodoser	bostadsbehovet	för	personer	för	vilka	kommunen	
har	ett	särskilt	ansvar,	eller	

	

• om	värdeöverföringen	görs	mellan	allmännyttiga	kommunala	bostadsaktiebo-
lag	inom	samma	koncern.	
 

I	förarbetena	till	lagen	finns	några	exempel	på	åtgärder	som	kan	utgöra	undantag.	Det	
är	åtgärder	som	ökar	variationen	inom	ett	bostadsområde	med	ett	ensidigt	utbud	av	
bostäder,	eller	finansierar	behovet	av	särskilda	lokaler	eller	fritidsanläggningar	som	
fotbollsplaner,	lekplatser	och	mötesplatser	för	att	främja	integration.	
	

Kommunala fastighetsdriftbolag  
Den	utdelningsbegränsningen	som	gäller	för	allmännyttiga	kommunala	bostadsbolag	
omfattar	inte	den	verksamhet	som	”driftbolaget”	bedriver.		

	



	
 

 

17 (21) 

 

Nuvarande krav på avkastning och utdelning för bolagen 
Nuvarande	avkastningskrav	och	utdelningspolicy,	för	de	helägda	bolagen,	är	formule-
rade	i	respektive	bolags	ägardirektiv.	
De	ekonomiska	målen	samt	utdelning	bör	diskuteras	årligen	på	ägardialog	samt	på	
ägarsamråd	innan	årsstämma.		
	
Ansvarsfördelning efter koncernbildning  
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige	ska	ges	möjlighet	att	ta	ställning	i	frågor	av	principiell	beskaffen-
het	eller	annars	av	större	vikt	samt	godkänna	bolagsordning	och	utfärda	ägardirektiv	
för	bolagen	som	ska	antas	på	bolagsstämma.		

Fullmäktige	beslutar	också,	på	förslag	av	kommunstyrelsen,	om	nödvändiga	åtgärder	
hos	bolag	som	agerat	i	strid	med	det	fastställda	kommunala	ändamålet	eller	utanför	de	
kommunala	befogenheterna.		

Fullmäktige	utser	ledamöter,	ordförande	och	vice	ordförande	till	styrelserna	samt	lek-
mannarevisorer	i	bolagen.		
	
	
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen	har	ansvar	för	den	löpande	uppsikten	över	kommunens	bolag	enligt	
kommunallagen	och	genomför,	inom	ramen	för	kommunstyrelsens	uppsiktsplikt,	ägar-
dialog	med	moderbolaget	om	strategiska	frågor	samt	beslutar	om	moderbolagets	bok-
slutsdispositioner/vinstdispositioner	inklusive	koncernbidrag	i	anslutning	till	årsbok-
slut.		
Kommunstyrelsen	bereder	och	lämnar	förslag	i	bolagsfrågor	som	ska	underställas	
kommunfullmäktige	för	beslut	samt	utarbetar	förslag	till	ägardirektiv	för	moderbola-
get,	utser	ombud	till	bolagstämma	i	moderbolaget	och	lämnar	instruktion	till	ombudet	
i	förekommande	fall.		
Kommunstyrelsen	ska	också	årligen	pröva	om	den	verksamhet	som	bedrivits	av	bola-
gen	under	föregående	kalenderår	har	varit	förenlig	med	det	fastställda	kommunala	än-
damålet	och	utförts	inom	ramen	för	de	kommunala	befogenheterna.		
Om	styrelsen	finner	att	så	inte	är	fallet	ska	den	lämna	förslag	till	kommunfullmäktige	
om	nödvändiga	åtgärder.		
	
Moderbolag 
Moderbolaget	har	det	formella	ägaransvaret	för	helägda	dotterbolag	och	kan	besluta	i	
frågor	gällande	dotterbolag,	i	enlighet	med	fullmäktiges	beslut	och	riktlinjer.	Moderbo-
laget	står	för	ägarstyrning	och	för	det	praktiska	ägarstödet	till	hel-och	delägda	bolag	
med	utgångspunkt	ifrån	bolagens	ägardirektiv	och	andra	direktiv	från	fullmäktige.		
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Detta	innebär	att	moderbolaget	ansvarar	för	att	planera	och	genomföra	ägardialog	
med	bolagen	med	fokus	på	ägardirektiv,	budget,	affärsplan,	större	investeringar,	vä-
sentliga	risker,	viktiga	policyfrågor	samt	frågor	av	större	vikt	som	ska	underställas	
kommunfullmäktige		
	
Moderbolaget	ska	även	utöva	ekonomisk	kontroll,	följa	upp	bolagens	verksamheter	
och	rapportera	till	kommunstyrelsen.		Moderbolaget	ska	utveckla	effektiva	styrformer	
och	samspel	mellan	ägare,	koncernledning	och	de	helägda	dotterbolagen.		
	
Moderbolaget	ska	utse	samt	lämna	instruktion	till	ägarombud	vid	bolagsstämma	i	bola-
gen.	För	helägda	dotterbolag	ska	moderbolaget	även	ge	anvisningar	gällande	boksluts-
dispositioner/vinstdispositioner	inklusive	koncernbidrag	i	anslutning	till	årsbokslut.		
	
Moderbolaget	ansvarar	också	för	att	bereda	ärenden	av	större	vikt	som	ska	till	kom-
munstyrelsen	och	kommunfullmäktige	för	ställningstagande.			
	
Styrelsens	sammansättning	och	storlek	ska	anpassas	efter	verksamheternas	behov,	
därför	vore	det	lämpligt	att	ledamöterna	och	suppleanter	i	kommunstyrelsens	arbets-
utskott	utses	till	moderbolaget	styrelse,	med	kommunstyrelsens	ordförande	respektive	
andre	vice	ordförande	till	ordförande	respektive	vice	ordförande	i	moderbolagets	sty-
relse.				
Dotterbolags	VD	tillsätts	av	dotterbolagets	styrelse	i	samråd	med	styrelsen	för	moder-
bolaget	och,	i	förekommande	fall,	i	enlighet	med	kommunfullmäktiges	beslut.	
	
Moderbolagets	VD	har	närvarorätt	och	ska	kallas	och	kan	adjungeras	till	dotterbolags	
styrelsemöte.	
	
Dotterbolags	 ordförande	 har	 närvarorätt	 och	 ska	 kallas	 och	 kan	 adjungeras	 till	
moderbolagets	styrelsemöte	när	ärende	behandlas	som	berör	dotterbolaget.	
	
 
Dotterbolag  
Dotterbolagsstyrelsens	huvudsakliga	uppgifter	är	att	se	till	att	ägardirektiv	följs	och	ge-
nomförs,	fastställa	strategin	för	verksamheten,	säkerställa	att	bolaget	har	en	effektiv	
ledning,	följa	upp	och	kontrollera	ledningens	förvaltning	samt	se	till	att	ägare	och	om-
värld	informeras	om	bolagets	utveckling	och	ekonomi.		
	
Dotterbolagets	VD	tillsätts	av	dotterbolagets	styrelse	i	samråd	med	styrelsen	för	mo-
derbolaget	och,	i	förekommande	fall	i	enlighet	med	kommunfullmäktiges	beslut.	
	
Moderbolagets	VD	har	närvarorätt	vid	styrelsemöte	och	ska	kallas	till	alla	styrelsemö-
ten	i	dotterbolag.	
	
Dotterbolags	ordförande	har	närvarorätt	när	ärende	behandlas	som	berör	dotterbolaget.		
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Konsekvensbeskrivning koncernbildning 
 
Förvärv av aktier 
Efter	att	moderbolaget	bildats,	ska	ägandet	av	kommunens	helägda	bolag	överföras	till	
moderbolaget.	Det	finns	sedan	ett	antal	år	tillbaka	ett	regelverk	för	att	motverka	så	kal-
lade	”räntesnurror”,	vilket	medfört	att	lån	till	de	egna	bolagen	för	köp	av	aktier,	inte	
blir	skattemässigt	avdragsgill	hos	moderbolaget.		
De	alternativ	som	står	till	buds	är	att	moderbolaget	förvärvar	aktierna	genom	apporte-
mission,	kvittningsemission	eller	mot	ett	lån,	räntefri	revers,	som	senare	kan	efter-
skänkas	och	omvandlas	till	eget	kapital.		
	
En	apportemission	innebär	att	kommunen	apporterar	in	aktier	i	dotterbolag,	som	en	
tillgång	i	moderbolaget	mot	erhållande	av	aktier	i	moderbolaget.	
	
En	kvittningsemission	innebär	att	Båstad	kommun	säljer	aktier	i	dotterbolag	till	mo-
derbolaget	för	bokförda	värden	och	att	en	lånerevers	upprättas.	I	nästa	skede	kvittas	
reversen	mot	betalning	i	form	av	aktier	i	moderbolaget.	Det	innebär	att	det	bokförda	
värdet	för	kommunens	aktier	blir	detsamma	efter	kvittningsemissionen	som	dessförin-
nan	samt	att	dotterbolaget	inte	påverkas	av	transaktionen.	
 
Förvärv	mot	räntefri	revers	innebär	att	Båstad	kommun	säljer	aktier	i	dotterbolaget	till	
moderbolaget	för	en	köpeskilling	motsvarande	bolagets	bokförda	värde.	Betalning	för	
aktierna	sker	genom	att	en	räntefri	revers	upprättas.	Denna	kan	i	ett	senare	skede,	helt	
eller	delvis,	efterskänkas	som	ett	aktieägartillskott	som	ökar	det	bokförda	värdet	på	
kommunens	aktier	i	bolaget	och	omvandlas	till	fritt	eget	kapital	i	moderbolaget.	Det	in-
nebär	att	det	bokförda	värdet	för	kommunens	aktier	blir	detsamma,	om	reversen	efter-
skänks	som	ett	aktieägartillskott,	som	vid	en	kvittningsemission	samt	att	dotterbola-
gen	inte	påverkas	av	transaktionen.	
	
Alternativet	med	räntefri	revers	rekommenderas	eftersom	det	innebär	det	enklaste	be-
slutsförfarandet.	
	
	
EU:s statsstödsregler 
EU:s	statsstödsregler	sätter	ramarna	för	medlemsstaternas	möjligheter	att	med	offent-
liga	medel	kunna	stödja	en	viss	verksamhet.	
	
Statsstöd	är	när	det	offentliga,	det	vill	säga	staten,	kommuner	eller	landsting	stöttar	en	
ekonomisk	verksamhet	med	offentliga	medel	och	det	resulterar	i	att	mottagaren	får	en	
fördel	gentemot	andra	aktörer	på	marknaden,	genom	att	det	gynnar	en	viss	verksam-
het	eller	produktion.	Det	gäller	till	exempel	om	endast	vissa	sektorer	eller	branscher	
får	stöd.	
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Stödet	måste	också	ha	en	potentiell	påverkan	på	konkurrensen	och	på	handeln	mellan	
EU:s	medlemsstater.	Dessa	krav	är	dock	mycket	lågt	ställda	och	är	oftast	uppfyllda	när	
någon	har	fått	en	viss	fördel.	
	
För	att	anses	utgöra	statsstöd,	i	EU-rättslig	mening,	måste	samtliga	fyra	rekvisit	vara	
uppfyllda:	
 

1. Åtgärden	måste	innebära	att	en	förmån	beviljas	en	medlemsstat	eller	med	hjälp	
av	statliga/offentliga	medel.	

2. Åtgärden	måste	gynna	vissa	företag	eller	viss	produktion	
3. Åtgärden	måste	snedvrida	eller	hota	att	snedvrida	konkurrensen	
4. Åtgärden	måste	påverka	handeln	mellan	medlemsstaterna	

	
Stödåtgärderna	kan	se	olika	ut.	Det	kan	till	exempel	handla	om	bidrag,	lån	på	förmån-
liga	villkor,	borgensåtaganden,	garantier,	hyresnedsättningar	eller	reducerade	offent-
liga	avgifter	och	skatter.	Ytterligare	exempel	kan	vara	icke	marknadsmässiga	avkast-
ningskrav	på	offentligt	ägda	bolag,	eller	försäljning	av	offentlig	egendom	på	icke	mark-
nadsmässiga	villkor.	
 
Förfarandet	att	överföra	bolagen	till	bokförda	värden	kan	inte	anses	komma	i	konflikt	
med	EU:s	regelverk	för	statsstöd.	Bedömningen	grundar	sig	på	det	förhållandet	att	mo-
derbolaget	i	inte	kommer	att	bedriva	någon	egen	verksamhet	och	att	det	inte	tillförs	
någon	förstärkning	av	det	egna	kapitalet	totalt	sett.	
	
Ekonomiska konsekvenser 
Skattemässigt	innebär	koncernbildningen	ingen	försämring	jämfört	med	nuläget.	Möj-
ligheten	till	att	resultatutjämna	mellan	bolagen	vid	en	koncernbildning	kan	innebära	
en	ekonomisk	fördel	framöver.		
	
Bokföring	och	redovisning	för	moderbolaget	och	koncernen	innebär	en	viss	merkost-
nad.	Årliga	merkostnader	för	till	exempel	revision,	arvoden	och	administration	upp-
skattas	till	mellan	200–300	tkr.		
	
 
 
Koncernbildning - beslut som behöver fattas  
 
Det	krävs	ett	antal	beslut	av	kommunfullmäktige	för	att	kunna	genomföra	koncernbild-
ningen.		
	
Beslut	ska	tas	om	bildande	av	moderbolag,	Båstad	Kommunhus	AB.	
	
Kommunfullmäktige	ska	utse	styrelseledamöter	och	lekmannarevisorer	till	Båstad	
Kommunhus	AB.	Bolaget	föreslås	ha	tre	till	fem	ledamöter	med	tre	suppleanter.		
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Till	styrelse	i	moderbolaget	föreslås	kommunstyrelsens	arbetsutskott	med	kommun-
styrelsen	ordförande	respektive	vice	ordförande	till	styrelsens	ordförande	respektive	
vice	ordförande.	Till	verkställande	direktör	föreslås	att	styrelsen	väljer	kommundirek-
tören	i	Båstad	kommun.	
	
Kommunfullmäktige	ska	fatta	beslut	om	att	godkänna	bifogade	förslag	till	bolagsord-
ning	för	moderbolaget	Båstad	Kommunhus	AB,	samt	att	bolaget	ska	ha	en	miljon	
(1	000	000)	kronor	i	aktiekapital.	
	
Moderbolaget	får	i	uppdrag	att	under	våren	2021	fortsätta	processen	med	att	ta	fram	
en	plan	för	överföring	av	Båstadhem	AB	till	bolaget	samt	förslag	till	hur	en	gemensam	
fastighetsservice	ska	organiseras	i	ett	helägt	dotterbolag	”Fastighetsservice	AB”.	
	
Moderbolaget	får	i	uppdrag	att	lämna	förslag	om	bolagsspecifika	ägardirektiv	för	dot-
terbolag	samt	föreslå	eventuella	förändringar	av	dotterbolags	bolagsordning	till	full-
mäktige	om	behov	föreligger.		
	
Moderbolaget	får	också	i	uppdrag	beskriva	och	fatta	beslut	om	förväntade	effekter	av	
samordning,	genom	relevanta	nyckeltal	och	ekonomiska	mål.	
	
Kommundirektören	får	i	uppdrag	att	verkställa	koncernbildningen	i	enlighet	med	
ovanstående	förslag.		
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Bolagsordning för Båstad Kommunhus AB  
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Båstad Kommunhus AB, med organisationsnummer 556xxx-xxxx. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Båstad. 
 
§ 3 Verksamhetsföremål 
Bolaget, som är ett kommunalt bolag, har till föremål för sin verksamhet att äga och 
förvalta aktier och andelar i Båstad kommuns bolag, samt svara för strategisk styrning 
av och företrädande av Båstad kommuns intressen i nämnda bolag. 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Det kommunala ändamålet med bolaget är att, med iakttagande av de kommunalrätts-
liga principerna i kommunallagen, fullgöra det ansvar som Båstad kommun har som di-
rekt eller indirekt aktieägare i kommunala bolag och bidra till att uppfylla fullmäktiges 
beslutade strategi- och målprogram genom att styra, leda och samordna den verksam-
het som kommunen valt att lägga i bolagsform, mot målen. 
 
Bolagets verksamhet ska vara förenlig med de kommunala lokaliserings-, likställighets- 
och självkostnadsprinciperna samt förbudet mot att lämna stöd åt enskild.   
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Båstad möjlighet att ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 
 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av tre till fem ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen är beslutför 
om mer än hälften av hela antalet röstberättigade styrelseledamöter är närvarande. 
Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder. 
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Båstad för tiden från ordinarie bolagsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en sup-
pleant. Till revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag, gäller till slutet av den ordinarie årsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i 
Båstad utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor 
och senast två veckor före stämman.  
 
Ledamot av kommunfullmäktige i Båstad har rätt att närvara på årsstämma. Anmälan 
om deltagande ska ske senast en vecka före stämman, varvid också frågor som önskas 
besvarade på stämman ska ställas. 
 
§ 12 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 
 

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av en eller två justerare 
4. Godkännande av dagordning 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport 
7. 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; 

8. Fastställelse av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med supple-
anter; 

9. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall); 
10. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare för 

dessa, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisor och er-
sättare för denne (i förekommande fall)  

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen.  
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§ 13 Räkenskapsår 
Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 14 Firmateckning 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att 
teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
 
§ 15 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Båstad kommun äger ta del av bolagets handlingar och räken-
skaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
§ 16 Offentlighetsprincipen  
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäl-
ler för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och enligt of-
fentlighet- och sekretesslagen. 
 
Beslut av om utlämnande av allmän handling fattas av verkställande direktör (VD) eller 
den VD därtill delegerat beslutsrätten. 
 
§ 17 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Båstad. 
 
§ 18 Upplösning av bolaget 
Skulle bolaget upplösas, ska samtliga tillgångar tillfalla Båstad kommun för samma än-
damål som anges i §§ 3 och 4. 
 
 
Antagen av kommunfullmäktige 2020-xx-xx, § xx 
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Datum: 2020-11-15 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000096/2020 – 903 
 
 

Översyn av den politiska organisationen i Båstads kommun  
 
 

Förslag till beslut 
 
1.  En socialnämnd, bestående av fem ledamöter och lika många ersättare inrättas, den 1 april 

2021. Socialnämnden övertar kommunstyrelsens ansvar som socialnämnd (ej försörjnings-
stöd). 

a.  Från ledamöterna väljer kommunfullmäktige ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande. 

b.  Val till socialnämnden bereds av valberedningen och beslutas i kommunfullmäktige sen-
ast i mars 2021. 

c.  Ordförande uppbär årsarvode motsvarande 10%.  
e.  Förslag till nytt reglemente och förändring av andra styrdokument beslutas senast i mars 

2021. 

2.  Ansvaret för fritidsgårdar flyttas från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden från och 
med den 1 april 2021. 

a.  Förslag till förändring av reglementen och andra styrdokument beslutas senast i mars 
2021. 

3.  Kommunfullmäktige inrättar nytt förtroendeuppdrag som andre vice ordförande i vård- och 
omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och myndighetsnämnden. 

a.  Uppdraget träder i kraft den 1 april 2021 och val äger rum senast vid kommunfullmäkti-
ges sammanträde i mars.. 

b.  Presidiernas roll specificeras genom arbetsordningar som antas innan utgången av mars 
2021. 

4.  Förslag till arbetsordningar för kommunstyrelsen och nämnderna skrivs fram och beslutas 
innan utgången av mars 2021. 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott övertar förhandlingsutskottets uppgifter från den 1 april 
2021. 

a.  Förslag till förändring av reglementen och andra styrdokument beslutas senast i mars 
2021. 

6.  Kommunfullmäktiges presidium blir beredande organ för fullmäktiges ansvarsprövning.  

a.  Kommunfullmäktiges arbetsordning uppdateras med ny paragraf under rubriken Presi-
diets uppgifter. Paragrafen lyder: 

  Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsprövning. 

  Beredningen omfattar att: 
 - inhämta förklaring över anmärkning som framställts i revisionsberättelse samt över revisorernas 

uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks, 
 - lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan samt vid behov förslag till beslutsmotivering, 
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 - lämna förslag till fullmäktiges beslut om en av revisorerna riktad anmärkning också ska framstäl-
las från fullmäktiges sida, med förslag till motivering, samt lämna förslag om fullmäktige ska rikta 
egen anmärkning, med förslag till motivering. 

b.  Presidiets uppdrag att arbeta med villkor för förtroendevalda förtydligas. Förslag till för-
ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning beslutas senast i mars 2021. 

7.  Myndighetsnämnden byter namn till Miljö- och byggnadsnämnden den 1 april 2021. 

8.  Förvaltningen får i uppdrag att utreda: 

a.  Hur ärenden för den översiktliga fysiska planeringen och detaljplaner, samt planering 
inom områdena för bostadsförsörjning, mark, energi, miljö och naturvård kan beredas. 

b.  Hur ärenden som handlar om arbetsmarknadsfrågor, folkhälsa, etableringsinsatser och 
integration kan beredas. 

c.  Förslaget presenteras innan utgången av maj 2021. 

9.  Kommunstyrelsens råd utvärderas under 2021 och förslag till förändringar beslutas innan 
utgången av 2021. 

10.  Ett utbildningspaket tas fram för förtroendevalda som är årligt återkommande. Utbildning-
en ska vara möjlig att ta del av digitalt och i efterhand. 

a.  Utbildningspaketet bereds av kommunfullmäktiges presidium och beslutas i kommun-
fullmäktige under 2021. 

b.  Nya förtroendevalda ska erbjudas möjlighet till kortare utbildning. 

11.  Uppdragsbeskrivning för gruppledare antas och gäller från och med 1 januari 2021. 

a.  Uppdragsbeskrivning för samtliga årsarvoderade förtroendeuppdrag antas senaste mars 
2021. 

b.  Uppdragsbeskrivning för samtliga förtroendeuppdrag arbetas fram och beslutas under 
2021. 

12.  Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att ta fram principer för hur mötesstrukturen 
kan utvecklas. Uppdraget genomförs tillsammans med kommunstyrelsens presidium och 
dialog sker med kommunens samlade presidier. 

a.  Beslut av principer sker under 2021. 

13.  En kommunikationsplan tas fram under 2021 för hur den politiska organisationen och 
politiska beslut ska nå ut till medborgarna. 

14.  Index för kommunala arvoden knyts till riksdagsledamöter (95%) och gäller från och med 
mars 2021. 

a.  Förslagets ekonomiska konsekvenser beräknas till 170 000 kronor och finansieras inom 
ram. 

15.  Översyn av arvoden och tjänstgöringsgrad 

a.  Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med gruppledarna och fullmäktiges ordfö-
rande se över tjänstgöringsgrad och arvodesreglementet i sin helhet. 

b. Förslaget ska sändas ut på remiss senast oktober 2021 för beslut i december 2021. 
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Sammanfattning av ärendet 
I december 2019 initierades ett ärende om översyn av den politiska organisationen. Översynen 
har behandlat organisationsstrukturen och villkoren för förtroendevalda, då dessa tillsammans 
skapar förutsättningar för förtroendevalda att verka. 
 
Kommunfullmäktige har att ta ställning till förslag på förändringar som tagits fram av partier-
nas gruppledare och beretts av kommunstyrelsen. Det slutgiltiga förslaget har varit föremål för 
remiss till partierna och berörda nämnder.  
 
Ärendet innehåller 15 beslutspunkter och öppnar upp för fortsatt arbete under 2021 för att 
skapa goda förutsättningar under mandatperioden 2022-2026. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), fick i december 2019 uppdrag av 
kommunstyrelsen att utreda frågan om den framtida politiska styrningen av individ och famil-
jeomsorgen i Båstads kommun. Ärendet har sin upprinnelse i händelser som inträffat inom 
verksamheten under hösten/vintern 2019. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2020 om att kommunstyrelsen tillfälligt skulle 
överta ansvaret som socialnämnd, samt att gruppledarna skulle arbeta fram förslag på föränd-
ringar av den politiska organisationen i Båstads kommun.  
 

Aktuellt 
Följande tjänstyttrande utgör ett komplement till gruppledarnas bilagda förslag på förändring-
ar i den politiska organisationen (En stärkt lokal demokrati). Då ärendet innehåller flera olika 
förslag delas yttrandet upp i tre delar: Organisationsstruktur och villkor för förtroendevalda. 
 
Organisationsstruktur 
 

1. Inrättande av socialnämnd 

Förslag 

 En socialnämnd, bestående av fem ledamöter och lika många ersättare inrättas, den 1 april 
2021. Socialnämnden övertar kommunstyrelsens ansvar som socialnämnd (ej försörjnings-
stöd). 

 Från ledamöterna väljer kommunfullmäktige ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande. 

 Ordförande uppbär årsarvode motsvarande 10%. 
 Val till socialnämnden bereds av valberedningen och beslutas i kommunfullmäktige senast i 

mars 2021. 
 Förslag till nytt reglemente och förändring av andra styrdokument beslutas senast i mars 

2021. 

I maj 2020 övertog kommunstyrelsen tillfälligt ansvaret över individ- och familjeomsorgen. 
Den tillfälliga lösningen skulle vara till utgången av 2020 och förslag på permanent lösning 
presenteras innan dess. Gruppledarna föreslår att det inrättas en socialnämnd vars ansvars-
område är detsamma som kommunstyrelsen övertog i maj. Ansvaret för försörjningsstöd, vil-
ket sedan tidigare var inom kommunstyrelsens ansvarsområde, kvarstår då synergieffekterna 
med bland annat ansvaret som arbetslöshetsnämnd bedöms som viktig.  
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Konsekvenser 

Ärendet är remitterat till socialutskottet, som hanterar det vid sitt sammanträde den 25 no-
vember. Därefter kommer ärendet att kompletteras med deras eventuella synpunkter inför att 
kommunstyrelsen lägger fram förslag till kommunfullmäktige. 

Framtagande av nya styrdokument och förändring av befintliga medför en ökad arbetsbelast-
ning under första delen av 2021. Bedömningen är att det kan ske inom tidsramen då erfaren-
het finns sedan tidigare överföring 2021. 

Förslaget innebär ekonomiska konsekvenser för den politiska verksamheten. Nytt årsarvode 
motsvarar 74 000 kronor årligen (exkl. PO-pålägg) och utöver det sammanträdesersättning till 
tjänstgörande ledamöter. Bedömningen är att sammanträdesersättning ej förväntas öka nämn-
värt inom den politiska verksamheten som helhet, då frågorna tidigare hanterades av utbild-
ningsnämndens utskott som bestod av fem ledamöter. Arvodering av ordförande bedöms 
kunna hanteras inom beslutad budgetram för kommunens politiska verksamheter. 

 ...................................................................................................................................................................................................  

2. Ansvar för fritidsgårdar överförs till utbildningsnämnden 

Förslag 

 Ansvaret för fritidsgårdar flyttas till utbildningsnämnden från och med den 1 april 2021. 
 Förslag till förändring av reglementen och andra styrdokument beslutas senast i mars 2021. 

 
Gruppledarna har föreslagit att kommunstyrelsen överlämnar ansvaret för kultur, bibliotek 
och fritidsgårdar till utbildningsnämnden. Bedömningen har varit att det finns samverkans-
möjligheter mellan ansvarsområdena och utbildningsansvaret för barn och unga. Exempel på 
det är fritidsgårdar som sysselsätter unga efter skoltid och folkbiblioteken tillsammans med 
skolbiblioteken. 
 
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har det, i beredningsarbetet, framkommit att 
kulturfrågorna och biblioteken bör kvarstå inom ramen för kommunstyrelsens ansvarsom-
råde. Kulturfrågorna motiveras bland annat med att kommunstyrelsen har ansvar för före-
ningsbidragen, den fysiska planeringen och att kulturfrågornas övergripande karaktär. Då 
biblioteken tillhör det kulturpolitiska området föreslås att även det ansvaret bibehålls. 
 
Avseende fritidsgårdar är organiseringen, tillsammans med grundskola och gymnasieskola, 
vanligt förekommande i Sveriges kommuner. Där 
 
Konsekvenser 

Ärendet är remitterat till utbildningsnämnden, som hanterar det vid sitt sammanträde den 24 
november. Därefter kommer ärendet att kompletteras med deras eventuella synpunkter inför 
att kommunstyrelsen lägger fram förslag till kommunfullmäktige. 

 .................................................................................................................................................................................  

3. Inrättande av andre vice ordförande och förändrad roll för presidierna 

Förslag 

 Kommunfullmäktige inrättar nytt förtroendeuppdrag som andre vice ordförande i vård- och 
omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och myndighetsnämnden. 

 Uppdraget träder i kraft den 1 april 2021 och val äger rum senast vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i mars. 

 Presidiernas roll specificeras genom arbetsordningar som antas innan utgången av mars 2021. 
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Förnärvarande utgörs nämndernas presidium av den styrande majoriteten. Genom föreslagen 
förändring kommer oppositionen att utgöra en del i nämndernas presidium. Syftet med det är 
att stärka den lokala demokratin genom att ge oppositionen insyn i det förberedande arbetet. 
Genom den insynen får oppositionen större möjlighet att förbereda sig inför kommande 
nämndsammanträde. 

Då presidierna kan utgöra ett kommunalrättsligt organ är det möjligt att delegera beslutande-
rätt till dessa. Det innebär inte att presidierna ska fatta beslut i flera ärenden, utan enbart att 
möjligheten finns att delegera. I propositionen (2016/17:171) En ny kommunallag lyfts bland 
annat att nämnden kan besluta att delegera till presidiet att hantera ett visst ärende, istället för 
att nämnden ska kallas till ett extra sammanträde. Då oppositionen får en företrädare i presi-
diet skapas ökad transparens vilket möjliggör för presidiet att, när så behövs, fatta beslut. 

Utöver beslutanderätten ska presidiernas uppdrag och roll i organisationen specificeras genom 
en arbetsordning. Det är av stor vikt att tydliggöra ordförandes särställning i det nämndarbetet 
och dennes relation till presidiet i sin helhet. 

 .................................................................................................................................................................................  

4. Framtagande av arbetsordningar 

Förslag 

 Förslag till arbetsordningar för kommunstyrelsen och nämnderna skrivs fram och beslutas 
innan utgången av mars 2021. 

Kommunens politiska organ styrs idag av reglementen. Reglementen anger dels vilket sektors-
ansvar som organet har, men även dess arbetsformer. I organisationsutredningen har det 
framkommit behov av att se över arbetssätt och metodik för att skapa nya möjligheter att 
styra. I arbetsordningar kan bland annat redogöras för hur ärendeberedningsprocessen funge-
rar, politikernas roller, tillsättande av beredningsorgan (ex. styrgrupper) och hur sammanträ-
det genomförs. Arbetsordningarna kan revideras fortlöpande för att skapa nya arbetsformer 
(exempelvis med hjälp av digitalisering). 

Förslag om arbetsordningar kommer att tas fram i dialog med berörda politiska organ under 
första kvartalet 2021. 

 .................................................................................................................................................................................  

5. Förhandlingsutskottet avskaffas 

Förslag 

 Kommunstyrelsens förhandlingsutskott avskaffas och uppgifterna överförs till kommunstyrel-
sens arbetsutskott den 1 april 2021. 

 Förslag till förändring av reglementen och andra styrdokument beslutas senast i mars 2021.  

Avskaffandet innebär att personalpolitiska frågor hanteras genom kommunstyrelsens arbets-

utskott. För ärendeberedningen är förändringen positiv då personalfrågor kommer att följa 

kommunstyrelsens ordinarie beredningsrutiner. 

....................................................................................................................................................  

6. Kommunfullmäktiges presidium 

Förslag 

 Kommunfullmäktiges presidium blir beredande organ för fullmäktiges ansvarsprövning. 
Kommunfullmäktiges arbetsordning uppdateras med ny paragraf under rubriken Presidiets 
uppgifter. Paragrafen lyder: 
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Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsprövning. 

Beredningen omfattar att: 

- inhämta förklaring över anmärkning som framställts i revisionsberättelse samt över revisorer-
nas uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks, 

- lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan samt vid behov förslag till beslutsmo-
tivering, 

- lämna förslag till fullmäktiges beslut om en av revisorerna riktad anmärkning också ska fram-
ställas från fullmäktiges sida, med förslag till motivering, samt lämna förslag om fullmäktige ska 
rikta egen anmärkning, med förslag till motivering. 

 Presidiets uppdrag att arbeta med villkor för förtroendevalda förtydligas. Förslag till föränd-
ring i kommunfullmäktiges arbetsordning beslutas senast i mars 2021. 

I propositionen (2005/06:55) Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting 
lyfts fullmäktiges presidium fram som exempel på beredande organ inför ansvarsprövningen. 
Redan idag är det ordförande som ansvarar för att ärendena är beredda till sammanträdet. Då 
det saknas annat politiskt organ som kan göra beredningen av ärendet faller det sig naturligt 
att kommunfullmäktiges presidium har den uppgiften. Metoden används idag av flertalet 
kommuner. 

Kommunfullmäktige har sedan en tid tillbaka i uppgift att bevaka förtroendevaldas villkor och 
initiera ärenden inom området. För att skapa goda möjligheter för presidiet att verka, nu och i 
framtiden, föreslås att den punkten förtydligas och att förtydligandet beslutas i början av 2021. 

 ................................................................................................................................................................................................... 

7. Namnändring av Myndighetsnämnden 

Förslag 

 Myndighetsnämnden byter namn till Miljö- och byggnadsnämnden den 1 april 2021. 

Genom en granskningsrapport om den politiska organisationen 2010-2014 föreslogs att kom-
munen inrättade en särskild myndighetsnämnd. Då kommunen har myndighetsutövning i fler 
nämnder föreslås att namnet ändras till Miljö- och byggnadsnämnden, då det är ett namn som 
är vanligt förekommande i Sveriges kommuner och speglar ansvarsområdet. 

Konsekvenser 

Ärendet har varit remitterat till Myndighetsnämnden som behandlade det vid sitt samman-
träde den 12 november. Nämnden tillstyrker namnändringen.  

Förvaltningens bedömning i remissrundan var att det medför ekonomiska konsekvenser med 
kostnad motsvarande 10-15 000 kronor till följd av behov av ändring av mallar med mera. Be-
dömningen är även att det inte har förekommit några språkförbistringar till följd av namnet 
myndighetsnämnden. 

 ................................................................................................................................................................................................... 

8. Kommunstyrelsens ansvarsområde 

Förslag 

 Förvaltningen får i uppdrag att utreda: 

o Hur ärenden för den översiktliga fysiska planeringen och detaljplaner, samt plane-
ring inom områdena för bostadsförsörjning, mark, energi, miljö och naturvård kan 
beredas. 
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o Hur ärenden som handlar om arbetsmarknadsfrågor, folkhälsa, etableringsinsatser 
och integration kan beredas. 

 Förslaget presenteras innan utgången av maj 2021. 

Gruppledarna anser att det är viktigt att kommunstyrelsen ges möjlighet att öka sitt fokus på 
uppsikt över nämnder och kommunala bolag, ledning och styrning av den kommunala organi-
sationen samt strategiska frågor. För att avlasta kommunstyrelsen och dess arbetsutskott öns-
kar gruppledarna att förvaltningen utreder om vissa sakområden kan beredas på alternativa 
sätt. 

Frågeställningen har varit aktuell i gruppledarnas arbete. Förslaget innebär ett utökat uppdrag 
att fortsätta bereda frågan. 

 ................................................................................................................................................................................................... 

9. Kommunala råd 

Förslag 

 Kommunstyrelsens råd utvärderas under 2021 och förslag till förändringar beslutas innan 
utgången av 2021. 

I organisationsöversynen har det framkommit önskemål om att se över hur kommunen organi-
serar sina äldsta rådgivande organ – pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet. Nya arbetsfor-
mer har utvecklats för kulturrådet och ungdomsrådet, vilket gör att det finns ett behov av se 
över att även göra översyn av övriga råd. 

Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har det framkommit att råden bör arbeta på 
ett likvärdigt vis, varvid förslaget är att utvärderingen omfattar samtliga råd. 

 ................................................................................................................................................................................................... 

 

Villkor för förtroendevalda 

10. Utbildningspaket 

Förslag 

 Ett utbildningspaket tas fram för förtroendevalda som är årligt återkommande. Utbildningen 

ska vara möjlig att ta del av digitalt och i efterhand. 

 Utbildningspaketet bereds av kommunfullmäktiges presidium och beslutas i kommunfullmäk-

tige under 2021. 

 Nya förtroendevalda ska erbjudas möjlighet till kortare utbildning. 

Utbildning av förtroendevalda sker kontinuerligt i Sveriges kommuner och så sker även i Bå-
stads kommun. Mest frekvent sker utbildningsinsatser i lagstiftning som rör nämndernas sek-
torsområden – Plan och bygglagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Skollagen med mera. Utbildning 
i kommunalrätt, Kommunallagen och Förvaltningslagen, samt grundlagarna sker oftast i sam-
band med en ny mandatperiod. 

Då kommunalrätten och grundlagarna är essentiella beståndsdelar för förtroendevaldas upp-
drag ter det sig naturligt att dessa bör vara fokusområden under en hel mandatperiod, och ej 
enbart i början. Utbildningspaketet för mandatperioden bör därmed fokusera på kommunal-
rätten. 

I demokratiutredningen Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) lyfts utbildningar som ett ex-
empel på hur man kan skapa bättre förutsättningar för förtroendevalda att verka, utföra det 
politiska arbetet, utöva inflytande och minska risken för avhopp genom större förståelse för 
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uppdraget. Utbildningspaketet bör därmed göras på ett sådant vis att förtroendevalda alltid 
har möjlighet att ta del av utbildningen i efterhand. 

När nya förtroendevadla tillträder under en pågående mandatperiod behöver dessa ges möj-
lighet till kort introduktion av sitt uppdrag och hur det är att vara förtroendevald i en kommun. 
Förslag om dess genomförande beaktas i utbildningspaketet. 

Konsekvenser 

Utbildningsinsatser kan medföra ekonomiska konsekvenser, men om utbildningarna planeras 
på längre sikt kan kostnader minska genom att kommunens förvaltning anordnar utbildnings-
tillfällen i egen regi. Genom god planering kan verksamheternas ökade arbetsbelastning för 
utbildningar minskas.  

 ................................................................................................................................................................................................... 

11. Uppdragsbeskrivning för alla 

Förslag 

 Uppdragsbeskrivning för gruppledare antas och gäller från och med 1 januari 2021. 

 Uppdragsbeskrivning för samtliga årsarvoderade förtroendeuppdrag antas senaste mars 2021. 

 Uppdragsbeskrivning för samtliga förtroendeuppdrag arbetas fram och beslutas under 2021. 

Flertalet kommuner har antagna uppdragsbeskrivningar för förtroendeuppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid (40%). Båstads kommun har tidigare haft beskrivningar av dessa upp-
drag, men ej under senaste mandatperioder. Förslaget från gruppledarna är att alla uppdrag 
ska följas av en beskrivning. Bilagt finns förslag till beskrivning för gruppledarna för anta-
gande, men även exempel på andra beskrivningar som föreslås antas innan utgången av mars 
2021. 

Uppdragsbeskrivningarna tas upp i demokratiutredningen Låt fler forma framtiden (SOU 
2016:5), vilket även är grund för gruppledarnas förslag. Att arbeta med uppdragsbeskrivningar 
leder till tydligare rollfördelning i hela organisationen, ger medborgarna större möjlighet till 
insyn i uppdragen och underlättar för framtida förtroendevalda att engagera sig. 

Framtagande av uppdragsbeskrivningar ska ske i dialog med förtroendevalda som innehar 
uppdraget. Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för ärendeprocessen. 

Konsekvenser 

Att ta fram uppdragsbeskrivningar innebär att verksamheten behöver prioritera framskrivan-
det. Då tidplanen för uppdraget sträcker sig under hela 2021 är bedömningen att den ökade 
arbetsbelastningen går att hantera med nuvarande resurser. 

 ................................................................................................................................................................................................... 

12. Sammanträdesstruktur för framtiden 

Förslag 

 Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att ta fram principer för hur mötesstrukturen 

kan utvecklas. Uppdraget genomförs tillsammans med kommunstyrelsens presidium och dia-

log sker med kommunens samlade presidier. 

 Beslut av principer sker under 2021. 

I demokratiutredningen Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) framkommer att Sveriges 
kommuner bör arbeta för att underlätta för förtroendevalda att fullgöra sina uppdrag. Utred-
ningen framhåller svårigheten att kombinera att vara fritidspolitiker och samtidigt inneha en 
heltidssysselsättning, ha fritidssysselsättningar samt hem- och familjesysslor. 
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Genom att kommunfullmäktige arbetar fram principer ges möjlighet att fokusera och föra en 
dialog om hur framtidens sammanträden ska vara i Båstads kommun, samt hur man kan möj-
liggöra att kombinera förtroendeuppdraget med andra sysslor. Framtagande av principer kan 
leda till ekonomiska och verksamhetsrelaterade konsekvenser, vilka behöver belysas under 
beredningen av ärendet. I arbetet med principerna ska ordförandes roll och ansvar för sam-
manträdet särskilt beaktas, så att dennes handlingsutrymme inte minskas. 

Konsekvenser 

Arbetet innebär en ökad arbetsbelastning för verksamheten, men då uppdraget ska utföras 
under en längre period är bedömningen att det kan hanteras med nuvarande resurser. Då ar-
betet föreslås genomföras i dialog med kommunens samlade presidium kan det innebära kost-
nader för några sammanträdestimmar. Bedömningen är att det arbetet kan ske inom respek-
tive nämnds budgetram. 

 ................................................................................................................................................................................................... 

13. Kommunicera mera 

Förslag 

 En kommunikationsplan tas fram under 2021 för hur den politiska organisationen och poli-

tiska beslut ska nå ut till medborgarna. 

Sedan mandatperioden 2018-2022 inleddes har kommunstyrelsen aktivt arbetat med press-
träffar för att nå ut med politiskt fattade beslut. På kommunens webbplats finns information 
om förtroendevalda, den politiska organisationen och fattade beslut. Att kommunicera ut be-
slut till medborgarna, kommunens förtroendeuppdrag och hur ärendeprocessen fungerar leder 
till ökad transparens och större förståelse för demokratin och dess villkor.  

Genom att arbeta fram en kommunikationsplan kan arbetet som pågår lyftas och vidareutveck-
las. 

 ................................................................................................................................................................................................... 

14. Index för årsarvode höjs 

Förslag  

 Index för kommunala arvoden knyts till riksdagsledamöter (95%) och gäller från och med 

mars 2021. 

 Förslagets ekonomiska konsekvenser beräknas till 170 000 kronor och finansieras inom ram. 

Storleken på Båstads kommuns årsarvoden styrs av riksdagsledamöternas årsarvode. Det finns 
inga rekommendationer kring årsarvodenas storlek, men det är vanligt förekommande att Sve-
riges kommuner väljer att följa riksdagens index. Bedömningen är att kostnaderna för den po-
litiska verksamheten i Båstads kommun är låg jämfört med andra kommuner, vilket närmare 
framkommer i bilagda En stärkt demokrati.  

Konsekvenser 

Förslaget medför ekonomiska konsekvenser motsvarande 170 000 kronor (inkl PO-pålägg) per 
helår (för 2021 innebär det 142 000 kronor). Bedömningen är att kostnaden kan finansieras 
inom ram. 

 ................................................................................................................................................................................................... 
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15. Översyn av arvoden och tjänstgöringsgrad 

Förslag  

 Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med gruppledarna och fullmäktiges ordförande se 

över tjänstgöringsgrad och arvodesreglementet i sin helhet. 

 Förslaget ska sändas ut på remiss senast oktober 2021 för beslut i december 2021. 

Gruppledarna har haft överläggningar om tjänstgöringsgrad i nuvarande politiska organisat-
ion. Arbetet föreslås fortsätta under 2021 genom ett uppdrag att se över arvodesreglementet. 
Det är brukligt att reglementet ses över innan valrörelse och ny mandatperiod, vilket gör 2021 
till ett lämpligt år.  

 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kommunkansliet 
Kommundirektör 
Berörda politiska organ och verksamhetsområdeschefer 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
En stärkt lokal demokrati 
Uppdragsbeskrivning för gruppledare samt exempel 
 
Samråd har skett med: 
Nämnder och verksamheter har tagit del av berörda delar genom remissförfarande 
Kommundirektör  
 
 



  2020-11-16 
 
 

 

 
Gruppledare 

Uppdragsbeskrivning 
Beskrivningen gäller för uppdraget som utsedd gruppledare för invalt parti kommunfullmäktige. 

Partiernas gruppledare är länken mellan partiet, kommunfullmäktiges församling med dess 
presidium och den kommunala förvaltningen. Varje parti som finns representerat i 
kommunfullmäktige har att utse en ledamot som gruppledare. Vid frånvaro övergår ansvaret 
till annan av partiet utsedd ledamot i fullmäktige. 

I uppdraget som gruppledare ingår att:  

 Leda partigruppens arbete i fullmäktige och administrativa åtagande såsom att 
vidarebefordra viktig information till partigruppen. 

 Aktivt delta på gruppledarträffar som anordnas av kommunfullmäktiges ordförande. 

 Delta vid andra samarbetsformer när så är påkallat av kommunfullmäktiges ordförande. 

 Hålla sig informerad om den kommunala verksamheten och vidarebefordrar information till 
partiets representanter i nämnder, styrelser och det egna partiet.  

 
Arvodering 
Uppdraget som gruppledare är årsarvoderat, vilket regleras i av kommunen antaget 
arvodesreglemente.  
 
  

FÖR ANTAGANDE 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Förste vice ordförande 

Uppdragsbeskrivning 
Beskrivningen gäller för uppdraget kopplat till Utbildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden 
samt Myndighetsnämnden. 

Att vara förste vice ordförande innebär att kontinuerlig arbeta med ordförande under 
mandatperioden. I det arbetet ingår kontinuerlig dialog med ordförande, bejaka att ärenden är 
färdigberedda, följa nämndens verksamhet och vara redo att leda nämndens arbete vid 
ordförandes bortavaro. 

I Båstads kommun är uppdraget kopplat till den politiska majoriteten i kommunfullmäktige. 

I uppdraget som förste vice ordförande ingår att: 

 Aktivt delta vid förberedande möten inför sammanträden. 

 Kontinuerligt stötta och föra dialog med ordförande om nämndens arbete. 

 Medverka till att nämndens sammanträden genomförs enligt antagen arbetsordning. 

 Leda nämndens verksamhet vid ordförande bortavaro. 

 Delta vid andra samarbetsformer när så är påkallat av nämndens ordförande, 
kommunfullmäktiges presidium eller kommunstyrelsens presidium. 

 Delta vid fortbildande insatser kopplat till uppdraget. 

 
Arvodering 
Uppdraget som vice ordförande är årsarvoderat, vilket regleras i av kommunen antaget 
arvodesreglemente.  
  

ENDAST EXEMPEL 
EJ FÖR ANTAGANDE 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Andre vice ordförande 

Uppdragsbeskrivning 
Beskrivningen gäller för uppdragen kopplat till Utbildningsnämnden, Vård- och 
omsorgsnämnden samt Myndighetsnämnden. 

Att vara andre vice ordförande innebär att företräda oppositionens intressen i nämnden under 
mandatperioden. I arbetet ingår att föra dialog med ordförande, följa nämndens verksamhet 
och bejaka oppositionens intressen. 

I Båstads kommun är uppdraget kopplat till den politiska oppositionen i nämnden. 

I uppdraget som andre vice ordförande ingår att: 

 Aktivt delta vid förberedande möten inför sammanträden och väcka frågor från 
oppositionen. 

 Medverka till att nämndens sammanträden genomförs enligt antagen arbetsordning. 

 Delta vid andra samarbetsformer när så är påkallat av nämndens ordförande, 
kommunfullmäktiges presidium eller kommunstyrelsens presidium. 

 Delta vid fortbildande insatser kopplat till uppdraget. 

 
Arvodering 
Uppdraget som andre vice ordförande är inte förknippat med något årsarvode. Uppdraget 
ersätts med timersättning när ordförande bedömer att tjänstgöring ska ske. 
 

ENDAST EXEMPEL 
EJ FÖR ANTAGANDE 
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1. Allmänt 

Genom beslut i kommunfullmäktige i mars 2020 fick 
kommunfullmäktiges gruppledare uppdraget att utgöra 
arbetsgrupp för översyn av Båstads kommuns politiska 
organisation. Uppdraget har sin upprinnelse i de händelser som 
inträffade för individ- och familjeomsorgen under hösten 2019. 
Primärt har uppdraget syftat till att finna organisatorisk 
tillhörighet för individ- och familjeomsorgen. Sekundärt syftade 
organisationsöversynen till att identifiera andra områden där 
omorganisering kan behövas, men även att se över politikernas 
förutsättningar att styra och verka. 

Gruppledarna har under sommaren och hösten 2020 behandlat 
en rad olika förslag till förändringar av nuvarande organisation. 
Genom remissrunda till dem politiska partierna under oktober 
månad har vissa förslag vunnit gehör och andra förkastats. I 
följande skrift återfinns förslagen som gruppledarna ställt sig 
bakom och skickat vidare för ordinarie beredningsprocess. 
Nämnderna har genom det givits möjlighet att lämna 
återkoppling på förslag på förändringar som nämnden påverkas 
utav.  

a. Sammanfattning av förändringar 

Nedan följer en kort sammanfattning av större förändringar i 
remissen. 

 En socialnämnd inrättas med ansvar för individ- och 
familjeomsorgen. 

 Utbildningsnämnden får ett utökat ansvar för kultur, bibliotek 
och fritidsgårdarna. 

 Oppositionen får nytt uppdrag som 2:e vice ordförande i 
nämnderna. 

 Presidierna får en utökad roll som kommunalrättsligt organ. 
 Villkoren för förtroendevalda ska stärkas genom att ta fram 

utbildningspaket för förtroendevalda. 
 Mötesstrukturen ska utredas för att skapa sammanträden för 

framtiden. 
 Uppdragsbeskrivningar tas fram för samtliga 

förtroendeuppdrag. 
 Indexeringen för årsarvoden höjs 
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b. Organisationsskiss 
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2. Organisation 

På nästföljande sidor presenteras föreslagna förändringar för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och 
kommunala råd. För att undvika korshänvisningar upprepas 
förslag och motiveringar för varje nämnd. 

Nedan följer organisationsövergripande förändringar. 

Förändring av presidierna 

Genomgående för nämndorganisationen är att det införs ett 
oppositionsuppdrag som 2:e vice ordförande. Syftet med det är 
att stärka den lokala demokratin genom ökad insyn för 
oppositionen och för att möjliggöra för presidierna att fatta 
beslut. Genom att använda nya möjligheter i kommunallagen kan 
presidiet delegeras beslutanderätt vilket öppnar upp för nya 
framtida arbetssätt. 

Presidiernas roll kommer att specificeras genom framtagande av 
arbetsordningar och uppdragsbeskrivningar för rollerna. I det 
arbetet ska ordförandes ansvar för beredningsprocessen 
tydliggöras och klargörande göras i vilka sammanhang presidiet 
bör träffas. 

Förslag om förändring av presidierna kommer tas fram i dialog 
med berörda nämnder under första kvartalet 2021. 

Arbetsordning för kommunstyrelse och nämnder 

Nämndernas arbete styrs idag av antaget reglemente. I 
reglementet finns dels reglerat vilket ansvar som det politiska 
organet har, men även arbetsformerna. För att 
organisationsförändringen inte enbart ska leda till omfördelning 
av ansvar ska arbetsordningar tas fram för respektive politiskt 
organ. 

Arbetsordningen reglerar formerna för nämndens arbete och 
deras relation till övriga politiska organ. Genom framtagandet av 
arbetsordningar kan kommunstyrelsens övergripande ansvar 
tydliggöras och exemplifieras. Utöver det kan regelverk 
upprättas för hur nämnderna kan med exempelvis styrgrupper, 
kommittéer och dylikt. 

Förslag om arbetsordningar kommer att tas fram i dialog med 
berörda nämnder under första kvartalet 2021. 

Bolagsengagemang och bolagsstruktur 

Parallellt med organisationsutredning sker ett arbete med 
kommunens bolagsengagemang och bolagsstruktur. Då det 
arbetet ej är avslutat bör inte organisationsutredningen föregå 
det. Av vikt för framtiden är att kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott bör få en mer framträdande 
och aktiv roll i relation till kommunens bolagsengagemang.  
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a. Kommunfullmäktige 

Vid organisationsöversynen har inte några större förändringar 
identifierats för kommunfullmäktige. 

Övervägande har gjorts om antalet ledamöter och ersättare. 
Frågan utreddes och beslutades under 2018, men har under 
arbetets gång aktualiserats igen av gruppledarna. Då 
kommunfullmäktige ska besluta om antalet ledamöter och 
ersättare inför en ny mandatperiod kommer frågan att 
återkomma under 2021. 

Nedanstående förändringar föreslås för kommunfullmäktige. 

Tydligare uppdrag som gruppledare 

Förslag 

Anta uppdragsbeskrivning för gruppledare (se förslag på sid. 21) 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har sedan 2015 arvoderade gruppledare. 
Uppdraget var initialt kopplat till att vara anträffbar för 
medborgare under en eftermiddag i veckan och samtidigt 
möjliggöra för överläggningar mellan partierna. 

Sedan mandatperioden inledning 2018 har gruppledarnas roll 
förändrats genom att kommunfullmäktiges ordförande planerar 
in regelbundna träffar för överläggningar, information och 
utbildning. 

Motivering 

Gruppledarna har en viktig roll i den demokratiska processen, då 
det är en informationskanal till och från partierna. Genom att 
tydliggöra gruppledarnas roll i kommunfullmäktige, och i den 
politiska organisationen som helhet, möjliggörs utrymme för 
dialog och informationsspridning. 

Kommunfullmäktiges presidium 

Förslag 

Presidiets uppdrag att arbeta med villkor för förtroendevalda 
förtydligas. Förslag till förändring i kommunfullmäktiges 
arbetsordning beslutas senast i mars 2021 och träder i kraft april 
2021. 
 
Presidiet blir beredande organ för ansvarsprövningen från och 
med 2021. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktiges presidium är ett kommunalrättsligt organ 
sedan kommunallagsändringen 2014. Det innebär att 
kommunfullmäktiges arbetsordning kan möjliggöra för presidiet 
att få särskilda uppgifter.  



7 

Sedan tidigare har presidiet i Båstads kommun i uppdrag att 
utveckla den lokala demokratin, arbeta med villkor för 
förtroendevalda, bjuda in till gruppledarträffar och föra dialog 
med övriga politiska organ om viktiga ärenden. 

Motivering 

Det är av vikt för hela organisationen att det finns ett politiskt 
organ som bevakar förtroendevaldas villkor, för att skapa goda 
förutsättningar att verka som fritidspolitiker i Båstads kommun. 
Då kommunfullmäktiges presidium har kontaktytan med 
partiernas gruppledare föreslås att uppgiften är kvar hos 
presidiet. För att tydliggöra uppgiften och avgränsningar inom 
den ska arbetsordningen förtydligas. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslås vara beredande organ 
för ansvarsprövningen. Det är en naturlig utveckling, då det 
saknas beredande organ utifall att det riktas anmärkning eller ej 
beviljad ansvarsfrihet mot något politiskt organ.  
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b. Kommunstyrelsen 

Vid organisationsöversynen har större förändringar i ansvar 
identifierats för kommunstyrelsen. Förändringarna är baserade 
på att kommunstyrelsen i nuläget har ett omfattande 
ansvarsområde, som täcker stora delar av den kommunala 
kompetensen. Anledningen till det vida ansvarsområdet återfinns 
i tidigare omorganisering 2011 då nämnderna avskaffades. När 
organisationen återgick till en nämndorganisation 2015 kvarstod 
många sektorer som tidigare varit organiserade under en nämnd. 

Kommunstyrelsen har en särställning i den kommunala 
organisationen och ska enligt kommunallagen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt 
över nämnderna och kommunala bolag. Kommunstyrelsens 
uppgift att leda och styra kräver att organisationen möjliggör för 
det på bästa vis. Genom att förändra kommunstyrelsens 
sektorsansvar kan ett ökat fokus på ledning, styrning och 
strategiska frågor uppnås. För att möjliggöra för det ska även en 
arbetsordning tas fram som reglerar styrelsens arbetsmetoder. 

Nedanstående förändringar föreslås för kommunstyrelsen. 

Ansvar för kultur, bibliotek och fritidsgårdar överlämnas till 
utbildningsnämnden 

Förslag 

Ansvaret för kultur, bibliotek och fritidsgårdar flyttas till 
utbildningsnämnden från och med den 1 april 2021. 

Förslag till förändring av reglementen och andra styrdokument 
beslutas senast i mars 2021. 

Bakgrund 

Kultur, bibliotek och fritidsgårdar har traditionellt sett 
organiserats i en kultur- och fritidsnämnd i Båstads kommun. 
Förändringen skedde 2011 då nämnderna avskaffades.  

Sedan 2015 har dialog förts kring hanteringen av kulturfrågor i 
kommunen, där förslag väckts om kulturnämnd, kultur- och 
fritidsnämnd, kulturutskott och kulturråd. Det senare bifölls 
under 2019. 

Motivering 

För att förändra kommunstyrelsens ansvarsområde och öka 
synergieffekter mellan lärande, kultur och fritid föreslås att 
kommunstyrelsen överlämnar sitt ansvar till 
utbildningsnämnden. 
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Ansvar för individ- och familjeomsorgen överlämnas till 
nyinrättad socialnämnd 

Förslag 

En socialnämnd inrättas den 1 april 2021, som övertar 
kommunstyrelsens ansvar över individ- och familjeomsorgen.  I 
ansvaret ingår ej försörjningsstöd. 

Förslag till förändring av reglementen och andra styrdokument 
beslutas senast i mars 2021. 

Bakgrund 

Under våren 2020 överfördes utbildningsnämndens ansvar som 
socialnämnd till kommunstyrelsen. Överföringen var endast 
temporär och arbete påbörjades för att hitta alternativa 
lösningar. 

Motivering 

Övervägande har gjorts om socialnämndsansvaret skulle 
kombineras med vård- och omsorgsnämnden, för att på så vis 
skapa en sammanhållen socialnämnd. Sammanslagningen har av 
gruppledarna inte bedömts som aktuell för 2021, varvid det enda 
kvarvarande alternativet är att inrätta en ny nämnd.  

Övervägande har därefter gjorts om kommunstyrelsens ansvar 
för försörjningsstöd skulle överföras, men bedömningen är att 
synergieffekterna av att kombinera försörjningsstöd, 
vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor och etableringsinsatser 
överväger fördelarna med att flytta ansvaret för försörjningsstöd. 

Avveckling av förhandlingsutskottet 

Förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott övertar förhandlingsutskottets 
uppgifter från den 1 april 2021. 

Förslag till förändring av reglementen och andra styrdokument 
beslutas senast i mars 2021.  

Motivering 

Behovet av ett särskilt utskott för personalfrågor anses inte vara 
motiverat, utan det kan istället samordnas under arbetsutskottet. 
På det viset blir kopplingen mellan organisation, verksamhet och 
personal tydligare. Förändringen underlättar även 
beredningsprocessen för personalärenden, då de följer 
kommunstyrelsens ordinarie beredningsrutiner. 
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c. Vård- och omsorgsnämnden 

Vid organisationsöversynen har inte några förändringar i ansvar 
identifierats för vård- och omsorgsnämnden. 

Övervägande har gjorts om att ersätta nämnden med en samlad 
socialnämnd, men det har av gruppledarna ej bedömts som 
aktuellt för 2021 då förändringen är för omfattande. Frågan 
föreslås att åter aktualiseras under 2021 för att belysa 
möjligheterna till organisationsförändring 2023. 

Nedanstående förändringar föreslås för vård- och 
omsorgsnämnden. 

Inrättande av 2:e vice ordförande 

Förslag 

Kommunfullmäktige väljer en 2:e vice ordförande från 
oppositionen till vård- och omsorgsnämnden. 

Val äger rum kommunfullmäktige senast i mars 2021 och 
uppdraget inleds från den 1 april.  

Bakgrund 

I Båstads kommun har det endast varit kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen som har haft två vice ordföranden. Andre vice 
ordförande har varit ett uppdrag som tillsatts av oppositionen. 
Sedan kommunallagsändringen 2014 är nämndernas presidium 
ett kommunalrättsligt organ. Den senaste ändringen av 
kommunallagen 2017 öppnade upp för möjligheter till presidiet 
att fatta beslut enligt delegation. Användandet av presidiet för 
beslutsfattande lyfts fram i propositionen En kommunallag för 
framtiden (2015:24) som positivt för att lösa brådskande 
situationer. 

Motivering 

Beslutsfattande kan idag delegeras till nämndens presidium, men 
där saknar oppositionen insyn. Genom att införa ett 
förtroendeuppdrag som 2:e vice ordförande får oppositionen 
representation och insyn i presidiets arbete. Bedömningen är att 
införandet stärker dialogen i nämnden och öppnar upp för nya 
beslutsvägar i framtiden. 
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d. Utbildningsnämnden 

Vid organisationsöversynen har större förändringar i ansvar 
identifierats för utbildningsnämnden genom att 
kommunstyrelsen överför delar av sitt ansvar.  

Nedanstående förändringar föreslås för utbildningsnämnden. 

Utökat ansvarsområde 

Förslag 

Utbildningsnämnden övertar ansvaret för kultur, bibliotek och 
fritidsgårdar. 

Förslag till förändring av reglementen och andra styrdokument 
beslutas senast i mars 2021. 

Bakgrund 

Kultur, bibliotek och fritidsgårdar har traditionellt sett 
organiserats i en kultur- och fritidsnämnd i Båstads kommun. 
Förändringen skedde 2010 då nämnderna avskaffades.  

Sedan 2015 har dialog förts kring hanteringen av kulturfrågor i 
kommunen, där förslag väckts om kulturnämnd, kultur- och 
fritidsnämnd, kulturutskott och kulturråd. Det senare bifölls 
under 2019. 

Motivering 

För att minska kommunstyrelsens ansvarsområde och öka 
synergieffekter mellan lärande, kultur och fritidsgårdar föreslås 
att utbildningsnämnden övertar ansvaret för kultur, bibliotek och 
fritidsgårdar. 

Inrättande av 2:e vice ordförande 

Förslag 

Kommunfullmäktige väljer en 2:e vice ordförande från 
oppositionen till utbildningsnämnden. 

Val äger rum kommunfullmäktige senast i mars 2021 och 
uppdraget inleds från den 1 april.  

Bakgrund 

I Båstads kommun har det endast varit kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen som har haft två vice ordföranden. Andre vice 
ordförande har varit en post som tillsatts av oppositionen. Sedan 
kommunallagsändringen 2014 är nämndernas presidium ett 
kommunalrättsligt organ. Den senaste ändringen av 
kommunallagen 2017 öppnade upp för möjligheter till presidiet 
att fatta beslut enligt delegation. Användandet av presidiet för 
beslutsfattande lyfts fram i propositionen En kommunallag för 
framtiden (2015:24) som positivt för att lösa brådskande 
situationer. 
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Motivering 

Beslutsfattande kan idag delegeras till nämndens presidium, men 
där saknar oppositionen insyn. Genom att införa ett 
förtroendeuppdrag som 2:e vice ordförande får oppositionen 
representation och insyn i presidiets arbete. Bedömningen är att 
införandet stärker dialogen i nämnden och öppnar upp för nya 
beslutsvägar i framtiden. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott avskaffas 

Förslag 

Utbildningsnämndens arbetsutskott avskaffas från och med 
2019-12-31. 

Bakgrund 

Utbildningsnämndens arbetsutskott har ursprungligen varit 
tänkt att fungera som ett beslutande organ för 
myndighetsutövning kopplat till ansvaret som socialnämnd. Det 
har även under 2019/2020 fungerat som ett beredande organ för 
vissa ärenden.  

Motivering 

Mot bakgrund av att utbildningsnämnden ej längre är 
socialnämnd och att presidiet utökas med en person är 
bedömningen att arbetsutskottet ej längre är nödvändigt.  
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e. Myndighetsnämnden 

Vid organisationsöversynen har inte några förändringar i ansvar 
identifierats för myndighetsnämnden. Övervägande har gjorts 
om nämnden skulle få utökat ansvar, men inget har framkommit 
som är aktuellt. Nedanstående förändringar föreslås för 
myndighetsnämnden. 

Namnbyte till miljö- och byggnadsnämnd 

Förslag 

Myndighetsnämnden byter namn till miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Namnbytet äger rum den 1 april 2021. 

Bakgrund 

Genom en granskningsrapport om den kommunala 
organisationen 2010-2014 framkom att kommunen skulle inrätta 
en särskild myndighetsnämnd.  

Motivering 

Ur ett medborgarperspektiv kan det vara svårt att veta vad en 
myndighetsnämnd är, då myndighetsutövning sker inom fler 
beslutande organ. För att tydliggöra för medborgarna föreslås att 
en namnändring sker. Då miljö- och byggnadsnämnd är 
väletablerat hos Sveriges kommuner föreslås att det blir det nya 
namnet. 

Inrättande av 2:e vice ordförande 

Förslag 

Kommunfullmäktige väljer en 2:e vice ordförande från 
oppositionen till myndighetsnämnden. 

Val äger rum kommunfullmäktige senast i mars 2021 och 
uppdraget inleds från den 1 april.  

Bakgrund 

I Båstads kommun har det endast varit kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen som har haft två vice ordföranden. Andre vice 
ordförande har varit en post som tillsatts av oppositionen. Sedan 
kommunallagsändringen 2014 är nämndernas presidium ett 
kommunalrättsligt organ. Den senaste ändringen av 
kommunallagen 2017 öppnade upp för möjligheter till presidiet 
att fatta beslut enligt delegation. Användandet av presidiet för 
beslutsfattande lyfts fram i propositionen En kommunallag för 
framtiden (2015:24) som positivt för att lösa brådskande 
situationer. 

Motivering 

Beslutsfattande kan idag delegeras till nämndens presidium, men 
där saknar oppositionen insyn. Genom att införa ett 
förtroendeuppdrag som 2:e vice ordförande får oppositionen 
representation och insyn i presidiets arbete. Bedömningen är att 
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införandet stärker dialogen i nämnden och öppnar upp för nya 
beslutsvägar i framtiden. 
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f. Socialnämnden 

Enligt förslag på sidan 10 lämnar kommunstyrelsen över 
ansvaret för individ- och familjeomsorgen till en nyinrättad 
socialnämnd. Överlämningen genomförs på samma vis som när 
kommunstyrelsens socialutskott inrättades i maj 2020. 

Sammansättning 

Socialnämnden föreslås bestå av fem ledamöter och tre ersättare. 
Övervägande har skett om nämnden ska bestå av tre ledamöter 
istället, men då det kan uppstå jävssituationer som gör 
beslutsfattandet problematiskt föreslås istället fem ledamöter. 

Socialnämnden leds av ordförande och bildar tillsammans med 
1:e och 2:e vice ordförande nämndens presidium. 

Årsarvode för socialnämnden 

För ordförande föreslås tjänstgöring på motsvarande 10%. 
Förslag på tjänstgöring baseras på storleken på nämndens 
ansvarsområde och behov av färre överläggningar med 
verksamheten. 

Bedömningen är att 1:e och 2:e vice ordförande ej kommer att 
behöva årsarvode för att fullgöra sina uppgifter. Frågan bör åter 
aktualiseras i samband med översyn av arvodesreglementet 
under 2021. 

Socialnämndens presidium 

För att underlätta socialnämndens arbete kommer förslag att tas 
fram för hur nämndens presidium kan få utökad delegation. När 
behovet finns kan då presidiet användas för att fatta beslut, så att 
medborgarnas intressen tillgodoses på kort varsel. 
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g. Valnämnd 

Vid organisationsöversynen har inte några förändringar i ansvar 
identifierats för valnämnden. Nämndens styrdokument bör dock 
aktualiseras och eventuellt uppdateras innan valåret 2022. 

h. Kommunrevisionen 

Vid organisationsöversynen har inte några förändringar 
identifierats för kommunrevisionen. Revisionens reglemente, 
arbetsordning och andra styrande dokument bör uppdateras 
innan nästa upphandling av extern revisionstjänst. 

i. Krisledningsnämnd 

Vid organisationsöversynen har inte några förändringar 
identifierats för krisledningsnämnden. Förändringar kan ske vid 
utvärdering av insatser i samband med coronapandemin. 

j. Kommunala råd 

Båstads kommun har fyra råd – pensionärsråd, tillgänglighetsråd, 
ungdomsråd och kulturråd. Vid organisationsöversynen har det 
framkommit önskemål från gruppledarna om att se över 
arbetsformerna för pensionärs- och tillgänglighetsrådet. 

Förslag 

Pensionärs- och tillgänglighetsråden utvärderas under 2021 och 
förslag till förändringar beslutas innan utgången av 2021. 

Motivering 

Rådens arbetsformer har ej varit föremål för större förändringar 
sedan inrättandet, utan råden har fungerat som remissorgan. 
Under 2020 antogs nya arbetsformer för ungdomsrådet och 
kulturrådet. Den baseras på att två förtroendevalda ansvarar för 
att årligen arrangera två träffar tillsammans med respektive 
intressegrupp. Vid träffarna finns möjlighet att få en inblick i vad 
kommunen arbetar med och hur framtiden ser ut. 
Intressegrupperna har möjlighet att lyfta frågeställningar som är 
viktiga ur deras perspektiv. Råden blir därmed ett dialogforum 
istället för remissorgan. 

För att säkerställa att kommunen bejakar intresseföreningarnas 
perspektiv kan lokalavdelningarna istället bli remissinstanser vid 
enskilda ärenden.  
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Villkor för förtroendevalda 

Att arbeta med villkor för förtroendevalda är viktigt för en vital 
lokal demokrati. I Sveriges kommuner och Regioners skrift 
Villkor för förtroendevalda (2015) står följande 
inledningsanförande: 

Att individer har möjlighet och vill engagera sig i den lokala 
politiken genom förtroendeuppdrag är en central förutsättning 
för värnandet av en god lokal demokrati. Villkoren för 
förtroendeuppdraget kan vara en avgörande faktor för om den 
enskilde individen har möjlighet att engagera sig som 
förtroendevald. Därför är det viktigt att villkoren speglar de 
behov som finns lokalt för att skapa goda förutsättningar för ett 
vitalt lokalt engagemang genom förtroendeuppdrag.  

Definitionen av villkor för förtroendevalda kommer ofta att 
handlar om vilken ersättningsmodell appliceras. Villkoren för 
förtroendevalda är dock mångfalt större än ersättningar och 
handlar om hur fritidspolitiker ska ges rätt förutsättningar för att 
verka i den politiska organisationen. Mot bakgrund av det är 
arbetet med villkor essentiellt för organisationen. 

Kommunfullmäktiges presidium ska bevaka villkoren för 
förtroendevalda och väcka ärenden när det behövs. För att 
genomföra det arbetet behöver presidiet föra dialog med 
kommunens förtroendevalda. Nedan presenteras förslag på 
åtgärder för att stärka villkoren för förtroendevalda.  

a. Utbildningspaket för förtroendevalda 

Förslag 

Ett utbildningspaket tas fram för förtroendevalda som är årligt 
återkommande. Utbildningen ska vara möjlig att ta del av digitalt 
och i efterhand. 

Utbildningspaketet bereds av kommunfullmäktiges presidium 
och beslutas i kommunfullmäktige under 2021. 

Nya förtroendevalda ska erbjudas möjlighet till kortare 
utbildning. 

Motivering 

Utbildningsbehovet har visat sig dels genom 
kommunfullmäktiges enkät, men även via kommunrevisionens 
granskningsrapporter. Utbildningar äger ofta rum på nämnderna 
inom deras sakområden, men övergripande utbildning saknas 
och erbjuds oftast endast i anslutning till ny mandatperiod. 

För att skapa en stärkt politisk organisation krävs kontinuerliga 
utbildningsinsatser, så att fritidspolitikern får rätt 
förutsättningar. 
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b. Uppdragsbeskrivning för alla 

Förslag 

Uppdragsbeskrivning för samtliga årsarvoderade 
förtroendeuppdrag antas senaste mars 2021. 

Uppdragsbeskrivning för samtliga förtroendeuppdrag arbetas 
fram och beslutas under 2021. 

Bakgrund 

För Båstads kommun har det tidigare funnits beskrivningar av 
uppdragen som kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande (oppositionsråd). Sedan en 
längre tid tillbaka saknas utförliga beskrivningar, utan fragment 
finns i olika reglementen. 

Motivering 

Demokratiutredningen Låt fler forma framtiden (2016) 
argumenterar för att uppdragsbeskrivningar ska tas fram för att 
förtydliga rollfördelningen mellan förtroendevalda i 
organisationen. Detta för att tydliggöra uppdrag och 
avgränsningar för förtroendevalda, men även för att medborgare 
ska få bättre insyn. 

Utöver argumentationen i demokratiutredningen kan 
uppdragsbeskrivningar vara en vägledning för framtida 
förtroendevalda. Genom att få tydlig information om 
förväntningarna på uppdragen finns också en större möjlighet att 
ta sig an uppdrag. 

Uppdragsbeskrivningar tas först fram för uppdrag som uppbär 
årsarvode för att säkerställa att arvodet är skäligt i förhållande 
till uppgiften. Därefter ska beskrivningar tas fram för övriga 
förtroendeuppdrag.  

c. Sammanträdesstruktur för framtiden 

Förslag 

Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att ta fram 
principer för hur mötesstrukturen kan utvecklas. Uppdraget 
genomförs tillsammans med kommunstyrelsens presidium och 
dialog sker med kommunens samlade presidier. 

Beslut av principer sker under 2021. 

Bakgrund 

Sammanträdesplaneringen är ett viktigt instrument för att få en 
väl fungerande och förankrad ärendeberedningsprocessen. På 
uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har en ny 
beredningsprocess införts för kommunstyrelsen 2020 och 
sammanträdesplaneringen har tagits fram för att skapa en smidig 
beredning. Den har även beaktat förtroendevalda med 
hemmavarande barn då inga möten planeras till lovdagar. 
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Motivering 

Med ny teknik följer nya möjligheter. På grund av 
coronapandemin har digitalt deltagande på sammanträden 
införts i en mängd kommuner på rekordtid. För att möte 
morgondagens utmaningar kan ny teknik medverka till att skapa 
förutsättningar för fritidspolitiker att genomföra sitt uppdrag.  

Mötesstrukturen handlar ej enbart om digitala redskap, utan 
även om hur sammanträden planeras och genomförs. För att 
skapa möten för framtiden föreslås därför att principer tas fram 
genom dialog med kommunens samlade presidier.  

d. Kommunicera mera 

Förslag 

En kommunikationsplan tas fram under 2021 för hur den 
politiska organisationen och politiska beslut ska nå ut till 
medborgarna. 

Motivering 

En central del i den lokala demokratin är förankringen hos 
medborgarna. Om den politiska organisationen och beslut är 
okända kan det innebära skada för den lokala demokratin. Mot 
bakgrund av det föreslås att det tas fram en kommunikationsplan 
för att sprida hur kommunens organisation fungerar, vilka 
förtroendevalda som finns och hur man som medborgare kan 
påverka under perioden mellan valen.  

e. Index för årsarvode höjs 

Förslag 

Index för kommunala arvoden knyts till riksdagsledamöter 
(95%) och gäller från och med mars 2021. 

Förslagets ekonomiska konsekvenser beräknas till 170 000 
kronor. 

Bakgrund 

När riksdagsledamöternas arvoden blev index för Båstads 
kommuns årsarvoden under slutet av 2000-talet var 
grundförslaget att det skulle vara 100%. Finansiering av förslaget 
visade sig vara svårt och då applicerades 85% av index istället. 
När det nya arvodesreglementet beslutades under 2018 
ändrades index till 90%.  

Motivering 

Båstads kommuns kostnader för den politiska verksamheten, 
knuten till nämnd- eller styrelseverksamhet, är låga i förhållande 
till övriga delar riket.1 I en politiskt styrd organisation är det 
viktigt att uppdragen har rätt omfattning i förhållande till ansvar 

                                                             
1 Baserat på utdrag ur Kolada åren 2016-2019. I jämförelse finns riket i 

helhet, kommuner i Skåne och jämförbara kommuner i storlek. 
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och uppdragsbeskrivning, men även att arvoden följer 
utvecklingen i stort. Genom jämförelser med andra kommuner 
framgår det att Båstads kommun ej följer kostnadsutvecklingen. 

Förslagets får ekonomiska konsekvenser motsvarande 170 000 
kronor med PO-pålägg. Kostnaden för PO-pålägg varierar i 
organisationen då kostnaden är betydligt lägre för personer över 
65 år.  

Av vikt i sammanhanget är att indexeringen inte styr 
omfattningen av förtroendeuppdrag, utan omfattningen anges 
istället baserat på uppdragens förväntade tjänstgöring. Båstads 
kommun har idag årsarvoderade förtroendeuppdrag 
motsvarande närmare 3,5 heltidsarvoderade. Av dessa är 1,8 
knutna till kommunstyrelsens presidium, varav ordförande är 
heltid och de bägge vice ordföranden är deltid (40%). 
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4. Uppdragsbeskrivningar 

I kommunallagsutredningen Låt fler forma framtiden (2016:5) 

framförs en rekommendation om att kommuner ska införa 

uppdragsbeskrivningar för förtroendeuppdrag som är heltid eller 

deltid. Detta för att säkerställa att rollfördelningen är tydlig för 

organisationen och medborgarna. En viktig aspekt som lyfts i 

utredningen är att beskrivningar kan skapa inlåsningseffekter, 

vilket kan vara skadligt för organisationen. Detsamma gäller om 

den reglerar relationen mellan förtroendevalda och 

tjänstepersoner. Mot bakgrund av det bör 

uppdragsbeskrivningarna öppna upp för möjligheter istället för 

att uppsätta hinder.  

Då uppdragens omfattning kan skilja sig mellan olika 

ordföranderoller är det av vikt att tydliggöra att det handlar om 

förväntad omfattning. En nämnd med ett stort 

verksamhetsområde med stor möjlighet till påverkan är mer 

omfattande än en med ett mindre verksamhetsområde eller 

mindre påverkansmöjlighet. 

a. Förslag till uppdragsbeskrivning för: 

Gruppledare 

Partiernas gruppledare är länken mellan partiet, 
kommunfullmäktiges församling med dess presidium och den 
kommunala förvaltningen. Varje parti som finns representerat i 
kommunfullmäktige har att utse en ledamot som gruppledare. 
Vid frånvaro övergår ansvaret till annan av partiet utsedd 
ledamot i fullmäktige. 

I uppdraget som gruppledare ingår att: 

 Leda partigruppens arbete i fullmäktige och administrativa 
åtagande såsom att vidarebefordra viktig information till 
partigruppen. 

 Aktivt delta på gruppledarträffar som anordnas av 
kommunfullmäktiges ordförande. 

 Delta vid andra samarbetsformer när så är påkallat av 
kommunfullmäktiges ordförande. 

 Hålla sig informerad om den kommunala verksamheten och 
vidarebefordrar information till partiets representanter i 
nämnder, styrelser och det egna partiet.  
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5. Framtid 

I gruppledarnas dialog har det framkommit behov av ytterligare 
arbete med översyn av den politiska organisationen och dess 
villkor.  

Under 2021 kommer gruppledarna att arbeta med 
förutsättningarna för kommande mandatperiod. Det innebär 
bland annat att arvodesreglementet kommer ses över, antalet 
ledamöter och ersättare för nästa mandatperiod utreds och hur 
beredningsarbetet ska fungera inom kommunstyrelsen. 



illJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-11-23 17 av 20 

VN § 103 Dnr VN 000127 /2020 - 901 

Remissvar - Förslag på förändring av den politiska 
organisationen 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslag på 
förändring av Båstads kommuns politiska organisation. Förslaget innebär i 
korthet att man under nästa år inrättar en 2:e vice ordförande i nämnden som 
ska utses av kommunfullmäktige. 

Underlag ti ll beslutet 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson 2020-11-16, 
med tillhörande bilaga. 

Vård- och omsorgsnämncten beslutar: 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom bifogat förslag på förändring 
av den politiska organisationen i Båstads kommun i de delar som särskilt 
rör vård- och omsorgsnämnden. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-16 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000127 /2020 - 901 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Remissvar - Förslag på förändring av den politiska organisationen 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom bifogat förslag på förändring av den politiska 
organisationen i Båstads kommun i de delar som särskilt rör vård- och omsorgsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslag på förändring av 
Båstads kommuns politiska organisation. Förslaget innebär i korthet att man under nästa 
år inrättar en 2:e vice ordförande i nämnden som ska utses av kommunfullmäktige. 

Vård och omsorg 
Christin Johansson, Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras ti ll : 
Olof Nilsson, kanslichef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Remiss - Förslag på förändring av den politiska organisationen - underlag 1 

1 (1) 



IT1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnä mnden 

MN § 121 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-12 

Dnr MN 000053/2020 - 900 

Remissvar - Förslag på namnbyte av myndighetsnämnden 
till miljö- och byggnadsnämnden 

Sida 

22 av 22 

Beslut Myndighetsnämnden har i princip inget emot att nämnden byter namn, men 
anser att det inte motiverat med hänsyn till förslagets motivering och till det 
merarbete och den kostnad som det medför. 

Beskrivning av ärendet Ett förslag t ill ny politisk organisation har tagits fram. Den delen som avser 
namnändring av myndighetsnämnden har remitterats till nämnden. Nämnden 
föreslås byta namn från "myndighetsnämnden" till "miljö- och 
byggnadsnämnden". Det nya namnet föreslås gälla från och med den 1 januari 
2021. Förslaget motiveras med att "Ur ett medborgarperspektiv kan det vara 
svårt att veta vad en myndighetsnämnd är, då myndighetsutövning sker inom 
fler beslutande organ. För att tydliggöra fö r medborgarna föreslås att en 
namnändring sker. Då miljö- och byggnadsnämnd är väletablerat hos Sveriges 
kommuner föreslås att det blir det nya namnet." Under de snart sex år som 
myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet funnits har det inte funn its 
några problem med att medborgare vänt sig till nämnden med ärenden som 
tillhör annat beslutande organ. Miljö- och byggnadsnämnden är i sig ett bra och 
tydligt namn men gör att (brand-)säkerhetsansvaret inte finns med i namnet. 
Ett namnbyte innebär även merarbete för förvaltningen med uppdatering av 
mallar, infomaterial och andra dokument som används inom nämndens 
ansvarsområde. Arbetet behöver prioriteras in direkt efter årsskiftet. 
Tidsåtgången uppskattas till minst 30 till 40 timmar, en kostnad på 
15 till 20 tkr. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-11-09, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-11-09 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2020-1152 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Remissvar - förslag på namnbyte av myndighetsnämnden till miljö
och byggnadsnämnden 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden har i princip inget emot att nämnden byter namn, men anser att det 
inte motiverat med hänsyn till förslagets motivering och till det merarbete och den kost
nad som det medför. 

Sammanfattning 
Ett förslag till ny politisk organisation har tagits fram. Den delen som avser namnändring 
av myndighetsnämnden har remitterats till nämnden. Nämnden föreslås byta namn från 
"myndighetsnämnden" till "miljö- och byggnadsnämnden". Det nya namnet föreslås gälla 
från och med den 1 januari 2021. 

Förslaget motiveras med att "Ur ett medborgarperspektiv kan det vara svårt att veta vad 
en myndighetsnämnd är, då myndighetsutövning sker inom fler beslutande organ. För att 
tydliggöra för medborgarna föreslås att en namnändring sker. Då miljö- och byggnads
nämnd är väletablerat hos Sveriges kommuner föreslås att det blir det nya namnet." 

Under de snart sex år som myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet funnits har 
det inte funnits några problem med att medborgare vänt sig till nämnden med ärenden 
som tillhör annat beslutande organ. Miljö- och byggnadsnämnden är i sig ett bra och tydligt 
namn men gör att (brand-)säkerhetsansvaret inte finns med i namnet. 

Ett namnbyte innebär även merarbete för förvaltningen med uppdatering av mallar, info
material och andra dokument som används inom nämndens ansvarsområde. Arbetet be
höver prioriteras in direkt efter årsskiftet. Tidsåtgången uppskattas till minst 30 till 40 
timmar, en kostnad på 15 till 20 tkr. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 
Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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KS	§	110	 	 Dnr	KS	000849/2020	‐	700	

Yttrande gällande utredning av politisk organisation - Ansvar 
för individ- och familjeomsorgen överlämnas till nyinrättad 
socialnämnd 

	
Beskrivning	av	ärendet	 En	utredning	gällande	förändrad	politisk	organisation	i	Båstads	kommun	har	

genomförts.	Förslaget	har	tidigare	remitterats	till	de	politiska	partierna.	Även	
nämnder	och	utskott	har	nu	möjlighet	att	yttra	sig	över	den	del	av	förslaget	som	
berör	dem.	

	
	 Förslag	enligt	utredning:	En	socialnämnd	inrättas	som	övertar	

kommunstyrelsens	ansvar	över	individ‐	och	familjeomsorgen.	I	ansvaret	ingår	
ej	försörjningsstöd.	Förändringen	träder	i	kraft	1	april	2021.		

	
Underlag	till	beslutet	 Tjänsteskrivelse	från	nämndsekreterare	Ida	Skoglund,	daterad	2020‐11‐18,	

med	tillhörande	bilaga.	
	
Yrkanden	 Gösta	Sandgren	(M),	Jessica	Andersson	(S)	och	Inge	Henriksson	(BP)	yrkar	att	

socialutskottet	avstår	från	att	yttra	sig.							
	
Propositionsordningar	 Ordförande	ställer	proposition	på	yrkandet	ovan	och	finner	att	detta	bifalls.					
	
Beslut	 Kommunstyrelsens	socialutskott	beslutar:	
	

Avstå	från	att	yttra	sig	över	bifogat	förslag	på	förändring	av	den	politiska	
organisationen	i	Båstads	kommun	i	de	delar	som	särskilt	rör	individ‐	och	
familjeomsorgen.			

	

	
	
	

	



 Tjänsteskrivelse  
	

	

1 (1)

	
Datum:	2020‐11‐18	 Till: Kommunstyrelsens	socialutskott	
Handläggare:	Ida	Skoglund	
Dnr: KS	000849/2020	–	700 
	
	

Yttrande gällande utredning av politisk organisation - Ansvar för  
individ- och familjeomsorgen överlämnas till nyinrättad socialnämnd 
	
	
Förslag till beslut 
	
Kommunstyrelsens	socialutskott	ställer	sig	bakom	bifogat	förslag	på	förändring	av	den		
politiska	organisationen	i	Båstads	kommun	i	de	delar	som	särskilt	rör	individ‐	och		
familjeomsorgen.			
 
Sammanfattning av ärendet	
En	utredning	gällande	förändrad	politisk	organisation	i	Båstads	kommun	har	genomförts.	
Förslaget	har	tidigare	remitterats	till	de	politiska	partierna.	Även	nämnder	och	utskott	har	nu	
möjlighet	att	yttra	sig	över	den	del	av	förslaget	som	berör	dem.	
	
Förslag	enligt	utredning:	En	socialnämnd	inrättas	som	övertar	kommunstyrelsens	ansvar	över	
individ‐	och	familjeomsorgen.	I	ansvaret	ingår	ej	försörjningsstöd.	Förändringen	träder	i	kraft	
1	april	2021.	
	
	
Kommunkansliet	
Ida	Skoglund,	nämndsekreterare	
	
	
	
Beslutet ska expedieras till:	
Kanslichef		
	
Bilagor till tjänsteskrivelsen:	
Utdrag	ur	förslag	över	förändrad	politisk	organisation	
	
Samråd har skett med:	
Ordförande	
	
	



Ansvar för individ- och familjeomsorgen överlämnas till 
nyinrättad socialnämnd 

Förslag 

En socialnämnd inrättas som övertar kommunstyrelsens ansvar 
över individ- och familjeomsorgen. I ansvaret ingår ej 
försörjningsstöd. 

Förändringen träder i kraft 1april2021. 

Bakgrund 

Under våren 2020 överfördes utbildningsnämndens ansvar som 
socialnämnd till kommunstyrelsen. Överföringen var endast 
temporär och arbete påbörjades för att hitta alternativa 
lösningar. 

Motivering 

Övervägande har gjorts om socialnämndsansvaret skulle 
kombineras med vård- och omsorgsnämnden, för att på så vis 
skapa en sammanhållen socialnämnd. Sammanslagningen har 
inte bedömts som aktuell för 2021, varvid det enda kvarvarande 
alternativet är att inrätta en ny nämnd. 

Övervägande har därefter gjorts om kommunstyrelsens ansvar 
för försörjningsstöd skulle överföras, men bedömningen är att 
synergieffekterna av att kombinera försörjningsstöd, 
vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor och etableringsinsatser 
överväger fördelarna med att flytta ansvaret för försörjningsstöd. 
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f. Socialnämnden 

Enligt förslag på sidan 10 lämnar kommunstyrelsen över 
ansvaret för individ- och familjeomsorgen till en nyinrättad 
socialnämnd. Överlämningen genomförs på samma vis som när 
kommunstyrelsens socialutskott inrättades. 

Sammansättning 

Socialnämnden föreslås bestå av fem ledamöter och fem 
ersättare. Övervägande har skett om nämnden ska bestå av tre 
ledamöter istället, men då det kan uppstå jävssituationer som gör 
beslutsfattandet problematiskt föreslås istället fem ledamöter. 

Socialnämnden leds av ordförande och bildar tillsammans med 
1:e och 2:e vice ordförande nämndens presidium. 

Årsarvode för socialnämnden 

För ordförande föreslås tjänstgöring på motsvarande 10%. 
Förslag på tjänstgöring baseras på storleken på nämndens 
ansvarsområde och behov av färre överläggningar med 
verksamheten. 

Bedömningen är att 1:e och 2:e vice ordförande ej kommer att 
behöva årsarvode för att fullgöra sina uppgifter. Frågan bör åter 
aktualiseras i samband med översyn av arvodesreglementet 
under 2021. 

Socialnämndens presidium 

För att underlätta socialnämndens arbete kommer förslag att tas 
fram för hur nämndens presidium kan få utökad delegation. När 
behovet finns kan då presidiet användas för att fatta beslut, så att 
medborgarnas intressen tillgodoses på kort varsel. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Fastställande av besöksnärings- och evenemangsstrategi 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-11-25 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000806/2020 – 100 
 
 

Fastställande av besöksnärings- och evenemangsstrategi 
 
 

Förslag till beslut 
 
Förslag till besöksnärings- och evenemangsstrategi fastställs. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Båstads kommun samt Båstad Turism och Näringsliv har arbetat fram ett förslag på besöksnä-
rings- och evenemangsstrategi.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Båstad Turism och Näringsliv 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till besöksnärings- och evenemangsstrategi 
 
 
 



BESÖKSNÄRINGS- 
& EVENEMANGS-

STRATEGI

Båstad & Bjärehalvön 2021–2026
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SAMMANFATTNING
Under hösten 2020 har Båstad Turism och Näringsliv och Båstads kommun i samarbete med Place Promo-
tion tagit fram en besöksnärings- och evenemangsstrategi 2021–2026 för Båstad och Bjärehalvön. 

Syftet med strategin är att skapa gemensamma prioriteringar, värderingar och visioner för hur turism och 
evenemang ska bidra till långsiktig hållbar utveckling av Båstad och Bjärehalvön. Arbetet med att ta fram 
strategin har involverat företag inom besöksnäringen, kommunala tjänstemän och politiker och föreningar. 
Målet har varit att skapa en strategi som ger vägledning, skapar engagemang i flera organisationer och ett 
gemensamt ansvar för att genomföra de beslutade åtgärderna som krävs för att nå målen.

Nulägesanalysen pekar på att megatrenderna driver utvecklingen av hållbarhetsfrågor, värderingsstyrt före-
tagande, digitalisering av upplevelser och handel samt en stor ökning av resor, upplevelser och livsstilskon-
sumtion. För besöksnäringsbranschen är behovet av samverkan mellan olika aktörer, offentliga och privata, 
extra viktigt och säsongsvariationen en stor utmaning. Båstad presterar generellt väl i jämförelse med lik-
nande men andelen internationella gäster är fortfarande förhållandevis låg. Båstad och Bjärehalvön passar 
målgrupperna; nyfikna upptäckare och vardagssmitande livsnjutare, genom att erbjuda lättillgänglig natur 
och vackra miljöer, evenemang, god service/värdskap, ett starkt varumärke och stor variation på resean-
ledningar. Gällande platsvarumärket bör positionen inom aktiv livsstil förstärkas och fokus bör läggas på 
året runt aktiviteter samt addera mat och kultur mer än tidigare. Det kan med fördel utvecklas fler unika 
evenemang för destinationen som harmonierar med platsvarumärkets viljeinriktning. Tillgängligheten inom 
destinationen, samverkan på destinationen och hållbarhet är det som behöver utvecklas framöver. Genom 
att lyfta fram hållbarhet, stor variation av reseanledningar, skapa helhetsmarknadsföring för destinationen 
samt ett ökat digitalt utbud/tillgänglighet bör man kunna ta en ännu starkare position som destination. 

Med utgångspunkt från nulägesanalysen har följande vision, mål och strategier tagits fram:  

Visionen: Båstad & Bjärehalvön välkomnar dig med omtanke och kvalitet i minsta detalj. Vi strävar mot att bli 
en av Nordens mest attraktiva destinationer inom aktiv livsstil året runt. Tillsammans jobbar vi målinriktat för 
en hållbar destination och ett bättre sätt att leva. -  ACTIVE & AMBITIOUS BÅSTAD!

Effektmålen är att Båstad & Bjärehalvön blir; en hållbar destination, bäst på samverkan, får nöjda besökare 
och nya kunder samt tillväxt året runt. Till effektmålen finns även förslag på hur dessa mäts och följs upp 
under strategiperioden. 

Det finns sex definierade strategier utifrån nulägesanalysen med de åtgärder och resurser som krävs för att 
uppnå målen och visionen.

1. Värna och utveckla våra främsta reseanledningar 

2. Ett unikt varumärke som lockar nya kunder 

3. Ökad samverkan och långsiktig stabil ekonomi 

4. Lokal stolthet och värdskap 

5. Göra det lätt att ta sig runt på destinationen 

6. Digital tillgänglighet - en hygienfaktor
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NULÄGESANALYS
Nulägesanalysen består av sekundär- och primärdata insamlade under hösten 2020. Sekundärdatan består 
av en trend- och omvärldsanalys genomförd av Place Promotion. Analys av tillgänglig statistik från SCB, Till-
växtverket samt Tourism in Skåne. Utöver det har även Marknads- och målgruppsanalyser från Visit Sweden 
använts. Primärdatan är intervjuer med intressenter, företagsenkät till Båstad Turism & Näringslivs nätverk 
och Båstads kommun samt workshops genomförda med en arbetsgrupp.

TRENDER OCH OMVÄRLDEN

De fyra megatrenderna i världen anses vara: Globalisering, Teknikutveckling, Klimat- och miljöfrågor, Värde-
ringsförändringar. 

GLOBALISERING

Globaliseringen har varit en avgörande drivkraft för välståndsökningen i världen under de senaste årtionde-
na. Den har bidragit till att miljontals människor i utvecklingsländerna lyckats ta sig ur den djupaste fattigdo-
men.  Samtidigt har globaliseringen utgjort en gynnsam faktor för företag och länder i den rika delen av värl-
den. Globaliseringen har emellertid också bidragit till en växande osäkerhet om framtiden, där utvecklingen 
ibland kan uppfattas som ett hot mot de egna livsvillkoren. 

Globaliseringen gör att världen blir mer tillgänglig och Båstad mer tillgängligt för övriga världen. Man kan åka 
vart som helst – varför komma just till Båstad? Globaliseringen har också en baksida i form av överturism 
som flera turistdestinationer tampas med och det finns risk att lokalbefolkningens levnadsvillkor i alltför stor 
utsträckning negativt påverkas av turismen. Samtidigt är urbaniseringen ett globalt fenomen. Vi har aldrig 
varit så långt ifrån naturen som nu och kanske paradoxalt aldrig längtat så mycket efter den som nu. När vi 
är i naturen känner vi oss lyckliga, där är livet enkelt och fritt.

TEKNIKUTVECKLING

Digitalisering och utveckling av ny teknik påverkar företag, organisationer och individer i hela världen. Digi-
taliseringen som en del av teknikutvecklingen förändrar vårt sätt att leva, både i arbetet och på fritiden. Med 
ökad användning av digitala lösningar i samhället så ökar förväntningarna på företagens tjänster. Den ökade 
användningen av mobil teknik innebär att fler produkter och tjänster blir omedelbart tillgängliga, lättare att 
använda och bättre anpassade efter den situation människor befinner sig i. Detta driver på efterfrågan och 
utvecklingen av nya produkter och tjänster som minskar friktionen i vardagen och gör livet lättare. Resultatet 
är ökade förväntningar på god service och enkel behovstillfredsställelse bland kunder och användare. Grän-
ser mellan digitalt och fysiskt suddas ut och man förväntar sig friktionsfria interaktioner. 

De mest påtagliga effekterna av digitaliseringen är förstås att allt fler söker, utvärderar, väljer, bokar och 
betalar sina resor och upplevelser direkt online. Det händer nu och utvecklas snabbt, och det innebär höga 
trösklar för dem som inte är attraktivt presenterade och tillgängliga i de plattformar där deras kunder agerar. 
När vi ska fatta ett beslut vill vi ha alla alternativ tillgängliga och jämförbara. Vi har redan vant oss vid att 
kunna lösa våra problem 24/7 på nätet och accepterar inte en lägre servicenivå än så. Tekniken ger också 
möjlighet till nya typer av upplevelser och beteenden när de väl är på destinationen genom t ex VR- och 
GPS-teknik. Tekniken blir dessutom allt smartare och kan styra oss till att fatta beslut, hitta rätt, välja krog 
eller möta likasinnade.
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KLIMAT- OCH MILJÖFRÅGOR

Under de senaste årtiondena har allt mer uppmärksamhet riktats mot frågor om klimatförändring, miljöför-
störing, minskad biologisk mångfald och överutnyttjande av naturresurser. Det är inte bara rätt att göra det 
– dina kunder kräver det 

En global utmaning och turismens sannolikt största utmaning, är att åstadkomma en hållbar utveckling, såväl 
ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Det globala resandet och den miljömässiga hållbarheten kommer 
att kräva särskild omsorg, mot bakgrund av klimatförändringar och lokala miljömässiga påfrestningar i olika 
delar av världen, i kombination med den snabba tillväxten av den globala turismen. Turism kan komma att 
bli något dåligt och till och med fult, om man inte tar hållbarhetsfrågan inom branschen på allvar. Samtidigt 
växer trenden inom holistisk hälsa, det vill säga att bemästra sinnet och skaffa mer hälsosamma vanor. Håll-
barhet är en livsstil och kopplas mer ihop med personlig hälsa än förr. Kunder kommer att söka sig till lokala 
alternativ. ”Local is the new black” och kunderna kommer (förhoppningsvis) vilja stötta lokala initiativ och 
företag i större utsträckning.  

VÄRDERINGSFÖRÄNDRINGAR

Globalt sett är tendensen att traditionella, grupporienterade värderingar får ge vika för mer individorientera-
de, i takt med att välståndet ökar och utbildningsnivån höjs. Sverige beskrivs i internationella jämförelser som 
det land i världen där värderingar kopplade till valfrihet, jämställdhet, självbestämmande och medbestäm-
mande värderas högst. Utvecklingen mot mer individorienterade värderingar har också skapat ett växande 
fokus på lycka, livskvalitet och självförverkligande. Detta har bidragit till en ökad efterfrågan på upplevelser, 
identitetsmarkörer och hållbarhet under de senaste årtiondena. Resultatet har varit en ökad konsumtion av 
bland annat resor, välbefinnande, kulturliv, smakupplevelser, statusprodukter samt ekologiska och miljö- 
smarta lösningar och produkter.

Många upplever också att tiden inte räcker till. Trenden innebär att vi blir allt mer måna om att maximera vad 
vi får ut av varje tidsenhet. Maximal upplevelse, maximal avkoppling, maximal träning etc. Den stimulerar ock-
så människor till att undvika komplicerade beslut och att välja produkter och tjänster som tillgodoser deras 
behov - lätt och smidigt. Vi vill ha hjälp att fatta beslut men samtidigt få utrymme att vara individualister och 
göra fria val.  Intresset för träning och motion ökar och många söker fysik aktivitet som kompensation för 
stillasittande kontorsarbete. De stora motionsloppen och efterfrågan på träningsresor ökar snabbt. Motiva-
tionen handlar om att stärka det egna varumärket och om att orka med en krävande vardag. Men även en lite 
mer allmän insikt om att motion är hälsosam kan vara ett bidragande motiv till att vara aktiv på semestern.



7

TURISMSPECIFIKA TRENDER OCH UTMANINGAR  

SAMARBETE OCH SAMORDNING UTVECKLAR DESTINATIONER 

Besöksnäringen är i stor utsträckning beroende av samspelet mellan privat och offentlig sektor. Besökarnas 
upplevelser byggs i hög grad kring platser och tjänster som utvecklas och tillhandahålls av det offentliga, så-
som transporter och infrastruktur, stads- och kulturmiljöer, rekreationsområden och lokal offentlig service. 
Ofta är det en offentlig aktör som har samordningsansvar för destinationsutveckling, regionalt eller lokalt. 
För att utvecklingsarbetet ska nå framgång måste besöksnäringens behov integreras i de offentliga planpro-
cesser som drivs med långsiktiga perspektiv. 

Ett annat sätt att beskriva behovet av samspel mellan privat och offentlig sektor är utifrån termerna kon-
kurrenskraft och attraktionskraft. Bilden av konkurrenskraft, som något som i första hand skapas i företag, 
måste när det gäller turismen kompletteras med platsens attraktionskraft. I samspelet mellan det offentliga 
och företag är attraktionskraften den avgörande faktorn för framgång. Det räcker inte med företagets egna 
insatser utan det krävs ett utvecklat samarbete mellan många olika aktörer för att skapa attraktionskraft 
för en plats eller destination. En destination är en komplext sammansatt produkt med många aktörer med 
ömsesidigt beroende av varandra. 

SÄSONGSVARIATION 

Säsongsvariationen inom turismen är stor. Det beror till största del på de naturliga förutsättningarna och vårt 
klimat. Det är helt enkelt trevligare att uppleva skogar, sjöar, hav och städer när det är fint väder. Därav kon-
centreras en stor del av gästnätterna i Skåne till perioden maj till september. Somliga anläggningar (särskilt 
på landsbygden) håller t.o.m. stängt vintertid. (Omvända förhållanden råder i norra Sverige där vintersäsong-
en är högsäsong) Att hitta personal som kan arbeta under säsongsbetonade förhållanden kan också vara 
svårt. 

Därav väljer många destinationer och företag inom besöksnäringen att utveckla produkter och erbjudanden 
som har längre säsong. Det kan tex handla om evenemang som förläggs utanför högsäsong, utveckla tjäns-
ter kopplade till årstiden som snöskovandring, kallbad, örnsafari eller guidade svampturer. De allra flesta 
erbjuder även paket för företag som förlägger sina möten och konferenser utanför perioden juni-augusti.

MARKNADS- OCH MÅLGRUPPSANALYS 

Marknadsanalysen består av kvantitativa och kvalitativa data från Tillväxtverket, SCB, Tourism in Skåne samt 
Visit Sweden. 

INKVARTERINGSSTATISTIK 

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik från SCB och redovisar gästnätter, kapacitet, 
beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata 
stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige.

Antalet gästnätter i Båstad har ökat med 36 % sedan 2013 vilket motsvarar Skånes totala procentuella tillväxt 
under samma period och är högre än Sveriges tillväxt under åren 2013–2019 på 25%. Vi har även valt att 
jämföra med Gotland (län- och kommunnivå är sammanslagen) samt Åre då dessa två destinationer är lika 
Båstad i sina förutsättningar. Dessa är också landsbygdsdestinationer med stor säsongsvariation och starka 
platsvarumärken. Åres gästnätter har under samma period ökat med 18 % och Gotlands med 25 %. 
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Ca 60 % av Båstads gästnätter genomfördes i perioden juni-augusti under 2019 medan för Skånes del var 
siffran 45 %. Den största andelen utländska gäster kommer från Danmark och Tyskland med vardera ca 4 
% medan de svenska gästnätterna står för 88 % av marknaden. Det kan jämföras med att andelen svenska 
gästnätter är 74 % i Sverige och 75 % i Skåne, 89 % på Gotland och 82 % i Åre (2019). 

Antalet disponibla hotellrum i Båstad är 536 st och den genomsnittliga beläggningsgraden låg på 53,5 % 
under 2019 (61,4 % för Skåne och 60,3 % för Sverige, 51,7 % för Gotland och 46,9 % för Åre) och på 72 % under 
juni-augusti (74,4 % för Skåne och 68,5 % för Sverige) 

Logiintäkt per belagt hotellrum var 2019 i Sverige 1043 kr, 937 kr i Skåne och 1307 kr i Båstad. För Gotland 
var logiintäkten per belagt rum 1122 kr och 1300 kr för Åre. Trots lägre beläggningsgrad i jämförelse med öv-
riga Sverige, Skåne och Gotland har Båstad höga logiintäkter per belagt rum i jämförelse mot Sverige, Skåne, 
Gotland och Åre.  
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På länsnivå kan man se vilken typ av boende inkvarteringsstatistiken fördelar sig och merparten av de skån-
ska besökarna bor på hotell, ca 68 % följt av camping 21 % och vandrarhem 6 %. Ca 5 % väljer kommersiellt 
förmedlade stugor och lägenheter (innefattar enbart kommersiellt förmedlade boenden, dvs privatuthyrning 
likt AirBnb och privathus finns inte med i den officiella inkvarteringsstatiken).
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Tillväxten på den svenska hotellmarknaden har de senaste åren varit hög för att under 2020 stanna av or-
dentligt pga covid-19 pandemin. Inkvarteringsstatistiken visar att antalet sålda rum på hotell till privatrese-
närer ökade snabbare än till affärsresenärer, vilket har förstärkts under rådande pandemi. Den långsiktiga 
trenden med en växande andel privatresande är också tydlig i de data som redovisar svenska fritids- och 
affärsresenärers konsumtion i Sverige.
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ANTALET FRITIDSHUS I BÅSTAD ÄR HÖGT

Antalet fritidshus i Båstad är närmare 5 000 (2019), vilket är det näst högsta antalet fritidshus av samt-
liga Skånes kommuner. Flest fritidshus har Kristianstad med närmare 5 500 och Simrishamn kommer 
på tredje plats med 4 750 fritidshus. Åre kommun har ca 5 500 fritidshus medan Gotland har över 11 
000 fritidshus. Tyvärr finns det ingen statistik över vad fritidshusägare spenderar under sin vistelse i 
kommunen eller hur ofta eller mycket dessa hyrs ut till andra besökare men det är inte orimligt att anta 
att dessa fritidshusägare och besökare står för en stor och viktig omsättning i handeln, hos restau-
ranger och besöksanläggningarna. 

SVENSKA BESÖKARE I SKÅNE 

Marknadsdata för turismen är tyvärr bristfällig och den senaste analysen är genomförd 2016. De 
svenska besökarna som övernattade i Skåne (2016) kommer primärt från Sydsverige (35 %) följt av 
Stockholmsregionen (20%) och Västsverige (20 %). Syftet med resan är främst att träffa vänner och 
släkt följt av att få lugn och ro/miljöombyte och shoppingresa. För affärsresenärerna var huvudsyftet 
konferens/möten och externa seminarium. I genomsnitt stannar man i 2,8 nätter och den genomsnitt-
liga storleken på resesällskapet är 3 personer. Bil är det överlägset mest populära transportmedlet (63 
%) följt av tåg med 19 %. Åldern bland besökarna varier men den största åldersgruppen är 45–60 år 
(30 %) följt av 31–40 år (22 %) 

INTERNATIONELLA MÅLGRUPPER OCH DESS DRIVKRAFTER 

Utanför Sverige finns en målgrupp med stort intresse för Sverige och för att komma hit och uppleva 
vårt land under en semester. Det är till dem berättelser om destinationen Sverige och alla fantas-
tiska upplevelser riktas. De kallas Globala resenärer och Visit Sweden har skapat målgruppsguider 
för besöksnäringen för att beskriva målgrupperna. För svenska resenärer finns tyvärr inte liknande 
målgruppsbeskrivningar att tillgå men går givetvis att köpa av analysföretag om man skulle vilja det. 
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Ett av segmenten inom De globala resenärerna som Visit Sweden har identi-
fierat är de Nyfikna upptäckarna. Nyfikna upptäckare har en stor nyfikenhet 
på svensk kultur och livsstil och de vill se och göra så mycket som möjligt 
på sin Sverigesemester. De upptäcker gärna nya städer och platser och vill 
lära sig något nytt om Sverige när de är här. Bland dem finns det personer 
som tycker att det är viktigt att uppleva naturen på en Sverigesemester, vill 
göra aktiviteter i naturen och tycker att det är viktigt att ta hand om naturen. 
De kallas Naturfokuserade nyfikna upptäckare. Totalt handlar det om ca tio 
miljoner personer på prioriterade marknader utomlands. 

De Naturfokuserade nyfikna upptäckarna tycker om att vara i naturen, se 
på ljusfenomen som sol-upp/nedgång och uppleva de ljusa nätterna under 
sommarmånaderna. De vill gärna besöka nationalparker eller naturreservat 
och vandra. Deras starkaste drivkrafter för en semester i Sverige är att upp-
leva naturen, att uppleva nya städer och platser, att hinna se och göra så 
mycket som möjligt i Sverige och att lära sig något nytt. 

En Vardagssmitande livsnjutare vill uppleva Sverige som en riktig livsnjutare. 
De kommer till Sverige på semester framför allt för att koppla av och slippa 
rutiner och ha roligt med dem de reser med. De här resenärerna vill ha en 
enkel semester och känna sig fria och njuta av god mat och dryck. De vill 
gärna upptäcka nya städer och platser och vid stadsbesök tar de gärna en 
shoppingrunda och varvar med något gott att äta.

Vardagssmitande livsnjutare finns i alla åldersgrupper och både bland kvin-
nor och män, även om kvinnorna är något fler. Det här är personer som gillar 
att ha kul med dem de reser med och tycker att det är viktigt att kunna skäm-
ma bort sig själv lite. De är en något mindre nyfiken grupp än de andra, stro-
sar hellre runt och njuter av stämningen, omgivningarna, mat och shopping.

Det som flest Vardagssmitande livsnjutare önskar göra på sin Sverigese-
mester är att uppleva städer med nöjesliv, restaurangbesök och museer. Det 
följs av rundresor, kulinariska upplevelser och att uppleva landsbygden. De 
Vardagssmitande livsnjutarna är tillsammans med de Nyfikna upptäckarna 
de som oftast vill besöka städer på sin Sverigesemester. Men även om de 
är en avslappnad grupp med fokus på guldkanten i livet, vill de även gärna 
uppleva svensk kultur, tradition och livsstil, och utomhusupplevelser under 
vår, sommar, höst. Att kombinera stadsresa med upplevelser utanför staden 
gillar 7 av 10 men ibland sätter otillräcklig kunskap och tiden stopp.
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Vardagssmitande livsnjutare utgör 38% av den Globala resenären med Sverigeintresse vilket motsvarar 22 
miljoner människor på Visit Swedens prioriterade marknader. Hur många som är Vardagssmitande livsnjuta-
re varierar beroende på vilken marknad som avses. Andelen är som störst i Norge och Danmark. Marknaden 
med minst andel Vardagssmitande livsnjutare är Tyskland

TURISMENS PÅVERKAN PÅ EKONOMIN 

Turismens påverkan på ekonomin är svår att mäta på lokal nivå och dessvärre mäter de nationellt ansvariga 
myndigheterna inte detta längre. Fram till 2016 fanns sk Turistekonomiska mätningar på kommunal och 
regional nivå och från den kan man utläsa att turismen i Båstads kommun omsatte 1 173 miljoner kronor 
under 2016, vilket motsvarar 4,4 procent av den totala omsättningen i kommunen. Turismen bidrog också 
till ökad sysselsättning vilket motsvarar närmare 870 årsverken. Detta motsvarar närmare 15 procent av det 
totala antalet årsverken i kommunen. Turismen bidrog med drygt 4 procent av kommunens totala BRP 2016. 
Att turismen är en viktig sysselsättnings- och omsättningsfaktor för Båstads kommun är självklar. Det finns 
bevisade samband mellan turism och inflyttning i forskningen (Niedomysl, 2005) och enligt SKR har turism- 
och besöksnäringsintensiva kommuner: 

• En stark dagligvaruhandel

• Ett stort kapitalinflöde per invånare

• En stor branschbredd och en god servicegrad i förhållande till invånarantalet

• En hög sysselsättningsgrad

• Ett högt nyföretagande

• En kraftig prisutveckling på småhus

• En relativt låg arbetslöshet, även bland ungdomar
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PRIMÄRDATA

Primärdatan är intervjuer med intressenter, företagsenkät till Båstad Turism & Näringslivs nätverk och Bå-
stads kommun samt workshops genomförda med en arbetsgrupp. 

INTERVJUER MED INTRESSENTER 

Intervjuerna är en del i arbetet med att ta fram en ny besöksnärings- och evenemangsstrategi för Båstad och 
Bjärehalvön. Totalt har sex personer intervjuats under september och oktober 2020. De intervjuade represen-
terar besöks- och evenemangsnäringen, Båstads kommun (kommunen) och Båstad Turism och Näringsliv 
AB (BTN). Intervjufrågorna har handlat om destinationens utvecklingspotential och framgångsfaktorer samt 
vilken utveckling man vill se framöver. Intervjuerna sammanställs med arbetsgruppens input och enkätens 
resultat i en SWOT (styrkor, svagheter, möjligheter och hot). Samtliga intervjufrågor finns i bilaga 1. Nedan 
sammanfattas intervjuerna under de tematiska områdena som strategin kommer att baseras på. 

RESEANLEDNINGAR

Båstad anses vara en välutvecklad destination i svenska mått mätt. Någon av de intervjuade har inget mer 
att önska när det gäller reseanledningar men flera lyfter fram att just bredden och variationen av reseanled-
ningar är unikt på så liten yta. Flera lyfter fram behovet att satsa mer på kultur, mat, natur, hav, hälsa och 
välbefinnande. Det finns även önskemål om att intensifiera arbetet inom sport, träning och idrott. Tex att att-
rahera olika typer av träningsläger är en stor möjlighet men där måste hotellen och de lokala idrottsklubbarna 
samarbeta mer. Även den relativt stora satsningen på cykel- och vandringsleder har gett resultat och det vill 
man gärna vidareutveckla. Handel är viktigt och framförallt ett klustertänk kring handelsområdena. En del 
potentiella handelsetableringar har styrts bort för att det inte riktigt passar in. 

Framförallt lyfter flera av de intervjuade att det behövs en bättre kedja av produkter och bättre ”flyt” mellan 
dem. Det innebär både utökad och tematiserad paketering, säsongsförlängning genom att lyfta olika resean-
ledningar på olika tider på året. Men även att det ska gå att både cykla, gå på spa, uppleva kultur och äta lokal-
producerad mat under samma vistelse och att det ska vara friktionsfritt mellan de olika reseanledningarna.   

ÅRET RUNT

Alla intervjuade nämner behovet att ha evenemang och reseanledningar året runt. Det finns stora behov att 
fylla hotellrum, besöksanläggningar och skapa handel även på årets mörka månader. Den planerade konst-
hallen kommer förhoppningsvis att bidra till det. Fler möten och kongresser kan vara en väg men då saknas 
det en större anläggning för större konferenser. Gästerna som har fritidshus i kommunen är också där mes-
tadels sommartid även om man har sett en förlängning av säsongen bl a pga pandemin som har gjort att 
många har valt att stanna kvar i sitt fritidshus. En av de intervjuade betonar att det är ett gemensamt ansvar, 
tex kan man se till att det alltid finns två restauranger öppna i hamnen och enas om hur man når dit. Då måste 
näringen själva vilja! 
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EVENEMANG

Att evenemang är viktigt för Båstad märks i samtliga intervjuer och alla intervjuade har mycket att säga om 
just evenemang. 

Flera lyfter fram att evenemangen är ett bra sätt att förlänga säsongen och uppmärksamma flera olika rese-
anledningar som kultur, natur och mat, gärna genom fler mindre evenemang. Någon tycker att man inte ska 
satsa på fler sommarevenemang och någon nämner att Båstad faktiskt inte passar för massevent och är i 
ett lyxläge där man till och med kan välja bort vissa evenemang. Samtliga tycker att inriktningen på evene-
manget måste styras av och harmoniera med platsvarumärket Båstad. 

Någon nämner att man skulle kunna ta steget från evenemang till program tex att tänka att ett julevenemang 
blir i några veckor istället för några dagar och genomsyras på hela destinationen. Om alla bidrar kunde man 
tillsammans skapa en fantastisk juldestination tillsammans och att det skulle finnas så många mervärden 
med det. Flera lyfter fram att det behövs god planering av evenemang under året och nämner att outdoor-in-
riktningen är helt rätt här och skulle kunna kompletteras med möten och konferenser vintertid. 

Det anses även finnas en trend att inte bara sitta och titta på evenemang utan att aktivt delta växer som eve-
nemangsform. Deltagarevent nämns som tex cykling, löpning eller yoga. Man borde satsa mer på att involve-
ra deltagarna vilket bidrar till destinationsutvecklingen, gör att fler förälskar sig i orten och kommer tillbaka. 
Flera lyfter fram att evenemang är ett väldigt bra skyltfönster för att skapa större inflyttning till kommunen 
och att kommunen borde se det som en marknadsmöjlighet. 

Flera nämner att prioritering, värvning och/eller utveckling av evenemang måste samordnas bättre. Vem har 
ansvar för de olika delarna och prioritering av vilka evenemang det ska satsas på? Kommunen anses bidra 
med allt för lite i dessa frågor och när evenemangen väl är på plats får kommunen ett ansvar oavsett man vill 
eller ej. Att skapa nya evenemang är dyrt och kräver uthållighet, det sägs att det tar 1000 dagar att nå ”bre-
ak-even” och den uthålligheten har inte så många. Men destinationen eller företagen måste inte heller alltid 
vara arrangör i alla evenemang, som tex konserter och tävlingar. 
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PLATSVARUMÄRKE

Det finns en övervägande stark vilja att förflytta varumärket från fest, 
champagne och lyxliv till en mer livsnjutar-, hälso- och rekreationsinrikt-
ning med fokus på naturens kraft fast med guldkant, premiumerbjudan-
den och/eller flärd. Flera uttrycker att det är svårt att veta vad Båstad 
och Bjärehalvön faktiskt står för. Andra påpekar att Båstad står för kva-
litet och det är viktigt att bibehålla och utveckla. Vem vill man attrahera, 
frågar någon av de intervjuade. Åsikterna går isär något men samtliga 
är överens om att varumärket är väldigt viktigt att arbeta vidare med på 
ett proaktivt sätt. Det finns även behov och önskemål att få mer kun-
skap om marknader, målgrupper och omvärldsbevakning. 

MARKNADSFÖRING, MÅLGRUPPER OCH DIGITALISERING

Flera av de intervjuade nämner att marknadsföringen av destinationen 
bör intensifieras och samordnas mer. Många ser ett ökat digitalt utbud 
som en lösning för att göra destinationen mer tillgänglig och attrak-
tiv genom tex ”allt i ett-bokning”, wifi, digital evenemangskalender men 
även mer digitaliserad service. I flera intervjuer lyfts Skistar fram som 
en förebild i att digitalisera destinationen och göra hela utbudet bok-
ningsbart. Det är få som lyfter specifika målgrupper för destinationen 
utan fokuserar mer på att ha ett attraktivt utbud för många och olika 
målgrupper vid olika tillfällen och man tror även på ökad svensk turism 
de närmaste åren pga den pågående pandemin. 
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TILLGÄNGLIGHET

Samtliga intervjuade anser att tillgängligheten till Båstad och Bjärehalvön är väldigt bra idag med motorväg, 
tågstationer och flygplats inom nära räckhåll. Däremot lyfter samtliga intervjuade att tillgängligheten inom 
destinationen är dålig. De allra flesta måste använda bil för att förflytta sig på halvön och flera lyfter att till-
gängligheten till tex Norrviken, Kattvik, Hallands Väderö och Torekov med kollektivtrafik är svår. Det är även 
svårt att ta sig fram i centrala Båstad sommartid och det finns brist på parkeringar. Infrastrukturen genom 
Båstad är ansträngd och en lösning kanske vore att titta närmare på parkering utanför centrum och pendlar-
buss till centrum i högsäsong och shuttle-buss mellan de olika hotellen och besöksmålen. Parkeringsavgif-
terna som anses höga används som styrning för hur besökare bör röra sig. Det finns tyvärr ingen taxi året 
runt på halvön och kollektivtrafiken är inte helt ändamålsenlig för besökare. 

SAMVERKAN/ROLLER/ANSVAR 

Samtliga intervjupersoner lyfter fram vikten av samverkan och samsyn mellan kommunen, näringslivet, för-
eningar och BTN. Det finns en otydlighet enligt vissa, vem gör vad och ansvarar för vad. Intervjupersonerna 
anser att kommunen sköter sitt grunduppdrag bra i fråga om infrastruktur, offentliga miljöer, tillstånd och 
tillsyn. Flera av de intervjuade känner dock att Båstads kommun har abdikerat från den strategiska destina-
tionsutvecklingen och det mesta kring turism- och evenemangsfrågorna. Detta vill man att kommunen ska 
lägga mer fokus på framöver. Även inom kommunen anser man att det vore klokt att ha större samsyn i de 
stora strategiska frågorna som översiktsplanering, utveckling av tillgänglighet, reseanledningar, varumärke, 
evenemang mm. Flera intervjupersoner anser också att kommunen finansierar allt för lite utvecklingsinsats-
er och att näringslivet får ta ett större ansvar än i många andra kommuner. 

Besöksnäringen är välutvecklad och från det offentligas sida (kommunen) är man väl medveten om att nä-
ringsidkarna får ta en stor roll och stort ansvar för destinationens utveckling. Det finns en kultur i kommunen 
att skjuta ut traditionella kommunala uppgifter till andra aktörer. Huvudmannaskap kan kommunen ta över i 
vissa frågor, medan andra saker låter man näringsidkare ta mer ansvar för. Näringslivet har också snabbare 
beslutsprocesser och kortare ledtider vilket kan skapa friktion i samverkan. Samtidigt betonar någon att det 
skulle kunna finnas en bättre kommunikation mellan näringsidkarna också. 

Flera av de intervjuade lyfter fram frågan om BTN:s roll och mandat. De flesta anser att BTN borde ha ett 
större mandat att driva och utveckla destinationen men är medvetna om att det kräver mer resurser. Överlag 
är de flesta väldigt nöjda med BTN:s arbete och satsningar som tex aktiv livsstil och satsning på cykelturism 
lyfts fram som goda exempel. Man efterfrågar fler omvärlds- och målgruppsanalyser samt bättre samsyn i 
frågan om evenemang, både värvningar och evenemangsutveckling. 

FINANSIERING

För att utvecklas som destination kommer det att krävas finansiering för nödvändiga investeringar. De in-
tervjuades idéer kring det ämnet är många. En del talar om möjligheten med en lokal turistskatt andra näm-
ner olika typer av crowd-funding och samfinansiering av projekt. Någon nämner att en stiftelse kanske kan 
vara vägen framåt och någon tycker att man borde bli bättre på att söka och utnyttja statliga medel för 
framtida investeringar. Samtliga anser att man behöver fördjupa sig mer i att hitta kreativa modeller för hur 
gemensam utveckling ska finansieras. Näringslivet anser att kommunen lägger för lite ekonomiska resurser 
i utvecklingen av destination och någon anser att näringslivet kan lägga mer resurser i det gemensamma 
arbetet för att ytterligare lyfta samverkan och samsyn.  
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MÄTETAL

Statistiken inom turism är bristfällig i Sverige, i dagsläget mäts framförallt antal gästnätter via SCB. De in-
tervjuade ser en vinst i att en framtida strategi addera mätetal intressanta för kommunen som tex skattein-
täkter, inpendling, inflyttning, snittinkomst, arbetslöshet, mm. Vilket anses vara motiverande statistik för det 
offentliga och ett sätt att öka intresse och resurser för destinationen. 

Man ser även ett behov av att mäta gästnöjdhet, värdskap, NKI på destinationsnivå. Någon nämner även möj-
ligheten att mäta snittutgift per besökare och hur den kan öka per besökare. Att mäta säsongsförlängning 
vore klokt nämner någon.  Hållbarhetsfrågorna borde också mätas och följas upp anser en annan. 

HÅLLBARHET

Att Båstad och Bjärehalvön behöver arbeta mer med och lyfta fram hållbarhet är en icke-fråga för samtliga 
intervjuade. De kommunala företrädarna nämner att det finns ett hot mot destinationen i klimatfrågorna om 
det inte hanteras på rätt sätt. Särskilt nämns stigande havsnivåer, erosion, badvattenkvalité och dricksvat-
tenförsörjningen. Men även det stora bilberoendet på halvön ses som en miljöutmaning. Någon nämner att 
den sociala hållbarheten kan vara svår i och med att boende för personal i besöksnäringen är begränsad. 
Den ekonomiska hållbarheten nämns särskilt av näringslivets företrädare där mätetalen baseras främst på 
tillväxt och lönsamhet. Men man inser också att för kommunen är det skattekronan som är det viktigaste 
ekonomiska incitamentet och att man måste resonera mer i termer av vad besöksnäringen och evenemang 
bidrar med i skatteintäkter. Hållbarhet anses vara en hygienfråga men att det kan bli en USP om man lyfter 
fram det mer. ”Vi gör mer än de flesta!” – säger en av de intervjuade. 
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ENKÄT 

Under oktober 2020 skickades en enkät ut till samtliga företag i BTN:s företagsregister och sociala kanaler 
samt till Båstads kommuns tjänstemän. 92 svar kom in. Samtliga enkätfrågor finns i bilaga 2.

De svarande anser att Båstads främsta styrkor är natur och vacker miljö, ett starkt varumärke och värdskap 
och service. Tillgängligheten inom destinationen, samverkan på destinationen och hållbarhet är det man 
anser man behöver utvecklas mest. 

På frågan vad platsvarumärket Båstad och Bjärehalvön står för idag och vad man anser att det ska stå för 
imorgon syns det tydligt att man vill förstärka positionen inom aktiv livsstil, arbeta med året runt, ha mer fo-
kus på mat, kultur och träningsläger än tidigare. Lyx och flärd samt dyrt byts ut till kvalitet och man ser även 
mer fokus på värdskap framöver.
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Tillgänglighet inom destinationen

På vilken nivå anser du att följande områden behöver utvecklas för att skapa en
mer attraktiv och hållbar destination?

1=  Fungerar inte väl, behöver utvecklas 2=  Fungerar OK, endast mindre utvecklingsarbete
krävs 3=  Fungerar bra, behöver ej utvecklas
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Digital tillgänglighet (tex webb, sociala medier, bokningsmöjligheter mm)Digital tillgänglighet (tex webb, sociala medier, bokningsmöjligheter mm)Digital tillgänglighet (tex webb, sociala medier, bokningsmöjligheter mm)Digital tillgänglighet (tex webb, sociala medier, bokningsmöjligheter mm)

Reseanledningar året runt

M arknadsföring av destinationenM arknadsföring av destinationen

Tillgänglighet till destinationen

Stor variation av reseanledningar

Evenemang

Värdskap/service

Starkt varumärke

Natur och vacker miljö

Hur väl anser du att Båstad &  Bjärehalvön levererar idag som turistdestination inom
följande teman?

1 =  M ycket dåligt , 2=  Dåligt , 3=  OK , 4=  Bra, 5=  M ycket bra
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På vilket sätt bör evenemangen utvecklas för att stärka Båstad
som evenemangsort?

Svaranden har fått välja minst 1 och max 5 alternativ

Vi frågade även på vilket sätt evenemangen bör utvecklas för att stärka Båstad som evenemangsort och här 
stämmer svaren överens med tidigare prioriteringar dvs att man vill se evenemang året runt och man ser 
gärna att det utvecklas fler unika evenemang för destinationen, fler mindre evenemang samt fler möten och 
kongresser/konferenser.
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ARBETSGRUPP 

Arbetsgruppen för denna strategi har bestått av 35 personer från kommun, näringsliv, föreningar, evene-
mangsarrangörer, Båstad Turism & Näringsliv. Fullständig deltagarlista finns i bilaga 3. Denna arbetsgrupp 
har träffats vid två tillfällen och haft heldagsworkshops för att arbeta med nulägesanalys, vision, mål och 
strategier. 

SWOT-ANALYS 

SWOT-analysen är en metod som kan användas bland annat för att analysera strategier, göra utvärderingar 
och nulägesanalyser och för att dra upp riktlinjer för framtiden. En SWOT kan också användas när man ska 
formulera en gemensam strategi gällande någon fråga. SWOT är en förkortning av: 

S = Strengths (Styrkor) 
W = Weakness (Svagheter) 
O = Opportunities (Möjligheter) 
T = Threats (Hot) 

Den SWOT-analys som presen-
teras här är en sammanställd 
analys av all insamlade data, pri-
mär och sekundär, i nulägesana-
lysen och anses sammanfatta 
nuläget för destinationen väl. 

VRIO-ANALYS

Utifrån en så kallas ”VRIO-analys” testade 
arbetsgruppen de identifierade styrkorna 
utifrån perspektiven kundnytta, unicitet, 
kopierbarhet och huruvida det finns orga-
nisation på plats för utnyttjande av styrka.

Utifrån VRIO-analysen identifieras alltså 
följande styrkor skapa allra bäst konkur-
rensfördel:

• Evenemang 

• Vacker miljö/natur

• Stor variation

STYRKA KUNDVÄRDE UNIK SVÅRIMITERAD
ORGANISATION ATT 

UTNYTTJA STYRKAN

Evenemang JA JA 
(miljö och mängd) JA

BTN JA NEJ

Vacker miljö/Natur JA JA (yta) JA NJA

Samverkan JA NEJ

Närhet geografiskt JA NEJ

Värdskap JA NEJ

Stor variation JA JA 
(på liten yta) JA JA

Året runt klimat JA NEJ

Närodlat JA NEJ

• Vacker miljö/natur
• Starkt varumärke
• Evenemang
• Värdskap
• Stor variation av reseanledningar
• Närhet/goda kommunikationer till 

destinationen
• Råvaror/närodlat

STYRKOR

SVAGHETER

MÖJLIGHETER

HOT
• Kommunikationen/Tillgängligheten på 

Bjärehalvön
• Säsongbetoningen
• Säljer inte helheten
• Samverkan och dess former
• Öppethållande
• Homogent utbud

• Klimatförändringar
• Finansiering
• Förändrad tillgänglighet

• Året runt destination
• Samverkan på destinationen
• Digitalt utbud
• Bredare marknadsföring
• Hållbara Bjäre
• Lyfta kulturen
• Träningsläger
• Internationella gäster
• Mässor
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DE BÄSTA MÖJLIGHETERNA

Arbetsgruppen har arbetat med de möjligheter som SWOT-analysen presenterade i syfte att identifiera de 
bästa möjligheterna och hur organisationen ska gå vidare med dem. Detta gjordes med hjälp av en så kallad 
”Möjlighetsmatris” där möjligheterna separat bedöms utifrån perspektiven påverkan på målgrupper kontra 
resurskrav. Dvs huruvida möjligheter ger nytta i förhållande till hur mycket tid, ekonomisk investering eller 
andra resurser som krävs för förverkligande. 

Möjligheterna sätts in i en tabell och för Båstad bedöms efter övningen alla identifierade möjligheter utom 
en ha hög påverkan på sina målgrupper. Det som bedöms skilja dem åt är behovet av resurser som krävs för 
genomförande. 

Här bedöms följande möjligheter som har lägre resurskrav men ändå hög påverkan på målgrupperna:

• Samverkan på destinationen

• Lyfta kulturen

Något högre resurskrav men fortfarande hög påverkan har:

• Bredare marknadsföring

• Digitalt utbud

• Hållbara Bjäre 

Högst resurskrav anses vara möjligheter inom: 

• Året runt destination

• Internationella gäster 

Möjligheten Mässor var svårbedömd och hamnade under strecket för om det har påverkan på målgruppen. 
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SAMMANFATTNING NULÄGESANALYS

Megatrenderna driver utvecklingen av hållbarhetsfrågor, värderingsstyrt företagande, digitalisering av upp-
levelser och handel samt en stor ökning av resor, upplevelser och livsstilskonsumtion. För besöksnärings-
branschen är behovet av samverkan mellan olika aktörer, offentliga och privata, extra viktigt och säsongsva-
riationen en stor utmaning. 

Båstad presterar generellt väl i jämförelse med liknande destinationer med både större tillväxt och högre lön-
samhet genom högre snittpriser. Andelen internationella gäster är fortfarande förhållandevis låg och anses 
vara en möjlighet för tillväxt och säsongutjämning. 

Båstad och Bjärehalvön passar målgrupperna; nyfikna upptäckare och vardagssmitande livsnjutare, genom 
att erbjuda lättillgänglig natur och vackra miljöer, evenemang, god service/värdskap, ett starkt varumärke 
och stor variation på reseanledningar. 

Gällande platsvarumärket bör positionen inom aktiv livsstil förstärkas (vilket inkluderar flera av destinatio-
nens styrkeområden som spa, tennis, golf, vandring, cykling mm). Mer fokus bör läggas på året runt aktivi-
teter samt addera mat och kultur mer än tidigare. Lyx och flärd och uppfattningen om att det är dyrt, byts ut 
till kvalitet med guldkant. 

Gällande evenemang bör man fokusera på fler evenemang året runt och att det utvecklas fler unika evene-
mang för destinationen som harmonierar med platsvarumärkets viljeinriktning. Dessutom bör fler mindre 
evenemang genomföras snarare än färre större samt locka fler möten och kongresser/konferenser till de-
stinationen. Prioritering, värvning och utveckling av unika evenemang kräver större samsyn och samverkan 
idag. 

Tillgängligheten inom destinationen, samverkan på destinationen och hållbarhet är det som behöver utveck-
las framöver. Genom att lyfta fram hållbarhet, stor variation av reseanledningar, skapa helhetsmarknadsfö-
ring för destinationen samt ett ökat digitalt utbud/tillgänglighet bör man kunna ta en ännu starkare position 
som destination. 

De flesta anser att BTN borde ha ett större mandat att driva och utveckla destinationen men är medvetna om 
att det kräver mer resurser.
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BESÖKSNÄRINGS- OCH EVENEMANGSSTRATEGI 

FÖR BÅSTAD & BJÄREHALVÖN 2021–2026
Med utgångspunkt från nulägesanalysen har följande vision, 
mål och strategier tagits fram. 

VISION
Visionen beskriver den önskade bild som vi strävar mot, den idealsituation vi öns-
kar uppnå. Visionens syfte är skapa samhörighet, engagemang och agera kom-
pass i strategiska såväl som dagliga frågor. 

BESÖKSNÄRINGS- OCH EVENEMANGSSTRATEGI 

— V I S I O N  —
Båstad & Bjärehalvön hälsar dig välkommen med omtanke och kvalitet 

i minsta detalj. Vi strävar mot att bli en av Nordens mest attraktiva 
destinationer inom aktiv livsstil året runt. Tillsammans jobbar vi 
målinriktat för en hållbar destination och ett bättre sätt att leva.
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EN HÅLLBAR DESTINATION 
Båstad och Bjärehalvön tar ansvar för turismens nuvarande och framtida ekonomiska, sociala 
och miljömässiga påverkan genom att utgå från besökarens, företagens, miljöns och lokalsam-
hällets behov.

Hur mäter vi det? 

Genom ett lokalt hållbarhetsavtal där vi mäter och följer upp förslagsvis; företagens och kommunens 
miljöarbete, besökarnas klimatavtryck, företagens lönsamhet, kommunens skatteintäkter och syssel-
sättning, socialt ansvarstagande som arbetsgivare och lokal stolthet. Antal avtal och utvecklingen av 
hållbarheten följs upp årligen.  

BÄST PÅ SAMVERKAN 
Båstad och Bjärehalvön är en destination som är konkurrenskraftig för att vi samarbetar lokalt. 
Det är helheten som lockar, våra samlade möjligheter att erbjuda upplevelser och service till be-
sökare från när och fjärran. Tillsammans prioriterar vi och utvecklar destinationen. 

Hur mäter vi det? 

Enkät bland företag, föreningar och kommun som betygsätter samarbetet och samsynen inom desti-
nationen samt antal medlemsföretag i Båstad Turism & Näringsliv. Antal medlemmar och utvecklingen 
av samarbetet följs upp årligen. 

EFFEKTMÅL

Effektmålen är de resultat som skapas genom att gemensamt sträva mot 
visionen och realisera strategin. Syftet med effektmålen är att tydliggöra nyt-
tan att destinationen utvecklas.
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NÖJDA BESÖKARE OCH NYA KUNDER 
Fler väljer att besöka Båstad och Bjärehalvön, upplever något som är värt att berätta vidare och 
längtar tillbaka. Båstad och Bjärehalvön lockar även nya målgrupper och andelen internationella 
besökare ökar. 

Hur mäter vi det? 

Statistik över gästnätter, från besöksanläggningar, bastad.com och sociala medier som följs upp må-
nadsvis. Kundnöjdheten mäter vi i tex NKI/NPS-mätningar, ”social listening” samt rankingar och kom-
mentarer i olika digitala plattformar som tex Tripadvisor. Kundnöjdhet följs upp årligen via statistik från 
våra boendeanläggningar, restauranger och besöksmål. 

TILLVÄXT ÅRET RUNT 
Båstad och Bjärehalvöns tillväxt som destination sker främst i perioden september till maj och 
på vardagar under hela året. Fler aktörer väljer att ha öppet fler dagar om året. 

Hur mäter vi det? 

Statistik över gästnätter, handelsutveckling och besöksanläggningar. Följs upp årligen genom att mäta 
antal event/konferenser/möten, gästnattsutveckling samt öppethållande i lågsäsong. 
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SEX STRATEGIER
En strategi handlar om de åtgärder och resurser som krävs för att uppnå våra långsiktiga mål 
och vår vision.

VÄRNA OCH UTVECKLA VÅRA FRÄMSTA RESEANLEDNINGAR 
NATUR

• Fortsätta utveckla reseanledningar kopplat till naturen som vandringsleder, cykel, 
angöringspunkter, stränder, hamnar mm. 

• Service och tillgänglighet kopplat till reseanledningar i naturen förstärks. 

STOR VARIATION AV UPPLEVELSER 

• Vidareutveckla och höja kvaliteten av starka reseanledningar inom aktiv livsstil idag 
som t.ex. vandring, cykling, golf, trailrunning och racketsport. 

• Arbeta fokuserat med att skapa nya reseanledningar med fokus på träningsläger och 
havsaktiviteter med tillgänglighet för alla.

• Lyfta fram helheten och den stora variationen av upplevelsen som finns på Bjärehalv-
ön. Förutom det stora aktiva utbudet ska kulturutbudet, maten, det närodlade, rekrea-
tionsmöjligheterna och värdskapet lyftas. Det är helheten och variationen som skapar 
oförglömliga upplevelser och ett komplett besök.

EVENEMANG 

• Ta fram kriterier för att värdera, prioritera och utveckla evenemang utifrån visionen 
och målen 

• Utveckla befintliga evenemang med kvalitet och innehåll

• Utveckling och värvning av nya evenemang ska fokusera vår, höst och vinter, vara 
unika och harmonisera med varumärket 

• Välja ut unika ”signaturevenemang” för hela halvön och som flera aktörer kan ”hänga 
på” 
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ETT UNIKT VARUMÄRKE SOM LOCKAR NYA KUNDER 

PLATSVARUMÄRKET BÅSTAD & BJÄREHALVÖN 

• Vidareutveckla varumärkesplattformen och befästa positionen inom aktiv livsstil året runt 
och som en destination där vi får dig att må bra och välkommen. 

• Varumärkesplattformen ska tillgängliggöras för hela näringslivet för att skapa gemensam 
samsyn.

• Utveckla storytelling som inom tex hållbarhet, värdskap, aktiv livsstil och det närproducerade. 

• Vårda och vara rädda om vårt DNA. Vi får inte glömma bort vår historia som turistort sedan 
1890-talet

• Marknadsföra lågsäsongen under högsäsongen 

• Våga sticka ut! 

NYA MARKNADER OCH MÅLGRUPPER 

• Ta fram en ny marknadsstrategi för att befästa dagens målgrupper och nå nya målgrupper 
och marknader. 

• Tillgängliggöra marknadsstrategin för hela besöksnäringen att samverka kring.

• Utveckla kommunikation mot yngre målgrupper 

• Kommunicera destinationen internationellt 

• Bli bättre på att använda outnyttjade mötes- och konferensarenor och faciliteter 

• Arbeta strategiskt och långsiktigt för att värva fler möten och konferenser (affärsresenärer)
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ÖKAD SAMVERKAN OCH LÅNGSIKTIG STABIL EKONOMI 

SAMVERKAN OCH ROLLER 

• Ta fram ett hållbarhetsavtal för företag, föreningar och kommunen. Avtalet ska innehålla 
både den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten. Avtalet bör även innehålla en 
checklista/manual för hur hållbarheten ska förbättras under strategiperioden. Hållbarhets-
avtalet gör i samverkan med kommande Näringslivsstrategin. 

• Skapa arbetsgrupper med representanter från kommunen, företag och föreningar inom tex 
evenemang, möten & konferenser, marknadsföring, infrastruktur/tillgänglighet.  

• Tydliggör Båstad Turism och Näringslivs mandat och uppdrag gällande besöksnäringen 
och evenemang. 

• Mät och följ upp vad partners anser om samverkansförmågan.

• Hitta nya sätt att kommunicera och samverka med partners för att nå ut med budskap om 
vad som genomförs, hur vi kan samverka etc.

FINANSIERING 

• En stark grundfinansiering av Båstad Turism & Näringsliv krävs för att kunna utveckla arbe-
tet enligt denna strategi.

• Mer offentlig och privat samfinansiering enligt principen ”krona för krona”

• Skapa uppväxling kring insatser och aktiviteter  

• Utreda möjligheten till en form av ”turistskatt” – en liten summa från besökare som bidrar 
till att skapa en hållbar destination.



31



32

LOKAL STOLTHET OCH VÄRDSKAP 

INVÅNARE 

• Lokal kommunikation för att värna om den lokala traditionen och värdskapet, ”här 
hälsar vi på varandra” 

• Visa upp och tydliggöra värdet av turism och evenemang lokalt och att alla är en del 
av helheten.  

FÖRETAG, FÖRENINGAR OCH KOMMUNEN 

• En del av hållbarhetsavtalet 

• Värdskapsutbildningar för företag och kommunala tjänstemän



33



34

GÖRA DET LÄTT ATT TA SIG RUNT PÅ DESTINATIONEN 

MED CYKEL 

• Utveckla nya cykelleder och servicestationer/”Bike Points”. 

• Kvalitetssäkra befintliga leder 

TILL FOTS

• Utveckla fler ”rund-slingor” så att man kan starta och sluta sin promenad eller vandring 
på samma plats 

• Kvalitetssäkra befintliga leder

MED KOLLEKTIVTRAFIK 

• Inventera kollektivtrafiken ur ett besökarperspektiv och föreslå förbättringar 

• Undersöka möjligheten till ”shuttle” mellan stationen, centrum och besöksmål

MED BIL 

• Skapa incitament och möjliggöra miljösmarta färdsätt 

• Utveckla parkeringar vid angöringspunkter som tex Hovs Hallar och Torekovs hamn

ÖVRIGT

• Undersöka möjligheten till båt som färdsätt runt halvön 
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DIGITAL TILLGÄNGLIGHET - EN HYGIENFAKTOR
• Alla aktiviteter och upplevelser som erbjuds på destinationen bör ha det bokningsbart och 

tillgängligt online.

• Evenemangskalender som är delningsbar och möjlig att fylla på. En plattform som alla kan 
använda.  

• Besöksnäringsföretagen finns tillgängliga online (hemsida, sociala medier och på globala 
plattformar) där kunden finns och på det språk som efterfrågas.
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BILAGOR
BILAGA 1

Intervjufrågor i djupintervjuer

1. Vilka visioner och mål har du/din organisation för turism och evenemang? 

2. Hur väl lever Båstad upp till dessa visioner och mål anser du? 

3. Den nya strategin kommer att gälla mellan 2021–2026. Vi vet att 2020 har omkullkastat många pla 
 ner och strategier. Hur har den pågående pandemin påverkat din verksamhet och hur tror du den  
 kommer att påverka din verksamhet framöver?

• Den nya strategin kommer utgå från ett antal strategiska fokusområden: Produkter/tjänster, Eve-
nemang Platsvarumärke, Tillgänglighet samt Organisation/roller/ansvar.  Hur väl står sig Båstad & 
Bjärehalvön/Båstads kommun inom resp område tycker du? 

• Produkter/tjänster

• Evenemang 

• Platsvarumärke 

• Tillgänglighet 

• Organisation/roller/ansvar  

4. Vad skulle du vilja utveckla inom resp. område? 

• Produkter/tjänster

• Evenemang 

• Platsvarumärke 

• Tillgänglighet 

• Organisation/roller/ansvar  

5. Vilka är Båstads kommun absolut största styrkor anser du? Dvs vilka är de starkaste reseanledningarna  
 idag, respektive om 5 år?

6. Vilka orter/besöksmål anser du ha lyckats i övriga Sverige och varför?

7. Man brukar prata om den friktionsfria kundresan, dvs att det ska vara lätt/bekvämt/tillrättalagt för  
 en besökare hela vägen från val av resmål till bokning, resan hit och under besöket. Vad behöver vi  
 utveckla för att det ska bli så friktionsfritt och attraktivt som möjligt att besöka Båstads kommun?

8. För att utveckla Båstads kommun ytterligare som besöksort kommer det att krävas investeringar/kapi 
 taltillskott. Vad har du för idéer om hur ny finansiering kan tillföras till destinationsutvecklingen i sin  
 helhet?

9. Vilken roll anser du att Båstad Turism och Näringsliv fyller idag, och hur kan den utvecklas framöver?

10. Hur viktig tror du hållbarhetsfrågan är om 5 år? Hur står vi oss tillsammans vad gäller hållbarhet i alla  
 dess aspekter? Vad behöver vi bli bättre på?

11. Finns det något som du anser att man borde sluta att göra? 

12. Finns det något som du saknar som man borde fokusera mer på? 

13. Hur anser du att man ska mäta och följa upp turism- och evenemangsstrategin? 

14. Finns det något annat som du vill tillägga? 
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BILAGA 2

ENKÄT: HAR DU IDÉER OM FRAMTIDENS BESÖKSNÄRING I BÅSTAD?

Båstads kommun och Båstad Näringsliv och Turism kommer under hösten att ta fram en ny Besöksnärings 
– och evenemangsstrategi för perioden 2021–2026. Syftet är att skapa gemensamma prioriteringar, värde-
ringar och visioner för hur turism och evenemang ska bidra till långsiktig hållbar utveckling av Båstad och 
Bjärehalvön. Nu behöver vi din hjälp och dina åsikter! 

Svara på vår enkät och framför dina idéer/tankar om framtidens besöksnäring i Båstad!

Vi behöver ditt svar senast den 30 oktober 2020.

1. Hur väl anser du att Båstad & Bjärehalvön levererar IDAG som turistdestination inom följande teman?

1 = Mycket dåligt 

2 = Dåligt 

3 = OK 

4 = Bra

5 = Mycket bra

• Reseanledningar året runt 1-5 

• Stor variation av reseanledningar 1- 5 

• Evenemang 1-5 

• Samverkan på destinationen 1-5 

• Marknadsföring av destinationen 1-5

• Värdskap/service 1-5 

• Starkt varumärke 1-5

• Natur och vacker miljö – 1-5 

• Hållbarhet 1-5

• Tillgänglighet till destinationen 1-5

• Tillgänglighet inom destinationen 1-5

• Digital tillgänglighet (tex webb, sociala medier, bokningsmöjligheter mm) 1-5

2. Vad tycker du att varumärket Båstad och Bjärehalvön FRÄMST står för idag? 

Välj minst 1 och max 5 alternativ. 

• Aktiv livsstil

• Spa och wellness

• Natur och vacker miljö

• Lyx, flärd och party

• Tennis

• Shopping

• Sommar

• Kultur

• Golf

• Mat

• Året runt

• Kvalitet
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• Dyrt

• Värdskap

• Annat, vad? 

3. På vilken nivå anser du att följande områden behöver utvecklas för att skapa en mer attraktiv och hållbar 
destination? 

1 = Fungerar inte väl, behöver utvecklas 

2 = Fungerar OK, endast mindre utvecklingsarbete krävs

3 = Fungerar bra, behöver ej utvecklas

• Evenemang

• Variationen av reseanledningar 

• Samverkan på destinationen 

• Marknadsföring av destinationen 

• Värdskap 

• Natur och vacker miljö 

• Hållbarhet 

• Tillgänglighet till destinationen

• Tillgänglighet inom destinationen 

• Digital tillgänglighet (tex webb, sociala medier, bokningsmöjligheter mm) 

• Ev. kommentar/tankar till vad som behöver utvecklas och mer konkret hur?

4. Hur tycker du att varumärket Båstad och Bjärehalvön ska utvecklas framåt? D.v.s. - På vilka sätt ska vi 
sälja in Båstad för att attrahera besökare framöver? 

Välj minst 1 och max 5 alternativ 

• Aktiv livsstil

• Spa och wellnes 

• Natur och vacker miljö

• Lyx, flärd och party

• Träningsläger

• Tennis

• Shopping

• Sommar

• Kultur

• Golf

• Mat

• Året runt

• Kvalitet

• Värdskap

• Annat? Vilket?
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5. Evenemang – på vilket sätt bör de utvecklas för att stärka Båstad som evenemangsort? 

Välj minst 1 och max 5 alternativ

• Fler mindre evenemang

• Färre men större evenemang

• Evenemang året runt

• Evenemang efter särskilda teman (gärna kunna nämna vilka) 

• Publikevenemang 

• Deltagarevenemang

• Internationella evenemang

• Möten och kongresser/konferenser 

• Utveckla fler unika evenemang för Båstad och Bjärehalvön

• Fler filminspelningar

• Annat – vad 

Avslutningsvis öppna frågor: 

• Finns det något som du saknar som man borde fokusera mer på? 

• Vad tror du är framtidens största reseanledning till Båstad år 2026?

• Vilken roll anser du att Båstad Turism och Näringsliv fyller idag, och hur kan den utvecklas 
framöver?

• Vilken roll anser du att Båstads kommun fyller idag inom besöksnäringen och hur kan den 
utvecklas framöver?
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BILAGA 3 

DELTAGARE I ARBETSGRUPPEN 

Jessica Johansson  Akademi Båstad

Viktor Hägerström  Arena Båstad

Mikael Falk   Arena Båstad

Anders Nelson   Backahill

Gitte Lindström Harmark Birgit Nilsson museum

Fredrik Melchersson  Bjäre Golfklubb

Stefan Persson   Bjäre Padel

Emma Jönsson   Bjärebär, eventarrangör 

Anette Eriksson   Båstad GIF

Ulf Nilsson   Båstad hamn

Elinor Alm   Båstad Turism och Näringsliv

Pathricia Hansson  Båstad Turism och Näringsliv

Karin Bengtsson  Båstad Turism och Näringsliv

Annika Borgelin   Båstad Turism och Näringsliv

Johanna Lundqvist Björn Båstads kommun

Cecilia Franzén Rooth   Båstads kommun

Hans Paganus    Båstads kommun

Charlotte Rosenlund Sjövall Båstads kommun

Marie Eriksson    Båstads kommun

Olof Selldén   Båstads kommun

Andreas Andersson  GRAM Hotels

Helle Fromberg   GRAM Hotels

Sara Ekdahl   GRAM Hotels

Marcus Thuresson   GRAM Hotels

Johan Olsson Swanstein  Gruppledare M

Ingela Stefansson   Gruppledare S

Emelie Jönsson   Hotel och Restaurang Hovs Hallar

Fredrik Olofsson  Huset vid Stranden

Frida Paulsson   Norrvikens trädgårdar

Ingrid Löwkrona  Norrvikens trädgårdar

Kristoffer Henningsson  Restaurang och Pensionat Hjortens

Per Wilander   Spirit Event

Barbro Willners   Torekov Båt och segelsällskap

Björn Dahlbäck   Torekov Båt och segelsällskap

Åsa Ragnarsson  Torekovs Turist och Badförening
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INTERVJUADE PERSONER

Roger Larsson  Båstads kommun

Jan Bernardsson  Båstads kommun

Christer Hult  Nordea Open

Markus Bengtsson Hotel Riviera

Karin Bengtsson  Båstad Turism & Näringsliv

Camilla Berthilsson Norrvikens Trädgårdar 



Denna strategi är framtagen tillsammans 
med Place Promotion



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad, beslut om 
granskning 



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 



 Tjänsteskrivelse  
 

Datum Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare
Dnr: 
 
 
Detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl i Båstad, Båstads kommun, Skåne län – 
Beslut om granskning 
 
 
Förslag till beslut 
 

 
Sammanfattning av ärendet 

Planområdet 
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Backahill Båtsmannen 6 AB inkom den 19 mars 2019 med en förfrågan om planbesked avse-
ende Båtsmannen 4, 5 och Malen 1:42 i centrala Båstad. Intressenten ansökte om att ändra 
gällande detaljplan för att möjliggöra en större byggnation av seniorbostäder samt underjor-
diskt parkeringsgarage. 
 
Marken omfattas idag av detaljplan 1434 som vann laga kraft den 9 oktober 1987 och är kort 
sammanfattat planlagd för handelsändamål samt även för hantverks- och bostadsändamål 
(HB) i högst 1 ½ plan. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ny de-
taljplan samt att sända ut planförslag på samråd, bilaga 1. 
 
Planförslag (daterat 2019-12-11) har varit utställt för samråd. Under planprocessen har ett 
flertal utredningar tagits fram. 
 
Planförslag håller nu på att omarbetas inför granskning. För att spara på både tid och resurser 
föreslår förvaltningen politiskt beslut om att sända ut nytt planförslag på granskning inom 
angivna riktlinjer istället för att färdig planbeskrivning inkl plankarta bilagts till tjänsteskri-
velse och efterföljande beslut. 
 
 

Bakgrund 
Planbesked samt beslut om att detaljplan för Båtsmannen 5 m.fl. fick ställas ut på samråd bevil-
jades av kommunstyrelsen den 4 juni 2019, § 134, bilaga 1. 
 
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under från den 16 december 2019 till den16 febru-
ari 2020. Under pågående planprocess har flera utredningar tagits fram. Bland annat en dag-
vattenutredning (WSP, 2020-05-29), markmiljöteknisk utredning (WSP, 2020-02-28) samt en 
bullerutredning (Tyréns, 2019-11-26) för att bland annat säkerställa att marken är lämplig för 
det ändamål planförslaget möjliggör. 
 
Under samrådet har cirka 50 skrivelser inkommit från bland annat från sakägare, Trafikverket, 
Länsstyrelsen samt andra människor som känner sig berörda av det planförslaget, bilaga 2. 
 
Kort sammanfattat handlar synpunkterna om den föreslagna bebyggelsens skala och volym i 
centrala Båstad. Länsstyrelsen framför bland annat att de vill se en konsekvensanalys om hur 
planförslaget kan komma att påverka riksintresse Kulturmiljövård. 
 
Exploatör har efter samrådet arbetat fram ett nytt utformningsförslag (skiss daterad den 1 
april 2020), bilaga 3. I det nya utformningsförslaget ingår inte fastigheten Båtsmannen 6 
längre. Detta utformningsförslag låg till grund för konsekvensanalysen gällande  påverkan riks-
intresse kulturmiljövård. 
 
Under  hösten  har  intressenten  arbetat  fram  ännu  ett nytt utformningsförslag, daterat 
2020-11-09, bilaga 6. 
 

Aktuellt 
Under sommaren 2020 har en ”Konsekvensanalys avseende kulturhistoriska värden och på-
verkan på riksintresse för kulturmiljövård”, Tengbom augusti 2020 (bilaga 4) tagits fram. I 
konsekvensanalysen konstateras att: ”Konsekvensen av planförslaget (enligt skiss 2020-04-01) 
är att riksintresseområdet för kulturmiljövård kommer att påverkas negativt av att den nya be-
byggelsen i kvarteret Båtsmannen visuellt och exploateringsmässigt dominerar sin omgivning.”. 
Konsekvensanalysen redovisar även förlag på hur en ny bebyggelse skulle kunna utformas 
inom kvarteret för att på så sätt minska den negativa påverka på Riksintresse Kulturmiljövård. 
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En avvägning inför granskning av detaljplanen har gjorts av samhällsbyggnad med anledning 
av framtagen konsekvensanalys och andra faktorer som påverkar planförslaget. Den negativa  
konsekvensen på riksintresse Kulturmiljövård ska vägas mot de faktum att fastigheten är belä-
gen kollektivtrafiknära, centralt i Båstad och bidrar till förtätning, att det är en kommunal och 
regional angelägenhet att hushålla med markresurser och därmed möjliggöra ett effektivt 
marknyttjande och nyttjande av befintlig infrastruktur. 
 
Samhällsbyggnad har under hösten samrått både internt och med intressent.  
 
Sammanfattningsvis anser samhällsbyggnad att nedanstående riktlinjer ska vara vägledande 
vid justering av planförslag inför granskning: 
 

 Viktigast är utformning mot Köpmansgatan 
 Nockarna orienteras parallellt med Köpmansgatan – gärna framdragen gavel mot kors-

ningen Köpmansgatan/Tennisvägen 
 Högsta byggnadshöjd mot Köpmansgatan – 6,0 m närmast Båtsmannen 6 och i övrigt  

8,2 m (takkupor ska ej ingå i beräkning av byggnadshöjd.) 
 Högsta nockhöjd mot Köpmansgatan 19,0 m.ö.h närmast Båtsmannen 6 och i övrigt 

kvarstår 24 m.ö.h (meter över havet) 
 Högsta nockhöjd mot Tennisvägen kvarstår enligt samrådsförslag, dvs 24 m.ö.h mot 

Tennisvägen i norr och 19 m.ö.h mot Tennisvägen i nordost 
 Högsta byggnadshöjd mot Tennisvägen i nordost - 6,0 m mot befintlig villa samt 8,2 m i 

övrigt (takkupor ska ej ingå i beräkning av byggnadshöjd) 
 Minsta takvinkel om 27 grader för byggnader mot gata (samma enligt samrådsförslag) 
 Terrasserad sockel för att byggnaden ska upplevas följa gatan – främst mot Köpmans-

gatan 
 Glasparti som skapar genomsikt genom kvarteret mellan gatorna Köpmansgatan / 

Tennisvägen (dock svårt att styra med planbestämmelse men beskrivs i planbeskriv-
ning) 

 Lokal-/er för centrumverksamhet, minst 200 m2. 
 Entréer mot Köpmansgatan 
 Ingen glasad innergård då den är ett starkt främmande inslag i den befintliga miljön  
 Sammanhängande byggnadskropp inom fastigheten bedömer vi inte påverkar riksin-

tresse kulturmiljö 
 
Se även bilaga 5 (skiss-justering av plankarta). 

 
I dialogen mellan samhällsbyggnad och intressent har byggherre framfört att glastak är viktigt 
för genomförandet av deras koncept. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår samhällsbyggnad att kommunstyrelsen ger förvaltning-
en i uppdrag att arbeta fram ett nytt planförslag för kv. Båtsmannen 5 m.fl i Båstad, Båstads 
kommun, Skåne län och därefter sända ut det på granskning. 
 
 

 
Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
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Samhällsbyggnad / Carina Ericsson  
Teknik & Service / Jan Bernhardsson  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Beslut om planbesked samt samråd, KS 2019-06-04 § 
2. Inkomna synpunkter under samråd, inkl karta 
3. Skiss på utformning, Backahill, 2020-04-01 
4. PM Kulturmiljö - Konsekvensanalys avseende kulturhistoriska värden och påverkan på 

riksintresse för kulturmiljövård vid upprättande av ny detaljplan för kv. Båtsmannen 5 
m.fl. i Båstad, Båstad kommun, Tengbom, augusti 2020 

5. Skiss – justering av plankarta inför granskning, 2020-10-28 
6. Uppdaterat utformningsförslag, Backahill 2020-11-09 

 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson-samhällsbyggnadschef, Olof Selldén-planchef, Hanna Seger-översiktsplanerare 



,il~ . BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

2019-06-04 

I<S § 134 Dnr KS 000396/2019 - 315 

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

17 av 64 

Planområdet är beläget i centrala Båstad och omfattar fastigheterna 
Båtsmannen 4, 5 och Malen 1:42 samt del av Båstad 109:2, se nedanstående 
bild. Planområdet avgränsas av Köpmansgatan i väster och söder, Tennisvägen 
i öst och nordost samt befintlig bebyggelse i norr. Planområdet omfattar cirka 
0,3 ha (3 200 kvm). Backahill Båtsmannen 6 AB har 2019-03-19 inkommit med 
en förfrågan om planbesked avseende Båtsmannen 4, 5 och Malen 1:42 i 
centrala Båstad. Intressenten ansöker om att ändra gällande detaljplan för att 
möjliggöra en större byggnation av seniorbostäder. Enligt intressentens 
beskrivning beräknas projektet omfatta ett 40-tal lägenheter med höga 
boendekvaliteter. Vidare beskrivs att bebyggelsen blir 2-3 våningar hög och att 
lägenheterna förses med ett gemensamt överglasat gårdsrum. De boende 
kommer att ha tillgång till gemensamma funktioner som SPA, boulebana, 
utegym, gemensamhetslokal med övernattningsmöjligheter, behandlingsrum 
med mera. I det södra hörnet planeras också en verksamhetslokal. Parkering 
planeras ske under anläggningen i suterrängvåning samt på innergården. 
Sammanfattningsvis framför intressenten att detta är ett projekt som ligger i 
tiden genom förtätning av centrum och ökat kundunderlag för handel samt 
genom att erbjuda centralt placerade seniorbostäder med höga 
boendekvaliteter kan frigöra enfamiljshus för inflyttning på orten. Marken är i 
dag planlagd för handelsändamål samt även för hantverks- och bostadsändamål 
(HB). Byggnaderna ska vara sammanbyggda (S) och dess placering inom 
fastigheterna är i gällande detaljplan uppstyrda genom prickmark, dvs mark 
som ej får ej bebyggas. I mitten av planområdet är det i gällande detaljplan 
tillåtet att även bygga under markplan. Inom planområdet får byggnationen 
vara högst en våning (I) jämte vindsinredning (v) inom den tillåtna 
byggnadshöjden på + 14,5 meter från grund kartans noll plan, se nedanstående 
bild. Detaljplan, 1434, vann laga kraft 1987-10-09.För att bostäder och 
centrumverksamhet om 2-3 våningar samt underjordiskt parkeringsgarage ska 
kunna uppföras inom fastigheten Båtsmannen 4, 5 samt Malen 1:42 måste 
gällande detaljplan ändras. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2019-05-06, med 
tillhörande bilagor. 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för kv. Båtsmannen 5 
m.fl. i Båstad får upprätts samt att samråd får hållas. 
2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~\}J 
V 

camner1
Maskinskriven text
Bilaga 1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Föredragande 

Yrkande 

Propositionsordning 

Omröstningsresultat 

2019-06-04 

3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 2 i kommunstyrelsens 
prioriteringslista. 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

Planarkitekt Camilla Nermark föredrar ärendet. 

Bo Wendt (BP): Bifall med följande tillägg: Planavdelningens synpunkter i 
tjänsteskrivelsen daterad 2019-05-06 ska beaktas. 

18 av 64 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag från arbetsutskottet och 
finner att kommunstyrelsen bifallit detta förslag. Därefter ställer ordföranden 
proposition på Bo Wendts tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
avslagit yrkandet. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

JA - Avslag till Bo Wendts tilläggsyrkande. 
NEJ - Bifall till Bo Wendts tilläggsyrkande. 

Omröstningen utfaller med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster enligt nedan. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Kerstin Gustafsson f M) X 

UlfJiewertz (M) X 

Gösta Sandgren (M) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Birgitte Dahlin (L) X 

Bo Wendt (BP) X 

Inge Henriksson (BP) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Uno Johansson (C) X 

Jonas Nilsson (MP) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Ordf. Johan Olsson Swanstein (M) X 

Summa: 7 6 

Ordföranden finner därmed att kommunstyrelsen beslutat att avslå 
Bo Wendts tilläggsyrkande. 

ustcrandes si naturer Utdra sbest rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2019-06-04 19 av 64 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för kv. Båtsmannen 5 
m.fl . i Båstad får upprätts samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 

3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 2 i kommunstyrelsens 
prioriteringslista. 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökof)sekvensbeskrivning (MI<B) ej behöver upprättas. 

usterandes si naturer Utdra sbes rl<ande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-05-06 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: Bl 9-246 

Tjänsteskrivelse 
1 (6) 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl i Båstad, Båstads kommun, Skåne 
län - Begäran om planbesked 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad 

får upprätts samt att samråd får hållas. 
2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad 
3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 2 i kommunstyrelsens prioriteringslista. 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbe

skrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i centrala Båstad och omfattar fastigheterna Båtsmannen 4, 5 och Ma
len 1:42 samt del av Båstad 109:2, se nedanstående bild. Planområdet avgränsas av Köpmans
gatan i väster och söder, Tennisvägen i öst och nordost samt befintlig bebyggelse i norr. 
Planområdet omfattar cirka 0,3 ha (3 200 m2). 
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Backahill Båtsmannen 6 AB har 2019-03-19 inkommit med en förfrågan om planbesked avse
ende Båtsmannen 4, 5 och Malen 1:42 i centrala Båstad. 

Intressenten ansöker om att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra en större byggnation 
av seniorbostäder. 

Enligt intressentens beskrivning beräknas projektet omfatta ett 4·0-tal lägenheter med höga 
boendekvaliteter. Vidare beskrivs att bebyggelsen blir 2-3 våningar hög och att lägenhetema 
förses med ett gemensamt överglasat gårdsrum. De boende kommer att ha tillgång till gemen
samma funktioner som SPA, boulebana, utegym, gemensambetslokaJ med övernattningsmöj
ligheter, behandlingsrum med mera. I det södra hörnet planeras också en verksamhetslokal. 
Parkering planeras ske under anläggningen i suterrängvåning samt på innergården. 

Sammanfattningsvis framför intressenten att detta är ett projekt som ligger i tiden genom för
tätning av centrum och ökat kundunderlag för handel samt genom att erbjuda centralt place
rade seniorbostäder med höga boendekvaliteter kan frigöra enfamiljshus för inflyttning på 
orten. 

Marken är i dag planlagd för handelsändamål samt även för hantverks- och bostadsändamål 
(HB). Byggnaderna ska vara sammanbyggda (S) och dess placering inom fastigheterna är i gäl
lande detaljplan uppstyrda genom prickmark, dvs mark som ej får ej bebyggas. I mitten av 
planområdet är det i gällande detaljplan tillåtet att även bygga under markplan. Inom planom
rådet får byggnationen vara högst en våning (I) jämte vindsinredning (v) inom den tillåtna 
byggnadshöjden på +14,5 meter från grundkartans nollplan, se nedanstående bild. Detaljplan, 
1434, vann laga kraft 1987-10-09. 

Utdrag ur gällande detaljplan, 1434 

För att bostäder och centrumverksamhet om 2-3 våningar samt underjordiskt parkeringsga
rage ska kunna uppföras inom fastigheten Båtsmannen 4, 5 samt Malen 1:42 måste gällande 
detaljplan ändras. 
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Bakgrund 
Planområdet är beläget inom detaljplan 1432 som vann laga kraft 1987-10-09. 

Planförslaget med bostäder och handel (centrumverksamhet) bedöms ha stöd i både inrikt
ningsdokument för Båstad samt ÖP08 (översiktsplan för Båstad, antagen av KF 2008) samt 
förslag till ny ÖP2030, som i skrivande stund varit ute på samråd och bedöms gå ut på gransk
ning under 2019. 

Enligt en översiktlig jordartskarta från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) består marken 
av postglacial sand. Några kända föroreningar finns ej. 

Planområdet berörs av riksintressen Rörligt friluftsliv, kust, turism och friluftsliv, 4 kap 2§ 
miljöbalken, Friluftsliv 3 kap 6§ miljöbalken, Kustzon, 4 kap 4§ miljöbalken samt Högexploate
rad kust, 4 kap 4§ miljöbalken. Planförslaget bedöms dock vara förenligt med riksintressen 
eftersom marken redan är ianspråktagen. Planområdet omfattas ej av riksintresse för kultur
miljö men ingår i länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram under "Särskilt värdefulla kulturmil
jöer" samt kulturmiljöstråk "Per Albin-linjen" (LST 2007). Planområdet ingår även i Bevaran
deprogram, antaget av kommunfullmäktige 1997 och är i lnriktningsdokument för Båstad 
tätort, (antaget av KF 2016) beläget inom "Bevaransvärt område med restriktioner för ny- och 
ombyggnationer". 

Inga kända fornlämningar finns registrerade inom planområdet. 

Planområdet ingår ej i Natura 2000-område och omfattas ej heller av riksintresse naturvård. 

Planområdet omfattas ej av strandskydd och är beläget cirka 90 meter norr om Skyddsområde 
för vattentäkt, vilket antogs av kommunfullmäktige 2017 och beräknas fastslås av länsstyrel
sen under 2019. 

Planområdet är beläget inom verksamhetsområde VA avseende vatten, spill- och dagvatten. 

Trafikverket är huvudman för Köpmansgatan som är klassificerad som en "Farligtgodsled". 
Köpmansgatan (generellt) omfattas av Länsstyrelsens beslut (2015) om 30 m byggnadsfritt 
avstånd från allmän väg. 

Trafik- och bullerfrågor kommer att hanteras under planprocessen. 

Aktuellt 
För att bostäder och centrumverksamhet om 2-3 våningar samt underjordiskt parkeringsga
rage ska kunna uppföras inom fastigheten Båtsmannen 5 med flera måste gällande detaljplan 
ändras. 

Inför formell förfrågan om planbesked har samhällsbyggnad under vintern 2018/våren 2019 
träffat intressenten vid flera tillfällen och diskuterat utformning av byggnationen inom kvarte
ret. 
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Med anledning av planområdets läge samt intilliggande bebyggelse och vägstruktur har sam
hällsbyggnad gjort följande reflektioner och ställningstaganden: 

• Föreslaget projekt stämmer väl överens med kommunens ambition om att förtäta cen
trala Båstad. Projektet förhåller sig väl till angränsande fasader med brutna huskrop
par genom saxning och olika nockhöjder 

• Positivt med förtätning i centrala Båstad 
• Positivt med fler bostäder i Båstad 
• Positivt med underjordiskt parkeringsgarage 
• Förordar lokaler i bottenvåning mot Köpmansgatan 
• Max 3 våningar mot I<öpmansgatan 
• Max 2 våningar mot Tennisvägen i norr för att möta befintlig bebyggelsestruktur 
• Olämpligt med en glasad innergård (men gärna en huskroppsformation som ett U) då 

en så stor volym blir ett främmande inslag i en i övrigt småskalig del av tätorten 
• Stor ska vikt läggas på att bottenvåning och markytan mot Köpmansgatan få en stads

mässig gestaltning. 

Samhällbyggnad anser att ovanstående ställningstaganden ska vara vägledande vid upprät
tande av ny detaljplan. 

Mot bakgrund av ovanstående samt nedanstående "Konsekvenser av beslut" föreslår Sam
hällsbyggnad att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan 
för Banken 1 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att möjliggöra byggnation av såväl lokaler för centrumverksamhet, bostäder samt un
derjordiskt garage bedöms centrala Båstad berikas och vitaliseras genom en blandad bebyg
gelse med olika funktioner. De olika funktionerna möjliggör att människor vistas i området 
större delen av dygnet, veckans alla dagar, vilket skapar ett mer tryggt och levande centrum. 
Ett underjordiskt garage bedöms kunna tillgodose parkeringsbehov samt döljer även upp
ställda fordon. Med centrumlokaler i bottenvåning (mot till exempel Köpmansgatan) kommer 
fler arbetstillfällen att skapas vilket är positivt för samhället. En byggnation inom kvarteret 
innebär förtätning på redan i anspåktagen mark i centrala Båstad vilket innebär god 
hushållning och effektivt nyttjand av mark. 
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Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 

Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen att exempelvis nämndsmålen 
"Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa miljö- och samhällsbyggnadskommuner", 
samt "Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner" kan uppfyllas. 
En byggnation av attraktiva bostäder, lokal för centrumverksamhet samt underjordiskt 
parkeringsgarage kommer att ske genom förtätning på redan i anspråktagen mark vilket 
innebär god hushållning och effektivt nyttjande av mark. Genom centrumlokaler bedöms 
arbetstillfällen skapas. 

Ett nytt planuppdrag kräver arbetsresurser främst av planarkitekt på samhällsbyggnad som 
även samarbetar med kollegor inom berörda förvaltningar. Detaljplanen föreslås inordnas med 
prioritet 2 i kommunstyrelsens prioriteringslista då ett genomförande av detaljplanen bland 
annat omfattar en blandning av bostäder och centrumverksamhet, bedöms bredda 
kommunens bostadsutbud och omfattar fler än 10 bostäder. Dessutom innebär utbyggnaden 
förtätning på redan i anspråktagen mark vilket innebär god hushållning av mark. Planområdet 
är även beläget kollektivtrafiknära och kommer att möjliggöra bostäder och 
centrumverksamhet i centrala Båstad. 

Barn konsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys upprättas samband med planarbetet om sådan bedöms vara 
nödvändig. 

Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan kommer att 
tecknas mellan kommun och intressent. 

Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, planarldtekt 

Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
Jan Bernhardsson, Teknik & Service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Ansökan om planbesked, 2019-03-19 
2. Ritningar tillhörande ansökan om planbesked 

Samråd har skett med: 
Roger Larsson-samhällsbyggnadschef, Olof Se liden-planchef 



Inkomna synpunkter från boende 
utanför kartbild:
Boende i Höganäs,
Boende i Båstad (adress okänd)
Agardgsgatan 33
2 boende på Allévägen 35
Agardhsgatan 43
Ekorrvägen 30,
Hagagatan 22 C
Hultavägen 21 (Vejbystrand),
2 boende på Karstorpsmölleväg 3 A
Kungsbergsvägen 29
Köpmansgatan 21
Ludvig Nobels Allé 4
2 boende på Malörtsvägen 20 (Öllövsstrand)
Mangårdsvägen 4 A
Paulins väg 36
Salomonhögsvägen 350
Vångavägen 21 A
Vångavägen 28 A
Vångavägen 31 C

Detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl, - Inkomna synpunkter under SAMRÅD

Inkomna synpunkter från myndigheter 
m.fl:
Bjäre Kraft
Föreningen  gamla Båstad
Lanmäteriet
Länsstyrelsen
Miljöpartiet
NSR
NSVA
Postnord
Region Skåne
Skanova
Trafikverket
Weum

camner1
Maskinskriven text
Bilaga 2
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Reflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. 
fastigheter 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl. är 
de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 
kommer att bli av avsevärd höjd. Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor för området. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken på byggnaden. Det finns i dessa delar ingen 
samstämmighet mot den äldre bebyggelsen, vilket kommer att påverka områdets historiska 
skepnad. Båstad är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta dessa band 
och därmed förändra Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man 
som boende värdesätter i byn. 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid . 
Jag har räknat till sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte 
längre kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bymiljö, denna bör vi värna 
om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken. 
Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är det det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för kommunen. Även här bör effekterna av detta 
diskuteras. 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 
på en samverkan mellan boende, byggherre och kommun. 

Båstad den 
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Reflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. 
fastigheter 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl. är 
de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 

kommer att bli av avsevärd höjd . Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor för området. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken på byggnaden. Det finns i dessa delar ingen 
samstämmighet mot den äld re bebyggelsen , vilket kommer att påverka områdets historiska 
skepnad. Båstad är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta dessa band 
och därmed förändra Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man 
som boende värdesätter i byn. 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid. 
Jag har räknat till sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte 
längre kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bymiljö, denna bör vi värna 
om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken . 
Detta antar jag betyder att lägenheterna bli r relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är det det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för kommunen . Även här bör effekterna av detta 
diskuteras. 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 
på en samverkan mellan boende, byggherre och kommun . 

I!/ 
Båstad den / J -2-tJ 

~I ://?1 .(' .i /-l A.-1 
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Carina Ericsson - VB: diareienummer B19-246 [2020KCM697] Båstmanstorget

Från: "info@bastad.se" <info@bastad.se>
Till: <samhallsbyggnad@bastad.se>
Datum: 2020-02-17 09:57
Ärende: VB: diareienummer B19-246 [2020KCM697] Båstmanstorget
Kopia: "Camilla Nermark" <camilla.nermark@bastad.se>
Bifogade filer: ba°tsman.pages

HEj,
Se nedan,
Hälsningar,
Susanne/Kundcenter

Från: Lina Andreasson <lina@magasinbastad.se>
Skickat: den 16 februari 2020 15:55
Till: Bastads kommun <info@bastad.se>
Ämne: diareienummer B19246

Erinran planförslag för Kv Båtsmannen 5 m fl. 

Diarienummer  B19-246

Härmed framförs följande synpunkter på detaljplan för Kv. Båtsmannen 5 och mark inom de historiska delarna av 
Båstads tätort.

Bristfällig tillgänglighet, visualisering och felaktiga tidsangivelser:

Samrådshandlingarna har varit svårtillgängliga på kommunens hemsida. De har inte heller stått att finna bland aktuella ärenden 
på första sidan.

För åtkomst till handlingarna krävs ett flertal klick bland inte helt självklara underrubriker.  

Utställning av handlingar är satt från 16 dec 2019 - 16 dec 2020, se bifogad fil. Dock är svarstiden satt till den 16 februari. Hur 
rimmar detta? Vi förutsätter att svar inkomna efter den 16 februari 2020 också beaktas p g a detta. 

Formuleringen kring diarienummer är ofullständig.

Dessutom framgår inte att det går att maila in svar och till vilken mailadress erinran ska skickas.

Planförslagets enstaka översiktsbilder - alla från samma vinkel ger dålig förståelse för hur gatubild påverkas och för hur de 
färdiga byggnaderna är tänkta att flyta över i Agardhsgatan.

Bevarandeplan:

I planförslaget för KV Båtsmannen 5 kan vi konstatera att man hänvisar till gällande Bevarandeplan för bebyggelse i tätorten. 
”….framtida nybebyggelse skall regleras med q och i skala, proportioner och fasadmaterial anpassas till den äldre 
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bebyggelsen utmed Agardhsgatan och Köpmansgatan” Planförslaget tar dock inte nämnvärt  hänsyn till denna formulering. 
Bevarandeplanen är avsedd att användas som stöd vid planläggningen. Planförslaget för exploateringen av Båtsmannen 5 
påverkar mynningen till Båstads signaturgata - Agardhsgatan och fastslagna bevarandevärden bör därför beaktas. 

Båtsmannen s:1 och 6:

Beslut om plantillstånd fattades den 4 juni 2019. ”Planområdet är beläget i centrala Båstad och omfattar fastigheterna 
Båtsmannen 4, 5 och Malen 1:42 samt del av Båstad 109:2, se nedanstående bild. Planområdet avgränsas av Köpmansgatan i 
väster och söder, Tennisvägen i öst och nordost samt befintlig bebyggelse i norr. Planområdet omfattar cirka 0,3 ha (3 200 
kvm)”

Fastigheter Båtsmannen s:1 och 6 ingår inte planområdet. Planområdet överensstämmer därmed inte med plantillståndet. Det 
har i samrådshandlingarna utökats till 3600 kvm. Byggnader finns inritade på fastigheter som inte omfattas av plantillstånd.

-- 

Vänliga hälsningar
Lina Andréasson
tel. 0707790746
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Samhällsbyggnad 
Båstads Kommun 
269 80 Båstad 
 
 
Remissvar angående Båtsmannen4, 5, 6 och Malen 1:42 
 
I planbeskedet beskrivs Båtsmannen 4, 5 och Malen 1:42 och det är dessa fastigheter beslutet 
omfattar.  
Trots detta presenteras ett detaljplaneförslag som även omfattar en nyligen renoverad byggnad, 
Båtsmannen 6, som i bevaringsplanen betecknas som värdefullt med sitt stöttande kulturvärde intill 
området kring Agardhsgatan.  
 
I bevarandeplanen konstateras att vid kvarteret mynnar Agardhsgatan i Köpmansgatan och att 
byggnaderna närmast dessa två gator är uppförda under tidigt 1900-tal samt att övrig bebyggelse i 
kvarteret är yngre. Vidare bedöms i bevarandeprogrammet att byggnaderna inom Båtsmannen 1 
och 6 utmed Köpmansgatan ha betydelse för intrycket av och miljön i den äldre delen av 
Agardhsgatan. Vidare konstateras att kvarteret för närvarande är fullt utbyggt, och att eventuell 
framtida ny bebyggelse ska regleras med q och i skala, proportioner och fasadmaterial anpassas till 
den äldre bebyggelsen utmed Agardhsgatan och Köpmansgatan. I dagsläget görs bedömningen att 
huset på Båtsmannen 6 i sig själv är relativt vanlig och inte har något större kulturhistoriskt 
egenvärde, men som det står i bevarandeprogrammet har den ett stöttande kulturmiljövärde. Vidare 
konstateras att huset på Båtsmannen 5 är i sin typ identisk med Båtsmannen 6 men hårdare 
ombyggd med skyltfönster vilket i princip är återställningsbart. 
 

 
 
 



 
Hur är det då möjligt att presentera rubr. planförslag som  
 
1 strider mot bevaringsplanen  
2. som innehåller en fastighet, Båtsmannen 6, som INTE fått plantillstånd 
 
Just närheten till det område kring Agardhsgatan gör att bebyggelsen på fastigheterna 4, 5 och Malen 
1:42 måste utformas så att de smälter in i omgivande bebyggelse så som det förutsättes i 
bevarandeprogrammet. 
Den föreslagna byggnationen kommer att upplevas som en enda stor koloss. Hela kvarteret blir 
bebyggt med två-tre våningar vilket KRAFTIGT avviker mot omgivningen.  Även den illustrerade 
byggnaden avviker kraftigt. Så kraftigt att den inte bör komma till stånd.  
 
Vi anser att området kan förtätas genom bebyggelse i 1 – två våningar, som större villabebyggelse, 
och som väl smälter in i området.  Att som här föreslås, bygga en för området enorm byggnadskropp, 
görs på det nya stationsområdet men i centrala Båstad hör det inte hemma. 
 
Hela planförslaget tyder på en tondövhet som saknar motstycke. Vi menar att planförslaget helt bör 
göras om och då ta fasta på på vilken plats det är beläget. 
 
Vi frågar oss vems intresse som skall vara styrande vid utformning av ett bostadsområde? 
 
Som vi alltid påpekar i våra remissvar bör en detaljerad presentation av planförslaget göras så att 
allmänheten har en möjlighet att sätta sig in i hur planen kan bli i verkligheten. 

 
 

 
Detta är den juridiska handling som ett beslut vilar på!!! vilket för en lekman är helt omöjligt att 
förstå. De presenterade illustrationerna är ju inte juridiskt bindande. 
 
Bifogar också bild och text från bevarandeprogrammet: 
 



 
 
 
Föreningen Gamla Båstads åsikt är 
 
Att  planförslaget återtas i sin helhet 
Att Båtsmannen 6 undantas 
Att byggnadshöjderna tas ner till 1 till 2 våningar 
Att ett ev. nytt planförslag tar fasta på platsen 
Att ett ev. nytt planförslag följer bevaringsplanens intentioner 
Att ett ev. nytt planförslag presenteras öppet på informationsmöte 

 för allmänheten på ett förståeligt sätt, 
 

Som vanligt i våra remissvar påpekar vi att remisstiden inte läggs över storhelger och sommar. Ännu 
har vi inte fått gehör för detta trots att det framförts de senaste två – tre åren. 
 
Som vanligt i våra remissvar för vi även fram att Båstad har unika förutsättningar med sin kontakt 
med havet och åsen. Även denna vår åsikt trotsas mer eller mindre i varje detaljplan som 
presenteras.  
 
Vi hävdar att Båstad de senaste 5 åren har förvandlats mer än på 50 år. Det medför ett stort ansvar 
för de som planerar och beslutar om hur Båstad skall utvecklas.  
 
För cirka 100 år sedan skedde också en stor utveckling i Båstad. En utveckling som grundades i 
platsens förutsättningar och den arkitektoniska utformningen.  Idag tycks det vara ohejdad 
optimering som är ledord för Båstads framtid. 
 
För styrelsen i Föreningen Gamla Båstad 
 
Gert Håkan Eriksson 
 
Info@gamlabastad.nu                                                            
Axelstorpsvägen 56 
269 42 BÅSTAD 

mailto:Info@gamlabastad.nu


Carina Ericsson - SV: Underrättelse om samråd - Detaljplan för Båtsmannen 5 mfl i 
Båstad, Båstads kommun. Utställd 191216 --200216

Från: Magnus Johansson <Magnus.Johansson@bjarekraft.se>
Till: Carina Ericsson <carina.ericsson@bastad.se>
Datum: 2020-01-13 13:59
Ärende: SV: Underrättelse om samråd - Detaljplan för Båtsmannen 5 mfl i Båstad, 

Båstads kommun. Utställd 191216 --200216
Bifogade filer: kv Båtsmannen 5 m.fl. Bjäre Kraft svar.pdf

Hej Carina

Översänder remissvar för kv. Båtsmannen 5 m.fl. för Bjäre Kraft.

Vänliga hälsningar

Magnus Johansson
Elnätsingenjör

Bjäre Kraft, Box 1054, 269 21 Båstad | magnus.johansson@bjarekraft.se
0431-45 70 08 | https://www.bjarekraft.se/

Från: Carina Ericsson <carina.ericsson@bastad.se> 
Skickat: den 12 december 2019 10:49
Till: Detaljplaner <Detaljplaner@bjarekraft.se>; utdelningsforbattringar@postnord.com; skanova
remisserjonkoping@teliacompany.com; diariecenter.region@trafikverket.se
Ämne: Underrättelse om samråd  Detaljplan för Båtsmannen 5 mfl i Båstad, Båstads kommun. Utställd 
191216 200216

Carina Ericsson
Administratör plan
Samhällsbyggnad
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carina.ericsson@bastad.se

Direkt: 0431-77330

Växel: 0431-77000

Webb: http://www.bastad.se

Postadress: Båstads kommun, 269 80 Båstad

Besöksadress: Vångavägen 2, Båstad
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Samhällsbyggnad 

     Båstad kommun 
     269 80 Båstad 
    
 

Granskning av detaljplan för kv. Båtsmannen 5, Båstad kommun, d.nr: B19-246 

 
Bjäre Kraft har granskat detaljplanen och kommit fram till begräsningar i elnätet som 
behöver tas hänsyn till: 
 
• Befintligt elnät inkl. nätstationer är inte dimensionerat för att kunna ansluta planerad 

byggnation enligt pågående detaljplan. Därför behöver plats reserveras för placering av 
ny nätstation inom detaljplanområdet genom att förslagsvis ett nytt E-område förs in i 
pågående detaljplan. Detta är avgörande för att ny byggnation inom fastigheten ska 
kunna anslutas till elnätet. 

 
• Bjäre Kraft kommer försörja den nya nätstationen genom förläggning av ny 

högspänningskabel till befintlig högspänningskabel som korsar Köpmansgatan vid 
Fridhemsvägen och vidare över Klinkehögsvägen, vilket innebär att vi kommer behöva 
korsa Tennisvägen för att skarva kabel vid någon av dessa korsningspunkter.  

 
• Inom detaljplanområdet finns el och slang för fiber nedgrävda. 

Befintliga elanslutningar är idag anslutna till kabelskåp inom planområdet.  

Eventuell förändring av fiber, kabelskåpsplaceringar och tillhörande elledningars läge 
utförs av Bjäre Kraft efter beställning, där beställaren bekostar en sådan åtgärd. 

 
Dessa punkter behöver tas i beaktande, och vi vill redan nu lyfta dessa för att tydliggöra 
eventuella kommande kostnader och att vid större åtgärder för Bjäre kraft tar dessa längre 
tid att genomföra. 
 
Vi vill även göra er uppmärksamma på att Bjäre Kraft har möjlighet att leverera 
bredbandsaccess till området i form av optisk fiberkabel. 
 
För övrigt finns inget att erinra mot planförslaget. 
 
 
 

 

  Med vänlig hälsning 

  Magnus Johansson 

Bjäre Kraft 

Box 1054, 269 21 Båstad 

Tel: 0431- 45 70 08 

E-post: magnus.johansson@bjarekraft.se 

Hemsida: www.bjarekraft.se 
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Båstads kommun 
Samhällsbyggnad 

Diarienummer B19-246 

BÅSTADS ICO\VIMUN 
Myndighatsnämnden 

2020 -02- 1 7 
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Betr. Båtsmannen 5 med flera fastigheter 

2020-02-15 

Som fastighetsägare till Båtsmannen 3 har vi tagit del av byggplanerna som finns för 
Båtsmannen 5 med flera fastigheter. 

Efter att noggrant ha studerat ritningarna upplever vi den totala volymen anslående sett ur 
vårt perspektiv. Vi tänker då på att vyn sedd från vår trädgård blir monumental och vi vill 
se en betydligt bättre anpassning till anslutande villabebyggelse. I praktiken blir det tre 
våningars höjd mot vår fastighet eftersom den glasade innergården är anpassad till 
trevåningsbebyggelsen utmed Köpmansgatan. Kontrasterna blir enorma och höjden måste 
anpassas bättre. Med tanke på den planerade höjden befarar vi en stor insyn i vår trädgård 
från fönster på byggnaden. 

En absolut invändning rör infarten till fastigheten. Eftersom avståndet mellan vårt hus och 
tomtgränsen är väldigt litet befarar vi att bilar kommer att stryka mycket tätt intill vårt 
hus. Det är till och med så nära att en sopbil eller varubil skulle kunna dra med sig delar av 
vårt tak, vilket också belyser det olämpliga i att ha sådan hantering där. Vi förutsätter att 
en outnyttjad yta ordnas intill den framtida gränslösningen så att inte körbanan sträcker 
sig alldeles intill denna. 

Vi förutsätter också att exploatören ordnar en acceptabel lösning med mur eller plank 
längs gränsen. 

Vidare vill vi säkerställa att infarten till garaget sker från Tennisvägen och inte från 
gårdssidan mot vår fastighet. 

Slutligen en stark reaktion angående en rivning av fastigheten Båtsmannen 6. Den ingår 
inte som en del i konceptet och en rivning kan starkt ifrågasättas, inte minst i dessa tider 
av miljödebatt och tillvaratagande av gammalt. Huset utgör idag en fin början på 
Agardhsgatan och vi är garanterat inte de enda båstadborna och turisterna som tycker att 
det vore mycket illa att riva detta. Tänk efter, är det verkligen den intetsägande inritade 
byggnaden vi båstadbor och andra för all överskådlig tid ska få se främst i raden av fina hus 
på Agardhsgatan? Som det hänvisas till i bevarandeplanen så har byggnaderna inom 
Båtsmannen 1 och 6 betydelse för intrycket av och miljön i den äldre delen av 
Agardhsgatan. Vi undrar varför detta ändras nu? 

En annan fråga är varför inte denna process äger rum sommartid när fler människor i en 
sommarort som Båstad har möjlighet att yttra sig? 

Båstad 2020-02-15 

/3/rtlt io;;~ 
Patrik Broberg • Marianne Malm 

Tennisvägen 30, 269 33 Båstad 

Båtsmannen 3 

Diarienummer B19-246 



  Remissvar
   
 

 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, entré AA, Org nr: 556765-3786, www.nsva.se 
 

 

Datum: 2020-02-17 
Diarienr NSVA: BÅ 19/00072 
Diarienr Båstads kommun:  
Handläggare: B19-246 
 

Synpunkter på samrådshandling avseende ny detaljplan för kv Båtsmannen 5 
m.fl 

Fastigheterna ligger inom verksamhetsområdet för kommunal dagvattenhantering. NSVA ser mycket 
positivt på att dagvatten fördröjs och renas nära källan, men vill påpeka at det idag inte finns lagstöd 
för i PBL för att föreskriva att dagvatten ska tas om hand lokalt.  
 
Den kulverterade bäck har eventuellt blivit omledd redan på 80-talet med ny sträcking i 
Köpmansgatan istället för över Båtsmannen 5. En kontroll av brunnar för att säkerställa att så är fallet 
behöver göras innan granskningsskedet. 
 
 
I övrigt har NSVA inget att erinra.  

 
 
NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
 
Sara Borglin 

VA-ingenjör 

 



Carina Ericsson - Vd: Att: Samhällsbyggnad/ Kv Båtsmannen

Från: Båstads Kommun
Till: samhallsbyggnad
Datum: 2020-02-17 07:43
Ärende: Vd: Att: Samhällsbyggnad/ Kv Båtsmannen

Tjänstgörande registrator
Kommunkansliet

E-post: bastads.kommun@bastad.se
Växel: 0431-770 00
Webb: http://www.bastad.se
Post- och besöksadress: Vångavägen 2, 269 80 BÅSTAD

>>> Kristina Digman <kristina.digman@gmail.com> 2020-02-16 12:48 >>>
Vi ställer oss helt bakom Föreningen Gamla Båstads remissvar angående Båtsmannen 4, 5, 6 och Malen 
1:42.

Vi vill dessutom påpeka följande:

Utställning och visualisering:

Vi anser en tredimensionell genomarbetad och detaljerad visuell beskrivning vid exploatering och 
nybyggnation i historiskt betydelsefulla delar av kommunens tätorter bör vara ett absolut krav. 
Modell ska ställas ut på kommunhus eller bibliotek. Invånare får på så sätt möjlighet att förstå hur 
nybyggnationen kommer att påverka gatubilden och också lämna synpunkter.

Planförslagets enstaka översiktsbilder - alla från samma vinkel ger dålig förståelse för hur gatubild 
påverkas och för hur de färdiga byggnaderna är tänkta att flyta över i Agardhsgatan.

Vi uppfattar det som vilseledande att utställningstiden pågår enligt kungörelsen mellan 2019-12-16 - 
2020-12-16.
Men att synpunkter ska vara inlämnade senast 2020-02-16.

Citat från boverket / Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 24-26 §§

"Den som vill lämna synpunkter på det utställda/kungjorda planförslaget ska göra detta skriftligen. 
Synpunkterna ska lämnas till kommunen inom den tid som kungörelsen anger att 
utställningen/granskningen pågår.”
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Samhällsbyggnad 
Båstads Kommun 
269 80 Båstad 
 
 
Remissvar angående Båtsmannen4, 5, 6 och Malen 1:42 
 
I planbeskedet beskrivs Båtsmannen 4, 5 och Malen 1:42 och det är dessa fastigheter beslutet 
omfattar.  
Trots detta presenteras ett detaljplaneförslag som även omfattar en nyligen renoverad byggnad, 
Båtsmannen 6, som i bevaringsplanen betecknas som värdefullt med sitt stöttande kulturvärde intill 
området kring Agardhsgatan.  
 
I bevarandeplanen konstateras att vid kvarteret mynnar Agardhsgatan i Köpmansgatan och att 
byggnaderna närmast dessa två gator är uppförda under tidigt 1900-tal samt att övrig bebyggelse i 
kvarteret är yngre. Vidare bedöms i bevarandeprogrammet att byggnaderna inom Båtsmannen 1 
och 6 utmed Köpmansgatan ha betydelse för intrycket av och miljön i den äldre delen av 
Agardhsgatan. Vidare konstateras att kvarteret för närvarande är fullt utbyggt, och att eventuell 
framtida ny bebyggelse ska regleras med q och i skala, proportioner och fasadmaterial anpassas till 
den äldre bebyggelsen utmed Agardhsgatan och Köpmansgatan. I dagsläget görs bedömningen att 
huset på Båtsmannen 6 i sig själv är relativt vanlig och inte har något större kulturhistoriskt 
egenvärde, men som det står i bevarandeprogrammet har den ett stöttande kulturmiljövärde. Vidare 
konstateras att huset på Båtsmannen 5 är i sin typ identisk med Båtsmannen 6 men hårdare 
ombyggd med skyltfönster vilket i princip är återställningsbart. 
 

 
 
 



 
Hur är det då möjligt att presentera rubr. planförslag som  
 
1 strider mot bevaringsplanen  
2. som innehåller en fastighet, Båtsmannen 6, som INTE fått plantillstånd 
 
Just närheten till det område kring Agardhsgatan gör att bebyggelsen på fastigheterna 4, 5 och Malen 
1:42 måste utformas så att de smälter in i omgivande bebyggelse så som det förutsättes i 
bevarandeprogrammet. 
Den föreslagna byggnationen kommer att upplevas som en enda stor koloss. Hela kvarteret blir 
bebyggt med två-tre våningar vilket KRAFTIGT avviker mot omgivningen.  Även den illustrerade 
byggnaden avviker kraftigt. Så kraftigt att den inte bör komma till stånd.  
 
Vi anser att området kan förtätas genom bebyggelse i 1 – två våningar, som större villabebyggelse, 
och som väl smälter in i området.  Att som här föreslås, bygga en för området enorm byggnadskropp, 
görs på det nya stationsområdet men i centrala Båstad hör det inte hemma. 
 
Hela planförslaget tyder på en tondövhet som saknar motstycke. Vi menar att planförslaget helt bör 
göras om och då ta fasta på på vilken plats det är beläget. 
 
Vi frågar oss vems intresse som skall vara styrande vid utformning av ett bostadsområde? 
 
Som vi alltid påpekar i våra remissvar bör en detaljerad presentation av planförslaget göras så att 
allmänheten har en möjlighet att sätta sig in i hur planen kan bli i verkligheten. 

 
 

 
Detta är den juridiska handling som ett beslut vilar på!!! vilket för en lekman är helt omöjligt att 
förstå. De presenterade illustrationerna är ju inte juridiskt bindande. 
 
Bifogar också bild och text från bevarandeprogrammet: 
 



Föreningen Gamla Båstads åsikt är 

Att planförslaget återtas i sin helhet 
Att Båtsmannen 6 undantas 
Att byggnadshöjderna tas ner till 1 till 2 våningar 
Att ett ev. nytt planförslag tar fasta på platsen 
Att ett ev. nytt planförslag följer bevaringsplanens intentioner 
Att ett ev. nytt planförslag presenteras öppet på informationsmöte 

 för allmänheten på ett förståeligt sätt, 

Som vanligt i våra remissvar påpekar vi att remisstiden inte läggs över storhelger och sommar. Ännu 
har vi inte fått gehör för detta trots att det framförts de senaste två – tre åren. 

Som vanligt i våra remissvar för vi även fram att Båstad har unika förutsättningar med sin kontakt 
med havet och åsen. Även denna vår åsikt trotsas mer eller mindre i varje detaljplan som 
presenteras.  

Vi hävdar att Båstad de senaste 5 åren har förvandlats mer än på 50 år. Det medför ett stort ansvar 
för de som planerar och beslutar om hur Båstad skall utvecklas.  

För cirka 100 år sedan skedde också en stor utveckling i Båstad. En utveckling som grundades i 
platsens förutsättningar och den arkitektoniska utformningen.  Idag tycks det vara ohejdad 
optimering som är ledord för Båstads framtid. 

För styrelsen i Föreningen Gamla Båstad 

Gert Håkan Eriksson 

Info@gamlabastad.nu     
Axelstorpsvägen 56 
269 42 BÅSTAD 

mailto:Info@gamlabastad.nu


Carina Ericsson - Fwd: Synpunkter på Detaljplan för Kv.Båtsmannen 5 m.fl, Båstad 
Kommun  Diarie nr B19-246

Från: Olof Selldén <olof.sellden@bastad.se>
Till: Camilla Nermark; Carina.Ericsson@bastad.se
Datum: 2020-02-16 18:07
Ärende: Fwd: Synpunkter på Detaljplan för Kv.Båtsmannen 5 m.fl, Båstad Kommun  

Diarie nr B19-246
Bifogade filer: Remissvar angående Båtsmannen4, 5, 6 och Malen 1-42 Synpunkter på

Detaljplan för Kv.Båtsmannen 5 m.fl, Båstad KommunDiarie nr B19-
246 .pages; image0.jpeg

Från: "Malena Digman" <malenadigman@gmail.com>
Datum: 16 februari 2020 16:46:54 CET
Till: "kundcenter Kundcenter" <info@bastad.se>, Olof Selldén 
<olof.sellden@bastad.se>
Ämne: Synpunkter på Detaljplan för Kv.Båtsmannen 5 m.fl, Båstad 
Kommun  Diarie nr B19-246

Samhällsbyggnad
Båstad Kommun

269 80 Båstad

Synpunkter på Detaljplan för Kv.Båtsmannen 5 m.fl, Båstad Kommun

Diarie nr B19-246

Jag vill härmed protestera mot denna, för Båstads hjärta, i högsta grad omvälvande detaljplaneändring. Föreslagna 
massiva byggnation och icke anpassade siluett kommer att förändra och förfula det centrala Båstad enormt mycket.

Gör om och anpassa till bevaringsplanen för området som är antagen demokratiskt av kommunstyrelsen.

Gör sedan en riktig tredimensionell modell där man får uppfattning om skalor och proportioner i förhållande till kvarteren 
ikring. Ställ ut så att även en lekman kan förstå vad som planeras.
Förslagsvis utan sk VR-hjälm som kommunen hänvisar till på sin hemsida. Hur många av oss berörda har en sådan att 
tillgå?
http://www.bastad.se/vandra-runt-i-en-3d-modell-bland-nybyggnationer/

På kommunens kungörelse för Detaljplan för Kv Båtsmannen står utställningstid 2019-12-16 - 2020-12-16. 
Enl Plan och bygglagen ska synpunker lämnas inom den tid som utställningen pågår. Vi förutsätter att kommunen följer 
Plan och Bygglagen. Se bif anslag från Båstad Kommun nedan.

Jag ställer mig f.ö helt bakom Föreningen Gamla Båstads remissvar angående Båtsmannen 4,5,6 och Malen 1:42. 

Båstad den 16 februari 2020
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Malena Digman
Agardhsgatan 43

269 33 Båstad

Ägare Musslan 13 + Musslan 14
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Samhällsbyggnad 
Båstads Kommun 
269 80 Båstad 

Remissvar angående Båtsmannen4, 5, 6 och Malen 1:42 

I planbeskedet beskrivs Båtsmannen 4, 5 och Malen 1:42 och det är dessa fastigheter beslutet 
omfattar.  
Trots detta presenteras ett detaljplaneförslag som även omfattar en nyligen renoverad byggnad, 
Båtsmannen 6, som i bevaringsplanen betecknas som värdefullt med sitt stöttande kulturvärde intill 
området kring Agardhsgatan.  

I bevarandeplanen konstateras att vid kvarteret mynnar Agardhsgatan i Köpmansgatan och att 
byggnaderna närmast dessa två gator är uppförda under tidigt 1900-tal samt att övrig bebyggelse i 
kvarteret är yngre. Vidare bedöms i bevarandeprogrammet att byggnaderna inom Båtsmannen 1 
och 6 utmed Köpmansgatan ha betydelse för intrycket av och miljön i den äldre delen av 
Agardhsgatan. Vidare konstateras att kvarteret för närvarande är fullt utbyggt, och att eventuell 
framtida ny bebyggelse ska regleras med q och i skala, proportioner och fasadmaterial anpassas till 
den äldre bebyggelsen utmed Agardhsgatan och Köpmansgatan. I dagsläget görs bedömningen att 
huset på Båtsmannen 6 i sig själv är relativt vanlig och inte har något större kulturhistoriskt 
egenvärde, men som det står i bevarandeprogrammet har den ett stöttande kulturmiljövärde. Vidare 
konstateras att huset på Båtsmannen 5 är i sin typ identisk med Båtsmannen 6 men hårdare 
ombyggd med skyltfönster vilket i princip är återställningsbart. 



Hur är det då möjligt att presentera rubr. planförslag som 

1 strider mot bevaringsplanen 
2. som innehåller en fastighet, Båtsmannen 6, som INTE fått plantillstånd 

Just närheten till det område kring Agardhsgatan gör att bebyggelsen på fastigheterna 4, 5 och Malen 
1:42 måste utformas så att de smälter in i omgivande bebyggelse så som det förutsättes i 
bevarandeprogrammet. 
Den föreslagna byggnationen kommer att upplevas som en enda stor koloss. Hela kvarteret blir 
bebyggt med två-tre våningar vilket KRAFTIGT avviker mot omgivningen.  Även den illustrerade 
byggnaden avviker kraftigt. Så kraftigt att den inte bör komma till stånd.  

Vi anser att området kan förtätas genom bebyggelse i 1 – två våningar, som större villabebyggelse, 
och som väl smälter in i området.  Att som här föreslås, bygga en för området enorm byggnadskropp, 
görs på det nya stationsområdet men i centrala Båstad hör det inte hemma. 

Hela planförslaget tyder på en tondövhet som saknar motstycke. Vi menar att planförslaget helt bör 
göras om och då ta fasta på på vilken plats det är beläget. 

Vi frågar oss vems intresse som skall vara styrande vid utformning av ett bostadsområde? 

Som vi alltid påpekar i våra remissvar bör en detaljerad presentation av planförslaget göras så att 
allmänheten har en möjlighet att sätta sig in i hur planen kan bli i verkligheten. 

Detta är den juridiska handling som ett beslut vilar på!!! vilket för en lekman är helt omöjligt att 
förstå. De presenterade illustrationerna är ju inte juridiskt bindande. 

Bifogar också bild och text från bevarandeprogrammet: 



Föreningen Gamla Båstads åsikt är 

Att planförslaget återtas i sin helhet 
Att Båtsmannen 6 undantas 
Att byggnadshöjderna tas ner till 1 till 2 våningar 
Att ett ev. nytt planförslag tar fasta på platsen 
Att ett ev. nytt planförslag följer bevaringsplanens intentioner 
Att ett ev. nytt planförslag presenteras öppet på informationsmöte 

 för allmänheten på ett förståeligt sätt, 

Som vanligt i våra remissvar påpekar vi att remisstiden inte läggs över storhelger och sommar. Ännu 
har vi inte fått gehör för detta trots att det framförts de senaste två – tre åren. 

Som vanligt i våra remissvar för vi även fram att Båstad har unika förutsättningar med sin kontakt 
med havet och åsen. Även denna vår åsikt trotsas mer eller mindre i varje detaljplan som 
presenteras.  

Vi hävdar att Båstad de senaste 5 åren har förvandlats mer än på 50 år. Det medför ett stort ansvar 
för de som planerar och beslutar om hur Båstad skall utvecklas.  

För cirka 100 år sedan skedde också en stor utveckling i Båstad. En utveckling som grundades i 
platsens förutsättningar och den arkitektoniska utformningen.  Idag tycks det vara ohejdad 
optimering som är ledord för Båstads framtid. 

För styrelsen i Föreningen Gamla Båstad 

Gert Håkan Eriksson 

Info@gamlabastad.nu     
Axelstorpsvägen 56 
269 42 BÅSTAD 

mailto:Info@gamlabastad.nu


Carina Ericsson - Vd: Till Samhällsbyggnad/Kv Båtsmannen

Från: Båstads Kommun
Till: samhallsbyggnad
Datum: 2020-02-17 07:44
Ärende: Vd: Till Samhällsbyggnad/Kv Båtsmannen

Tjänstgörande registrator
Kommunkansliet

E-post: bastads.kommun@bastad.se
Växel: 0431-770 00
Webb: http://www.bastad.se
Post- och besöksadress: Vångavägen 2, 269 80 BÅSTAD

>>> Maria Digman-Lotand <maria.digman@gmail.com> 2020-02-16 16:13 >>>
Samhällsbyggnad
Båstad Kommun
Diarie nr B19-246

Synpunkter på Detaljplan för Kv Båtsmannen5 m fl. Båstads Kommun

Jag ställer mig helt bakom Föreningen Gamla Båstads remissvar ang Båtsmannen 4,5,6 och Malen 1:42.

Det är svårt att få en uppfattning om hur gatubild påverkas och för mig ser byggnaderna mycket stora 
och massiva ut och passar absolut inte in i Båstad.
Jag tycker att för alla projekt som påverkar historiska miljöer ska tydliga modeller och detaljerade 
presentationer som ska finnas på kommunhuset eller bibliotek så att alla kan bilda sig en uppfattning 
och lämna synpunkter.

Vidare så är det vilseledande att enligt kungörelsen så pågår utställningen till 2020-12-16 men att 
synpunkter ska lämnas senast 2020-02-16. Enligt Boverkets hemsida, plan och bygglagen, får man 
lämna synpunkter så länge utställningen pågår.

Båstad den 16 februari

Maria Digman Lotand
Agardhsgatan 49
Båstad
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Samhällsbyggnad 
Båstads Kommun 
269 80 Båstad 

Remissvar angående Båtsmannen4, 5, 6 och Malen 1:42 

I planbeskedet beskrivs Båtsmannen 4, 5 och Malen 1:42 och det är dessa fastigheter beslutet 
omfattar.  
Trots detta presenteras ett detaljplaneförslag som även omfattar en nyligen renoverad byggnad, 
Båtsmannen 6, som i bevaringsplanen betecknas som värdefullt med sitt stöttande kulturvärde intill 
området kring Agardhsgatan.  

I bevarandeplanen konstateras att vid kvarteret mynnar Agardhsgatan i Köpmansgatan och att 
byggnaderna närmast dessa två gator är uppförda under tidigt 1900-tal samt att övrig bebyggelse i 
kvarteret är yngre. Vidare bedöms i bevarandeprogrammet att byggnaderna inom Båtsmannen 1 
och 6 utmed Köpmansgatan ha betydelse för intrycket av och miljön i den äldre delen av 
Agardhsgatan. Vidare konstateras att kvarteret för närvarande är fullt utbyggt, och att eventuell 
framtida ny bebyggelse ska regleras med q och i skala, proportioner och fasadmaterial anpassas till 
den äldre bebyggelsen utmed Agardhsgatan och Köpmansgatan. I dagsläget görs bedömningen att 
huset på Båtsmannen 6 i sig själv är relativt vanlig och inte har något större kulturhistoriskt 
egenvärde, men som det står i bevarandeprogrammet har den ett stöttande kulturmiljövärde. Vidare 
konstateras att huset på Båtsmannen 5 är i sin typ identisk med Båtsmannen 6 men hårdare 
ombyggd med skyltfönster vilket i princip är återställningsbart. 



Hur är det då möjligt att presentera rubr. planförslag som 

1 strider mot bevaringsplanen 
2. som innehåller en fastighet, Båtsmannen 6, som INTE fått plantillstånd 

Just närheten till det område kring Agardhsgatan gör att bebyggelsen på fastigheterna 4, 5 och Malen 
1:42 måste utformas så att de smälter in i omgivande bebyggelse så som det förutsättes i 
bevarandeprogrammet. 
Den föreslagna byggnationen kommer att upplevas som en enda stor koloss. Hela kvarteret blir 
bebyggt med två-tre våningar vilket KRAFTIGT avviker mot omgivningen.  Även den illustrerade 
byggnaden avviker kraftigt. Så kraftigt att den inte bör komma till stånd.  

Vi anser att området kan förtätas genom bebyggelse i 1 – två våningar, som större villabebyggelse, 
och som väl smälter in i området.  Att som här föreslås, bygga en för området enorm byggnadskropp, 
görs på det nya stationsområdet men i centrala Båstad hör det inte hemma. 

Hela planförslaget tyder på en tondövhet som saknar motstycke. Vi menar att planförslaget helt bör 
göras om och då ta fasta på på vilken plats det är beläget. 

Vi frågar oss vems intresse som skall vara styrande vid utformning av ett bostadsområde? 

Som vi alltid påpekar i våra remissvar bör en detaljerad presentation av planförslaget göras så att 
allmänheten har en möjlighet att sätta sig in i hur planen kan bli i verkligheten. 

Detta är den juridiska handling som ett beslut vilar på!!! vilket för en lekman är helt omöjligt att 
förstå. De presenterade illustrationerna är ju inte juridiskt bindande. 

Bifogar också bild och text från bevarandeprogrammet: 



Föreningen Gamla Båstads åsikt är 

Att planförslaget återtas i sin helhet 
Att Båtsmannen 6 undantas 
Att byggnadshöjderna tas ner till 1 till 2 våningar 
Att ett ev. nytt planförslag tar fasta på platsen 
Att ett ev. nytt planförslag följer bevaringsplanens intentioner 
Att ett ev. nytt planförslag presenteras öppet på informationsmöte 

 för allmänheten på ett förståeligt sätt, 

Som vanligt i våra remissvar påpekar vi att remisstiden inte läggs över storhelger och sommar. Ännu 
har vi inte fått gehör för detta trots att det framförts de senaste två – tre åren. 

Som vanligt i våra remissvar för vi även fram att Båstad har unika förutsättningar med sin kontakt 
med havet och åsen. Även denna vår åsikt trotsas mer eller mindre i varje detaljplan som 
presenteras.  

Vi hävdar att Båstad de senaste 5 åren har förvandlats mer än på 50 år. Det medför ett stort ansvar 
för de som planerar och beslutar om hur Båstad skall utvecklas.  

För cirka 100 år sedan skedde också en stor utveckling i Båstad. En utveckling som grundades i 
platsens förutsättningar och den arkitektoniska utformningen.  Idag tycks det vara ohejdad 
optimering som är ledord för Båstads framtid. 

För styrelsen i Föreningen Gamla Båstad 

Gert Håkan Eriksson 

Info@gamlabastad.nu     
Axelstorpsvägen 56 
269 42 BÅSTAD 

mailto:Info@gamlabastad.nu
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Angående diarienummer BJ 9-246 

.&1~(1~ 
Vi ställer oss helt bakonyörerr\ngen Gamla Båstads remissvar angående Båtsmannen 4, 5, 6 och Malen 
1:42. 

Vi vill dessutom påpeka följande: 

Utställning och visualisering: 

Vi anser en tredimensionell genomarbetad och detaljerad visuell beskrivning vid exploatering och 
nybyggnation i historiskt betydelsefulla delar av kommunens tätorter bör vara ett absolut krav. 

Modell ska ställas ut på kommunhus eller bibliotek. Invånare får på så sätt möjlighet att förstå hur 
nybyggnationen kommer att påverka gatubilden och också lämna synpunkter. 

Planförslagets enstaka översiktsbilder - alla från samma vinkel ger dålig förståelse för hur gatubild 
påverkas och för hur de färdiga byggnaderna är tänkta att flyta över i Agardhsgatan. 

Tid för inlämning av synpunkter 

Vi uppfattar det som vilseledande att utställningstiden pågår enligt kungörelsen mellan 2019-12-16 -
2020-12-16. 

Men att synpunkter ska vara inlämnade senast 2020-02-16. 

"Den som vill lämna synpunkter på det utställda/kungjorda planförslaget ska göra detta skriftligen. 
Synpunkterna ska lämnas till kommunen inom den tid som kungörelsen anger att 
utstäl In ingen/granskningen pågår." 

Med vänliga hälsningar 
Fredrik Emilson och Nina Digman 
Killebacken 7 
269 33 Båstad 
Verksamma på Agardhsgatan i Båstad. 



Samhällsbyggnad 
Båstads Kommun 
269 80 Båstad 

Remissvar angående Båtsmannen4, 5, 6 och Malen 1 :42 

I planbeskedet beskrivs Båtsmannen 4, 5 och Malen 1 :42 och det är dessa fastigheter 
beslutet omfattar. 
Trots detta presenteras ett detaljplaneförslag som även omfattar en nyligen renoverad 
byggnad, Båtsmannen 6, som i bevaringsplanen betecknas som värdefullt med sitt 
stöttande kulturvärde intill området kring Agardhsgatan. 

I bevarandeplanen konstateras att vid kvarteret mynnar Agardhsgatan i Köpmansgatan och 
att byggnaderna närmast dessa två gator är uppförda under tidigt 1900-tal samt att övrig 
bebyggelse i kvarteret är yngre. Vidare bedöms i bevarandeprogrammet att 
byggnaderna inom Båtsmannen 1 och 6 utmed Köpmansgatan ha betydelse för 
intrycket av och miljön i den äldre delen av Agardhsgatan. Vidare konstateras att 
kvarteret för närvarande är fullt utbyggt, och att eventuell framtida ny bebyggelse ska 
regleras med q och i skala, proportioner och fasadmaterial anpassas tHL den äldre 
bebyggelsen utmed Agardhsgatan och Köpmansgatan. I dagsläget görs bedömningen att 
huset på Båtsmannen 6 i sig själv är relativt vanlig och inte har något större 
kulturhistoriskt egenvärde, men som det står i bevarandeprogrammet har den ett 
stöttande kulturmiljövärde. Vidare konstateras att huset på Båtsmannen 5 är i sin typ 
identisk med Båtsmannen 6 men hårdare ombyggd med skyltfönster vilket i princip är 
återstäl Ini ngsbart. 



Hur är det då möjligt att presentera rubr. planförslag som 

1 strider mot bevaringsplanen 
2. som innehåller en fastighet, Båtsmannen 6, som INTE fått 
plantillstånd 

Just närheten till det område kring Agardhsgatan gör att bebyggelsen på fastigheterna 4, 5 
och Malen 1 :42 måste utformas så att de smälter in i omgivande bebyggelse så som det 
förutsättes i bevarandeprogrammet. 
Den föreslagna byggnationen kommer att upplevas som en enda stor koloss. Hela kvarteret 
blir bebyggt med två-tre våningar vilket KRAFTIGT avviker mot omgivningen. Även den 
illustrerade byggnaden avviker kraftigt. Så kraftigt att den inte bör komma till stånd. 

Vi anser att området kan förtätas genom bebyggelse i 1 - två våningar, som större 
villabebyggelse, och som väl smälter in i området. Att som här föreslås, bygga en för 
området enorm byggnadskropp, görs på det nya stationsområdet men i centrala Båstad hör 
det inte hemma. 

Hela planförslaget tyder på en tondövhet som saknar motstycke. Vi menar att planförslaget 
helt bör göras om och då ta fas ta på på vilken plats det är beläget. 

Vi frågar oss vems intresse som skall vara styrande vid utformning av ett bostadsområde? 

Som vi alltid påpekar i våra remissvar bör en detaljerad presentation av planförslaget göras 
så att allmänheten har en möjlighet att sätta sig in i hur planen kan bli i verkligheten. 

Detta är den juridiska handling som ett beslut vilar på!!! vilket för en lekman är helt 
omöjligt att förstå. De presenterade illustrationerna är ju inte juridiskt bindande. 

Bifogar också bild och text från bevarandeprogrammet: 



Föreningen Gamla Båstads åsikt är 

Att planförslaget återtas i sin helhet 
Att Båtsmannen 6 undantas 
Att byggnadshöjderna tas ner till 1 till 2 våningar 
Att ett ev. nytt planförslag tar fasta på platsen 
Att ett ev. nytt planförslag följer bevaringsplanens intentioner 
Att ett ev. nytt planförslag presenteras öppet på informationsmöte 

för allmänheten på ett förståeligt sätt, 

Som vanligt i våra remissvar påpekar vi att remisstiden inte läggs över storhelger och 
sommar. Ännu har vi inte fått gehör för detta trots att det framförts de senaste två - tre 
åren. 

Som vanligt i våra remissvar för vi även fram att Båstad har unika förutsättningar med sin 
kontakt med havet och åsen. Även denna vår åsikt trotsas mer eller mindre i varje 
detaljplan som presenteras. 

Vi hävdar att Båstad de senaste 5 åren har förvandlats mer än på 50 år. Det medför ett 
stort ansvar för de som planerar och beslutar om hur Båstad skall utvecklas. 

För cirka 100 år sedan skedde också en stor utveckling i Båstad. En utveckling som 
grundades i platsens förutsättningar och den arkitektoniska utformningen. Idag tycks det 
vara ohejdad optimering som är ledord för Båstads framtid. 

För styrelsen i Föreningen Gamla Båstad 

Gert Håkan Eriksson 

lnfo@gamlabastad.nu 
Axelstorpsvägen 56 
269 42 BÅSTAD 
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Reflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. 
fastigheter 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl. är 
de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 
kommer att bli av avsevärd höjd. Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor för området. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken på byggnaden. Det finns i dessa delar ingen 
samstämmighet mot den äldre bebyggelsen, vilket kommer att påverka områdets historiska 
skepnad. Båstad är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta dessa band 
och därmed förändra Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man 
som boende värdesätter i byn . 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid . 
Jag har räknat till sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte 
längre kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bymiljö, denna bör vi värna 

om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken. 
Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är det det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för kommunen. Även här bör effekterna av detta 
diskuteras. 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 
på en samverkan mellan boende, byggherre och kommun. 

/,t,, / 
Båstad den % -~ cJ 

f}/l61t////t;:J ;k'/l/&/ t/ 1 

(JIJ2//;J::t,?./ !/~ "/ 11/}'c_· !~LI 
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Carina Ericsson - VB: Diarienummer B19-246 [2020KCM705]

Från: "info@bastad.se" <info@bastad.se>
Till: <samhallsbyggnad@bastad.se>
Datum: 2020-02-17 10:08
Ärende: VB: Diarienummer B19-246 [2020KCM705]
Kopia: "Camilla Nermark" <camilla.nermark@bastad.se>

Hej,
Se nedan,
Hälsningar,
Susanne/Kundcenter

Från: Kit Emilson <kitemi1@icloud.com>
Skickat: den 16 februari 2020 22:35
Till: Bastads kommun <info@bastad.se>
Ämne: Diarienummer B19246
Erinran planförslag för Kv Båtsmannen 5 m fl. 

Diarienummer  B19-246

Härmed framförs följande synpunkter på detaljplan för Kv. Båtsmannen 5 och mark inom de historiska delarna av 
Båstads tätort.

Bristfällig tillgänglighet, visualisering och felaktiga tidsangivelser:

Samrådshandlingarna har varit svårtillgängliga på kommunens hemsida. De har inte heller stått att finna bland aktuella ärenden 
på första sidan.

För åtkomst till handlingarna krävs ett flertal klick bland inte helt självklara underrubriker.  

Utställning av handlingar är satt från 16 dec 2019 - 16 dec 2020.  Dock är svarstiden satt till den 16 februari. Hur rimmar detta? 
Vi förutsätter att svar inkomna efter den 16 februari 2020 också beaktas p g a detta. 

Formuleringen kring diarienummer är ofullständig.

Dessutom framgår inte att det går att maila in svar och till vilken mailadress erinran ska skickas.

Planförslagets enstaka översiktsbilder - alla från samma vinkel ger dålig förståelse för hur gatubild påverkas och för hur de 
färdiga byggnaderna är tänkta att flyta över i Agardhsgatan.

Bevarandeplan:

I planförslaget för KV Båtsmannen 5 kan vi konstatera att man hänvisar till gällande Bevarandeplan för bebyggelse i 
tätorten. ”….framtida nybebyggelse skall regleras med q och i skala, proportioner och fasadmaterial anpassas till den äldre 
bebyggelsen utmed Agardhsgatan och Köpmansgatan” Planförslaget tar dock inte nämnvärt  hänsyn till denna formulering. 

Sida 1 av 2

2020-02-17file:///C:/Users/careri3/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5E4A66B8BASTAD-ADM...
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Bevarandeplanen är avsedd att användas som stöd vid planläggningen. Planförslaget för exploateringen av Båtsmannen 5 
påverkar mynningen till Båstads signaturgata - Agardhsgatan och fastslagna bevarandevärden bör därför beaktas. 

Båtsmannen s:1 och 6:

Beslut om plantillstånd fattades den 4 juni 2019. ”Planområdet är beläget i centrala Båstad och omfattar fastigheterna 
Båtsmannen 4, 5 och Malen 1:42 samt del av Båstad 109:2, se nedanstående bild. Planområdet avgränsas av Köpmansgatan i 
väster och söder, Tennisvägen i öst och nordost samt befintlig bebyggelse i norr. Planområdet omfattar cirka 0,3 ha (3 200 
kvm)”

Fastigheter Båtsmannen s:1 och 6 ingår inte planområdet. Planområdet överensstämmer därmed inte med plantillståndet. Det 
har i samrådshandlingarna utökats till 3600 kvm. Byggnader finns inritade på fastigheter som inte omfattas av plantillstånd.

Med vänlig hälsning

Kit Emilsson

Kungsbergsvägen 29

26936 Båstad

Sida 2 av 2
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Reflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. 
fastigheter 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl. är 
de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 
kommer att bli av avsevärd höjd . Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor för området. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken på byggnaden. Det finns i dessa delar ingen 
samstämmighet mot den äldre bebyggelsen, vilket kommer att påverka områdets historiska 
skepnad. Båstad är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta dessa band 
och därmed förändra Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man 
som boende värdesätter i byn . 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid. 
Jag har räknat till sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte 
längre kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bymiljö, denna bör vi värna 
om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken. 
Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är det det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för kommunen. Även här bör effekterna av detta 
diskuteras. 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 

på en samverkan mellan boende, byggherre och kommun . 

Båstad den // //l ~ (}1J 



Carina Ericsson - VB: Remissvar Båtsmannen 5 m fl Diarie B 19-246 [2020KCM696]

Från: "info@bastad.se" <info@bastad.se>
Till: <samhallsbyggnad@bastad.se>
Datum: 2020-02-17 09:53
Ärende: VB: Remissvar Båtsmannen 5 m fl Diarie B 19-246 [2020KCM696]
Kopia: "Camilla Nermark" <camilla.nermark@bastad.se>
Bifogade filer: image001.jpg; Båtsmannan 5 m fl200216.pdf

Hej,
Se nedan.
Hälsningar,
Susanne/Kundcenter

Från: ghe@bjarenet.com
Skickat: den 16 februari 2020 15:13
Till: Bastads kommun <info@bastad.se>
Ämne: Remissvar Båtsmannen 5 m fl Diarie B 19246

Önskar mottagningskvitto.

Hälsningar
Föreningen Gamla Båstad
Gert Håkan Eriksson

info@gamlabastad.nu

Sida 1 av 1
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/�ďĞǀĂƌĂŶĚĞƉůĂŶĞŶ�ŬŽŶƐƚĂƚĞƌĂƐ�ĂƩ�ǀŝĚ�ŬǀĂƌƚĞƌĞƚ�ŵǇŶŶĂƌ��ŐĂƌĚŚƐŐĂƚĂŶ�ŝ�<ƂƉŵĂŶƐŐĂƚĂŶ�ŽĐŚ�ĂƩ�
ďǇŐŐŶĂĚĞƌŶĂ�ŶćƌŵĂƐƚ�ĚĞƐƐĂ�ƚǀĊ�ŐĂƚŽƌ�ćƌ�ƵƉƉĨƂƌĚĂ�ƵŶĚĞƌ�ƟĚŝŐƚ�ϭϵϬϬ-ƚĂů�ƐĂŵƚ�ĂƩ�ƂǀƌŝŐ�ďĞďǇŐŐĞůƐĞ�
ŝ�ŬǀĂƌƚĞƌĞƚ�ćƌ�ǇŶŐƌĞ͘�sŝĚĂƌĞ�ďĞĚƂŵƐ�ŝ�ďĞǀĂƌĂŶĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ�ĂƩ�ďǇŐŐŶĂĚĞƌŶĂ�ŝŶŽŵ��ĊƚƐŵĂŶͲ
ŶĞŶ�ϭ�ŽĐŚ�ϲ�ƵƚŵĞĚ�<ƂƉŵĂŶƐŐĂƚĂŶ�ŚĂ�ďĞƚǇĚĞůƐĞ�ĨƂƌ�ŝŶƚƌǇĐŬĞƚ�Ăǀ�ŽĐŚ�ŵŝůũƂŶ�ŝ�ĚĞŶ�ćůĚƌĞ�ĚĞůĞŶ�Ăǀ�
�ŐĂƌĚŚƐŐĂƚĂŶ͘�sŝĚĂƌĞ�ŬŽŶƐƚĂƚĞƌĂƐ�ĂƩ�ŬǀĂƌƚĞƌĞƚ�ĨƂƌ�ŶćƌǀĂƌĂŶĚĞ�ćƌ�ĨƵůůƚ�ƵƚďǇŐŐƚ͕�ŽĐŚ�ĂƩ�ĞǀĞŶƚƵĞůů�
ĨƌĂŵƟĚĂ�ŶǇ�ďĞďǇŐŐĞůƐĞ�ƐŬĂ�ƌĞŐůĞƌĂƐ�ŵĞĚ�Ƌ�ŽĐŚ�ŝ�ƐŬĂůĂ͕�ƉƌŽƉŽƌƟŽŶĞƌ�ŽĐŚ�ĨĂƐĂĚŵĂƚĞƌŝĂů�ĂŶƉĂƐƐĂƐ�
Ɵůů�ĚĞŶ�ćůĚƌĞ�ďĞďǇŐŐĞůƐĞŶ�ƵƚŵĞĚ��ŐĂƌĚŚƐŐĂƚĂŶ�ŽĐŚ�<ƂƉŵĂŶƐŐĂƚĂŶ͘�/�ĚĂŐƐůćŐĞƚ�ŐƂƌƐ�ďĞĚƂŵŶŝŶŐͲ
ĞŶ�ĂƩ�ŚƵƐĞƚ�ƉĊ��ĊƚƐŵĂŶŶĞŶ�ϲ�ŝ�ƐŝŐ�Ɛũćůǀ�ćƌ�ƌĞůĂƟǀƚ�ǀĂŶůŝŐ�ŽĐŚ�ŝŶƚĞ�ŚĂƌ�ŶĊŐŽƚ�ƐƚƂƌƌĞ�ŬƵůƚƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐŬƚ�
ĞŐĞŶǀćƌĚĞ͕�ŵĞŶ�ƐŽŵ�ĚĞƚ�ƐƚĊƌ�ŝ�ďĞǀĂƌĂŶĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ�ŚĂƌ�ĚĞŶ�ĞƩ�ƐƚƂƩĂŶĚĞ�ŬƵůƚƵƌŵŝůũƂǀćƌĚĞ͘�sŝͲ
ĚĂƌĞ�ŬŽŶƐƚĂƚĞƌĂƐ�ĂƩ�ŚƵƐĞƚ�ƉĊ��ĊƚƐŵĂŶŶĞŶ�ϱ�ćƌ�ŝ�ƐŝŶ�ƚǇƉ�ŝĚĞŶƟƐŬ�ŵĞĚ��ĊƚƐŵĂŶŶĞŶ�ϲ�ŵĞŶ�ŚĊƌĚĂƌĞ�
ŽŵďǇŐŐĚ�ŵĞĚ�ƐŬǇůƞƂŶƐƚĞƌ�ǀŝůŬĞƚ�ŝ�ƉƌŝŶĐŝƉ�ćƌ�ĊƚĞƌƐƚćůůŶŝŶŐƐďĂƌƚ  ͘
 

 
 
 
 



,Ƶƌ�ćƌ�ĚĞƚ�ĚĊ�ŵƂũůŝŐƚ�ĂƩ�ƉƌĞƐĞŶƚĞƌĂ�ƌƵďƌ͘�ƉůĂŶĨƂƌƐůĂŐ�ƐŽŵ� 
 
ϭ ƐƚƌŝĚĞƌ�ŵŽƚ�ďĞǀĂƌŝŶŐƐƉůĂŶĞŶ� 
Ϯ͘ ƐŽŵ�ŝŶŶĞŚĊůůĞƌ�ĞŶ�ĨĂƐƟŐŚĞƚ͕��ĊƚƐŵĂŶŶĞŶ�ϲ͕�ƐŽŵ�/Ed��ĨĊƩ�ƉůĂŶƟůůƐƚĊŶĚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
:ƵƐƚ�ŶćƌŚĞƚĞŶ�Ɵůů�ĚĞƚ�ŽŵƌĊĚĞ�ŬƌŝŶŐ��ŐĂƌĚŚƐŐĂƚĂŶ�ŐƂƌ�ĂƩ�ďĞďǇŐŐĞůƐĞŶ�ƉĊ�ĨĂƐƟŐŚĞƚĞƌŶĂ�ϰ͕�ϱ�ŽĐŚ�DĂͲ
ůĞŶ�ϭ͗ϰϮ�ŵĊƐƚĞ�ƵƞŽƌŵĂƐ�ƐĊ�ĂƩ�ĚĞ�ƐŵćůƚĞƌ�ŝŶ�ŝ�ŽŵŐŝǀĂŶĚĞ�ďĞďǇŐŐĞůƐĞ�ƐĊ�ƐŽŵ�ĚĞƚ�ĨƂƌƵƚƐćƩĞƐ�ŝ�ďĞǀĂͲ
ƌĂŶĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ  ͘
�ĞŶ�ĨƂƌĞƐůĂŐŶĂ�ďǇŐŐŶĂƟŽŶĞŶ�ŬŽŵŵĞƌ�ĂƩ�ƵƉƉůĞǀĂƐ�ƐŽŵ�ĞŶ�ĞŶĚĂ�ƐƚŽƌ�ŬŽůŽƐƐ͘�,ĞůĂ�ŬǀĂƌƚĞƌĞƚ�ďůŝƌ�ďĞͲ
ďǇŐŐƚ�ŵĞĚ�ƚǀĊ-ƚƌĞ�ǀĊŶŝŶŐĂƌ�ǀŝůŬĞƚ�<Z�&d/'d�ĂǀǀŝŬĞƌ�ŵŽƚ�ŽŵŐŝǀŶŝŶŐĞŶ͘��	ǀĞŶ�ĚĞŶ�ŝůůƵƐƚƌĞƌĂĚĞ�ďǇŐŐͲ
ŶĂĚĞŶ�ĂǀǀŝŬĞƌ�ŬƌĂŌŝŐƚ͘�^Ċ�ŬƌĂŌŝŐƚ�ĂƩ�ĚĞŶ�ŝŶƚĞ�ďƂƌ�ŬŽŵŵĂ�Ɵůů�ƐƚĊŶĚ͘� 
 
sŝ�ĂŶƐĞƌ�ĂƩ�ŽŵƌĊĚĞƚ�ŬĂŶ�ĨƂƌƚćƚĂƐ�ŐĞŶŽŵ�ďĞďǇŐŐĞůƐĞ�ŝ�ϭ�–�ƚǀĊ�ǀĊŶŝŶŐĂƌ͕�ƐŽŵ�ƐƚƂƌƌĞ�ǀŝůůĂďĞďǇŐŐĞůƐĞ͕�
ŽĐŚ�ƐŽŵ�ǀćů�ƐŵćůƚĞƌ�ŝŶ�ŝ�ŽŵƌĊĚĞƚ͘���Ʃ�ƐŽŵ�Śćƌ�ĨƂƌĞƐůĊƐ͕�ďǇŐŐĂ�ĞŶ�ĨƂƌ�ŽŵƌĊĚĞƚ�ĞŶŽƌŵ�ďǇŐŐŶĂĚƐͲ
ŬƌŽƉƉ͕�ŐƂƌƐ�ƉĊ�ĚĞƚ�ŶǇĂ�ƐƚĂƟŽŶƐŽŵƌĊĚĞƚ�ŵĞŶ�ŝ�ĐĞŶƚƌĂůĂ��ĊƐƚĂĚ�ŚƂƌ�ĚĞƚ�ŝŶƚĞ�ŚĞŵŵĂ  ͘
 
,ĞůĂ�ƉůĂŶĨƂƌƐůĂŐĞƚ�ƚǇĚĞƌ�ƉĊ�ĞŶ�ƚŽŶĚƂǀŚĞƚ�ƐŽŵ�ƐĂŬŶĂƌ�ŵŽƚƐƚǇĐŬĞ͘�sŝ�ŵĞŶĂƌ�ĂƩ�ƉůĂŶĨƂƌƐůĂŐĞƚ�ŚĞůƚ�ďƂƌ�
ŐƂƌĂƐ�Žŵ�ŽĐŚ�ĚĊ�ƚĂ�ĨĂƐƚĂ�ƉĊ�ƉĊ�ǀŝůŬĞŶ�ƉůĂƚƐ�ĚĞƚ�ćƌ�ďĞůćŐĞƚ  ͘
 
sŝ�ĨƌĊŐĂƌ�ŽƐƐ�ǀĞŵƐ�ŝŶƚƌĞƐƐĞ�ƐŽŵ�ƐŬĂůů�ǀĂƌĂ�ƐƚǇƌĂŶĚĞ�ǀŝĚ�ƵƞŽƌŵŶŝŶŐ�Ăǀ�ĞƩ�ďŽƐƚĂĚƐŽŵƌĊĚĞ  ͍
 
^Žŵ�ǀŝ�ĂůůƟĚ�ƉĊƉĞŬĂƌ�ŝ�ǀĊƌĂ�ƌĞŵŝƐƐǀĂƌ�ďƂƌ�ĞŶ�ĚĞƚĂůũĞƌĂĚ�ŵƵŶƚůŝŐ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ�Ăǀ�ƉůĂŶĨƂƌƐůĂŐĞƚ�ŐƂƌĂƐ�
ƐĊ�ĂƩ�ĂůůŵćŶŚĞƚĞŶ�ŚĂƌ�ĞŶ�ŵƂũůŝŐŚĞƚ�ĂƩ�ƐćƩĂ�ƐŝŐ�ŝŶ�ŝ�ŚƵƌ�ƉůĂŶĞŶ�ŬĂŶ�ďůŝ�ŝ�ǀĞƌŬůŝŐŚĞƚĞŶ͘� 



�ĞƩĂ�ćƌ�ĚĞŶ�ũƵƌŝĚŝƐŬĂ�ŚĂŶĚůŝŶŐ�ƐŽŵ�ĞƩ�ďĞƐůƵƚ�ǀŝůĂƌ�ƉĊ͊͊͊�ǀŝůŬĞƚ�ĨƂƌ�ĞŶ�ůĞŬŵĂŶ�ćƌ�ŚĞůƚ�ŽŵƂũůŝŐƚ�ĂƩ�ĨƂƌͲ
ƐƚĊ͘��Ğ�ƉƌĞƐĞŶƚĞƌĂĚĞ�ŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶĞƌŶĂ�ćƌ�ũƵ�ŝŶƚĞ�ũƵƌŝĚŝƐŬƚ�ďŝŶĚĂŶĚĞ  ͘
&ƂƌĞŶŝŶŐĞŶ�'ĂŵůĂ��ĊƐƚĂĚƐ�ĊƐŝŬƚ�ćƌ 
 

�Ʃ� ƉůĂŶĨƂƌƐůĂŐĞƚ�ĊƚĞƌƚĂƐ�ŝ�ƐŝŶ�ŚĞůŚĞƚ 
�Ʃ �ĊƚƐŵĂŶŶĞŶ�ϲ�ƵŶĚĂŶƚĂƐ 
�Ʃ ďǇŐŐŶĂĚƐŚƂũĚĞƌŶĂ�ƚĂƐ�ŶĞƌ�Ɵůů�ϭ�ǀĊŶ�ůćŶŐƐ��ŐĂƌĚŚƐŐĂƚĂŶ�ŽĐŚ�Ϯ�ǀĊŶŝŶŐĂƌ�ŵŽƚ�dĞŶŶŝƐǀćŐĞŶ͘ 
�Ʃ ĞƩ�Ğǀ͘�ŶǇƩ�ƉůĂŶĨƂƌƐůĂŐ�ƚĂƌ�ĨĂƐƚĂ�ƉĊ�ƉůĂƚƐĞŶ͕�ŵĞůůĂŶ�ĊƐ�ŽĐŚ�ŚĂǀ 
�Ʃ ĞƩ�Ğǀ͘�ŶǇƩ�ƉůĂŶĨƂƌƐůĂŐ�ĨƂůũĞƌ�ďĞǀĂƌŝŶŐƐƉůĂŶĞŶƐ�ŝŶƚĞŶƟŽŶĞƌ 
�Ʃ ĞƩ�Ğǀ͘�ŶǇƩ�ƉůĂŶĨƂƌƐůĂŐ�ƉƌĞƐĞŶƚĞƌĂƐ�ƂƉƉĞƚ�ƉĊ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐŵƂƚĞ 
����������ĨƂƌ�ĂůůŵćŶŚĞƚĞŶ�ƉĊ�ĞƩ�ĨƂƌƐƚĊĞůŝŐƚ�ƐćƩ͕ 
�Ʃ ƌĞŵŝƐƐƟĚĞŶ�ŝŶƚĞ�ůćŐŐƐ�ƂǀĞƌ�ƐƚŽƌŚĞůŐĞƌ�ŽĐŚ�ƐŽŵŵĂƌ͘� 
͘� 
sŝ�ŚćǀĚĂƌ�ĂƩ��ĊƐƚĂĚ�ĚĞ�ƐĞŶĂƐƚĞ�ϱ�ĊƌĞŶ�ŚĂƌ�ĨƂƌǀĂŶĚůĂƚƐ�ŵĞƌ�ćŶ�ƉĊ�ϱϬ�Ċƌ͘��Ğƚ�ŵĞĚĨƂƌ�ĞƩ�ƐƚŽƌƚ�ĂŶƐǀĂƌ�ĨƂƌ�
ĚĞ�ƐŽŵ�ƉůĂŶĞƌĂƌ�ŽĐŚ�ďĞƐůƵƚĂƌ�Žŵ�ŚƵƌ��ĊƐƚĂĚ�ƐŬĂůů�ƵƚǀĞĐŬůĂƐ͘��&Ƃƌ�ĐŝƌŬĂ�ϭϬϬ�Ċƌ�ƐĞĚĂŶ�ƐŬĞĚĚĞ�ŽĐŬƐĊ�ĞŶ�
ƐƚŽƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ŝ��ĊƐƚĂĚ͘��Ŷ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ�ƐŽŵ�ŐƌƵŶĚĂĚĞƐ�ŝ�ƉůĂƚƐĞŶƐ�ĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ�ĚĞŶ�ĂƌŬŝƚĞŬƚŽŶŝƐŬĂ�
ƵƞŽƌŵŶŝŶŐĞŶ͘��/ĚĂŐ�ƚǇĐŬƐ�ĚĞƚ�ǀĂƌĂ�ŽŚĞũĚĂĚ�ŽƉƟŵĞƌŝŶŐ�ƐŽŵ�ćƌ�ůĞĚŽƌĚ�ĨƂƌ��ĊƐƚĂĚƐ�ĨƌĂŵƟĚ  ͘
 

&Ƃƌ�ƐƚǇƌĞůƐĞŶ�ŝ�&ƂƌĞŶŝŶŐĞŶ�'ĂŵůĂ��ĊƐƚĂĚ 

 
 
'Ğƌƚ�,ĊŬĂŶ��ƌŝŬƐƐŽŶ 
 

/ŶĨŽΛŐĂŵůĂďĂƐƚĂĚ͘ŶƵ����������������������������������������������������������� 
�ǆĞůƐƚŽƌƉƐǀćŐĞŶ�ϱϲ͕���Ϯϲϵ�ϰϮ���^d�� 
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Reflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljplan tör kv. Båtsmannen 5 m.fl. 
fastigheter 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl. är 
de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 
kommer att bli av avsevärd höjd. Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor för området. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken på byggnaden. Det finns i dessa delar ingen 
samstämmighet mot den äldre bebyggelsen, vilket kommer att påverka områdets historiska 
skepnad. Båstad är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta dessa band 
och därmed förändra Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man 
som boende värdesätter i byn. 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid . 
Jag har räknat till sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte 
längre kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bymiljö, denna bör vi värna 
om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken. 
Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är det det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för kommunen. Även här bör effekterna av detta 
diskuteras. 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 
på en samverkan mellan boende, byggherre och kommun. 
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Båstads Kommun, Samhällsbyggnad 
Diarienummer B19-246 

Reflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. 
Fastigheter 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl. är 
de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 
kommer att bli av avsevärd höjd. Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor för området. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken. Det finns i dessa delar ingen samstämmighet 
med den äldre bebyggelsen, vilket kommer att påverka områdets historiska gestaltning. Båstad 
är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta dessa band och därmed 
förändra Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man som boende 
värdesätter i byn. 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid. 
Det finns sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte längre 
kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bymiljö, denna bör vi värna om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken. 
Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är att det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för den kommunala servicen. Även här bör effekterna 
av detta diskuteras och analyseras. 

Boverket har synpunkter på hur och när samråd ska äga rum beroende på tillgänglighet för 
berörda boende. Då byggnaden ligger vid infarten till Agardhsgatan och invid Köpmansgatan i 
Båstads mest centrala delar påverkas ett stort antal boende. Dessutom blir boende i Båstad 
påverkade av stängningen av butikerna. Det är med andra ord ett stort antal båstadsbor som 
berörs. 



Boverket pekar på vikten av ett demokratiskt förfarande. Detta tydliggörs av nedanstående av 
Boverket skrivna text som tar upp vikten av att även säsongsboende må medverka i 
samrådsmöten. 

Boverket skriver: 

Beroende på vilken typ av område som förslaget till detaljplan avser är det viktigt att hålla samrådet 
vid tillfällen när så många som möjligt kan delta. Om förslaget till detaljplan till exempel berör ett 
säsongsbetonat område kan det vara lämpligt att kommunen håller samråd under högsäsongen. Se 
prop. 2013/14:126, (sid. 81) i "Relaterad information". 

Detta innebär att samrådet bör äga rum under sommaren. 

Vid planens genomförande kommer ett antal fastigheter att lida skada. Detta kan till exempel 

vara i form av att en vacker utsikt försvinner eller att en del av trädgården hamnar i skugga. 
Frågan om ersättningsskyldighet bör diskuteras. 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 
på en samverkan"mellan boende, byggherre och kommun. 

Jag tackar för er vänliga medverkan och ser fram emot att få träffa er för samråd med 
ambitionen att göra Båstad lite bättre. 

Båstad den 

Namnförtydligande: 
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Båstads Kommun, Samhällsbyggnad 
Diarienummer B19-246 

Reflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljplan för kv. 
Båtsmannen 5 m.fl. Fastigheter 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl. är 
de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 
kommer att bli av avsevärd höjd. Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor för området. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken. Det finns i dessa delar ingen samstämmighet 
med den äldre bebyggelsen, vilket kommer att påverka områdets historiska gestaltning. Båstad 
är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta dessa band och därmed 
förändra Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man som boende 
värdesätter i byn. 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid. 
Det finns sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte längre 
kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bymiljö, denna bör vi värna om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken. 
Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är att det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för den kommunala servicen. Även här bör effekterna 
av detta diskuteras och analyseras. 

Boverket har synpunkter på hur och när samråd ska äga rum beroende på tillgänglighet för 
berörda boende. Då byggnaden ligger vid infarten till Agardhsgatan och invid Köpmansgatan i 
Båstads mest centrala delar påverkas ett stort antal boende. Dessutom blir boende i Båstad 
påverkade av stängningen av butikerna. Det är med andra ord ett stort antal båstadsbor som 
berörs. 

(Båstads Kommun, Samhällsbyggnad. Diarienummer B19-246) 



Boverket pekar också på vikten av ett demokratiskt förfarande. Detta tydliggörs av 
nedanstående av Boverket skrivna text som tar upp vikten av att även säsongsboende må 

'-

medverka i samrådsmöten. 

Boverket skriver: 

Beroende på vilken typ av område som förslaget till detaljplan avser är det viktigt att hålla samrådet 
vid tillfällen när så många som möjligt kan delta. Om förslaget till detaljplan till exempel berör ett 
säsongsbetonat område kan det vara lämplig{ att kommunen håller samråd under högsäsongen. Se 

·prop. 2013/14:126, (sid . 81) L"Relaterad information". 

Detta innebär att samrådet bör äga rum under sommarsäsongen. 

Vid planens genomförande kommer ett antal fastigheter att lida skada. Detta kan till exempel 
vara i form av att en vacker utsikt försvinner eller att en del av trädgården hamnar i skugga. 
Frågan om ersättningsskyldighet bör diskuteras. 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 
på en samverkan mellan boende, byggherre och kommun i denria skrivelses anda.Jag tackar 
för er vänl iga medverkan och ser fram emot att få träffa er för samråd. 

Båstad den 

N:_(,FJ/f 
Namnförtydligande och adress: 

f le,( '- / d\i a "~ 2 (-
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FULLMAKT 

Fullmakt för Henrik Widengren att företräda mig i ärende angående Detaljplan för 
Kv. Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad, Båstads kommun (dnr 819-246) och därvid som 
mitt ombud underteckna skrivelse till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, med 
synpunkter på detaljplanen. 

Stockholm 15 februari 2020 

Helen Cheng Solin 

Fastighetsförteckning: Båtsmannen 1 

Agardhsgatan 73, 26933 Båstad 

mob 070 495 1852 

helen@shanok.se 
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eflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljplan för kv - Google Dokument 

Diarienummer B19-246 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl. är 
de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 
kommer att bli av avsevärd höjd. Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor för området. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken. Det finns i dessa delar ingen samstämmighet 
med den äldre bebyggelsen, vilket kommer att påverka områdets historiska gestaltning. Båstad 
är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta dessa band och därmed 
förändra Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man som boende 
värdesätter i byn. 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid. 
Det finns sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte längre 
kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bymiljö, denna bör vi värna om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken. 
Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är att det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för den kommunala servicen. Även här bör effekterna 
av detta diskuteras och analyseras. 

Boverket har synpunkter på hur och när samråd ska äga rum beroende på tillgänglighet för 
berörda boende. Då byggnaden ligger vid infarten till Agardhsgatan och invid Köpmansgatan i 
Båstads mest centrala delar påverkas ett stort antal boende. Dessutom blir boende i Båstad 
påverkade av stängningen av butikerna. Det är med andra ord ett stort antal båstadsbor som 
berörs. 

Sida 1 av 

tps://docs.google.com/document/d/1FsOqF-XdgB7FU92BS2FLCePzFlkj2vlcwxQw14ur5UA/edit?ts=5e4... 2020-02-J 



Boverket pekar på vikten av ett demokratiskt förfarande. Detta tydliggörs av nedanstående av 

Boverket skrivna text som tar upp vikten av att även säsongsboende må medverka i 

samrådsmöten. 

Boverket skriver: 

Beroende på vilken typ av område som förslaget till detaljplan avser är det viktigt att hålla samrådet 
vid tillfällen när så många som möjligt kan delta. Om förslaget till detaljplan till exempel berör ett 
säsongsbetonat område kan det vara lämpligt att kommunen håller samråd under högsäsongen. Se 
prop. 2013/14:126, (sid. 81) i "Relaterad information". 

Detta innebär att samrådet bör äga rum under sommaren. 

Vid planens genomförande kommer ett antal fastigheter att lida skada. Detta kan till exempel 
vara i form av att en vacker utsikt försvinner eller att en del av trädgården hamnar i skugga. 
Frågan om ersättningsskyldighet bör diskuteras. 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 
på en samverkan mellan boende, byggherre och kommun. 

Jag tackar för er vänliga medverkan och ser fram emot att få träffa er för samråd med 
ambitionen att göra Båstad lite bättre. 

Båstad den J6 / f :J Ö 2-u 

Namnförtydlig~ 
Address: 

p,r~ /-I./(!_,~ =:/---] 

;7 6 r~ 07 ?? t:17 / /7ffi 



eflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljplan för kv - Google Dokument 

Diarienummer B19-246 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl. är 
de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 
kommer att bli av avsevärd höjd. Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor för området. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken. Det finns i dessa delar ingen samstämmighet 
med den äldre bebyggelsen, vilket kommer att påverka områdets historiska gestaltning. Båstad 
är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta dessa band och därmed 
förändra Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man som boende 
värdesätter i byn. 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid. 
Det finns sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte längre 
kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bymiljö, denna bör vi värna om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken. 
Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är att det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för den kommunala servicen. Även här bör effekterna 
av detta diskuteras och analyseras. 

Boverket har synpunkter på hur och när samråd ska äga rum beroende på tillgänglighet för 
berörda boende. Då byggnaden ligger vid infarten till Agardhsgatan och invid Köpmansgatan i 
Båstads mest centrala delar påverkas ett stort antal boende. Dessutom blir boende i Båstad 
påverkade av stängningen av butikerna. Det är med andra ord ett stort antal båstadsbor som 
berörs. 

Sida 1 av 

tps://docs.google.com/document/d/1FsOqF-XdgB7FU92BS2FLCePzFlkj2v 1 cwxQw14ur5UA/edit?ts=5e4... 2020-02- l 



Boverket pekar på vikten av ett demokratiskt förfarande. Detta tydliggörs av nedanstående av 

Boverket skrivna text som tar upp vikten av att även säsongsboende må medverka i 

samrådsmöten. 

Boverket skriver: 

Beroende på vilken typ av område som förslaget till detaljplan avser är det viktigt att hålla samrådet 
vid tillfällen när så många som möjligt kan delta. Om förslaget till detaljplan till exempel berör ett 
säsongsbetonat område kan det vara lämpligt att kommunen håller samråd under högsäsongen. Se 
prop. 2013/14:126, (sid. 81) i "Relaterad information". 

Detta innebär att samrådet bör äga rum under sommaren. 

Vid planens genomförande kommer ett antal fastigheter att lida skada. Detta kan till exempel 
vara i form av att en vacker utsikt försvinner eller att en del av trädgården hamnar ·i skugga. 
Frågan om ersättningsskyldighet bör diskuteras. 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 
på en samverkan mellan boende, byggherre och kommun. 

Jag tackar för er vänliga medverkan och ser fram emot att få träffa er för samråd med 
ambitionen att göra Båstad lite bättre. 

Båstad den 

l>-2-Jo20 ,. 

~rtd~~ ' 
Address: i /L{) /f0{:>7fJtJ/ {/ 5 
/?-Ofil /1 /'/S6 /f 717 Al~ I 
~6 ;7 33 /!; flY/-7 tJ , 



eflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljplan för kv - Google Dokument 

Diarienummer B19-246 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl. är 
de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 
kommer att bli av avsevärd höjd. Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor för området. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken. Det finns i dessa delar ingen samstämmighet 
med den äldre bebyggelsen, vilket kommer att påverka områdets historiska gestaltning. Båstad 
är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta dessa band och därmed 
förändra Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man som boende 
värdesätter i byn. 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid. 
Det finns sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte längre 
kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bymiljö, denna bör vi värna om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken. 
Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är att det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för den kommunala servicen. Även här bör effekterna 
av detta diskuteras och analyseras. 

Boverket har synpunkter på hur och när samråd ska äga rum beroende på tillgänglighet för 
berörda boende. Då byggnaden ligger vid infarten till Agardhsgatan och invid Köpmansgatan i 
Båstads mest centrala delar påverkas ett stort antal boende. Dessutom blir boende i Båstad 
påverkade av stängningen av butikerna. Det är med andra ord ett stort antal båstadsbor som 
berörs. 

Sida 1 av 

tps://docs.google.com/document/d/1FsOqF-XdgB7FU92BS2FLCePzFlkj2vlcwxQw14ur5UA/edit?ts=5e4... 2020-02-J 



Boverket pekar på vikten av ett demokratiskt förfarande. Detta tydliggörs av nedanstående av 

Boverket skrivna text som tar upp vikten av att även säsongsboende må medverka i 
samrådsmöten. 

Boverket skriver: 

Beroende på vilken typ av område som förslaget till detaljplan avser är det viktigt att hålla samrådet 
vid tillfällen när så många som möjligt kan delta. Om förslaget till detaljplan till exempel berör ett 
säsongsbetonat område kan det vara lämpligt att kommunen håller samråd under högsäsongen. Se 
prop. 2013/14:126, (sid. 81) i "Relaterad information". 

Detta innebär att samrådet bör äga rum under sommaren. 

Vid planens genomförande kommer ett antal fastigheter att lida skada. Detta kan till exempel 
vara i form av att en vacker utsikt försvinner eller att en del av trädgården hamnar i skugga. 
Frågan om ersättningsskyldighet bör diskuteras. 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 
på en samverkan mellan boende, byggherre och kommun. 

Jag tackar för er vänliga medverkan och ser fram emot att få träffa er för samråd med 

ambitionen att göra Båstad lite bättre. 

Båstad den 



Reflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljplan tör kv. Båtsmannen 5 m.fl. 
fastigheter 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl. är 

de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 
kommer att bli av avsevärd höjd. Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken. Det finns i dessa delar ingen samstämmighet 
med den äldre bebyggelsen, vilket kommer att påverka områdets historiska gestaltning. Båstad 
är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta detta arv och därmed förändra 
Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man som boende värdesätter 
i byn. 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid. 
Där finns sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte längre 
kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bymiljö, denna bör vi värna om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken. 

Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är· att det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för den kommunala servicen. Även här bör effekterna 
av detta analyseras och diskuteras. 

Boverket har på sin hemsida vissa riktlinjer och rekommendationer för ett kommunalt 
handläggande av samråd. Syftet är att berörda parter i möjligaste mån ska informeras och få 
möjlighet att komma till tals i möten och via dialog. En del av detta är ett kommunalt utskick till 
berörda fastighetsägare. 



Boverket pekar på vikten av ett demokratiskt förfarande. Detta tydliggörs av nedanstående av 

Boverket skrivna text som tar upp vikten av att även säsongsboende må medverka i 
samrådsmöten. 

Boverket skriver: 

Beroende på vilken typ av område som förslaget till detaljplan avser är det viktigt att hålla samrådet 
vid tillfällen när så många som möjligt kan delta. Om förslaget till detaljplan till exempel berör ett 
säsongsbetonat område kan det vara lämpligt att kommunen håller samråd under högsäsongen. Se 
prop. 2013/14:126, (sid. 81) i "Relaterad information". 

Detta innebär att samrådet bör äga rum under sommaren. 

Vid planens genomförande kommer ett antal fastigheter att lida skada. Detta kan till exempel 
vara i form av att en vacker utsikt försvinner eller att en del av trädgården hamnar i skugga. 
Frågan om ersättningsskyldig het bör diskuteras. 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 
på en samverkan mellan boende, byggherre och kommun. 

Jag tackar för er vänliga medverkan och ser fram emot att få träffa er för samråd med 
ambitionen att göra Båstad lite bättre. 

Namnförtydligande: 

Ad dress: 
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Båstads Kommun, Samhällsbyggnad 
Diarienummer B19-246 

Reflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljp Ian för kv. Båtsmannen 5 m. fl. 
Fastigheter 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl. är 
de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 
kommer att bli av avsevärd höjd. Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor för området. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken. Det finns i dessa delar ingen samstämmighet 
med den äldre bebyggelsen, vilket kommer att påverka områdets historiska gestaltning. Båstad 
är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta dessa band och därmed 
förändra Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man som boende 
värdesätter i byn. 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid. 
Det finns sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte längre 
kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bymiljö, denna bör vi värna om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken. 
Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är att det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för den kommunala servicen. Även här bör effekterna 
av detta diskuteras och analyseras. 

Boverket har synpunkter på hur och när samråd ska äga rum beroende på tillgänglighet för 
berörda boende. Då byggnaden ligger vid infarten till Agardhsgatan och invid Köpmansgatan i 
Båstads mest centrala delar påverkas ett stort antal boende. Dessutom blir boende i Båstad 
påverkade av stängningen av butikerna. Det är med andra ord ett stort antal båstadsbor som 
berörs. 



Boverket pekar på vikten av ett demokratiskt förfarande. Detta tydliggörs av nedanstående av 

Boverket skrivna text som tar upp vikten av att även säsongsboende må medverka i 

samrådsmöten. 

Boverket skriver: 

Beroende på vilken typ av område som förslaget till detaljplan avser är det viktigt att hålla samrådet 
vid tillfällen när så många som möjligt kan delta. Om förslaget till detaljplan till exempel berör ett 
säsongsbetonat område kan det vara lämpligt att kommunen håller samråd under högsäsongen. Se 
prop. 2013/14:126, (sid. 81) i "Relaterad information". 

Detta innebär att samrådet bör äga rum under sommaren. 

Vid planens genomförande kommer ett antal fastigheter att lida skada. Detta kan till exempel 
vara i form av att en vacker utsikt försvinner eller att en del av trädgården hamnar i skugga. 

Frågan om ersättningsskyldighet bör diskuteras. 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 
på en samverkan mellan boende, byggherre och kommun. 

Jag tackar för er vänliga medverkan och ser fram emot att få träffa er för samråd med 
ambitionen att göra Båstad lite bättre. 

Båstad den / :F/2 20 

J;?~ /1,{~~ 
Namnförtydligande: G- {) !VA/ I NI b f_ .(' 6Y 

Address: r/~/~z7~ 
z. 6 {' s '?- 1.5c~ kd 
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Båstads Kommun, Samhällsbyggnad 
Diarienummer B 19-246 

Reflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. 
Fastigheter 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl. är 
de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 
kommer att bli av avsevärd höjd. Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor för området. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken. Det finns i dessa delar ingen samstämmighet 
med den äldre bebyggelsen, vilket kommer att påverka områdets historiska gestaltning. Båstad 
är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta dessa band och därmed 
förändra Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man som boende 
värdesätter i byn. 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid. 
Det finns sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte längre 
kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bymiljö, denna bör vi värna om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken. 
Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är att det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för den kommunala servicen. Även här bör effekterna 
av detta diskuteras och analyseras. 

Boverket har synpunkter på hur och när samråd ska äga rum beroende på tillgänglighet för 
berörda boende. Då byggnaden ligger vid infarten till Agardhsgatan och invid Köpmansgatan i 
Båstads mest centrala delar påverkas ett stort antal boende. Dessutom blir boende i Båstad 
påverkade av stängningen av butikerna. Det är med andra ord ett stort antal båstadsbor som 
berörs. 



Boverket pekar på vikten av ett demokratiskt förfarande. Detta tydliggörs av nedanstående av 
Boverket skrivna text som tar upp vikten av att även säsongsboende må medverka i 
sam rådsmöten . 

Boverket skriver: 

Beroende på vilken typ av område som förslaget till detaljplan avser är det viktigt att hålla samrådet 
vid tillfällen när så många som möjligt kan delta. Om förslaget till detaljplan till exempel berör ett 
säsongsbetonat område kan det vara lämpligt att kommunen håller samråd under högsäsongen. Se 
prop. 2013/14:126, (sid . 81) i "Relaterad information". 

Detta innebär att samrådet bör äga rum under sommaren . 

Vid planens genomförande kommer ett antal fastigheter att lida skada. Detta kan till exempel 
vara i form av att en vacker utsikt försvinner eller att en del av trädgården hamnar i skugga. 
Frågan om ersättningsskyldighet bör diskuteras. 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 
på en samverkan mellan boende, byggherre och kommun. 

Jag tackar för er vänliga medverkan och ser fram emot att få träffa er för samråd med 
ambitionen att göra Båstad lite bättre. 

Båstad den l 'J /--z._ ~ 10 

~ 
Namnförtydliga~d 

A v--~jc,l..~sso-v'-

Address~~ °'-S \...o..~ 
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Reflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. 
fastigheter 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl. är 
de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 
kommer att bli av avsevärd höjd. Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor för området. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken på byggnaden. Det finns i dessa delar ingen 
samstämmighet mot den äldre bebyggelsen, vilket kommer att påverka områdets historiska 
skepnad. Båstad är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta dessa band 
och därmed förändra Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man 
som boende värdesätter i byn . 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid . 
Jag har räknat till sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte 
längre kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bymiljö, denna bör vi värna 
om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken . 
Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är det det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för kommunen . Även här bör effekterna av detta 
diskuteras. 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 
på en samverkan mellan boende, byggherre och kommun. 

Båstad den fa--f ~ 



Carina Ericsson - Vd: LM2019/020667: Lantmäteriets yttrande över Samråd ang. Detaljplan för 
kvarteret Båtsmannen 5 med flera

Från: Båstads Kommun
Till: samhallsbyggnad
Datum: 2020-02-12 13:11
Ärende: Vd: LM2019/020667: Lantmäteriets yttrande över Samråd ang. Detaljplan för kvarteret 

Båtsmannen 5 med flera
Bifogade filer: Yttrande.pdf

Tjänstgörande registrator
Kommunkansliet

E-post: bastads.kommun@bastad.se
Växel: 0431-770 00
Webb: http://www.bastad.se
Post- och besöksadress: Vångavägen 2, 269 80 BÅSTAD

>>> <arendehantering@lm.se> 2020-02-12 12:26 >>>
Hej,

Här kommer Lantmäteriets yttrande över ovan angivna plan.

Hälsningar,
Johanna Lundblad 

Sida 1 av 1
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Lantmäteriet 801 82 Gävle 
TELEFON 0771-63 63 63  E-POST lantmateriet@lm.se  WEBBPLATS www.lantmateriet.se 

 
1(1) 

   

  Båstads kommun 
bastads.kommun@bastad.se 

YTTRANDE I ÄRENDE LM2019/020667 
 
DATUM: 2020-02-12 

KOMMUN: BÅSTAD 

SKEDE: SAMRÅD 

ERT ÄRENDE:  B19-246 

LÄN:   SKÅNE LÄN  

 

Detaljplan för kvarteret Båtsmannen 5 med flera 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2019-12-11) har följande 
noterats:  

På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om utfartsförbud utlagd i 
planområdesgränsen. Utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas mot 
allmänna platser. Detta innebär att det inte är möjligt att lägga denna typ av 
bestämmelse i en planområdesgräns av följande skäl: I en planområdesgräns går 
det inte att säkerställa att det är allmän plats eller även i fortsättningen kommer att 
vara allmän plats i den angränsande planen. Bestämmelsen reglerar dessutom 
indirekt något som ska gälla för området utanför det i planförslaget aktuella 
planområdet vilket inte är tillåtet, se s. 59 i Boverkets konsekvensutredning inför 
införandet av de allmänna råden för planbestämmelser. 

Skrivningen ang. inlösen av allmän plats bör förtydligas så att det framgår att 
kommunen med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen utan 
överenskommelse med den berörda fastighetsägaren samt ersättningsprinciper för 
detta. 

Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar s.k. u-
område ser kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på 
kvartersmark och dels att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar 
ledningen, men det bildas ingen rättighet genom att kommunen lägger ut ett u-
område i planen. För att säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver normalt 
sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet i 
genomförandeavsnittet av planbeskrivningen. 

 

För Lantmäteriet 

Johanna Lundblad 

Johanna Lundblad 
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Reflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. 
fastigheter 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl. är 
de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 
kommer att bli av avsevärd höjd. Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor för området. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken på byggnaden. Det finns i dessa delar ingen 
samstämmighet mot den äldre bebyggelsen, vilket kommer att påverka områdets historiska 
skepnad. Båstad är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta dessa band 
och därmed förändra Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man 
som boende värdesätter i byn. 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid . 
Jag har räknat till sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte 
längre kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bymiljö, denna bör vi värna 
om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken. 
Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är det det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för kommunen. Även här bör effekterna av detta 
diskuteras. 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 
på en samverkan mellan boende, byggherre och kommun. 

Båstad den /.v{!_ - )!_ - .:!_ C) 

It '--''-''! ,,, 1.~ 
·?~'H.~ .UQi f)+ '- <"2 

j ~ > ? 7 4,/9r yf3~ 
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Båstads Kommun, Samhällsbyggnad 
Diarienummer B19-246 

Reflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. 
Fastigheter 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl. är 
de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 
kommer att bli av avsevärd höjd. Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor för området. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken. Det finns i dessa delar ingen samstämmighet 
med den äldre bebyggelsen, vilket kommer att påverka områdets historiska gestaltning. Båstad 
är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta dessa band och därmed 
förändra Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man som boende 
värdesätter i byn. 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid. 
Det finns sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte längre 
kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bymiljö, denna bör vi värna om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken. 
Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är att det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för den kommunala servicen. Även här bör effekterna 
av detta diskuteras och analyseras. 

Boverket har synpunkter på hur och när samråd ska äga rum beroende på tillgänglighet för 
berörda boende. Då byggnaden ligger vid infarten till Agardhsgatan och invid Köpmansgatan i 
Båstads mest centrala delar påverkas ett stort antal boende. Dessutom blir boende i Båstad 
påverkade av stängningen av butikerna. Det är med andra ord ett stort antal båstadsbor som 

berörs. 



Boverket pekar på vikten av ett demokratiskt förfarande. Detta tydliggörs av nedanstående av 

Boverket skrivna text som tar upp vikten av att även säsongsboende må medverka i 
samrådsmöten. 

Boverket skriver: 

Beroende på vilken typ av område som förslaget till detaljplan avser är det viktigt att hålla samrådet 
vid tillfällen när så många som möjligt kan delta. Om förslaget till detaljplan till exempel berör ett 
säsongsbetonat område kan det vara lämpligt att kommunen håller samråd under högsäsongen. Se 
prop. 2013/14:126, (sid. 81) i "Relaterad information". 

Detta innebär att samrådet bör äga rum under sommaren. 

Vid planens genomförande kommer ett antal fastigheter att lida skada. Detta kan till exempel 
vara i form av att en vacker utsikt försvinner eller att en del av trädgården hamnar i skugga. 
Frågan om ersättningsskyldighet bör diskuteras. 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 
på en samverkan mellan boende, byggherre och kommun. 

Jag tackar för er vänliga medverkan och ser fram emot att få träffa er för samråd med 
ambitionen att göra Båstad lite bättre. 

Båstad den 

Namnförtydligande: ~ Ov m c,.,j 

Ad dress: 



Carina Ericsson - Yttrande över samråd av detaljplan för kv Båtsmannen 5 m.fl, i Båstad, 
Båstads kommun B19-246

Från: Länsstyrelsen Skåne <skane@lansstyrelsen.se>
Till: Båstad Samhällsbyggnad <samhallsbyggnad@bastad.se>
Datum: 2020-02-05 08:55
Ärende: Yttrande över samråd av detaljplan för kv Båtsmannen 5 m.fl, i Båstad, 

Båstads kommun B19-246
Bifogade filer: samrådsyttrande(12489277).pdf

Hej!
Bifogar här Länsstyrelsens yttrande över samråd av detaljplan för kv Båtsmannen 5 m.fl, i Båstad, Båstads 
kommun B19-246.
Observera att yttrandet endast skickas digitalt med denna epost.

När du ska skicka in något som berör ditt ärende ber vi dig att skicka epost till skane@lansstyrelsen.se. 
Ange då det som står i ämnesraden eller diarienummer. Det underlättar för en snabbare hantering av ditt 
ärende. 
Har du några frågor om ärendet eller önskar kontakt med oss i övrigt är du välkommen att höra av dig.

Med vänliga hälsningar,
Daniel Axelsson
Planhandläggare / Enheten för samhällsplanering
010-22 41488
daniel.axelsson@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane
växel 010-22 41 000
Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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2020-02-04
 

Dnr 402-38841-2019
 

 

    

Kontaktperson 

Enheten för samhällsplanering
Daniel Axelsson
010-2241488
skane@lansstyrelsen.se

Båstads kommun
samhallsbyggnad@bastad.se

Postadress Besöksadress Telefon / Fax   Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx  102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 10 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane

Yttrande över samråd av detaljplan för kv Båtsmannen 5 
m.fl, i Båstad, Båstads kommun B19-246

Redogörelse för ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnader upp till 3 våningar för bostäder och 
centrumverksamhet med underjordiskt parkeringsgarage. Kommunen bedömer detaljplanen 
förenlig med gällande översiktsplan. Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken (MB), 
länsstyrelsen delar kommunens bedömning. Detaljplanen genomförs med standardförfarande.

Länsstyrelsens formella synpunkter

Riksintresse för kulturmiljövården
Planområdet ligger inte inom den geografiska avgränsningen för riksintresse för 
kulturmiljövården Båstad [L32], men riksintressets värden kan påverkas av åtgärder utanför det i 
karta avgränsade riksintresseområdet. Riksintresset värden uttrycks bland annat genom den 
småskaliga bebyggelsen som speglar köpmans- och kustsamhället under 1700- och 1800-talet.  

I förslaget till ny översiktsplan för Båstad som är ute på granskning förtydligas under riksintresset 
att den äldre bebyggelsen är koncentrerad till det forna huvudstråket, Agardhsgatan, torget, 
Köpmansgatan och hamnen. I och med den ny föreslagna förändrade skalan i kvarteret 
Båtsmannen anser Länsstyrelsen att konsekvensanalysen behöver kompletteras med ett 
ställningstagande kring hur planens genomförande kan komma att inverka på riksintressets 
värden.

Buller
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på den nya skrivningen i PBL 2010:900 4 kap 33a 
§, eftersom den planerade bostadsbebyggelsen eventuellt är bullerutsatt. Planbeskrivningen ska, 
om bostadsbebyggelsen är bullerutsatt, innehålla en redovisning av beräknade värden för 
omgivningsbuller. Detta ska redovisas både vid bostadsbyggnadens fasad och vid uteplats. Det 
behöver framgå av planhandlingen vilka åtgärder som krävs för att möjliggöra bebyggelsen och 
dessa åtgärder blir planens förutsättningar. Tillsynsmyndigheten, det vill säga kommunens, 
möjlighet att i efterhand ställa krav på verksamhetsutövaren har förändrats i och med införandet 
av den nya bullerförordningen. 

mailto:samhallsbyggnad@bastad.se
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MKN-Vatten 
Dagvattenhantering
Enligt handlingarna ska en dagvattenutredning tas fram. Länsstyrelsen förutsätter att resultatet 
av denna arbetas in i kommande planprocess. Då kommunen är ansvarig för 
dagvattenhanteringen, oavsett vilken mängd eller av vilken kvalitet, kan kommunen behöva 
säkerställer ytor för dagvattenhanteringen om det är en förutsättning för att 
miljökvalitetsnormerna kan följas. Det är lämpligt att kommunens miljönämnd, som är 
tillsynsmyndighet för dagvatten, deltar i planläggningen så att
dagvattenhanteringen sker där det är lämpligt samt att eventuella åtgärder som behövs är
förenliga med planen.

Länsstyrelsens rådgivning

Övriga kulturmiljövärden
Både fastigheterna Båtsmannen 1 och 6 utgör ett möte till den äldre Agardhsgatan som har höga 
kulturvärden. Länsstyrelsen menar att det är lämpligt att behålla den lägre skalan även på 
fastigheten Båtsmannen 6 istället för att ersätta enplanshuset med ett parhus i två plan. Detta för 
att ta fasta på det miljöskapande värdet som omnämns i bevarandeprogrammet.

Området är utpekat i förslaget till ny översiktsplan som ”Stadsbygd oförändrad – Båstad torg - 
Bevarandevärt område med restriktioner gällande utformning”. Utpekandet samspelar med det 
inriktningsprogram som tagits fram för Båstad tätort. I det lyfter kommunen fram att förtätning 
inom området bör ske mycket restriktivt och all utveckling ska ske i enlighet med områdets 
karaktär och struktur. För området vid Agardhsgatan, där Båstads äldsta bebyggelse finns, är 
byggnadernas volym, placering, material och färgsättning extra viktigt.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver kompletteras gällande MKN vatten och 
dagvattenhantering, buller och riksintresse kulturmiljö. Utan sådan redovisning kan inte 
Länsstyrelsen bedöma markens lämplighet för föreslaget ändamål, och kan därmed komma att ha 
synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL.

Beslutande
Detta yttrande har beslutats av tf. enhetschef Hanne Romanus. Planhandläggare Daniel Axelsson 
har varit föredragande. Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

Hanne Romanus  
Daniel Axelsson

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Båstads Kommun, Samhällsbyggnad 
Diarienummer B 19-246 

Reflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. 
Fastigheter 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl. är 
de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 
kommer att bli av avsevärd höjd. Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor för området. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken. Det finns i dessa delar ingen samstämmighet 
med den äldre bebyggelsen, vilket kommer att påverka områdets historiska gestaltning. Båstad 
är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta dessa band och därmed 
förändra Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man som boende 
värdesätter i byn. 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid. 
Det finns sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte längre 
kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bymiljö, denna bör vi värna om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken. 
Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är att det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för den kommunala servicen. Även här bör effekterna 
av detta diskuteras och analyseras. 

Boverket har synpunkter på hur och när samråd ska äga rum beroende på tillgänglighet för 
berörda boende. Då byggnaden ligger vid infarten till Agardhsgatan och invid Köpmansgatan i 
Båstads mest centrala delar påverkas ett stort antal boende. Dessutom blir boende i Båstad 
påverkade av stängningen av butikerna. Det är med andra ord ett stort antal båstadsbor som 
berörs. 



Boverket pekar på vikten av ett demokratiskt förfarande. Detta tydliggörs av nedanstående av 

Boverket skrivna text som tar upp vikten av att även säsongsboende må medverka i 
samrådsmöten . 

Boverket skriver: 

Beroende på vilken typ av område som förslaget till detaljplan avser är det viktigt att hålla samrådet 
vid tillfällen när så många som möjligt kan delta. Om förslaget till detaljplan till exempel berör ett 
säsongsbetonat område kan det vara lämpligt att kommunen håller samråd under högsäsongen. Se 
prop. 2013/14:126, (sid. 81) i "Relaterad information". 

Detta innebär att samrådet bör äga rum under sommaren . 

Vid planens genomförande kommer ett antal fastigheter att lida skada. Detta kan till exempel 

vara i form av att en vacker utsikt försvinner eller att en del av trädgården hamnar i skugga. 

Frågan om ersättningsskyldighet bör diskuteras. 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 

på en samverkan mellan boende, byggherre och kommun . 

Jag tackar för er vänliga medverkan och ser fram emot att få träffa er för samråd med 
ambitionen att göra Båstad lite bättre. 

Båstad den J L/2_ 

Namnförtydligande: I~ c, ) m I Vi / s ~ 

Address : T r;; d. Cf ~>cl s V -- ,----
J 0,) 9() 1 
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Erinran planförslag för K v Båtsmannen 5 m ft. 
Diarienummer B19-246 

Härmed framförs följande synpunkter på detaljplan för K v. Båtsmannen 5 och mark inom de 
historiska delarna av Båstads tätort. 

Bristfällig tillgänglighet, visualisering och felaktiga tidsangivelser: 
Samrådshandlingarna har varit svårtillgängliga på kommunens hemsida. De har inte heller stått att 
finna bland aktuella ärenden på första sidan. 
För åtkomst till handlingarna krävs ett flertal klick bland inte helt självklara underrubriker. 

Utställning av handlingar är satt från 16 dec 
2019 - 16 dec 2020, se bifogad fil. Dock är 
svarstiden satt till den 16 februari. Hur 
rimmar detta? Vi förutsätter att svar inkomna 
efter den 16 februari 2020 också beaktas p g 
a detta. 
Formuleringen kring diarienummer är 
ofullständig. 
Dessutom framgår inte att det går att maila in 
svar och till vilken mailadress erinran ska 
skickas. 

Planförslagets enstaka översiktsbilder - alla 
från samma vinkel ger dålig förståelse för 
hur gatubild påverkas och för hur de färdiga 
byggnaderna är tänkta att flyta över i 
Agardhsgatan. 

Bevarandeplan: 
I planförslaget för KV Båtsmannen 5 kan vi 
konstatera att man hänvisar till gällande 
Bevarandeplan för bebyggelse i tätorten. 
" . . . framtida nybebyggelse skall regleras 
med q och i skala, proportioner och 
fasadmaterial anpassas till den äldre 

; . ~~U~B~ 
S~i'nhä lisbyggnad 

SAMRÅD 

bebyggelsen utmed Agardhsgatan och Köpmansgatan" Planförslaget tar dock inte nämnvärt 
hänsyn till denna formulering. Bevarandeplanen är avsedd att användas som stöd vid 
planläggningen. Planförslaget för exploateringen av Båtsmannen 5 påverkar mynningen till Båstads 
signaturgata -Agardhsgatan och fastslagna bevarandevärden bör därför beaktas. 

Båtsmannen s:l och 6: 
Beslut om plantillstånd fattades den 4 juni 2019. "Planområdet är beläget i centrala Båstad och 
omfattar fastigheterna Båtsmannen 4, 5 och Malen I :42 samt del av Båstad 109:2, se nedanstående 
bild. Planområdet avgränsas av Köpmansgatan i väster och söder, Tennisvägen i öst och nordost 
samt befintlig bebyggelse i norr. Planområdet omfattar cirka 0,3 ha ( 3 200 kvm)" Fastigheten 
Båtsmannen s: 1 och 6 ingår inte planområdet. Planområdet överensstämmer därmed inte med 
plantillståndet. Det har i samrådshandlingarna utökats till 3600 kvm. Byggnader finns inritade på 
fastigheter som inte omfattas av plantillstånd . 



Beslutsgång: 
Båstad saknar särskild byggnadsnämnd. När kommunstyrelsen beslutar om planärenden utan att 
dessa kunnat diskuteras och lyftas i fullmäktige begränsas möjligheterna för folkvalda att debattera 
och framföra synpunkter i offentligheten via kommunfullmäktige. Politiken måste finna avvägning 
mellan allmän opinion och starka krafter hos entreprenörer och exploatörer. 

Vi anser att: 

- Planförslaget ska ställas för nytt samråd och då i sin fulla omfattning. Tredimensionell 
modell ska presenteras med tydliga begripliga beskrivningar och hänsyn tagna till 
bevarandeplanen. 

) - Tredimensionell visuell beskrivning vid exploatering och nybyggnation i historiskt 
betydelsefulla delar av kommunens tätorter framledes också bör vara ett absolut krav. 
Modell ska ställas ut på kommunhus eller bibliotek. Invånare får på så sätt möjlighet att förstå hur 
nybyggnationen kommer att påverka gatubilden och också lämna synpunkter. 

- Detta och liknande ärenden hädanefter ska präglas av större transparens och lyftas i 
fullmäktige för att kunna debatteras i sann demokratisk anda. 

- Felaktig angivelse av planperioden måste beaktas. 

ina An easson I Jonas Nilsson 
för Miljöpartiet i Båstad 
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Samhällsbyggnad 

Båstads Kommun 

269 80 Båstad 

2020 ~02- 1 4 

Bifogar inlaga från berörda parter ang. ombyggnationen av Båtsmannen 5 m.fl . fastigheter. 

Önskar kvittens på att ni har mottagit handlingarna. 

Går bra via mail till k.ola.moberg@gmail.com 



Båstad 2020 02-12 

Samhällsbyggnad 

Båstads Kommun 

269 80 Båstad 

Synpunkter på Samrådsförslag för Båtsmannen 5 m.fl fastigheter i Båstad kommun. 
Vi undertecknande berörda grannar har följande sammanfattande synpunkt på planförslaget. "En 

främmande bebyggelse som inte har förankring i Båstad föreslås i skärningspunkten mellan ortens äldsta 

bebyggelse och Båstads nya centrum. Där huvudambitionen som den uttrycks i planbeskrivningen är att 

förtäta och exploatera så mycket som möjligt utan att ta hänsyn till befintligt bebyggelsemönster. 

Ambitionen om förtätning och exploatering går så långt att man i planen förbjuder att friliggande 

enbostadshus får uppföras." 

Vi saknar viktiga buller- och riskutredningar. Verkliga faktorer som kan påverka oss menligt och värdet på 

våra fastigheter. Köpmansgatan är enligt planbeskrivningen farligt godsled samt har hög trafikbelastning. 

Hur påverkar de nya högre husen det trafikbuller vi redan idag är utsatta för. 

Föreslagen utformning av bebyggelsen 
PBL är en avvägningslag och 2 kap. 1 §säger att vid prövning ska hänsyn tas till allmänna såväl som 

enskilda intressen. Hur denna avvägning ska göras framgår dock inte av lagen. 

1 



Om denna plan vinner laga kraft och genomförs såsom planen nu ser ut kommer vi undertecknande 

fastighetsägare att helt förlora den utsikt vi har mot horisonten. Vi förlorar sjöutsikt och utsikt över 

Båstads taklandskap mot Laholmsbukten. Detta är en utsikt som vi värdesätter mycket högt. Det vi 

kommer att få istället är det nya kompakta husets fasad mot Köpmansgatan samt ett stort upplyst 

glastak under kvällstid. Detta framgår med all tydlighet när man studerar sektionerna på sid 25 i 

planbeskrivningen. Planbeskrivningen redovisar inte de befintliga förhållanden, dvs hur sektionen ser 

ut idag, innan man planerar för nya höga hus. 

Ny föreslagen bebyggelse i kvarteret Båtsmannen är i storlek helt jämförbar med Aghards 

kunskapscentrum, ca 50 x SO meter och i trevåningar. Den Föreslagna utformningen med saxade 

gavelmotiv som avslutas med sadeltak har tidigare använts i Båstad för att dölja och förminska 

byggnader som i sin skala helt bryter mot kommunens gängse byggnadstradition. Metoden är använd 

både på lca Spara samt på Astrakanen. På båda dessa byggnader kan man säga att den fungerar samt 

passar in eftersom båda dessa byggnader är i en våning. 

2 



Nu föreslås "gavel"- utformningen användas på en trevåningsbebyggelse där högsta tillåtna nockhöjd 

även är högre än den närmaste höga bebyggelsen i kvarteret Argus. Den kulturhistoriskt värdefulla 

bebyggelsen längs Agardhsgatan är i en våning med långsidan av byggnaden mot gatan samt med 

sadeltak i samma riktning som gatan. Finns således inget gavelmotiv med saxad uppbruten 

bebyggelse i tre våningar att inspireras av eller anpassa sig till. 

Vi förstår ej heller var den inglasade innergården hittar sitt motiv i Båstad. I tjänsteskrivelsen från 

Samhällsbyggnadskontoret till kommunstyrelsen som föregick planbeskedet står följande: 

"Olämpligt med en glasad innergård (men gärna en huskroppsformation som ett U) då en så stor 

volym blir ett främmande inslag i en i övrigt småskalig del av tätorten." 

Vi närboende anser också att den inglasade innergården är ett främmande inslag i Båstad samt att 

den kommer att bli störande då den är upplyst under kvällstid med sina glasväggar och glastak som 

kommer att lysa upp omgivningen precis som en stor lyckta. 

Planbestämmelser och plankartan 
Planbestämmelserna ger stor frihet och flexibilitet att utnyttja byggnaden i framtiden. Det kan bli 

ett flerbostadshus men det kan även bli ett kommersiellt centrum med butiker mm, men det kan 

även uppföras ett hotell här. Den parkeringsbestämmelse som finns i planförslaget reglerar enbart 

att det uppförs bostäder här. 

Sammanfattning 
Vi är inte emot en förtätning eller en förändring på platsen, vi anser att de perspektiv och 

fotomontage som finns i planbeskrivningen och som skall visa hur väl nybebyggelsen kommer att 

passa in i Båstads bebyggelse är felaktigt utförda. De visar en mycket lägre bebyggelse än den som i 

verkligheten kommer att tillåtas. Genom att jämföra med de redovisade sektionerna i 

planbeskrivningen kan man konstatera detta. 

Vi anser även att avvägningen mellan vårt enskilda intresse att behålla fri utsikt mot havet och över 

samhället och det allmänna intresset av att öka exploateringen och förtäta i centrala Båstad inte har 

gjorts på ett balanserat sätt. De båda intressena bör kunna tillgodoses med en mer balanserad 

exploatering och utformning av den nya bebyggelsen. 

Ett sätt är att inte tillåta en ny kompakt byggnad som enbart för upplevelsens skull har brutits ner i 

mindre enheter för att verka mindre och ej störande för omgivningen. I verkligheten är det en stor 

och oproportionerligt hög byggnad som är helt främmande för den omgivning där den föreslås 

uppföras. Merparten av närliggande byggnader är i en våning med sadeltak. 

Beslutsunderlaget för att godkänna denna plan är således undermåligt. Viktiga utredningar saknas. 

Finns ingen bullerutredning, ej heller riskutredning för farligt gods eller dagvattenutredning för hur 

dagvatten kommer att kunna omhändertas och fördröjas på fastigheten vid exempelvis omfattande 

regn eller skyfall. Märkligt nog saknas även underlag för hur avfallshantering för de nya bostäderna 

skall lösas, i planbeskrivningen uppmanas exploatören att kontakta NSR för att arbeta fram ett 

förslag hur det skall ske. 

Med utgångspunkt från det material vi har fått samt med hänsyn till områdets belägenhet i 

skärningspunkten mellan gamla och nya Båstad anser vi att byggrätten för Båtsmannen 6 inte skall 

ändras eller ingå i denna plan. För övrig nybebyggelse i planområdet kvarteret föreslår vi att 

3 



Båstadshems hus i Kv Argus får tjäna som förebild för våningsantal och höjdbestämmelse samt att 

ingen inglasad innergård får byggas i enlighet med kommunens yttrande när planbesked gavs. 

Båstad den 16 februari 2020 

~~~ dl 
Ola Moberg 

Biet 15, Köpmansgatan 56 A 

~ ~ d0h~~11t' ./4!/111 .7 
Marianne Wilander J t" ' _ / 

Agneta Aldell 

Biet 18, Köpmansgatan 58 B 

,.,;.,- " dV:- -
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FULLMAKT 

Fullmakt för Thomas Wilander att företräda mig i ärende angående Detaljpla~ för Kv:. 

Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad, Båstads kommun (dnr B19-246) och därvid som mitt ombud 

underteckna skrivelse till Samhällsbyggnad, Båstads komm·un, m.ed synpunkter på 

detaljplanen. 

Göteborg 2020-02-13 

Marianne Wilander 



FULLMAKT 

Fullmakt för Ola Moberg att företräda mig i ärende angående Detaljplan för Kv. Båtsmannen 

5 m.fl. i Båstad, Båstads kommun (dnr B19-246) och därvid som mitt ombud underteckna 

skrivelse till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, med synpunkter på detaljplanen. 

2020 



FULLMAKT 

Fullmakt för Ola Moberg att företräda mig i ärende angående Detaljplan för Kv. 
Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad, Båstads kommun (dnr B19-246) och därvid som mitt 
ombud underteckna skrivelse till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, med 
synpunkter på detaljplanen. 

Stockholm 12/2 2020 

Helen Cheng Solin 
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Reflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. 
fastigheter 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl. är 
de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 
kommer att bli av avsevärd höjd. Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor för området. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken på byggnaden. Det finns i dessa delar ingen 
samstämmighet mot den äldre bebyggelsen , vilket kommer att påverka områdets historiska 
skepnad. Båstad är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta dessa band 
och därmed förändra Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man 
som boende värdesätter i byn. 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid . 
Jag har räknat till sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte 
längre kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bymiljö, denna bör vi värna 
om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken . 
Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är det det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för kommunen. Även här bör effekterna av detta 
diskuteras. 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 
på en samverkan mellan boende, byggherre och kommun. 

Båstad den 1% -209~ --ae/~ 
6t~4J/ /0 c-L· (L~ N 

//;Jp..,,C/J V)C) C~ 
(J 

/11 '? -1 ·;J4r/?7V 
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Båstads Kommun, Samhällsbyggnad 
Diarienummer B19-246 

Reflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. 
Fastigheter 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl. är 
de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 
kommer att bli av avsevärd höjd. Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor för om rådet. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken. Det finns i dessa delar ingen samstämmighet 
med den äldre bebyggelsen, vilket kommer att påverka områdets historiska gestaltning. Båstad 
är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta dessa band och därmed 
förändra Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man som boende 
värdesätter i byn. 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid. 
Det finns sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte längre 
kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bym iljö, denna bör vi värna om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken. 
Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är att det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för den kommunala servicen. Även här bör effekterna 
av detta diskuteras och analyseras. 

Boverket har synpunkter på hur och när sam råd ska äga rum beroende på tillgänglighet för 
berörda boende. Då byggnaden ligger vid infarten till Agardhsgatan och invid Köpmansgatan i 
Båstads mest centrala delar påverkas ett stort antal boende. Dessutom blir boende i Båstad 
påverkade av stängningen av butikerna. Det är med andra ord ett stort antal båstadsbor som 
berörs. 



Boverket pekar på vikten av ett demokratiskt förfarande. Detta tydliggörs av nedanstående av 
Boverket skrivna text som tar upp vikten av att även säsongsboende må medverka i 
sam rådsmöten. 

Boverket skriver: 

Beroende på vilken typ av område som förslaget till detaljplan avser är det viktigt att hålla samrådet 
vid tillfällen när så många som möjligt kan delta. Om förslaget till detaljplan till exempel berör ett 
säsongsbetonat område kan det vara lämpligt att kommunen håller samråd under högsäsongen. Se 
prop. 2013/14:126, (sid. 81) i "Relaterad information". 

Detta innebär att samrådet bör äga rum under sommaren . 

Vid planens genomförande kommer ett antal fastigheter att lida skada. Detta kan till exempel 
vara i form av att en vacker utsikt försvinner eller att en del av trädgården hamnar i skugga . 
Frågan om ersättningsskyldighet bör diskuteras. 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 
på en samverkan mellan boende, byggherre och kommun. 

Jag tackar för er vänliga medverkan och ser fram emot att få träffa er för samråd med 
ambitionen att göra Båstad lite bättre. 

Båstad den 
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Båstads Kommun, Samhällsbyggnad 
Diarienummer B19-246 

Reflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. 
Fastigheter 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl. är 
de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 
kommer att bli av avsevärd höjd. Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor för området. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken. Det finns i dessa delar ingen samstämmighet 
med den äldre bebyggelsen, vilket kommer att påverka områdets historiska gestaltning. Båstad 
är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta dessa band och därmed 
förändra Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man som boende 
värdesätter i byn. 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid. 
Det finns sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte längre 
kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bymiljö, denna bör vi värna om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken. 
Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är att det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för den kommunala servicen. Även här bör effekterna 
av detta diskuteras och analyseras. 

Boverket har synpunkter på hur och när samråd ska äga rum beroende på tillgänglighet för 
berörda boende. Då byggnaden ligger vid infarten till Agardhsgatan och invid Köpmansgatan i 
Båstads mest centrala delar påverkas ett stort antal boende. Dessutom blir boende i Båstad 
påverkade av stängningen av butikerna. Det är med andra ord ett stort antal båstadsbor som 
berörs. 



Boverket pekar på vikten av ett demokratiskt förfarande. Detta tydliggörs av nedanstående av 

Boverket skrivna text som tar upp vikten av att även säsongsboende må medverka i 
samrådsmöten. 

Boverket skriver: 

Beroende på vilken typ av område som förslaget till detaljplan avser är det viktigt att hålla samrådet 
vid tillfällen när så många som möjligt kan delta. Om förslaget till detaljplan till exempel berör ett 
säsongsbetonat område kan det vara lämpligt att kommunen håller samråd under högsäsongen. Se 
prop. 2013/14:126, (sid. 81) i "Relaterad information". 

Detta innebär att samrådet bör äga rum under sommaren. 

Vid planens genomförande kommer ett antal fastigheter att lida skada. Detta kan till exempel 
vara i form av att en vacker utsikt försvinner eller att en del av trädgården hamnar i skugga. 
Frågan om ersättningsskyldighet bör diskuteras. 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 
på en samverkan mellan boende, byggherre och kommun. 

Jag tackar för er vänliga medverkan och ser fram emot att få träffa er för samråd med 
ambitionen att göra Båstad lite bättre. 

Båstad den Jo :LO_ O ~ :@ !{:!:> 

Namnförtydligande: Po nhA J "['( (-e m e yf 0 
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Samhällsbyggnad 
Båstad Kommun 
269 80 Båstad 

2020-02-16 

Synpunkter på Detaljplanen för Båtsmannen 5 m fl. 
Diarienummer: B19-246 

Jag kom till Båstad som sommargäst redan som nyfödd och har tillbringat 
varenda sommar på Bjäre sedan dess. Anledningen till att min familj skaffade 
sommarhus här vara Båstads charm och den vackra naturen. Jag har alltid älskat 
Båstad och som 27 åring flyttade min man, som också har starka band till 
Båstad, och jag hit för att bo här året runt. 

Anledningen var inte att det fanns så intressanta arbeten och så mycket att 
erbjuda i form av nöjen etc. Anledningen att vi flyttade hit var Båstads charm, 
miljö, den fantastiska naturen och en trygg bra miljö för våra barn att växa upp i. 
En stor fördel var också närheten till skola och aktiviteter, till vilka de kunde gå 
och cykla redan som riktigt små. 
Detta medförde att vi var båda redo att pendla för att kunna bo här. Idag pendlar 
jag inte längre utan driver ett företag i Båstad med 10 anställda. 

Enligt min uppfattning är det Båstad som charmig unik Badort och miljön på Bjäre 
som får många att flytta hit. Därför måste vi vara extremt försiktiga i hur vi 
exploaterar orten. Jag anser att det är viktigt att förtäta orten och bygga nytt 
men man måste ta hänsyn till det arv som Båstad har och göra det med 
varsamhet. Både kommun och byggbolag har ett tungt ansvar inför kommande 
generationer. 

Under 60-& ?Otalet har det byggts mindre lyckade hus i Båstad som har förfulat 
staden och minskat dess charm avsevärt. Här är skadan redan skedd och det är 
svårt att göra så mycket åt det idag såvida man inte river och bygger något nytt 
som faktiskt blir mycket bättre. 
Ett bra exempel på "reparation av gamla Byggnations misstag" är projektet som 
byggs där Gamlegården var belägen och det kommer att bli riktigt fint. 

När det gäller Båtsmannen 1,4,5,6 samt Malen 1:42, Båstad 109:2 däremot blir 
byggnationen alldeles för hög och dominant alldeles i anslutning till Båstads 
gamla bebyggelse. Dessutom menar jag att den inglasade ljusgården kommer att 
synas på långt håll när man kommer från hamnen och går Tennisvägen fram. Det 
kommer kännas som ett främmande modern glaskropp mitt i den äldre delen av 
Båstad. 

Kvarteret ingår i ett bevarande program som undertecknades av kommunal 
fullmäktige 1997. 

1:4 



Jag anser att det är åtminstone tre åtgärder som krävs; 

1. Höjden på de högsta husen ska sänks 

Höjden på den planerade bebyggelsens trevåningshus är för hög, enligt 
mina beräkningar ca 13.5 meter. Eftersom husen också ligger nära gatan 
kommer de att ge ett kompaktare intryck redan om de håller samma höjd 
som Kv. Argus (Audio Video huset) som idag mäter 9,5 meter från 
Köpmansgatans nivå. 

Enligt mina beräkningar utifrån skisserna i samrådshandlingen kommer 
alltså Kv.Båtsmannen kommer kvarter Båtsmannen att mäta 13,5 meter 
vid sin högsta punkt, vilket innebär att det är ca 3,75 meter högre än 
Kv. Argus(Audio Video huset}. 

Därför menar jag att trevåningshusen bör sänkas till två 
våningshus. 

Kv. Akvarellen (där Cykel Sven & LRF ligger) håller samma höjd, 9,5 m., 
som Kv. Argus (Audio Video Byggnaden) detta hus ligger dessutom i en 
nedförsbacke vilket gör att det upplevs ha en lägre nivå från 
Köpmansgatan sett. 

I Grannskapet västerut börjar den gamla bebyggelsen som består av 1-
1 1/2 plans villor. Kontrasten blir för stor med storstads byggnation så tätt 
inpå en gammal 1700-tals bebyggelse som är bevarande klassat. 

2. Den inbyggda glasgården måste sänkas i höjden eller tas bort 
helt 

Den inbyggda glasgårdens tak och sidor kommer att synas långt ifrån som 
en upplyst glasvägg, den mäter 13,S m när man kommer från väster 
dvs. från Hamnområdet längs med Tennisvägen. 
Villan, Båtsmannen 3, har en höjd på ca 7 meter. Bara några meter 
bakom den villans tomt kommer det att resa sig en glasvägg på ca 13,5 
meter som kvällstid är upplyst. Alltså kommer det att bli en stor yta som 
blir synbar på långt håll. 

Det blir en upplyst glasvägg som skymmer den tidigare horisonten när 
man promenerar Tennisvägen fram, och ger en intryck av att man är på 
väg mot en modern shopping galleria än snarare på promenad i en 
pittoresk småstad. 

2:4 



Referensbilden på sid 29 i Samrådshandlingen är vilseledande eftersom 
den inte ger en rättvis bild av verkligheten då den är tagen på för nära 
håll och med vidvinkel kamera, dessutom ser man knappt var glastaket är 

svagt tonat mot himlen. Jag har fyllt i det på denna bild så man inte 
missar det. (Se bild 1.) 

Det hade varit betydligt intressantare att se hur byggnaden påverkar vyn 
när man kommer lite längre ifrån på Tennisvägen, på väg mot Hamnen . 
Tittar man därifrån så kommer glasbyggnationen att bli ett dominerande 
inslag som skymmer både åsens horisont samt att på kvällen se ut som en 
stor upplyst koloss. (Se bild 2.) 

--- -

(Bild 2. Intressant vy från Tennisvägen för att kunna se hur dominant 
byggnationen verkligen skulle te sig.) 

3:4 
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rationen ovan har jag försökt rita in höjden på de två närliggande villorna 
på Båtsmannen 2 och 3. Detta är mycket svårt att läsa ut ur ritningar de 
exakta måtten och ge en exakt bild av höjdförhållandena men tydligt är 
att det är en massiv hög upplyst vägg som vetter mot väster. 

Därför måste även glastaket sänkas rejält eller tas bort. 

3. Stoppa tillstånd till byggnation nu och gör sedan en nytt förslag 
med en modell så att Båstadborna kan förstå innebörden 
Mina mätreferenser är uppskattade då jag inte har tillgång till faktiska 
ritningar. Där för tycker jag att en 3-dimentionell modell över Kv. 
Båtsmannen samt samtliga omliggande kvarter borde göras innan man 
fattar något som helst beslut så man får en uppfattningen om 
byggnadernas verkliga portioner i förhållande till befintlig bebyggelse. 

Modellen bör ställa ut på offentlig plats som t ex. Biblioteket så många 
kommuninvånare får chansen att titta på den och förstå vad projektet 
innebär. 
Idag är det mycket svårt att finna informationen om den tilltänkta 
byggnationen på kommunen hemsida och jag tror att många som är inte 
är så rutinerade att söka på internet helt saknar chans att hitta 
information om den planerade byggnationen. 

Med hopp om att ni ser över denna byggnation och värnar om Båstad och 
samhällets unika värden på långsikt. 

Vänliga hälsningar, 

Båstad 2020-02-16 

Helena Nobel 

Helena Nobel 
Ludvig Nobels alle 4 
269 34 
Båstad 
070-142 55 62 
helena@wildlifegarden.se 
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Vänliga hälsningar,

Tina Jörgensen
Avfallsstrateg 
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Yttrande avseende detaljplan för fastigheten 

Båtmannen 5, Båstads kommun (B19/246) 
 

NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen. Med 

anledning av detta vill NSR framföra följande: 

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

Viktigt att det finns plats för renhållningsfordonet att stanna utan att blockera trafiken.  

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

källsortering. Det nya producentansvaret pekar mot alla ska ha möjlighet till 

fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar.   

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

• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det viktigaste i 

gällande renhållningsordning för Båstads kommun. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Tina Jörgensen 

Avfallsstrateg, NSR 

Tina.jorgensen@nsr.se 

042-400 1371 

 

Bilagor: 

Bilaga 1 – Vision och styrdokument 

Bilaga 2 – Det viktigaste att säkerställa i gällande renhållningsordning 

Bilaga 3 – Risk och konsekvensbedömning  
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Bilaga 1 - Vision och styrdokument  
”Ett regionalt miljöföretag i världsklass.” 
 

NSR ska verka för avfallsminimering och miljönytta 
samt att skapa konkurrensfördelar för nordvästra 
Skåne. Som miljöföretag arbetar NSR för ett långsiktigt 
hållbart samhälle genom ständiga förbättringar av 
effektivitet och kundnytta.  

Inom EU gäller avfallsdirektivet (2008/98/EG) som en 
rättslig ram för avfallshanteringen i Europa. 

Prioriteringsordningen i avfallshierarkin innebär att 
man helst ska förebygga avfall, i andra hand 
återanvända det, i tredje hand materialåtervinna det 
och så vidare. Ordningen gäller under förutsättning att 
det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.  

 

 

Strategiska mål (Affärsplan – kommun och hushåll 2018-2020)  
• Grovsopshantering och Återbruk 
• Förebygga onödigt matavfall 
• Ökad Materialåtervinning  
• Förebygga avvikelser och reklamationer 
• Effektivisering insamling av avfall 
• Kompetensutveckling massahantering 
• Industri Park Vera Park 
• ”Tillsammans” 

Figur 1: EU:s avfallshierarki visar i 
vilken prioritetsordning avfall ska 
hanteras (Källa: Avfall Sverige). 
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Bilaga 2 – Det viktigaste att säkerställa i gällande 
renhållningsordning 
Vid placering av ett avfallsutrymme måste man ha med aspekter som t.ex. närhet till 
bostäder, trafiksäkerhet, barnsäkerhet och arbetsmiljö i enlighet med gällande 
renhållningsordning för Båstads kommun 

 

Följande gäller för vägar där avfallstömmande fordon ska ta sig fram 

• Hårdgjord körbana dimensionerad för en totalvikt på minst 26 ton. 
• Vägen ska vara minst 5,5 m bred om körning i båda riktningar förekommer. 
• Mötesfri väg utan parkerade bilar ska vara minst 3,5 meter bred. 
• Återvändsgata ska förses med vändplan med diameter av minst 18 meter. 
• Framkomligheten och sikten ska vara god – växtlighet är ett vanligt problem. Vägen ska ha en fri 

höjd på minst 4,6 meter. 

 

Följande gäller platsen där avfallstömmande fordon stannar för tömning 

• Vägbredden ska vara minst 4,6 meter bred och 15 meter lång. 
• Backning får inte förekomma annat än vid backvändning (t-vändning). 
• Placera alltid avfallsutrymme så nära farbar allmän väg som möjligt (dock maximalt 50 meter 

bort). Lång dragväg medför merkostnader. 
• Avfallsutrymme ska placeras i markplan. 
• Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och underlätta för källsortering.  

 

Följande gäller platser där tänkbar lösning är avfallsbehållare som kräver kranfordon för 
tömning 

• Kranen får inte sträcka över gång- eller cykelbana 
• Avstånd mellan avfallsfordon och behållare får vara maximalt 5 meter 
• Kranfordon får inte tömma trafikfarligt, till exempel vid en utfart eller korsning 

 

Eftersom alla områden är unika behöver avfallsaspekterna studeras från 
fall till fall. Kontakta därför alltid NSR för samråd kring 

avfallsutrymmen och tillgänglighet. 



   Helsingborg 2020-02-15 

   Dnr:19/0449 

Besöksadress Postadress Telefonväxel Hemsida  Org.Nr. 
Hjortshögsvägen 1 NSR AB 042-400 13 00 www.nsr.se  556217-4580 
254 64 Helsingborg 251 89 Helsingborg Fax 
 042-15 37 73  

4 (4) 

 

 

Bilaga 3 – Risk och konsekvensbedömning  
 

• Risk att det blir problem för renhållningsfordonet att komma till miljörummet om 

miljörummet inte är placerad i nära anslutning till körbar allmän väg, vilket kan leda till 

dragväg (max 50 meter) som kostar.  

 

• Risk är att renhållningsfordonet inte kör in på gatan om sikten inte är god.  

 

• Risk om det saknas vändplan eller den är förliten är att renhållningsfördonet inte kör in. 

Detta kan leda till dyra kostnader i dragväg.  

 

• Risk med för smala gator kan leda till att lastbilen inte kan köra in eller att gatan blockeras 

under tömningen vilket leder till irritation i trafiken och mot chauffören.  

 

 



Carina Ericsson - Båtsmannen

Från: Borglin Sara - NSVA <Sara.Borglin@nsva.se>
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@bastad.se>
Datum: 2020-02-17 16:49
Ärende: Båtsmannen
Kopia: Camilla Nermark <camilla.nermark@bastad.se>, Registrator - NSVA 

<registr...
Bifogade filer: Båtsmannen 5 mfl remissvar samrådshandling NSVA.pdf

Hej!

Här kommer NSVAs samrådsyttrande för Båtsmannen 5 m.fl.

Mvh

Sara

Hälsningar

Sara Borglin
VA-ingenjör
Utredningsgruppen, Ledningsnät & Projekt

___________________________________________
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Box 2022

250 02 Helsingborg

Besöksadress: Rönnowsgatan 12

Telefon: 010-495 87 45

E-post: sara.borglin@nsva.se
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  Remissvar
   
 

 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, entré AA, Org nr: 556765-3786, www.nsva.se 
 

 

Datum: 2020-02-17 
Diarienr NSVA: BÅ 19/00072 
Diarienr Båstads kommun:  
Handläggare: B19-246 
 

Synpunkter på samrådshandling avseende ny detaljplan för kv Båtsmannen 5 
m.fl 

Fastigheterna ligger inom verksamhetsområdet för kommunal dagvattenhantering. NSVA ser mycket 
positivt på att dagvatten fördröjs och renas nära källan, men vill påpeka at det idag inte finns lagstöd 
för i PBL för att föreskriva att dagvatten ska tas om hand lokalt.  
 
Den kulverterade bäck har eventuellt blivit omledd redan på 80-talet med ny sträcking i 
Köpmansgatan istället för över Båtsmannen 5. En kontroll av brunnar för att säkerställa att så är fallet 
behöver göras innan granskningsskedet. 
 
 
I övrigt har NSVA inget att erinra.  

 
 
NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
 
Sara Borglin 

VA-ingenjör 
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Båstads Kommun, Samhällsbyggnad 
Diarienummer B 19-246 

Reflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. 
Fastigheter 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m .fl. är 
de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 
kommer att bli av avsevärd höjd. Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor för området. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken. Det finns i dessa delar ingen samstämmighet 
med den äldre bebyggelsen, vilket kommer att påverka områdets historiska gestaltning. Båstad 
är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta dessa band och därmed 
förändra Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man som boende 
värdesätter i byn. 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid. 
Det finns sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte längre 
kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bymiljö, denna bör vi värna om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken. 
Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är att det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för den kommunala servicen. Även här bör effekterna 
av detta diskuteras och analyseras. 

Boverket har synpunkter på hur och när samråd ska äga rum beroende på tillgänglighet för 
berörda boende. Då byggnaden ligger vid infarten till Agardhsgatan och invid Köpmansgatan i 
Båstads mest centrala delar påverkas ett stort antal boende. Dessutom blir boende i Båstad 
påverkade av stängningen av butikerna. Det är med andra ord ett stort antal båstadsbor som 

berörs. 



Boverket pekar på vikten av ett demokratiskt förfarande. Detta tydliggörs av nedanstående av 

Boverket skrivna text som tar upp vikten av att även säsongsboende må medverka i 
sam rådsmöten. 

Boverket skriver: 

Beroende på vilken typ av område som förslaget till detaljplan avser är det viktigt att hålla samrådet 
vid tillfällen när så många som möjligt kan delta. Om förslaget till detaljplan till exempel berör ett 
säsongsbetonat område kan det vara lämpligt att kommunen håller samråd under högsäsongen. Se 
prop. 2013/14:126, (sid. 81) i "Relaterad information". 

Detta innebär att samrådet bör äga rum under sommaren. 

Vid planens genomförande kommer ett antal fastigheter att lida skada. Detta kan till exempel 
vara i form av att en vacker utsikt försvinner eller att en del av trädgården hamnar i skugga. 
Frågan om ersättningsskyldighet bör diskuteras. 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 
på en samverkan mellan boende, byggherre och kommun. 

Jag tackar för er vänliga medverkan och ser fram emot att få träffa er för samråd med 
ambitionen att göra Båstad lite bättre. 

Båstad den f 3 i--2{) 

~~ 
Namnförtydligande: 

JOr~J ksu Yl 

~~q;~J~1JJ; sco 
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Reflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. 
fastigheter 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl. är 
de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 
kommer att bli av avsevärd höjd. Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor för området. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken på byggnaden. Det finns i dessa delar ingen 
samstämmighet mot den äldre bebyggelsen, vilket kommer att påverka områdets historiska 
skepnad. Båstad är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta dessa band 
och därmed förändra Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man 
som boende värdesätter i byn . 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid. 
Jag har räknat till sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte 
längre kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bymiljö, denna bör vi värna 
om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken . 
Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är det det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för kommunen. Även här bör effekterna av detta 
diskuteras. 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 
på en samverkan mellan boende, byggherre och kommun. 

Båstad den r} (} & J J Jv 

) n ~ J till/ /tt'Y.J tf> 

( h ,J(,~U 2,y CJ;~ jj 
~/? 1~ ~1J;}//07·t-> 



Carina Ericsson - SV: Underrättelse om samråd - Detaljplan för Båtsmannen 5 mfl i 
Båstad, Båstads kommun. Utställd 191216 --200216

Från: utdelningsforbattringar <utdelningsforbattringar@postnord.com>
Till: Carina Ericsson <carina.ericsson@bastad.se>, 

"samhallsbyggnad@bastad.se"...
Datum: 2020-01-27 10:39
Ärende: SV: Underrättelse om samråd - Detaljplan för Båtsmannen 5 mfl i Båstad, 

Båstads kommun. Utställd 191216 --200216
Bifogade filer: Remissvar Kv. Båtsmannen 5 m.fl.docx

Hej,

Här är PostNords remissvar på samråd för detaljplan gällande Kv. Båtsmannen 5 m.fl. i Båstads 
kommun, med diarienummer B19246.

Med vänlig hälsning
Claes Jonsson

----------------------------
Claes Jonsson
Verksamhetsstöd Utdelningsförbättringar

Tel: 0104-365 000
SMS: 073-0917872
claes.jonsson@postnord.com

___________________

PostNord
Distribution
105 00 Stockholm

Besöksadress: Terminalvägen 24, Solna

Från: Carina Ericsson <carina.ericsson@bastad.se> 
Skickat: den 12 december 2019 10:49
Till: Bjäre handlingar <detaljplaner@bjarekraft.se>; utdelningsforbattringar 
<utdelningsforbattringar@postnord.com>; skanovaremisserjonkoping@teliacompany.com; 
diariecenter.region@trafikverket.se
Ämne: Underrättelse om samråd  Detaljplan för Båtsmannen 5 mfl i Båstad, Båstads kommun. Utställd 
191216 200216

Carina Ericsson
Administratör plan
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Samhällsbyggnad

carina.ericsson@bastad.se

Direkt: 0431-77330

Växel: 0431-77000

Webb: http://www.bastad.se

Postadress: Båstads kommun, 269 80 Båstad

Besöksadress: Vångavägen 2, Båstad

Sida 2 av 2
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Styrelsens säte  

Solna 

 

Org nr  

556711-5695 

 

 

postnord.se 

 Till  
Samhällsbyggnad 
Båstads kommun 
Vångavägen 2 
269 80  BÅSTAD 

PostNord Sverige AB 
SE-105 00 Stockholm 

 

 

   
 

Postutdelning för Kv. Båtsmannen 5 m.fl., Båstads kommun 
Dnr B19-246  
 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna 
placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll 
representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det 
aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras 
i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid 
infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för 
dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med 
nybyggnation. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 

Solna, 2020-01-27 
 
 
Sändlista 
Jessica Nilsson, Distributionsområdeschef Helsingborg 
Björn Nilsson, Produktionschef Ängelholm 
Alf Wemmenlind, Verksamhetsstöd Utdelningsförbättringar 
Båstads kommun 
Martin Hiller, Citymail 
Håkan Malmros, Fria postoperatörers förbund 

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com


Carina Ericsson - Region Skånes yttrande över detaljplan för kv Båtsmannen 5 mfl. 
Båstads kommun.

Från: Verovic Nikolina <Nikolina.Verovic@skane.se>
Till: "samhallsbyggnad@bastad.se" <samhallsbyggnad@bastad.se>
Datum: 2020-02-17 09:52
Ärende: Region Skånes yttrande över detaljplan för kv Båtsmannen 5 mfl. Båstads 

kommun.
Kopia: Rogland Hanna <Hanna.Rogland@skane.se>
Bifogade filer: Yttrande över detaljplan för kv. Båtsmannen 5 mfl. Båstads kommun.pdf

Hej!

Översänder härmed Regions Skånes yttrande över detaljplan för kv Båtsmannen 5 mfl. Båstads 
kommun.

Med vänlig hälsning,
Nikolina Verovic

Samhällsplanerare

Enheten för regional planering

Koncernkontoret, Regional utveckling

Region Skåne
Postadress: 291 89 Kristianstad

Besöksadress: Dockplatsen 26 Malmö

Tfn/mobil: +46 (0)40 675 31 93

SMS: +46 (0) 72 465 98 26

E-post: nikolina.verovic@skane.se

www.skane.se

Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur 

och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs 

direkt av invånarna i Skåne. 

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter här (GDPR) 

Read about how Region Skåne processes your personal data. (GDPR)
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Regionala 
utvecklings nämnden 

Nikolina Verovic 
Samhällsplanerare 
040-675 31 93, 0724-65 98 26 
nikolina. verovic@skane.se 

YTTRANDE 

Oa'Alm 2020-02-14 
Dnr 2019-PB000373 

Båstads kommun 
sam hal lsbyggnad@bastad.se 

Detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. fastigheter 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 

Region Skåne har mottagit ovanstående samrådshandling för synpunkter. 

Planområdet är beläget i centrala Båstad och omfattar fastigheterna 
Båtsmannen 4. 5, 6, s: 1 och Malen 1 :42 samt del av Båstad 109:2. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation i 2-3 våningar i form av 
bostäder, centrumverksamhet i bottenvåning längs Köpmansgatan samt 
underjordiskt parkeringsgarage. 

Region Skånes synpunkter 
Region Skåne har inga synpunkter utifrån det regionala utvecklingsansvaret. 

I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, 
Regionfastigheter samt Skånetrafiken deltagit. Beslut fattas med stöd av 
regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-01-31 § 11. 

1 (1) 

Simon Sköld 
T.f. enhetschef regional planering vf)~~: 

Postadress: 29189 Kristianstad 
Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö 
Telefon (växel): 040-675 30 00 
Internet: www.skane.se 

Nikolina Verovic 
Samhällsplanerare 

Organisationsnummer: 23 21 00-0255 
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Båstads Kommun, Samhällsbyggnad 
Diarienummer B19-246 

Reflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. 
Fastigheter 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl. är 
de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 
kommer att bli av avsevärd höjd. Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor för om rådet. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken. Det finns i dessa delar ingen samstämmighet 
med den äldre bebyggelsen, vilket kommer att påverka områdets historiska gestaltning. Båstad 
är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta dessa band och därmed 
förändra Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man som boende 
värdesätter i byn. 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid. 
Det finns sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte längre 
kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bymiljö, denna bör vi värna om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken. 
Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är att det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för den kommunala servicen. Även här bör effekterna 
av detta diskuteras och analyseras. 

Boverket har synpunkter på hur och när samråd ska äga rum beroende på tillgänglighet för 
berörda boende. Då byggnaden ligger vid infarten till Agardhsgatan och invid Köpmansgatan i 
Båstads mest centrala delar påverkas ett stort antal boende. Dessutom blir boende i Båstad 
påverkade av stängningen av butikerna. Det är med andra ord ett stort antal båstadsbor som 
berörs. 



Boverket pekar på vikten av ett demokratiskt förfarande . Detta tydliggörs av nedanstående av 

Boverket skrivna text som tar upp vikten av att även säsongsboende må medverka i 
samråds möten . 

Boverket skriver: 

Beroende på vilken typ av område som förslaget till detaljplan avser är det viktigt att hålla samrådet 
vid tillfällen när så många som möjligt kan delta. Om förslaget till detaljplan till exempel berör ett 
säsongsbetonat område kan det vara lämpligt att kommunen håller samråd under högsäsongen. Se 
prop. 2013/14:126, (sid . 81) i "Relaterad information". 

Detta innebär att samrådet bör äga rum under sommaren . 

Vid planens genomförande kommer ett antal fastigheter att lida skada. Detta kan till exempel 
vara i form av att en vacker utsikt försvinner eller att en del av trädgården hamnar i skugga . 
Frågan om ersättningsskyldighet bör diskuteras. 

Avslutningsvis och fö r att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 
på en samverkan mellan boende, byggherre och kommun . 

Jag tackar för er vänliga medverkan och ser fram emot att få träffa er för samråd med 
ambitionen att göra Båstad lite bättre. 

Båstad den I ) ~e}yvtvtif ;),aJ_d 

h ~\J-- )k..L . 
Namnförtydligande: ~11,"""j iu~~ M.zc ~ ' 

1 i ,, (_.. 
Address: \\Oef~a.,..S 



 
 
 

 

  
Båstad kommun 
Samhällsbyggnad 
Båstad 

Skanova AB 
Klubbhusgatan 13 
551 10 Jönköping 
Tel: +46-10-447 04 30 
 
www.skanova.se 
Skanova AB 
  

 
 Säte: Stockholm 
 Org.nr: 556446-3734  

Remiss svar 
 
SIDNR 

1 (2) 
DATUM 

2019-12-16 
DOKUMENT ID 

Remiss2019syd287 
Objekt 

Båtsmannen 5 
ERT DATUM 

2020-02-16 
ER REFERENS 

B19-246 
HANDLÄGGARE 

Namn: Lars Engström 
Epost: lars.engstrom@skanova.se 
Telefonnr:0722423131 

 

Detaljplan för Båtsmannen 5 m.fl i Båstad, Båstads 
kommun 
 

Bakgrund 
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av förslag till 
detaljplan enligt ovan, och låter framföra följande: 
 

Yttrande 
Skanova har markförlagda kabelanläggningar inom detaljplaneområdet, se 
bifogad karta. Jag antar att vi kommer ligga i prickad mark men vill ändå 
påvisa att vi har ledningar i områdets norrsida. Ledningen i sydöst används 
ej, noterad på kartan. 
 
 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga 
kabelanläggningar nuvarande läge för att undvika olägenheter och 
kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt 
skall noteras i planhandlingarna.  
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för 
att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den.  
 
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas 
på plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se 
  
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 
 
För ledningssamordning kontakta Skanovas Nätförvaltning för det aktuella 
området på tfn (vxl): 08-604 04 90. 
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Detaljplan för Båtsmannen 5 m.fl i Båstad, Båstads 
kommun 

 

Bakgrund 
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova)  har tagit del av förslag till 
detaljplan enligt ovan, och låter framföra följande:  
 

Yttrande 
Skanova har markförlagda kabelanläggningar  inom detaljplaneområdet, se 
bifogad karta. Jag antar att vi kommer ligga i prickad mark men vill ändå 
påvisa att vi har ledningar i områdets norrsida.  Ledningen i sydöst används 
ej, noterad på kartan. 
 
 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga 
kabelanläggningar nuvarande läge för att undvika olägenheter och 
kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt 
skall noteras i planhandlingarna.  
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för 
att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den.  
 
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg -format för att infogas 
på plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se 
  
Kabelanvisning beställs via  https://www.ledningskollen.se 
 
För ledningssamordning kontakta Skanovas Nätförvaltning för det aktuella 
området på tfn (vxl): 08-604 04 90. 
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Båstads Kommun, Samhällsbyggnad 
Diarienummer B19-246 

Reflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. 
Fastigheter 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl. är 
de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 
kommer att bli av avsevärd höjd. Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor för om rådet. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken. Det finns i dessa delar ingen samstämmighet 
med den äldre bebyggelsen, vilket kommer att påverka områdets historiska gestaltning. Båstad 
är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta dessa band och därmed 
förändra Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man som boende 

värdesätter i byn. 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid. 
Det finns sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte längre 
kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bymiljö, denna bör vi värna om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken. 
Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är att det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för den kommunala servicen. Även här bör effekterna 
av detta diskuteras och analyseras. 

Boverket har synpunkter på hur och när samråd ska äga rum beroende på tillgänglighet för 
berörda boende. Då byggnaden ligger vid infarten till Agardhsgatan och invid Köpmansgatan i 
Båstads mest centrala delar påverkas ett stort antal boende. Dessutom blir boende i Båstad 
påverkade av stängningen av butikerna. Det är med andra ord ett stort antal båstadsbor som 

berörs. 



Boverket p·ekar på vikten av ett demokratiskt förfarande . Detta tydliggörs av nedanstående av 

Boverket skrivna text som tar upp vikten av att även säsongsboende må medverka i 
samråds möten . 

Boverket skriver: 

Beroende på vilken typ av område som förslaget till detaljplan avser är det viktigt att hålla samrådet 
vid tillfällen när så många som möjligt kan delta. Om förslaget till detaljplan till exempel berör ett 
säsongsbetonat område kan det vara lämpligt att kommunen håller samråd under högsäsongen. Se 
prop. 2013/14:126, (sid. 81) i "Relaterad information". 

Detta innebär att samrådet bör äga rum under sommaren. 

Vid planens genomförande kommer ett antal fastigheter att lida skada. Detta kan till exempel 
vara i form av att en vacker utsikt försvinner eller att en del av trädgården hamnar i skugga. 
Frågan om ersättningsskyldighet bör diskuteras . 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 
på en samverkan mellan boende , byggherre och kommun . 

Jag tackar för er vänliga medverkan och ser fram emot att få träffa er för samråd med 
ambitionen att göra Båstad lite bättre. 

Båstad den _2c.>'20 OL_ [_3 

Namnförtydl igande: 5-n N A..., I ö ICN jc_s\J I s T 

Address: 

\ f@ g-:: 
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Båstads Kommun, Samhällsbyggnad 
Diarienummer B19-246 

!020 . 02-- 1 4 
. :1 .. . . .. ...... . 

Reflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. 
Fastigheter 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl. är 
de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 
kommer att bli av avsevärd höjd. Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor för området. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken. Det finns i dessa delar ingen samstämmighet 
med den äldre bebyggelsen, vilket kommer att påverka områdets historiska gestaltning. Båstad 
är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta dessa band och därmed 
förändra Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man som boende 
värdesätter i byn. 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid. 
Det finns sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte längre 
kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bymiljö, denna bör vi värna om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken. 
Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är att det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för den kommunala servicen. Även här bör effekterna 
av detta diskuteras och analyseras.erlret-sifilvet-em 

Boverket har synpunkter på hur och när samråd ska äga rum beroende på tillgänglighet för 
berörda boende. Då byggnaden ligger vid infarten till Agardhsgatan och invid Köpmansgatan i 
Båstads mest centrala delar påverkas ett stort antal boende. Dessutom blir båstadborna 
påverkade av stängningen av butikerna. Det är med andra ord ett stort antal båstadsbor som 
berörs. 



(Båstads Kommun , Samhällsbyggnad. Diarienummer B19-246) 

Boverket pekar också på vikten av ett demokratiskt förfarande. Detta tydliggörs av 
nedanstående av Boverket skrivna text som tar upp vikten av att även säsongsboende må 
medverka i samrådsmöten. 

Boverket skriver: 

Beroende på vilken typ av område som förslaget till detaljplan avser är det viktigt att hålla samrådet 
vid tillfällen när så många som möjligt kan delta. Om förslaget till detaljplan till exempel berör ett 
säsongsbetonat område kan det vara lämpligt att kommunen håller samråd under högsäsongen . Se 
prop. 2013/14:126, (sid. 81) i "Relaterad information". 

Detta innebär att samrådet bör äga rum under sommarsäsongen . 

Vid planens genomförande kommer ett antal fastigheter att lida skada. Detta kan till exempel 
vara i form av att en vacker utsikt försvinner eller att en del av trädgården hamnar i skugga. 
Frågan om ersättningsskyldighet bör diskuteras. 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 
på en samverkan mellan boende, byggherre och kommun i denna skrivelses anda.Jag tackar 
för er vänliga medverkan och ser fram emot att få träffa er för samråd . 

Båstad den Jlt:L;2~ 

Namn 

Namnförtydligande t;;t2 U( \/.' to te N V ft 1-L 
.--

ts ( VAGE1V 1 B 

8~51,4-D 



Carina Ericsson - Trafikverkets Yttrande (TRV 2019/136128)

Från: <jan-fredrik.wahlin@trafikverket.se>
Till: <samhallsbyggnad@bastad.se>
Datum: 2020-02-04 15:43
Ärende: Trafikverkets Yttrande (TRV 2019/136128)
Kopia: <skane@lansstyrelsen.se>

Trafikverkets ärendenummer: TRV 2019/136128

Er referens: B19-246

Detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. fastigheter i Båstad, Båstads 
kommun
Samråd

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation i 2-3 våningar i form av bostäder, 
centrumverksamhet i bottenvåning samt underjordiskt parkeringsgarage.

Det är positivt att kommunen förtätar samt skapar underjordiska parkeringsgarage 
istället för markparkeringar som innebär ineffektiv markutnyttjande. Väldigt viktigt 
även att planen föreslår GATA för att möjliggöra en bred gång- och cykelbana. Detta 
går helt i linje med vårt projekt att förbättra förutsättningarna för de oskyddade 
trafikanter som reser längs Köpmansgatan. Följ våra åtgärder här: 
https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vag-115-bastad-
tatort/

Vägar

Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 115 (Köpmansgatan) sydväst om 
planområdet.

Byggnadsfritt avstånd (från vägområdesgräns) är 12 meter och inom detta område ska 
inga byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka menligt på trafiksäkerheten 
placeras. Trafikverket anser att planförslagets placering av bebyggelse 6-8 meter från 
en så starkt trafikerad regional viktig väg med en relativt hög andel tung trafik kan inte 
anses som trafiksäker.

Buller & Vibrationer

Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att 
riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder 
som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. 
Plankartan måste kompletteras med bestämmelse om att gällande riktvärden för 
trafikbuller ska innehållas (både inom- och utomhus). Planbeskrivnigen är inte 
bindande till skillnad från plankartan. Om kommunen inte skriver vilka 
skyddsåtgärder ska vidtas så ska kommunen åtminstone skriva att riktvärden ska 
uppfyllas. Annars finns risken att planområdet byggs utan hänsyn till dessa och då 
kommer Trafikverket i nästa skede behöva hantera eventuella klagomål på oönskad 
buller något vi kommer kräva att Kommunen tar ansvar för. 

Sida 1 av 2
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Kommunen har inte undersökt om planområdet påverkas av vibrationer från trafik. 
Planen måste kompletteras med en sådan beskrivning och bedömning om lämplig 
markanvändning. 

Anslutning

Det är positivt att detaljplanen föreslår utfartsförbud längs med Köpmansgatan, denna 
anser vi ska förlängas fram till Agardhsgatan då planen nu möjliggör en bättre lösning 
med in-/utfart till Tennisvägen. Att minska antalet utfarter längs med Köpmansgatan 
är viktigt för att värna framkomligheten och trafiksäkerheten för alla trafikanter. Vi ser 
gärna att så få anslutningar som möjligt finns utmed Köpmangatan då den är hårt 
belastad. Dessutom kommer gatan vara ännu mera attraktiv för oskyddade trafikanter 
med anledning av Trafikverkets satsning för att höja standarden för gång och 
cykelbanan längs med Köpmansgatan.

Anslutning: Tennisvägen - Köpmangatan. 

Eftersom de nya fastigheterna kommer att byggas längre från vägen än dagens 
befintliga bebyggelse anser vi att det inte kommer uppkomma siktproblem på platsen, 
trots att bebyggelsen blir högre. 

Anslutning: Ansluta till Köpmangatan via Agardhsgatan (kommunal gata).

Trafiklösningen att köra utmed cykelbana för att komma till anslutning på 
Agardhsgatan är inte trafiksäker. Vårt förslag är att en bredare anslutning byggs vid 
infarten till p-hus utmed Tennisvägen - där två bilar kan mötas samtidigt. I 
detaljplanen ser det ut som att den planerade anslutningen ska användas till 10 p- 
platser på innergården. Förslag är att det sker en trafiklösning inne på innegården för 
att komma åt dessa p-platser. Av plankartan framgår en markreservat för g1. Denna 
anser vi inte ska nytta Agardhsgatan som in och utfart. Utan som det 

Av plankartan framgår att träd/växtlighet ska finnas inom planområdet. Träd och 
andra siktskymmande föremål ska placeras så att kravet på fri sikt uppfylls i 
anslutningarna till allmän väg.  I anslutning till väg 115 ska det, från en punkt 5 meter 
in från vägkant, säkerhetsställas en fri sikt på 80 meter i båda riktningar. Inom denna 
triangel får det inte förekomma växtlighet eller andra föremål som överskrider en höjd 
om 0,6 meter.  Träd och växtlighet kan även innebära inskränkningar på cykelvägens 
bredd och påverka trafiksäkerheten för dessa trafikanter negativt.

Observera att detta yttrande endast skickas elektroniskt!

Med vänlig hälsning
Jan-Fredrik Wahlin
Samhällsplanerare Region Syd
Direkt: 010-124 27 46
E-post: jan-fredrik.wahlin@trafikverket.se
Trafikverket
Box 366 
201 23 Malmö

Besöksadress:
Gibraltargatan 7, Malmö
Telefon: 0771- 921 921
www.trafikverket.se
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Båstads Kommun, Samhällsbyggnad 
Diarienummer B19-246 

Reflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. 
Fastigheter 

Det första man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl. är 
de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 
kommer att bli av avsevärd höjd. Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor för området. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speci~llt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken. Det finns i dessa delar ingen samstämmighet 
med den äldre bebyggelsen, vilket kommer att påverka områdets historiska gestaltning. Båstad 
är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta dessa band och därmed 
förändra Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man som boende 
värdesätter i byn. 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid. 
Det finns sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte längre 
kom mer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bym iljö, denna bör vi värna om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken. 
Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är att det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för den kommunala servicen. Även här bör effekterna 
av detta diskuteras och analyseras. 

Boverket har synpunkter på hur och när samråd ska äga rum beroende på tillgänglighet för 
berörda boende. Då byggnaden ligger vid infarten till Agardhsgatan och invid Köpmansgatan i 
Båstads mest centrala delar påverkas ett stort antal boende. Dessutom blir boende i Båstad 
påverkade av stängningen av butikerna. Det är med andra ord ett stort antal båstadsbor som 
berörs. 



Boverket pekar på vikten av ett demokratiskt förfarande. Detta tydliggörs av nedanstående av 
Boverket skrivna text som tar upp vikten av att även säsongsboende må medverka i 
samrådsmöten. 

Boverket skriver: 

Beroende på vilken typ av område som förslaget till detaljplan avser är det viktigt att hålla samrådet 
vid tillfällen när så många som möjligt kan delta. Om förslaget till detaljplan till exempel berör ett 
säsongsbetonat område kan det vara lämpligt att kommunen håller samråd under högsäsongen. Se 
prop. 2013/14:126, (sid. 81) i "Relaterad information". 

Detta innebär att samrådet bör äga rum under sommaren . 

Vid planens genomförande kommer ett antal fastigheter att lida skada. Detta kan till exempel 
vara i form av att en vacker utsikt försvinner eller att en del av trädgården hamnar i skugga. 
Frågan om ersättningsskyldighet bör diskuteras. 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 
på en samverkan mellan boende, byggherre och kommun . 

Jag tackar för er vänliga medverkan och ser fram emot att få träffa er för samråd med 
ambitionen att göra Båstad lite bättre. 

Båstad den 

df.t~·~ 
Namnförtydligande: 1-lu.Mp u.-:i vJ e v1'Y15-\:,; Y O yYl 



Carina Ericsson - Yttrande över detaljplan för kv Båtsmannen 5 i Båstad (dnr B19-246)  

Från: Maria Nilsson <maria.nilsson@weum.se>
Till: "samhallsbyggnad@bastad.se" <samhallsbyggnad@bastad.se>
Datum: 2020-01-07 11:17
Ärende: Yttrande över detaljplan för kv Båtsmannen 5 i Båstad (dnr B19-246)  
Bifogade filer: Yttrande över dp kv Båtsmannen 5 i Båstad.pdf

Hej,
Översänder yttrande i ovan rubricerat ärende.

Med vänlig hälsning

Maria Nilsson
Markjuridik

maria.nilsson@weum.se
+46 72 701 5007
Weum Gas AB
Box 362
SE-201 23 Malmö

Besöksadress/Visiting address: Riggaregatan 57

weum.se

Sedan 1985 har våra ledningar försett hem, företag och verksamheter i sydvästra Sverige 

med bekymmersfri, driftssäker och kostnadseffektiv energi med god miljöprofil.
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Weum Gas AB 
0774-41 42 00  
weum.se  

     Samhällsbyggnad 

     Båstad kommun 

     Vångavägen 2 

     269 80 Båstad 

     Dnr B19-246 

2020-01-07 
 

Yttrande över detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m fl i Båstad 

Weum Gas AB tidigare E.ON Gas Sverige AB, har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och har följande 

synpunkter. Inom planområdet har Weum Gas en servisledning för natur- och biogas, se bilagd karta.  

Vi önskar att planen kompletteras med u-område om kvartersmarken som hamnar närmare än 2 meter från ledningarna. 

Vi önskar även att gasledningen ritas in plankartan och benämns som – G – (gasledning).  

Gasledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN) som bland annat anger minsta skyddsavstånd mellan 

ledning och byggnad inom tätbebyggelse samt närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter.  

För ledningsvisning hänvisar vi till www.ledningskollen.se, som redovisar med kartunderlag och dxf-fil. 

Weum Gas förutsätter att eventuella kostnader i samband med planens genomförande såsom flyttningar eller ändringar 

av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av genomförandebeskrivningen. 

Det är viktigt att samråd sker med Weum Gas områdeshandläggare Claes Torstensson, redan i tidigt projekteringsskede, 

speciellt om arbete sker i närheten av gasledningen. Weum Gas har gärna en dialog med Båstads kommun och exploatör 

om möjlig försörjning med gas inom planområdet. 

Weum Gas AB, Kundtjänst tfn 0774-41 42 00. 

 

Bästa hälsningar 

 

Maria Nilsson 

Weum Gas AB 

 

Besöksadress: Riggaregatan 57 i Malmö 

Postadress: Box 362, 201 23 Malmö 

Tel: + 46 72 701 5007 

Mail: maria.nilsson@weum.se 

 

Biogas är ett mycket effektivt energialternativ för att uppnå ekologisk hållbar utveckling och möjligheten finns även att kombinera 

olika energilösningar för att uppnå minskad klimatpåverkan.  

 

Det finns många handelsaktörer på marknaden som redan idag erbjuder leveransavtal med möjligheten till 100% biogas och 

därmed uppfyller kravet på förnybar energi enligt 2 kap 5 § Miljöbalken. 

 

mailto:maria.nilsson@weum.se
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Båstads Kommun, Samhällsbyggnad 
Diarienummer B19-246 

!020 "07~ 1 4 
I Ji 1( .. . ..... . ... .. . ..... . . . . .. 

Reflektioner, kommentarer samt synpunkter på detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. 
Fastigheter 

Det första. man slås av när man betraktar förslaget för detaljplanen för kv. Båtsmannen 5 m.fl. är 
de långa fasaderna på Köpmansgatan och Tennisvägen och att det med tre våningsplan 
kommer att bli av avsevärd höjd. Detta kommer med andra ord att bli en dominerande byggnad 
som löper risk att upplevas som oproportionerligt stor för området. 

Det andra man slås av är den arkitektoniska utformningen, speciellt vad det gäller balkong 
fasaden mot Tennisvägen samt de branta taken. Det finns i dessa delar ingen samstämmighet 
med den äldre bebyggelsen, vilket kommer att påverka områdets historiska gestaltning. Båstad 
är en ort med starka band till en svunnen tid och att ej förvalta dessa band och därmed 
förändra Båstads karaktär är något som jag tycker går stick i stäv med vad man som boende 
värdesätter i byn. 

Det tredje man slås av är den kommersiella handel som har funnits i kvarteret under lång tid. 
Det finns sju butiker som har varit en positiv del av ett levande Båstad och som inte längre 
kommer att finnas kvar. Båstad har en för sin storlek levande bymiljö, denna bör vi värna om. 

Det fjärde man slås av är det antalet lägenheter som planeras, inalles knappt fyrtio stycken. 
Detta antar jag betyder att lägenheterna blir relativt små. Effekterna av detta bör diskuteras. 

Det femte man slås av är att det kan komma att byggas som ett seniorboende. På inte alltför 
lång sikt kan detta betyda ökade insatser för den kommunala servicen. Även här bör effekterna 
av detta diskuteras och analyseras. 

Boverket har synpunkter på hur och när samråd ska äga rum beroende på tillgänglighet för 
berörda boende. Då byggnaden ligger vid infarten till Agardhsgatan och invid Köpmansgatan i 
Båstads mest centrala delar påverkas ett stort antal boende. Dessutom blir boende i Båstad 
påverkade av stängningen av butikerna. Det är med andra ord ett stort antal båstadsbor som 
berörs. 



(Båstads Kommun, Samhällsbyggnad. Diarienummer B19-246) 

Boverket pekar också på vikten av ett demokratiskt förfarande. Detta tydliggörs av 
nedanstående av Boverket skrivna text som tar upp vikten av att även säsongsboende må 
medverka i samrådsmöten. 

Boverket skriver : 

Beroende på vilken typ av område som förslaget till detaljplan avser är det viktigt att hålla samrådet 
vid tillfällen när så många som möjligt kan delta. Om förslaget till detaljplan till exempel berör ett 
säsongsbetonat område kan det vara lämpligt att kommunen håller samråd under högsäsongen. Se 
prop. 2013/14 :126, (sid . 81) i "Relaterad information". 

Detta innebär att samrådet bör äga rum under sommarsäsongen. 

Vid planens genomförande kommer ett antal fastigheter att lida skada. Detta kan till exempel 
vara i form av att en vacker utsikt försvinner eller att en del av trädgården hamnar i skugga. 
Frågan om ersättningsskyldighet bör diskuteras. 

Avslutningsvis och för att detta ska bli ett projekt som vi alla är nöjda med hoppas och tror jag 
på en samverkan mellan boende, byggherre och kommun i denna skrivelses anda.Jag tackar 
för er vänliga medverkan och ser fram emot att få träffa er för samråd. 

Båstad den i 4/'?. 

Namn 

~---
~rt~ och adress: 

Henrik Widengren 
Agardhsgatan 71 
269 33 Båstad 
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1. Sammanfattning

Planområdet omfattar fastigheterna Båtsmannen s:1, 4, 5 samt 
Malen 1:42 och del av Båstad 109:2. Planområdet är idag be-
byggt med bostäder och mindre lokaler för handel. Hörntomt-
en Båtsmannen 5 ligger på en exponerad plats bredvid öst-
västliga siktlinjen. Den nya detaljplanens syfte är att möjliggöra 
byggnation i 2–3 våningar i form av bostäder, centrumverksam-
het i bottenvåning längs Köpmansgatan samt underjordiskt 
parkeringsgarage i centrala Båstad. Planområdet ingår i en his-
torisk mellanzon där områdena Båstad och Malen möts. Plan-
områdets utveckling till vad det är idag är en länk till förståelsen 
av Båstads grundande, bebyggelseutveckling och slutliga sam-
manslagning med området Malen.

Ett ord som sammanfattar karaktären för kvarteret Båtsman-
nen och närområdet är ordet ”köping”. De kännetecknande 
bebyggelsedragen för en köping, oavsett om det är en 1800-
tals köping eller 1900-tals köping, är bebyggelsens låga silu-
ett med bostadshus i 1–2 våningar, att husens långsida vänds 
mot gatan, trädgårdar bakom husen, innanför ett plank eller 
en mur, handelslokaler i handelshusens bottenvåning med 1-2 
bostadsvåningar ovanför. 

Byggnaderna på Båtsmannen 5 m.fl. har viss mån av arkitek-
turhistoriskt värde. Planområdet Båtsmannen 5 m.fl. bedöms ha 
samhällshistoriskt och socialhistoriskt värde. Kvarteret Båts-
mannen har högt värde som miljöskapande entré till Båstads 
historiska kärna. Området mellan Båstad-Malen, vari kvarteret 
Båtsmannen ingår, innehar symbol- och identitetsvärde.

Konsekvensen av planförslaget är att riksintresseområdet för 
kulturmiljövård kommer att påverkas negativt av att den nya 
bebyggelsen i kvarteret Båtsmannen visuellt och exploaterings-
mässigt dominerar sin omgivning. För att minska påverkan på 
riksintresset bör ny bebyggelse i planområdet ta hänsyn till 
1900-talets eller 1800-talets köpingkaraktär och inspireras av 
antingen Köpmansgatans eller Agardsgatans bebyggelse. Det-
ta beskrivs i kap. 10 Förslag på åtgärder.
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Planområdet inom blå linje.

2. Uppdraget

Ett nytt detaljplaneförslag för kv. Båtsmannen 5 m.fl, har 
tagits fram av Båstad kommun och fastighetsbolaget Backa-
hill. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätad 
bebyggelse på fastigheterna samt byggnation i 2–3 våningar. 
Planutredningen ska kompletteras med en konsekvensanalys 
huruvida den nya bebyggelsen påverkar det angränsande riks-
intresseområdet för kulturmiljö. Kommunen har gett Tengbom, 
Studion för Kulturmiljö och Transformation, i uppdrag att i form 
av ett PM beskriva planområdets och de angränsande kvarter-
ens historia, karaktär och kulturhistoriska värden samt redovisa 
konsekvenser som den nya detaljplanen kan medföra på de 
kulturhistoriska värdena och riksintresset för kulturmiljövård. 

5

3. Avgränsning

N

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. ©  Lantmäteriet

Skala 1:1 500, SW EREF 99 TM , RH 2000.

0 40 80 120 m

Planområdet är beläget i centrala Båstad och är ca 3 600 m2  

stort. Området omfattar fastigheterna Båtsmannen s:1, 4, 5 
samt Malen 1:42 och del av Båstad 109:2. Planområdet är idag 
bebyggt med bostäder och mindre lokaler för handel. Planom-
rådet avgränsas av Köpmansgatan i väster och söder, Tennis-
vägen i öst och nordost samt befintlig bebyggelse i den norra 
delen av kvarteret.
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4. Lagar och riktlinjer

Riksintresse för kulturmiljövård, Båstad L32 

Planområdet ligger inte inom den geografiska avgränsningen 
för riksintresse för kulturmiljövården Båstad L32, men riksin-
tressets syfte och värden kan påverkas av åtgärder utanför det i 
kartan avgränsade riksintresseområdet. Riksintressemotive-
ringen är att Båstad har en stadsmiljö med prägel av medeltid 
och 1900-talets rekreationsliv. Uttrycket för riksintresset består i 
delvis bevarat medeltida gatunät och den medeltida Maria-
kyrkan samt i bevarad småskalig bebyggelse som speglar köp-
mans- och kustsamhället under 1700- och 1800-talen samt villor 
och pensionat från 1900-talets rekreationsort.  Se karta s 9.

Länsstyrelsens kulturmiljöprogram 2007

Planområdet är beläget inom fältet ”Kulturmiljöstråk”, även 
kallad Per Albin-linjen, vilket syftar på den befästningsllinje 
som uppfördes längs den sydsvenska kusten under andra 
världskriget. Kulturmiljöstråket historia förknippas ej med plan-
området. Planområdet ligger även inom fältet ”Särskilt vär-
defulla kulturmiljöer i Skåne” vars beskrivning lyder ”Området 
belyser faserna i ett kustsamhälles utveckling från medeltida 
stad över 1700–1800-talens köpmans- och bondesamhälle till 
det sena 1800-talets och 1900-talets rekreationsort. Det kultur- 
historiska intresset är knutet till såväl stadsplan som bebygge-
lsemönster och byggnadernas utformning.” Se karta s 10.

Bevarandeplan 1997

Båstad kommun har en bevarandeplan antagen av kommun-
fullmäktige 1997. I bevarandeplanen konstateras att byggna-
derna i kvarteret Båtsmannen närmast Köpmansgatan och 
Agardhsgatan har betydelse för helhetsintrycket av miljön i den 
äldre delen av staden (som ligger väster om kvarteret Båtsman-
nen). I Bevarandeprogrammet konstateras även att kvarteret är 
fullt utbyggt, men att eventuell ny bebyggelse i skala, propor-
tioner och fasadmaterial ska anpassas till den äldre bebyggels-
en utmed Agardhsgatan och Köpmansgatan.
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Översiktsplan 2030, Detaljplan 1987

I Båstads gällande översiktsplan 2030 ingår det aktuella 
planområdet i del för “Stadsbygd oförändrad” (objekts-ID: 
17822 Båstad torg och Agardhsgatan) vilket betyder att områ-
det har restriktioner gällande utformningen. Se karta s 11.

I detaljplan nr 1434 från år 1987 är marken planlagd för han-
dels-, hantverks- och bostadsändamål. Detaljplanen medger 
byggande under markplan och att byggnader får vara högst en 
våning jämte vindsinredning inom den tillåtna byggnadshöjden 
på +14,5 meter från grundkartans nollplan. Inom kvarteret Båts-
mannen finns ingen förvansknings- eller rivningsskyddad be-
byggelse (skyddade i detaljplan med bevarandebestämmelse 
”q”). De skyddade byggnaderna ligger nordväst om kvarteret 
Båtsmannen och längs Agardhsgatan och Köpmansgatan. 

God bebyggd miljö – Nationellt kvalitetsmål

Preciseringarna av det nationella miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö handlar om att det kulturella, historiska och 
arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och 
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap ska bevaras, an-
vändas och utvecklas.

Kulturmiljölagen 1988:950 

Kulturmiljölagen (KML) är den centrala lagen för kulturmil-
jövården i Sverige. Portalparagrafen 1 kap. §1 lyder “Det är en 
nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. 
Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som 
myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. 
Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på 
kulturmiljön undviks eller begränsas. Bestämmelserna i denna 
lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande genera-
tioner tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.”
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Plan- och bygglagen

I Plan- och bygglagen (PBL) finns krav på varsamhet vid än-
dring av kulturhistoriskt värdefull byggnad. I varje enskilt bygg-
lov eller planärende bedöms åtgärderna enligt följande lagar: 
Kravet på hänsyn till stads- och landskapsbilden och platsens 
kulturvärden (2 kap. 6§ första stycket PBL). Kravet om att 
bebyggelseområdens särskilda värden ska skyddas (2 kap. 6§ 
tredje stycket PBL). Kravet om god form-, färg- och material-
verkan (8 kap. 1§ 2 PBL). Förbudet mot att förvanska en bygg-
nad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt (8 kap. 13 § PBL). Varsam-
hetskravet (8 kap. 17§ PBL).



9

$

0 0,2 0,4 0,6 0,80,1
km

riksintresse
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Riksintresse för kulturmiljövård, Länsstyrelsen
Karta med röd markering över utpekat riksintresseområde för kulturmiljövård. Svart fyrkant visar 
ungefärligt område för aktuellt planförslag. Se textavsnitt på s 6.
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Särskilda kulturmiljövärdesområde, Länsstyrelsen
Karta med röd markering över särskilda kulturmiljöområden. Svart fyrkant visar ungefärligt om-
råde för aktuellt planförslag. Se textavsnitt på s 6.
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Översiktsplan 2030, Båstad kommun
Karta med blå markering som visar kommunens bebyggelseområde där restriktioner för utformn-
ing finns. Svart fyrkant visar ungefärligt område för aktuellt planförslag. Se textavsnitt på s 7.
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5. Historik

Planområdet ingår i en historisk mellanzon där områdena 
Båstad och Malen möts. Planområdets utveckling till vad det 
är idag är en länk till förståelsen av Båstads grundande, be-
byggelseutveckling och slutliga sammanslagning med områ-
det Malen. På 1450-talet grundade kungen Kristian I Båstad. 
Kungen behövde en ankringsplats för sina fartyg någonstans 
mellan Helsingborg och Halmstad. Det skyddade läget vid 
Laholmsbukten, sillfisket och skogsområdena lockade. Under 
dansk tid blev Båstad en viktig hamn för bland annat ved, mur- 
och taktegel. Platsen för nuvarande kvarteret Båtsmannen låg 
utanför dåtidens centrumbebyggelse och bestod av värdefull 
skog som sannolikt snabbt avverkades för ved till tegelbruken 
och uppvärmning. De tidigaste kyrkomurarna från grundlägg-
ningstiden är byggda av bland annat tegel. Teglet brändes i 
tegelbruket som hade byggts öster om stadskärnan (i dag finns 
ett grannkvarter till det aktuella planområdet vid namn Tegel-
ugnslyckan). I mitten av 1600-talet fanns 18 gårdar med vardera 
två bönder, samt 40 gatehus i staden. Platsen för det aktuella 
planområdet var då fortfarande utmark. 

1684, Georg Buhrmans karta. Svart 

fyrkant visar ungefärligt område för 

Båtsmannen 5 m.fl. Karta: Lands-

arkivet.
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I början av 1700-talet hade marken söder om nuvarande Köp-
mansgatan blivit uppodlad och det östra området mellan 
Köpmansgatan och havet användes till betesmark. Sådan be-
tesmark kallades för ”mal”. På Storskifteskartan från år 1769–70 
skrivs Båstad “Båtstad” och hamnen ansågs vara god redd 
med ankarbotten. Bebyggelsen utgjordes av sammanhängan-
de korsvirkesgårdar med halmtak. Området väster om kyrkan 
var obebyggda liksom de östligare delarna där det aktuella 
planområdet ligger. De östliga markerna beskrivs i Storskiftes-
kartan som strand- och betesmark. Skogarna kring Båstad 
hade avverkats hårt under århundranden och områdena hade 
omvandlats till klen björk- och bokskog eller obördig sandmylla. 
Staden eldhärjades 1742. 35 byggnader brann upp. Trots den 
brandfarliga konstruktionen fortsatte man bygga husen med 
korsvirke och halmtak. En annan karta från 1815 syns ett stycke 
av det nuvarande kvarteret Båtsmannen; det är obe-
byggt och visas som åker- eller sandmark.

1770, Storskifteskartan. Svart fyrkant 

visar ungefärligt område för Båtsman-

nen 5 m.fl. Karta: Lantmäteriet.
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Del av karta från år 1817, Rekog-

nisceringskarta. Svart fyrkant visar 

ungefärligt område för Båtsmannen 5 

m.fl. Karta: Länsstyrelsen.

Del av karta från år 1815. Svart fyrkant 

visar ungefärligt område för Båts-

mannen 5 m.fl. Merparten av området 

ligger dock nedanför fyrkanten. Karta: 

Lantmäteriet.

1814 fanns 133 tomter i Båstad; 92 bebyggda och 41 obebygg-
da. I handlingarna till den skånska rekognisceringskartan från 
1810-talet beskrivs den stora vägen (bör motsvara Köpmansga-
tan idag) genom ”Båtstad” som av ganska god kvalitet och att 
de flesta husen var byggda i korsvirke. Mot slutet av 1820-talet 
fanns ca 100 hus med 670 invånare i Båstad. På 1800-talet om-
nämns Båstad för första gången som ”köping”. 
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I Lagaskifteskartan från år 1834 med tillhörande handlingar 
värderas området för nuvarande kvarteret Båtsmannen till 
”åker och ängsmark”. I samband med skiftets genomförande 
flyttades gårdarna från bykärnan och etablerades på marken 
utanför staden varför ny gårdsbebyggelse, nyodlingar och flera 
vägar anlades. Skiftet berörde i allra högsta grad det hittills i 
stort sett obebyggda området Malen. Marken skiftades mellan 
gårdarna, men bestod fortfarande av klen jordbruksmark och 
skog med skogvaktarboställe. 

Del av karta från år 1834, Laga skiftes-

kartan. Svart fyrkant visar ungefärligt 

område för Båtsmannen 5 m.fl. Röd 

fyrkant markerar Båstad kyrka. Karta: 

Lantmäteriet.

Under 1800-talets andra hälft upplevde sjöfarten en blomstring 
och Båstad upplevde befolkningsökning och ökad markexploa-
tering. År 1849 hade invånarantalet stigit till 741 personer. 
Generalstabskartan från 1860 visar att stadsbebyggelsen från 
kyrk-an och österut nästan har nått fram till området för nu-
varande kvarteret Båtsmannen. På samma karta finns Båstads 
järnvägsstation inritad öster om bebyggelsen mitt i Malens 
jordbruks- och beteslandskap (järnvägen invigdes dock först på 
1880-talet), vilket tyder på att man planerade för utökning av 
stadsgränsen. 



Del av karta från år 1860, General-

stabskartan. Svart fyrkant visar unge-

färligt område för Båtsmannen 5 m.fl. 

Karta: Lantmäteriet.

Del av karta från år 1926, Härads-

ekonomiska kartan. Svart fyrkant visar 

ungefärligt område för Båtsmannen 5 

m.fl. Karta: Lantmäteriet.

16

1862 instiftades Båstad kommun. 1870 utsattes staden för ännu 
en stadsbrand. Förutom kyrkan och skolan förstördes torgbygg-
naderna och branden spred sig ner mot hamnen och österut. 
De gamla byggnaderna vid Agardhsgatan klarade sig från 
branden. Dessa byggnader ligger i grannkvarteren till det aktu-
ella planområdet. 
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Del av karta från år 1908, Stadsplan. 

Svart fyrkant visar ungefärligt område 

för Båtsmannen 5 m.fl. Karta: Båstad 

kommun.

I den nya stadsplanen bestämdes att alla nya hus skulle byggas 
i sten och inga halmtak fick förekomma. Järnvägen tog efter 
hand sjöfartens roll som det viktigaste kommunikationsmed-
let i Båstad. Båstad blev tack vare järnvägen lättillgänglig för 
turister och strax blev turistnäringen en betydande näringsgren 
i Båstad. Efter järnvägens tillkomst 1885 öppnades en affär som 
bidrog till Malens utbyggnad och badgästernas sommarhus-
byggen. Här uppfördes hotell, pensionat, restauranger, som-
marvillor och andra funktioner kopplade till turistverksamheten. 

På Häradsekonomiska kartan från 1926–34 har Båstad stadsbe-
byggelse utvidgats och reglerats med rutnätskvarter även för 
Malen. Under perioden 1890–1930 skedde flera ägostyckningar, 
avsöndringar och hemmansklyvningar inom det nuvarande 
planområdet. Den första bebyggelsen i kvarteret Båtsmannen 
bör har tillkommit till vid det här laget. Malens stadsplan fast-
ställdes dock först 1932 när Malen under några år blev ett eget 
municipalsamhälle. Redan år 1937 slogs Malen och Båstad sam-
man till Båstad köping. Bebyggelsen spred sig söder och öster 
ut längs dalgången. Både Malen och Båstad är viktiga delar i 
Båstads utveckling till rekreationsort. 
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Under 1960- och 70-talen uppfördes många nya byggnader, 
framförallt längs Köpmansgatan. På Ekonomiska kartan från 
1968–70 är kvarteret Båtsmannen bebyggt och tomtindelat som 
idag. Tomterna utgörs av stora trädgårdar med bostads- eller 
handelshus på. 

BBBBBBBBååååååååssssssssttttttttaaaaaaaaddddddddBBBBBBBBååååååååttttttttssssssssmmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeennnnnnnn55555555Båstad Båtsmannen 5

N

Fastighetsgränser i kartan är översiktliga och saknar rättsverkan, jämför beslut i lantmäterihandlingar och fastighetsrättsliga kartor.

Skala 1:10 000, SW EREF 99 TM , RH 2000.

0 300 600 900 m

Del av karta från år 1968, Ekonomiska 

kartan. Svart fyrkant visar ungefärligt 

område för Båtsmannen 5 m.fl. Karta: 

Lantmäteriet.

Del av karta från år 2020, Topo-

grafiska kartan. Svart fyrkant visar 

ungefärligt område för Båtsmannen 5 

m.fl. Karta: Lantmäteriet.
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ca 1890-1920

Mötet Köpmansgatan - Agardhsgatan, ca 1890-tal? Mannen med hatt går i riktning mot kvarteret Båtsmannen. Foto: Bild 

kopierad från Båstad Malen hemsida.

Köpmansgatan ned mot kvarteret Båtsmannen, ca 1920-tal? Foto: Bild kopierad från Båstad Malen hemsida.
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ca 1930-1960

Malen sett från järnvägen i öster. Svart fyrkant visar ungefärligt område för Båtsmannen 5 m.fl. Foto: Bild kopierad från 

Båstad Malen hemsida.

Kvarteret Båtsmannen, 1960-tal. Svart fyrkant visar ungefärligt område för Båtsmannen 5 m.fl. Foto: Lantmäteriet.
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Kvarteret Båtsmannen, 2000-tal. Svart fyrkant visar ungefärligt område för Båtsmannen 5 m.fl. Foto: Lantmäteriet.

Kvarteret Båtsmannen, 1970-tal. Svart fyrkant visar ungefärligt område för Båtsmannen 5 m.fl. Foto: Lantmäteriet.
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Historisk bebyggelseutveckling Båstad-Malen
Illustrationskarta över hur bebyggelsen har utvecklats i Båstad och på Malen. Bild från kommun-
ens översiktsplan 2008. OBS! Gällande översiktsplan är från 2030. Kartbilden nedan är endast 
som utbyggnadsillustration.
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6. Planområdets karaktär

Ett ord som sammanfattar karaktären för kvarteret Båtsman-
nen och närområdet är ordet ”köping”. De kännetecknande 
bebyggelsedragen för en köping, oavsett om det är en 1800-tals 
köping eller 1900-tals köping, är bebyggelsens låga siluett med 
bostadshus i 1–2 våningar, att husens långsida vänds mot ga-
tan, trädgårdarna ligger bakom husen, innanför ett plank eller 
en mur, handelslokaler ligger i handelshusens bottenvåning 
med 1-2 bostadsvåningar ovanför. 

Förenklat kan sägas att kv. Båtsmannen ligger på gränsen mel-
lan den västliga gamla köpingen och den östliga 1900-tals-
köpingen. Stadsdelarna utvecklades med olika samhälls-
förutsättningar och under olika sekler. Den gamla köping-
karaktären utgår från kyrkan, torget, hamnen och Agardhs-
gatan. De äldsta husen här är troligen från 1700-talet och är 
uppförda i en våning med korsvirkesstomme, träpanel eller 
reverterade fasader. De ligger tätt och utan insyn till trädgård-
arna. 1900-talsköpingens bebyggelse ligger öster och söder 
om planområdet. 1900-talsköpingens bebyggelsekaraktär har 
öppnare kvartersstruktur och individuella arkitektoniska fasad-
yttringar. Flera av 1900-talsköpingens byggnader ligger utmed 
Köpmansgatan med långsida och entré vänd ut mot gatan, 
med utanpåliggande trappa, ofta en dubbeltrappa på all-
män gatumark. Byggnadsstilen bryter mot den ålderdomliga 
köpingbebyggelsen längs Agardhsgatan. I övrigt följer 1900-tals
köpingens byggnadstraditionen med inhemska byggmaterial 
(exempel på traditionella material är tegel, granit, sandsten, 
trä, puts), traditionella kulörer (traditionella kulörer bryts med 
vit av oorganiska pigment exempelvis järnoxid, ockra, kromoxid, 
grön umbra, grå umbra) , 1-2-våningsskalan, sadeltaksformen 
och placeringen med långsidan mot gatan. 

Det generella bebyggelsemönstret inom planområdet utgörs 
av friliggande bostads- och handelsbyggnader i 1–1 ½ våningar 
med individuellt utformade fasader, placerade med långsidan 
mot gatan och bakomliggande trädgårdar (dvs. trädgårdarna 
är ej överbyggda med glastak). Mellan byggnadskropparna 
skapas i vissa fall siktlinjer genom planområdet över till grann-
kvarteren. Avstyckningar har förekommit inom planområdet 
vilket har inneburit förtätad bebyggelse med ensartade en-
bostadshus byggda under 1960–70-talet. Inom planområdet 
är det de befintliga byggnaderna på Båtsmannen 5 som bäst 
förmedlar 1900-talsköpingens karaktär. Dessa byggnader är 
placerade med långsidan i liv med gatan, har bakomliggande 
öppna trädgårdar, sadeltak och är i 1 ½ våning med handels- 
eller bostadslokaler i bottenvåningen. De är inte sammanbyg-
gda över tomtgräns. Närmaste grannbebyggelsen i norr, öster 
och söder består till största del av friliggande hus i 1 ½ plan men 
även 2 ½ våningshus finns representerade här.
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Siktlinje österut från Köpmansgatan 

mot kvarteret Båtsmannen, mitt i 

bilden till vänster om gatan. 

Siktlinje mot bykärnan i väst från 

östra rondellen Köpmansgatan-Frid-

hemsvägen. Kvarteret Båtsmannen 

med det blå huset till höger. 

Kvarteret Båtsmannen på vänstra 

sidan om Köpmansgatan. Bebyg-

gelsekaraktären utgörs av en- till 

tvåvåningshus, sadeltak, långsidan 

vänd mot gatan, sikt mellan husen, 

förrättningslokaler på bottenplan, 

småskalig bebyggelse.
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Sikt mot nordväst från korsningen 

Köpmansgatan-Tennisvägen mot 

kvarteret Båtsmannen. 

Siktlinje mot väst från Strandängs-

skolan. Kvarteret Båtsmannen i mitten 

av bilden, bakom häcken. 

Det är nivåskillnader att ta hänsyn till i 

kvarteret Båtsmannen.
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7. Kulturhistoriska värden 

Bedömningen av kulturhistoriska värden följer Riksantikvarie-
ämbetets skrift Kulturhistorisk värdering av bebyggelse från 
2002 av antikvarien Axel Unnerbäck. Modellen går ut på att 
värdera byggnader eller platser från 14 värden. I följande text-
avsnitt har några av värdena slagits samman då deras inne-
börd är snarlika i det specifika ärendet för kvarteret Båtsman-
nen. 

Byggnadshistoriskt värde 
Byggnaderna inom planområdet är representanter för tidigare 
perioders byggnadskick, men några har byggts om kraftigt. 
Byggnaderna inom planområdet har ringa byggnadshistoriskt 
värde.

Teknikhistoriskt värde
Byggnaderna inom planområdet är representanter för det 
tidiga 1900-talets byggnadsteknik och materialanvändning. 
Byggnadstyperna är vanliga runt om i landet och uppvisar 
ingen unicitet.

Arkitekturhistoriskt värde 
Byggnaderna på Båtsmannen 1, 5 m.fl. har viss mån av arki-
tekturhistoriskt värde som representanter för 1900-tals-
köpingens folkliga arkitektur. 

Samhällshistoriskt värde, socialhistoriskt värde, person-
historiskt värde
Planområdets befintliga utformning och bebyggelse inne-
håller mycket information till Båstads utvecklingshistoria. Till 
viss del avspeglar byggnadsmiljön med hus, trädgårdar och 
handelslokaler inom planområdet invånarnas betingelser 
och försörjning i 1900-talsköpingens samhälle. Planområdet 
bedöms därför ha samhällshistoriskt och socialhistoriskt värde.

Arkitektoniskt värde, konstnärligt värde, patina 
Befintlig bebyggelse i planområdet är i skala, typ och bebyg-
gelsemönster anpassad till 1900-talsköpingen och riksintressets 
kulturmiljö. Byggnaderna har en vanligt förekommande och all-
män stiltradition från sekelskiftet och senare 1900-tal. Några är 
kraftigt ombyggda. Som enskilda objekt har byggnaderna inom 
kvarteret ringa arkitektoniskt eller konstnärligt värde. 
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Miljöskapande värde 
Kvarteret Båtsmannen har högt värde som miljöskapande entré 
till Båstads historiska kärna med de gamla gatursträckningar-
na, torget och kyrkan. Hörntomten Båtsmannen 5 ligger på en 
exponerad plats bredvid öst-västliga siktlinjen, som börjar från 
rondellen Fridhemsgatan-väg 115/Köpmansgatan och följer 
Köpmansgatan in mot den historiska stadskärnan. Det är viktigt 
att utformningen av ny bebyggelse inte förtar eller dominerar 
entrén till den historiska delen av stadskärnan.

Identitetsvärde, traditionsvärde, kontinuitetsvärde, 
symbolvärde
Staden har fortfarande köpingens siluett och framtoning, vilket 
knyter identitets-, traditions-, kontinuitetsvärde till Båstad. 
Planområdet ligger mellan det gamla Båstad och f d utmarken 
och sedermera rekreationsorten Malen. Dessa områden har 
en intressant och tät sammanlänkad historisk utveckling, där 
Malen slutligen inkorporerades med Båstad år 1937. Området 
mellan Båstad-Malen, vari kvarteret Båtsmannen ingår, innehar 
ett symbolvärde för detta historiska skeende.
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Agardhsgatan, med tät envåningsbe-

byggelse.

Den gula byggnaden är fastigheten 

Båtsmannen 1.

Köpmansgatans byggnader ligger 

med långsidan vänd mot gatan och 

har sadeltak.
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Genomsiktlighet mellan husen i kvart-

eret Båtsmannen.

Genomsiktlighet mellan husen i kvart-

eret Båtsmannen.

Klassisk köpingsbebyggelse i past-

elliga färger med handelslokaler i 

gatuplan och bostadsvåning över.
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Sommarnöjesbostad på Tennisvägen.

Västra delen av Köpmansgatan består 

av både handelshus och bostadshus. 

Alla med långsidan vänd mot gatan 

och sadeltak. 

1900-talsköpingens nyare handelshus 

hade för sin tid ett modernt formspråk, 

men följde köpingens grunddrag, dvs. 

sadeltak, långsidan vänd mot gatan, 

handelslokaler på bottenvåningen och 

entré mot gatan. Märk att nivåskill-

naderna plockas upp i byggnaden 

utan större ingrepp i den naturliga 

marknivån. 
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8. Planförslaget

Planområdet är beläget i centrala Båstad och omfattar fastig-
heterna Båtsmannen 4, 5, s:1 och Malen 1:42 samt del av Båstad 
109:2. Den nya detaljplanens syfte är att möjliggöra byggna-
tion i 2–3 våningar i form av bostäder, centrumverksamhet i 
bottenvåning längs Köpmansgatan samt underjordiskt par-
keringsgarage i centrala Båstad. Planbestämmelserna skapar 
möjlighet för en U-formad bebyggelse om maximalt 3 våningar 
mot Köpmansgatan och del av Tennisvägen för att sedan 
minska till högst 2 våningar i anslutning till de befintliga fastig-
heterna Båtsmannen 3 och Båtsmannen 1 i norr. Fasaderna mot 
gatorna ska saxas och brytas upp med glasfasader. Den nya 
bebyggelsen mot gata ska utformas med sadeltak. Inom plan-
området regleras maximala nockhöjderna mellan +19,0 och 
+24,0 möh och taklutningen till minst 27 grader. Huvudbygg-
nader placeras med förgårdsmark/gata med minst 1 meter från 
fastighetsgräns. Marken inom fastigheterna Båtsmannen 4 och 
5 samt Malen 1:42 är avsett för flerbostadshus.

På kommande sidor redovisas plankartan från samrådsförsla-
get. Efter samrådet 2019 har utformningen ändrats och exploa-
teringsgraden minskats.
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9. Konsekvensanalys

Konsekvensanalysen i förhållande till syftet i riksintresset för 
kulturmiljövård görs med bakgrund i planområdets historik, 
kulturhistoriska värden och karaktär samt lagar och riktlinjer 
som behandlar kulturmiljöfrågor. Planområdet ligger inte inom 
den geografiska avgränsningen för riksintresset som sträcker 
sig fram till grannkvarteren väster och norr om kvarteret Båts-
mannen. Riksintressets syfte och värden kan dock påverkas av 
åtgärder som sker utanför riksintresseområdet. 

Motivet till riksintresset är att Båstad har en stadsmiljö med 
prägel av medeltid och 1900-talets rekreationsliv. Uttrycket för 
riksintresset består i delvis bevarat medeltida gatunät och den 
medeltida Mariakyrkan samt i bevarad småskalig bebyggelse 
som speglar köpmans- och kustsamhället under 1700- och 
1800-talen samt villor och pensionat från 1900-talets rekreation-
sort. 

Planförslaget påverkar ej befintlig gatustruktur och möjliggör 
både handel och bostäder vilket går hand i hand med riksin-
tressebeskrivningen. Byggnadsmiljön inom Båtsmannen har 
i tidigare kapitel värderats som betydelsefull för att intrycket 
av den småskaliga köpingsmiljön inom riksintresseområdet 
inte ska gå förlorad. Det kilformade kvarteret har ett exponer-
at läge och ligger på en entréplats till den gamla staden och 
riksintresseområdet. Övergången mellan olika byggnadsepoker 
har hittills skett tämligen varsamt väster om planområdet. In-
nebörden i “varsamt” betyder att det mellan kvarteren inte sker 
plötsliga kontraster som dominerar den befintliga småskaliga 
bebyggelsen som riksintresset syftar till. 

Planförslagets exploateringsgrad och bebyggelsens utformning 
innebär att bebyggelsetrukturen förtätas så att inga siktlinjer 
mellan husen skapas. Marken bakom huskropparna överbyggs 
med ett glastak. Förslaget innebär införande av ett nytt bygg-
nadsskick som är främmande i riksintresseområdet och kvar-
teren närmast riksintressegränsen i och med att all markyta 
tas i anspråk för byggnation utan att lämna öppna ytor mellan 
huskropparna, fastighetsgränserna eller utemiljöerna. Planförs-
lagets byggnader vänder gavlarna mot gatan. I den traditionel-
la bebyggelsen vänds långsidan mot gatan, vilket är en bidra-
gande faktor till områdets låga och lugna profil. 
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Byggnaderna i detaljplanens illustrationer uppvisar en livlig 
arkitektur med ett taklandskap som arkitekturhistoriskt tillhör 
storstadshamnens eller industrimiljöns uttryck mer än riksin-
tressets småskaliga köpingsbebyggelse. 

I kommunens antagna bevarandeplan står det att ny bebyg-
gelse i eller i angränsande kvarter till kulturmiljöområden ska 
anpassas till den traditionella bebyggelsekaraktären. Den 
traditionella bebyggelsekaraktären är vad som beskrivs som 
”småskalig bebyggelse som speglar köpmans- och kustsam-
hället” i riksintressemotiveringen, vilket planförslagets bebyg-
gelseutförande inte beaktar. 

Planförslagets exploateringsgrad och bebyggelse i förhållande 
till riksintressebeskrivningen och områdets kulturhistoriska 
värden bedöms inte ha anpassats till sekelskiftets köpmans- 
och rekreationsortsbebyggelse som riksintressets beskrivning 
åsyftar. Planförslaget redovisar t ex gavelvända hus istället för 
långsida mot gatan, tät kvartersstruktur istället för friliggande 
hus, storskalighet istället för småskalighet, likriktad sockelhöjd 
istället för varierad sockelhöjd anpassad till naturlig marknivå, 
manshög sockelvåning samt överbyggd innergård är nya före-
teelser i kanten av riksintresseområdet och inom köpingbebyg-
gelsen.
 
Konsekvensen av planförslaget är att riksintresseområdet för 
kulturmiljövård kommer att påverkas negativt av att den nya 
bebyggelsen i kvarteret Båtsmannen visuellt och exploaterings-
mässigt dominerar sin omgivning.

Det finns många sätt att förhålla sig till befintlig kulturmiljö och 
bebyggelse. Om valen sker konsekvent, motiverat och med kul-
turhistorisk medvetenhet brukar det gå att passa in ny bebyg-
gelse i en äldre miljö. Bedömningen utifrån konsekvens-
analysen är att det är möjligt att uppföra ny bostads- och 
handelsbebyggelse inom planområdet om denna tar hänsyn 
till syftet med riksintresset för kulturmiljö samt beaktar det 
faktum att kvarteret Båtsmannen har en exponerad entréplats 
till bykärnan varför en mindre dominerande bebyggelse krävs. 
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10. Förslag på åtgärder

För att minska påverkan på riksintresset bör ny bebyggelse i 
planområdet ta hänsyn till 1900-talets eller 1800-talets köping-
karaktär genom att inspireras av antingen Köpmansgatans 
eller Agardsgatans bebyggelse. Riksintresset skulle sannolikt 
påverkas mindre om planförslagets bebyggelse följde riksin-
tressets huvudsakliga bebyggelsestruktur med långsida och 
entré vänd mot gatan. 

Utifrån denna konsekvensanalys rekommenderas att detalj-
planen bearbetas så att den gestaltningsmässigt utgår antin-
gen från Alt. A eller Alt. B. Ny utformning kan med fördel ske 
i samråd mellan kommunen, beställaren, arkitekten och an-
tikvarien.
 
Alt. A. För att anknyta den nya bebyggelsen i kvarteret Båts-
mannen till 1900-talsköpingens byggnadskaraktär finns de vikti-
gaste arkitekturhistoriska beståndsdelarna på Köpmansgatan:
• friliggande handels- och/eller bostadshus (handelslokaler 

på bottenvåning/gatuplan) 
• max 2 fulla våningar och proportionerlig nockhöjd
• entréer mot gatan
• långsidan vänd mot gatan (nocken går parallellt med ga-

tan)

Alt. B. För att anknyta den nya bebyggelsen i kvarteret Båts-
mannen till 1800-talsköpingens byggnadskaraktär finns de vikti-
gaste arkitekturhistoriska beståndsdelarna på Agardhsgatan:
• sammanbyggda handels- och/eller bostadshus
• max 1 ½  våningar och proportionerlig nockhöjd
• entréer mot gatan
• långsidan vänd mot gatan (nocken går parallellt med ga-

tan)

I kapitel 6 beskrivs karaktären för planområdet och grann-
bebyggelsen i norr, söder och väster så här: “Det generella 
bebyggelsemönstret inom planområdet utgörs av friliggande 
bostads- och handelsbyggnader i 1–1 ½ våningar med indivi-
duellt utformade fasader, placerade med långsidan mot gat-
an och bakomliggande trädgårdar (dvs. trädgårdarna är ej 
överbyggda med glastak). Mellan byggnadskropparna skapas 
i vissa fall siktlinjer genom planområdet över till grannkvarter-
en. Avstyckningar har förekommit inom planområdet vilket har 
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inneburit förtätad bebyggelse med ensartade enbostads-
hus byggda under 1960–70-talet. 
Inom planområdet är det de befintliga byggnaderna på Båts-
mannen 5 som bäst förmedlar 1900-talsköpingens karaktär. 
Dessa byggnader är placerade med långsidan i liv med gatan, 
har bakomliggande öppna trädgårdar, sadeltak och är i 1 ½ 
våning med handels- eller bostadslokaler i bottenvåningen. De 
är inte sammanbyggda över tomtgräns. Närmaste grannbe-
byggelsen i norr, öster och söder består till största del av frilig-
gande hus i 1 ½ plan men även 2 ½ vånings-hus finns represen-
terade här.”

På Köpmansgatan ligger 1900-talets köpingbebyggelse och 
den dominerande byggnadsplaceringen är att taknocken och 
långsidorna löper i gatans längdriktning. Köpmansgatan upp-
levs ”luftig” eftersom det finns öppna eller bevuxna mellanrum 
mellan husen. Trädgårdarna ligger antingen på baksidan eller 
som förgårdsmark. På Agardhsgatan ligger 1800-talets köping-
bebyggelse som istället kännetecknas av låga sammanbygg-
da huskroppar utan insyn till trädgårdarna, husens nock och 
långsida löper även här i gatans längdriktning. Tennisvägens  
utbyggnation tillkom stötvis och arkitekoniskt representerar 
byggnaderna olika epoker. Gemensamt för fastigheterna på 
Tennisvägen är att husen är friliggande med trädgård eller 
förgårdsmark. 

---

Konsekvensanalysen är utförd av Ewa Juneborg, bebyggelse-
antikvarie och cert. Sakkunnig i kulturvärden, behörighet kval-
ificerad (K), vid Tengbom arkitektkontor, Studion för kulturmiljö 
och transformation. Juli 2020.

Källor
Lantmäteriet
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Föreningen Gamla Båstad
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       Kommunstyrelsen 
 

 

  

Svar på medborgarförslag – solcellspark mellan Förslövs station och 
Åkagårdens golfklubb 
 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat.    
 
Sammanfattning 

Den 1 september 2020 kom ett medborgarförslag in till kommunen där förslagsställaren 
föreslår att platsen mellan Förslövs station och Åkagårdens golfklubb, där det tidigare varit 
upplag av massor från tunnelbygget, ska kunna användas som solcellspark. Förslags-
ställaren anser att platsen är idealisk då marken ägs av kommunen och har ett öppet 
södervänt läge. Förslagsställaren tycker inte att det passar att bebygga platsen med olika 
industriverksamheter. 

Kommunen ser positivt på att det etableras solcellsparker i kommunen där det kan ske utan 
negativ påverkan på landskapsbild eller natur- och kulturmiljöer. Markanvändningen på en 
plats ska vara den mest lämpade för den aktuella platsen ur ett samhällsbyggnads- och 
hållbarhetsperspektiv.  

Den aktuella platsen har bra förutsättningar för en solcellspark, men dess goda 
kommunikationsläge invid Förslövs station och Bjäredalsvägen (väg 105) gör den mer 
lämpad för byggnation av verksamheter. Ett detaljplanearbete pågår för att pröva den 
tänkta markanvändningen för verksamheter.  

Kommunen har underhandskontakter med intressenter som vill etablera större 
solcellsparker på andra platser i kommunen. Platser där en solcellspark kan kombineras 
med betesdrift. 
 
Samhällsbyggnad 
 
Roger Larsson 

mailto:samhallsbyggnad@bastad.se
http://www.bastad.se/
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samhällsbyggnadschef 
 
Samråd har skett med: 
- planchef Olof Selldén 
 
Bilagor: 
- Medborgarförslag, inkommit 2020-09-01 
  
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
samhallsbyggnad@bastad.se 

mailto:samhallsbyggnad@bastad.se
http://www.bastad.se/


MEDBORGARFÖRSLAG 

Kommunfullmäktige 

Båstads kommun 

269 80 BÅSTAD 

Förslöv, 2020-08-31 

Sokellspark mellan Förslövs station och Åkagårdens Golfklubb 
- Ytan är idealisk. 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2020 -09- 0 1 
onr .k~.0.0.0 6 J. S./ .. .. . 
........ .2..0.20 . :-: .~. o. ... . 

Med anledning av den rådande situationen för elförsörjningen i södra Sverige och för 
miljöns skull, föreslår jag en satsning på en stor solcellspark på ovan angiven plats. 

Flera kommuner i Sverige har försett sig med solcellsparker och ännu fler är på väg. 
Platsen är idealisk och består av en stor yta i söderläge, som har sol hela dagarna. 
Kommunen äger marken, där ytlagret består av restprodukter från tunnelbygget, 
och har planer på ett industriområde på platsen - något som enligt mångas mening 
påverkar både miljön och landskapsbilden negativt. 

Jag bifogar min skrivelse från 2019-10-07 som del av mitt MEDBORGARFÖRSLAG 
och hoppas att förslaget blir verklighet. 

Med vänlig hälsning 

<70[ 1~11-d t-t;1 v(_ 
Per Pileryd 

PS. Kontakta mig gärna så kan jag ordna en studieresa som ger en bra utvärdering med 
erfarenheter från flera års drift av stora solcellsparker. 

1 bilaga: 
Brev till Båstads kommun 2019-10-07 

Per Pileryd, Mårtens väg 16, 269 72 Förslöv. Tel. 070-662 87 70 



kOPIA 

Hej! 

Båstads kommun 

Trafik och samhällsplanering 

269 80 BÅSTAD 

Förslöv, 2019-10-07 

För en tid sedan sågs vi på en informationsträff angående användningen av marken 
väster om Förslövs station, mellan väg 105 och Åkagårdens golfklubb. 
Jag började fundera lite över hur jag skulle tänka om jag vore i ert ställe och här följer 
mina tankar: 

Självklart behövs mark för de företag som vill bedriva verksamhet i vår kommun och 
lika självklart är det att den mark som kommunen äger används på bästa tänkbara sätt 

Jag tror att vi är överens om att Bjärehalvön med sin natur och sina stränder erbju
der något alldeles extra som människor från när och fjärran gärna vill ta del av. Man 
talar ibland om ett riksintresse som turist- och rekreationsområde och vi vet att turist
näringen har stor betydelse för kommunen. 
Mot den bakgrnnden kan man skapa en policy för hur industriområden bör placeras i 
landskapet så att vi ska behålla vår attraktionskraft I det här fallet kan vi kanske också 
hitta något som kan bli direkt lönsamt 

Särskilt känsliga är våra infarter söder- och norrifrån, där vi gärna vill göra ett bra första 
intryck på dem som är på väg till olika platser här. Industriområden är sällan dekorativa 
och stör ofta bilden av vacker natur. Kör man längs större vägar, t ex E6-an söderut, ser 
man numera höga, fula plåtbyggnader som, även om de ibland har "dekorerats", inte 
alls kan mäta sig med utsikten över det skånska landskapet 

Här på Bjärehalvön bör industriområden ligga så att de syns och hörs så lite som 
möjligt och man bör undvika att skapa en skyline som inte är harmonisk. Områdena 
bör helst inte ligga direkt intill våra största vägar. 

Det aktuella området ligger intill en mycket trafikerad väg som utgör infarten söder
ifrån till såväl Båstad som Torekov och till många byar och stränder. Här behöver vi 
göra ett extra bra intryck. Vägen är vid vissa tider och tidpunkter mycket starkt 
trafikerad och en infart skulle ställa till med problem. Det finns flera andra områden i 
kommunen som lämpar sig bättre som industriområden. Jag är beredd att ge er några 
exempel, dit kommunikationerna är bra. 



Vad kan man göra i stället på den aktuella marken? 
En sokellspark skulle passa mycket bra. 

Området är en bred sydsluttning, som nås av solens strålar från morgon till kväll. Ytan 
är så stor att den skulle ge en avsevärd mängd elenergL Området förblir tyst och lugnt 
och inga trafikökningar eller störningar tillkommer. Det blir också lönsamt för kommun
invånarna och är mycket positivt ur miljösynpunkt 

Jag rekommenderar en studieresa, där ni kan se hur solcellsparker byggts så att de 
passar in bra i terrängen. Ibland ser de ut som rena konstverken. Under resan borde det 
också gå att ta träffa fackfolk och tekniker som kan alla data om vad solcellsparkerna 
kan ge för ekonomiskt utbyte. 

Låt Båstads kommun bli förgångare inom ett viktigt miljö- och energiområde och låt 
oss hålla de stora vägarna fria från industribyggnader! 

Kontakta mig gärna för mer information. 

Med vänlig hälsning 

. 7. ~-t. f', c--"'' .,,,, I -_];>. \..~'> t 
Per Pile1yd 
070-662 87 70 

Kopia till Kommunstyrelsen 
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KSau	§	171	 	 Dnr	KS	000351/2020	‐	350	

Utvärdering av ställplats för husbilar på Prästliden 2019 och 
2020 

	

Beskrivning	av	ärendet	 Under	senare	år	har	husbilsturismen	i	Sverige	ökat,	vilket	medfört	ett	ökat	
behov	av	lämpliga	ställplatser	för	denna	växande	målgrupp.	Centerpartiet	
uppmärksammade	behovet	av	ställplatser	i	en	motion	2017	och	förvaltningen	
fick	i	uppdrag	att	se	över	möjlighet	till	centralt	placerade	ställplatser.		
Förvaltningen	föreslog	västra	delen	av	Prästliden	som	ett	alternativ.	Kom‐
munstyrelsen	biföll	förvaltningens	förslag	av	plats.	

	
	 Båstads	kommun	tecknade	därför	2019	ett	ettårigt	avtal	om	markupplåtelse	för	

ställplatsverk‐samhet	med	en	privat	aktör.	Målsättningen	var	att	på	sikt	teckna	
ett	flerårigt	avtal.	En	efterföljande	utvärdering	av	säsongen	presenterades	som	
en	informationspunkt	för	Kommunstyrelsen	under	senhösten	2019.		

	
	 Efter	beslut	i	kommunstyrelsen	16/6	2020		slöts	ett	nytt	ettårigt	avtal	med	

samma	privata	aktör	som	bedrivit	ställplatsverksamheten	under	2019,	enligt	
beslutet	ska	förvaltningen	genomföra	en	utvärdering	av	den	gångna	säsongen	
2020	och	redovisa	för	Kommunstyrelsen.							

	

Underlag	till	beslutet	 Tjänsteskrivelse	från	gatu‐	och	parkchef	Marie	Eriksson	med	tillhörande	
bilagor,	2020‐11‐25.					

	

Förvaltningens	förslag		 Godkänna	utvärderingen	och	lägga	den	till	handlingarna.	
	

Föredragande	 Gatu‐	och	parkchef	Marie	Eriksson	och	teknik	och	servicechef	Jan	Bernhardsson	
föredrar	ärendet.	

	

Yrkanden	 Kerstin	Gustafsson	(M)	yrkar	på	följande	tillägg:	
	
	 Samma	information	som	ges	till	kommunstyrelsen	delges	myndighetsnämnden.									
	

Propositionsordningar	 Ordförande	ställer	proposition	på	Kerstin	Gustafssons	(M)	tilläggsyrkande	och	
finner	att	kommunstyrelsens	arbetsutskott	bifaller	yrkandet.									

	

Beslut	 Kommunstyrelsens	arbetsutskott	föreslår	kommunstyrelsen	besluta:	
	
	 1.	Godkänna	utvärderingen	och	lägga	den	till	handlingarna.	
	
	 2.	Samma	information	delges	myndighetsnämnden.			 						
	

Protokollsanteckning	 Bo	Wendt	(BP)	och	Inge	Henriksson	(BP)	lämnar	in	följande	
protokollsanteckning:	

	
	 Bjärepartiet	anser	att	fortsatt	husbilsuppställning	skall	avslutas	i	fortsättning.								

	



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-11-16 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Marie Eriksson  

Dnr: KS 000351/2020 (Tidigare KS 000619/2017-350) 
 
Utvärdring ställplatser för husbilar på Prästliden. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

 
1. Att godkänna utvärderingen och lägga den till handlingarna. 

 
 

Sammanfattning av ärendet 
 
 
Under senare år har husbilsturismen i Sverige ökat, vilket medfört ett ökat behov av lämpliga 
ställplatser för denna växande målgrupp. Centerpartiet uppmärksammade behovet av ställ-
platser i en motion 2017 och förvaltningen fick i uppdrag att se över möjlighet till centralt pla-
cerade ställplatser.  Förvaltningen föreslog västra delen av Prästliden som ett alternativ. Kom-
munstyrelsen biföll förvaltningens förslag av plats. 
 
Båstads kommun tecknade därför 2019 ett ettårigt avtal om markupplåtelse för ställplatsverk-
samhet med en privat aktör. Målsättningen var att på sikt teckna ett flerårigt avtal. En efterföl-
jande utvärdering av säsongen presenterades som en informationspunkt för Kommunstyrelsen 
under senhösten 2019.  
 
Efter beslut i KS 16/6 2020  slöts ett nytt ettårigt avtal med samma privata aktör som bedrivit 
ställplatsverksamheten under 2019, enligt beslutet ska förvaltningen genomföra en utvärde-
ring av den gångna säsongen 2020 och redovisa för Kommunstyrelsen. 
 
De punkter som enligt beslutet ska beaktas vid utvärdering är: 

 Ekonomisk redovisning 
 Beläggningsgrad 
 Ev. rapporterade klagomåls-/störningsärenden direkt kopplade till 

ställplatsen 
 Renhållning och skötsel av ytan 
 Ev. tillsynsrapporter ska redovisas i samband med utvärderingen (Miljö-

förvaltning & Räddningstjänst) 
 
Man bör ta i beaktan att resultatet av utvärderingen inte kan ge en fullständig bild av hur ställ-
platsverksamheten fungerat 2020. Eftersom ställplatsverksamheten endast var i drift 26/6-
22/7.  
 

Bakgrund 
 
I Båstad har det fram till 2019 inte funnits någon centralt placerad ställplats för husbilar. Präst-
liden har dock haft en parkeringsyta för husbilar (fordon klass II). Gällande regelverk för den 
aktuella ytan har fram till 2019 medgivit parkering av husbilar, men inte någon form av cam-
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ping, vilket parkeringen automatisk övergår till när övernattning sker på platsen. Därför har 
den aktuella ytan under tidigare år varit föremål för olovlig övernattning i form av camping 
med både husvagn, tält, men fram för allt med husbil. 
 
Avtalet för 2019 slöts under en tidsperiod på ett år, då kommunen aldrig tidigare upplåtit mark 
med syfte att bedriva ställplatsverksamhet valdes en kort avtalstid. Intentionen var att under 
ett år prova formatet på upplåtelseformen för att sedan sluta ett nytt flerårigt avtal, under för-
utsättning att den aktuella säsongen fallit väl ut för de båda avtalsparterna. Syftet med en 
längre upplåtelseperiod, var att möjliggöra för arrendatorn att göra investeringar i kvalitetshö-
jande åtgärder så som skyltning, tillfartsvägar och betalsystem för ställplatsen.  
 
Resultatet av utvärderingen 2019 var positivt och med utvärderingen som grund, tecknade 
förvaltningen i början av 2020 ett nytt 5-årigt avtal med den privata aktören. 
 
Ställplatser räknas enligt Plan och Bygglagen som camping. Det krävs därför bygglov för att 
kunna bedriva ställplatsverksamhet. Den privata aktören lämnade in en lovansökan för peri-
oden 2020-2026 gällande tillfälligt säsongslov för den aktuella ytan. Lovansökan väckte upp-
märksamhet hos närboende och handläggande tjänsteman på bygglovsavdelningen valde att 
lyfta ärendet till Myndighetsnämnden. Ett flertal synpunkter från närboende inkom under 
bygglovprocessen och efter beslut i Myndighetsnämnd och Kommunstyrelse, upphävdes det 
redan tecknade femårsavtalet och ett nytt ettårigt avtal för 2020 tecknades, med krav på efter-
följande utvärdering enl. ovan nämnda punkter. 
 
 
Aktuellt 
 
Ekonomisk redovisning 
 

 Parkeringsautomat (Cale) 5580 kr 
 Telefonparkering (Parkster) 8304 kr 

 
Totalsumma: 13884 kr 
 
Beläggningsgrad 
 

 Baserat på antalet registrerade betalningar har ställplatsen haft 88st gästnätter. 
 Beläggningen på ytan varit jämförbar med tidigare år. 

 
Ev. rapporterade klagomåls-/störningsärenden direkt kopplade till ställplatsen 
 

 Det finns inga formella klagomåls-/störningsärenden rapporterade till Miljöavdelning-
en. 

 Det finns diarieförda synpunkter från allmänheten gällande ställplatsen.  
 Det har förekommit ett antal mail och telefonsamtal till både arrendator och tjänste-

män från ett fåtal närboende som varit drivande gällande upphävande av bygglovet. 
 Närboende har överklagat Kommunstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten. Förvalt-

ningen har genom Teknik & Servicechef Jan Bernhardsson svarat på föreläggandet från 
Förvaltningsrätten. 

 Bygglovet har även det överklagats till Länsstyrelsen av närboende, Länsstyrelsen 
upphävde bygglovsbeslutet 22/7-20. 
 

De vanligast förekommande synpunkterna som inkommit, är synpunkter om platsens lämplig-
het för att bedriva ställplatsverksamhet. Närboende anser att det upplåtna området tar för stor 
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yta i anspråk samt att ytans topografi innebär allt för stor insyn på de närboendes fastigheter. 
Vidare klagar de närboende på störande ljud från ställplatsen, samt att ställplatsen är förful-
ande. Ställplatsen anses inte är lämpligt placerad utmed en av Båstads in-/utfartsleder. Föru-
tom synpunkter kopplade till estetik och ytans utbredning, har synpunkter framförts gällande 
trafiksäkerhet, då med fokus på de risker som ställplatsens gäster utsätts för, då ytan saknar 
fysiska hinder mot vägområdet. Man framför även att ytan inte kan anses lämplig som ställ-
plats, baserat på det buller som den intilliggande vägen medför. 
 
Renhållning och skötsel av ytan 
Ytan har under den tid som arrendatorn haft ställplatsen i drift skött sitt åttagande gällande 
gräsklippning, renhållning och sophantering helt utan anmärkning. 
 
Ev. tillsynsrapporter från Miljö-förvaltning & Räddningstjänst 
Det finns inga tillsynsrapporter från Miljöförvaltning och Räddningstjänst att redovisa. 
 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
 
2020 faller inte inom ramen för ett ”normal år” då det skiljer sig på flertalet punkter från tidi-
gare år. Båstad påverkades av rådande pandemi då samtliga av de årligen återkommande ar-
rangemangen som är utmärkande för kommunen i form av Tennis, Summer on och Kammar-
musikfestival för att nämna några, blev inställda.  
Hur säsongen 2021 kommer att se ut är i dagsläget oklart, troligtvis kommer pandemin inne-
bära utmaningar även under större delen av 2021. Man med högsannolikhet förutspå att se-
mestrandet inom Sverige kommer att vara högt även under 2021. Att kunna erbjuda centralt 
belägna ställplatser för husbilar, är positivt för Båstads kommun som besöksdestination och 
som varumärke. 
 
 
 

 
Marie Eriksson 
Park och gatuchef 
Teknik & Service 
 
 
 

 

Beslutet ska expedieras till: 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utvärdering av ställplatsverksamhet, Prästliden 2019 
Utvärdering av ställplatsverksamhet, Prästliden 2020 
Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson, Teknik & Servicechef 
 



Informationsärende

Utvärdering av ställplatsverksamhet på Prästliden 2019, 

samt avsikt att upplåta ytan för ställplatser 2020-2025
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Utvärdering ställplatser  Fordon klass II
Bakgrund

• Informationsärendet bottnar i en motion från Centerpartiet (KS000619/2017‐
350), där motionären vill att kommunen undersöker och kostnadsberäknar ett 
eventuellt införande av ett antal ställplatser i t ex. Båstad och Torekov.

• 2019‐06‐19 beslutar Kommunfullmäktige att godkänna förvaltningens förslag 
(KS000619/2017‐350) om att upplåta mark till en ställplats för husbilar på 
Prästliden 2019. Efter avslutad säsong ska en efterföljande utvärdering göras.
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• Möta den ökande efterfrågan på kortvariga övernattningsplatser, så 
kallade ställplatser för husbilar.

• Centralt belägna ställplatser gynnar näringsliv och stärker Båstad som 
besöksmål.
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Utvärdering ställplatser  Fordon klass II
Syfte



Generellt för avtalet:
• Överenskommelsen gäller för 2019.
• Ytan får nyttjas 2019–06‐01–2019‐10‐31. 
• Utvärdering av avtalsperioden. Överenskommelsen ger inte nyttjaren 

förtur till att bedriva ställplatsverksamhet på området under 2020.
• Avsikten är att se över förutsättningarna för en flerårig markupplåtelse.

Ekonomi:
• Det står nyttjaren fritt prissätta ställplatserna, till en marknadsmässig 
prisnivå, utifrån platsens geografiska läge och tillhandahållen servicenivå.

• % av nyttjarens omsättning som ytan genererar tillfaller kommunen.
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Utvärdering ställplatser  Fordon klass II
Avtalet



Teknik & Service åtagande omfattade:
• Upplåta markområde om ca 9400 m2 av fastigheten Båstad 109:49. Till 

ställplatser för husbilar. Husvagn och tält tillåts inte på den upplåtna ytan. 
• Tillhandahålla utrustning för betalning i befintliga parkeringsautomater på 

Prästlidens parkering, samt betalningsalternativ via sms.
• Tillhandahålla parkeringsövervakning.

Båstad campings åttagande omfattade:
• Minst två veckor före överenskommelsens start tillhandahålla kommunen 

aktuell prissättning för avtalsperioden.
• Hålla området i vårdat skick, bekosta gräsklippning, renhållning av ytan och 

hantering/bortforsling av de sopor som ställplatsen genererar.
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Utvärdering ställplatser  Fordon klass II
Avtalet
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Utvärdering ställplatser  Fordon klass II
Utvärdering



• Samma beläggning som tidigare år. Beror till största del på att 
verksamheten kom i gång sent på säsongen.

• Väl fungerande samarbete med Båstad camping.

• Ytan har under hela upplåtelsetiden varit i ett mycket välvårdat 
skick.

• Ingen ökad nedskräpning.

• Ingen kostnad för kommunen i  drift av ytan under upplåtelsetiden, 
samt intäkt i form av % på ställplatsavgiften som genereras.

• Bra för Båstad som destination, och besöksmål.
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Utvärdering ställplatser  Fordon klass II
Utvärdering



• Barnsjukdomar i skyltning och zonkod.

• Ett mail från Norrvikens camping (Caravan club), 

• Två skrivelser (KS 000691/2019-350, KS 000666/2019-350) har 
inkommit, där närboende klagar på ställplatsen. De klagar på hög 
ljudnivå, samt anser att  ställplatsen förfular, samt att det är för stor 
insyn på deras fastighet.

- Då beläggningen på ytan har varit jämförbar med tidigare år när 
ytan använts som ställplats under oreglerade former, ser 
förvaltningen ingen förändring i den aktivitet som tidigare år 
förekommit på den aktuella ytan. 

• Brist på parkeringsyta vid större enstaka evenemang ex. Diggiloo

8

Utvärdering ställplatser  Fordon klass II
Utvärdering
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Utvärdering ställplatser  Fordon klass II
Sammanfattning

Sammanfattningsvis har försöket med ställplatsverksamhet på 
Prästliden, fallit mycket väl ut.

Förvaltningen avser därför att på nytt upplåta den aktuella marken.



Utvärdering ställplatser 2020

Enl. beslut från Kommunstyrelsen ska en utvärdering gällande ställplatsverksamheten på 
Prästliden, säsongen 2020 genomföras.

Man bör ta i beaktan att resultatet av utvärderingen inte kan ge en fullständig bild av hur 
ställplatsverksamheten fungerat 2020. Eftersom ställplatsverksamheten inte kunde 
bedrivas under hela säsongen.

1



De punkter som enl. gällande beslut, ska beaktas vid utvärdering är:

• Ekonomisk redovisning

• Beläggningsgrad

• Ev. rapporterade klagomåls-/störningsärenden direkt kopplade till ställplatsen

• Renhållning och skötsel av ytan

Ev. tillsynsrapporter ska redovisas i samband med utvärderingen (Miljöförvaltning & 
Räddningstjänst)
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Utvärdering ställplatser 2020  Fordon klass II
Ekonomisk redovisning

Beläggningsgrad

Ekonomisk redovisning
Parkeringsautomat (Cale) 5580 kr

Telefonparkering (Parkster) 8304 kr

Totalsumma: 13884 kr

Beläggningsgrad

88st gästnätter

Under den korta tid som ställplatsen var i drift 26/6-22/7 har beläggningen på ytan 
varit i nivå med tidigare år. 
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• Det finns inga formella klagomåls-/störningsärenden rapporterade till 
Miljöavdelningen.

• Det finns diarieförda synpunkter från allmänheten gällande ställplatsen.

• Det har förekommit en mängd mail och telefonsamtal till både arrendator och 
tjänstemän från ett fåtal närboende som varit drivande  gällande upphävande av 
bygglovet.

• Närboende har överklagat Kommunstyrelsens beslut  till Förvaltningsrätten. 
Förvaltningen har genom Teknik & Servicechef Jan Bernhardsson svarat på 
föreläggandet från Förvaltningsrätten.

• Bygglovet har överklagats till Länsstyrelsen av närboende, Länsstyrelsen 
upphävde bygglovsbeslutet 22/7-20.

4

Utvärdering ställplatser  Fordon klass II
Ev. rapporterade klagomåls-/störningsärenden

direkt kopplade till ställplatsen



5

Utvärdering ställplatser  Fordon klass II
Renhållning och skötsel av ytan

Ytan har under den tid som arrendatorn haft ställplatsen i drift skött sitt åttagande 
gällande gräsklippning, renhållning och sophantering helt utan anmärkning. 



Det finns inga  tillsynsrapporter från Miljöförvaltning och Räddningstjänst att redovisa.
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Utvärdering ställplatser  Fordon klass II
Ev. tillsynsrapporter ska redovisas i samband med

utvärderingen  Miljöförvaltning & Räddningstjänst
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Utvärdering ställplatser  Fordon klass II
Sammanfattning

Sammanfattningsvis har dialog och samarbete med arrendatorn fungerat utmärkt.

Arrendatorn är fortsatt positiv till att arrendera ytan kommande år, och är öppen för dialog 
gällande ytans storlek och utformning.

En förutsättning för arrendatorn är att ett flerårigt avtal tecknas, för att möjliggöra 
kvalitetshöjande investeringar på ytan i form av egen betallösning och bättre skyltning.



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Avtal om anläggningsarrende gällande del av Badhusparken 1 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-11-25 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Marie Eriksson 

Dnr: KS 000711/2020-350 

 
 
 
 
 

Avtal om anläggningsarrende gällande del av Badhusparken 1 
 
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna till skrivelsen bilagt förslag på arrendeavtal, som reglerar markupplåtelsen mellan 
Båstads kommun och Båstad Tennis och Hotell AB gällande del av Badhusparken 1.  
 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Arrendeavtalet upplåter en markyta om 36 kvm, som ger Båstad tennis och hotell AB möjlighet 
att iordningställa marken och uppföra en konstnärlig utsmyckning på platsen. Hotellbolaget 
står för samtliga kostnader kopplade till uppförandet av verket, samt ansvarar för och bekostar 
drift och underhåll av den upplåtna marken. 
 
Avtalstiden för arrendet uppgår till 25 år och upphör därefter automatiskt att gälla vid arren-
detidens slut. Ambitionen är dock att plasten ska vara så väl vald, att avtalet kan omförhandlas 
och förlängas efter avtalstidens slut. 
 
Bakgrund 
Under hösten 2019 framförde hotellbolaget önskemål om att uppföra en konstnärlig utsmyck-
ning på en lämplig plats i området vid Båstads hamn. Syftet med utsmyckningen var att för-
sköna området, samtidigt som man önskade uppmärksamma Erik Paulssons långa entrepre-
nörskap och hur han genom sitt engagemang bidragit till att utveckla Båstad och Bjäre halvön. 
Gustav Kraitz hade kontaktats för att formge och skapa utsmyckningen. 
 
Efter syn på plats i hamnen enades Gustav Kraitz, Lars Henningsson, Roger Larsson, Stellan 
Paulie och undertecknad att den aktuella ytan i Badhusparken var den placering som lämpades 
sig bäst för placeringen av verket. 
 
Aktuellt 
Förvaltningen har tagit fram förslag till arrendeavtal gällande markupplåtelse för del av Bad-
husparken 1,(Se bilaga 1). Syftet med avtalet är att möjliggöra en konstnärlig utsmyckning, 
med tillhörande markanläggning i form av bågsatt gatstensbeläggning och belysningspollare 
på platsen.  
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Konsekvenser av beslut 
 

 
Ekonomi 
Marken upplåts avgiftsfritt till Båstad tennis och hotell AB, då konstverket är tillgängligt för 
allmänheten och syftar till att försköna omgivningarna. 
 
 
 
 
Marie Eriksson 
Park och gatuchef 
Teknik & Service 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik & Service 
Båstad tennis & hotell AB 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1.  Förslag till Arrendeavtal, del av Badhusparken 1 
 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef 
 



  

Båstads kommun 
 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx  
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
 

 

1 (3) 

 
 

AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE, del av Badhusparken 1 i Båstads 
tätort 
 
Markägare: Båstads kommun 
 269 80 BÅSTAD 
 Organisationsnummer: 212000-0944 
  

Arrendator: Båstadtennis & Hotell AB 
 Kyrkogatan 2 
 269 36 BÅSTAD 
 Organisationsnummer: 556594-3288 
  

Arrendeställe: Del av Badhusparken 1, se rödmarkerat område på karta nedan.  

Kommun: Båstad 

Län: Skåne 
 

 
 
 

§1 Arrendets omfattning 
Arrendestället omfattar område för uppförande av konstverk. Ytan omfattar ca 36 kvm. 
 
 

§2 Ändamål 
Arrendatorn ska på arrendestället uppföra ett konstverk. 
 
 
 
 

mailto:bastads.kommun@bastad.se
http://www.bastad.se/
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§3 Upplåtelse 
Markägaren upplåter till arrendatorn rätt att, på de villkor som anges i detta avtal, nyttja ar-
rendestället för angivet ändamål. Arrendatorn övertar arrendestället i befintligt skick och 
arrendatorn bekostar samtliga åtgärder för iordningställande. 
 

§4 Arrendetid 
Arrendetiden är tjugofem år (25) år räknat från den x december 2020. Detta avtal upphör 
automatiskt att gälla vid arrendetidens slut. Parternas ambition är att avtalet efter arrende-
tidens slut ska förlängas på motsvarande villkor.  
 

§5 Arrendeavgiften 
Ingen arrendeavgift utgår. 
 

§6 Myndighetstillstånd 
Arrendatorn är skyldig att skaffa de tillstånd som krävs för uppföra konstverket på arrende-
stället och arrendatorn ska följa de föreskrifter som meddelas av myndighet eller som följer 
av lag. 
 

§7 Arrendeställets skick och underhållsskyldighet  
Arrendatorn är skyldig att under arrendetiden hålla arrendestället i ett vårdat skick. Arren-
datorn ansvarar för skötsel och underhåll av arrendestället och anläggningar därpå. 
 

§8 Inskrivning 
Arrenderätten får inte inskrivas. 
 

§9 Överlåtelse/upplåtelse 
Arrendatorn får inte överlåta/upplåta eller på annat sätt överföra rättigheter eller skyldig-
heter enligt detta avtal på annan utan markägarens skriftliga godkännande.  
 

§10 Arrendets upphörande 
Vid arrendets upphörande ska arrendatorn återlämna arrendestället väl avstädat och fritt 
från lös egendom. Arrendatorn ska avlägsna de anläggningsdelar som tillhör arrendatorn 
om inte annan skriftlig överenskommelse träffas med markägaren. 
 

§11 Ansvar 
Arrendatorn ska i alla sammanhang svara för skada som härrör från verksamheten på ar-
rendestället. Riktas anspråk mot markägaren ska arrendatorn hålla markägaren skadeslös. 
 

§12 Indirekt besittningsskydd 
Detta avtal är inte förenat med något besittningsskydd. 
 

§13 Tvist 
Tvister med anledning av detta arrendeförhållande ska avgöras enligt lagen om skiljemän. 
Som skiljenämnd ska länets arrendenämnd fungera. 
 
 
 

Detta kontrakt har upprättats i två exemplar varav markägare och arrendatorn tagit var sitt. 
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Båstad 2020- Båstad 2020-  
 
För markägaren Arrendator 
 
 
 
………………………………………………………….. ………………………………………………………….. 
Johan Olsson Swanstein xxxxxx xxxxx 
Kommunstyrelsens ordförande Båstad Tennis & Hotell AB 
 
 
 
…………………………………………………………..  
Marie Eriksson  
Park och gatuchef 
 
 
  

 
 
 
 
 

 



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Konstverk i Grevie 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-11-17 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000818/2020 
 

Offentlig konst i Grevie 
 
 
Förslag till beslut 
 

1. Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att godkänna nytt konstverk som placeras i 
banvallsområdet i Grevie. 

2. Åtgärderna med befintligt och nytt konstverk finansieras inom befintligt budget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Befintligt konstverk i Grevie har fått ett förfallet intryck med stort behov av underhåll.  
Förslag har tagits fram för att ersätta konstverket med ett nytt som placeras i banvallsområdet 
i Grevie. Det nya konstverket skapas av konstnärsparet Kraitz och placeras visuellt utmed cy-
kelleden. Det skapas som en bänk med bronskatter. 
Den befintliga ytan iordningsställs så att den fortfarande kan användas för samvaro och rekre-
ation. 
 
Bakgrund 
Vid torgytan utmed Järnvägsgatan i Grevie finns ett konstverk som är skapat av Gustav Kraitz. 
Konstverket har ett stort behov av underhåll och fått ett förfallet intryck.  
Intilliggande markyta, träd och planteringar har också behov av underhåll.  
Förslag är att avveckla konstverket, återställa beläggning på markytan och klippa träd och 
planteringar så att ytan kan fortsätta att användas för samvaro och rekreation. 
Avveckling och iordningställa markytan, klippa träd och planteringar beräknas bli klart under 
2020. 
 

 
Bild: Bef konstverk på torget vid Järnvägsagatan. 
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I det nya iordningsställda området vid banvallen placeras ett nytt konstverk av  
konstnärsparet  Kraitz.  
Konstverket utformas som en granitbänk med katter i brons. 
Placeringen planeras i dialog med konstnärsparet Kraitz så att konstverket blir visuellt från 
Järnvägsgatan och i närhet av den bevarade stödmuren av granit. 
 

 
 
Bild: Plan från området vid banvallen där nytt konstverk placeras. 
 

 
 
Bild: Princip nytt konstverk 
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Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Åtgärderna finansieras inom befintlig budget. 
 
 
 
 
 
Jan Bernhardsson   Helene Steinlein 
Teknik och servicechef   Kulturstrateg och kulturskolechef 
 
      
    
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Bildning och arbete 
Ekonomiavdelningen 
 
 
 
 



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Avsiktsförklaring byggnadsvård av Lejongapstrappan 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-11-16 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000025/2018 – 350 
 
 

Avsiktsförklaring för renovering av Lejongapstrappan i Båstad 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att godkänna avsiktsförklaringen med föreningen 
Lejongapstrappan för renovering av Lejongapstrappan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Lejongapstrappan i Båstad är i stort behov av renovering då trappan har skador med sätt-
ningar, sprickbildningar och betong som släpper.  
Föreningen Lejongapstrappan bildades 2020 med avsikt att bistå kommunen med medfinan-
siering och råd för att kunna bevara och med god kulturbyggnadsvård renovera trappan. 
En avsiktsförklaring är framtagen mellan kommunen och föreningen Lejongapstrappan för att 
beskriva planering och finansiering för att genomföra renoveringen. Föreningen har som am-
bition att genom donationer, bidrag mm kunna medfinansiera renoveringen med upp till 3 mil-
joner. 
I kommunens investeringsplan för 2023 är det avsatt 3 miljoner.  
Renovering av trappan är kostnadsbedömd till totalt 3-6 miljoner. 

 
Bakgrund 
Lejongapstrappan uppfördes runt 1900-talets början av Ludvig Nobel och Rudolf Abelin och 
anses vara ett viktigt inslag i Båstads historia. Trappan förbinder Ludvigs Nobels Allè med 
Strandpromenaden.  
Trappan är utförd i flera sektioner med vilplan mellan. Trapploppen delas av en bassäng med 
tillhörande springvatten. Trappan är utförd med en speciell grönpigmenterad betong. 
Trappan är av stort renoveringsbehov med sättningar i konstruktionen, betongen släpper med 
aktiv vittring av materialet. Sprickbildningar i betongen gör att ytvatten tränger in och ger 
frostsprängningar. Några mindre renoveringar är utförda genom åren med blandat resultat. 
På trappans högra sida finns en större blodbok som skuggar konstruktionen. Det är den delen 
av konstruktionen som är i visuellt sämst skick, med synliga sprickor och vittring. 
Det som krävs är en större planerad helhetsåtgärd för att kunna bevara trappan enligt det ur-
sprungliga utseendet.  
I investeringsplanen för 2023 är det avsatt 3 miljoner kronor för renovering av trappan. 
 
 

Aktuellt 
Föreningen Lejongapstrappan bildades 2020 med målsättning att bevara Lejongapstrappan. 
Föreningen har för avsikt genom donationer och bidrag bistå kommunen med att medfinansi-
era renoveringen av trappan. De ska också bistå med råd för utförandet. Föreningen har till-
sammans med förvaltningen tagit fram en avsiktsförklaring för att reglera det fortsatta arbetet 
med att utföra renoveringen. Föreningen har som ambition att söka bidrag för fonder, stiftel-
ser, företag och privata donatorer upp till 3 miljoner kronor  
För att kunna bestämma ambitionsnivån för trappans renovering krävs att en sakkunnig pro-
jektör för kulturbyggnadsvård anlitas. Den tar fram ett förfrågningsunderlag för upphandling 
och en bygghandling för att kunna genomföra renoveringen. Kommunen kommer att söka 
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byggnadsvårdbidrag från Länsstyrelsen. För att inte förvärra skador på konstruktionen kom-
mer kommunen att ta bort fuktbelastande vegetation under 2021 enligt projekteringens anvis-
ningar. 
Under hösten 2021 ska ett avtal alternativt ett gåvobrev upprättas mellan kommunen och före-
ningen som ska reglera och sätta villkor för föreningens medfinansiering och hur det fortsatta 
arbetet med renoveringen ska genomföras. 
Tidplanen är att projektering och ansökan av byggnadsvårdbidrag genomförs under 2021. 
Upphandling och uppstart av renoveringen utförs under 2022 och renoveringen slutförs 2023. 
 
Bedömning av den totala renoverings kostnaden är mellan 3-6 miljoner beroende på vilken 
ambition som beslutas.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Ekonomi 
Enligt avsiktsförklaringen ska föreningen Lejongapstrappan bistå med medfinansiering upp till 
3 miljoner för genomförandet av renoveringen. 
I kommunens investeringsplan för 2023 finns 3 miljoner avsatta. 
 
 
 
 
 
Jan Bernhardsson     
Teknik och servicechef    
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avsiktsförklaring 
Tidplan 
 
 
 



Avsiktsförklaring 

Gällande Lejongapstrappan i Båstad 

§1. Lejongapstrappan, färdigställdes av Ludvig Nobel och Rudolf Abelin 1908, är i stort behov 

av renovering. Båstads kommun, som äger trappan, har reserverat investeringsmedel för 

renovering i budgetplanen för 2023 med 3 miljoner kronor. 

§2. Föreningen Lejongapstrappan har bildats med målet att genom donationer bistå 

kommunen med att medfinansiera en renovering av Lejongapstrappan och det kringliggande 

parkområdet. 

§3. Båstads kommun ser positivt på att Föreningen Lejongapstrappan är beredda att bistå 

kommunen med råd och finansiella medel för renovering av trappan. 

§4. Preliminära budgetberäkningar visar att en renovering av Lejongapstrappan kan kosta 

mellan 3 – 6 miljoner kronor. 

§5. Båstads kommun hanterar ärendet enligt bifogad tidplan. 

§6. Föreningen Lejongapstrappan har som ambition att söka bidrag från fonder, stiftelser, 

företag och privata donatorer upp till 3 miljoner kronor. 

§7. Projektet kan således kunna ha maximalt 6 miljoner kronor till förfogande för 

Lejongapstrappan med kringliggande parkområde. 

§8. Renoveringsarbetena ska göras så att de godkänns av Länsstyrelsen som 

kulturbevarande åtgärder. 

§9. Projekteringen görs i dialog med Föreningen Lejongapstrappan. 

§10. Efter projekteringen påbörjas upprensning av fuktbelastande vegetation, under 2021, 

genom Båstads kommuns försorg. 

§11. Ett avtal mellan Båstads kommun och Föreningen Lejongapstrappan upprättas i syfte 

att bl.a. definiera ambitionsnivåerna med renoveringsarbetet.  

 

Båstad december 2020 

 

Båstads kommun                          Föreningen Lejongapstrappan 
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Datum: 2020-10-20 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000760/2020 – 500 
 
 

Avfallstaxa 2021 
 
 

Förslag till beslut 
 
Fastställa ny avfallstaxa enligt upprättat förslag att gälla från och med 2021-04-01. 

 
Sammanfattning av ärendet 
NSR har tagit fram förslag på ny avfallstaxa. Önskemålet är att den nya taxan börjar gälla den 1 
april 2021. 
 
Bakgrund 
Styrelsen i NSR har tagit fram förslag på reviderad avfallstaxa för 2021. I tillhörande besluts-
underlag finns ett PM från NSR som tar upp förändringarna jämfört med nu gällande taxa. 
 

Aktuellt 
I årets taxeförslag görs följande justeringar: 
-Grundavgiften för abonnenter som beviljats uppehåll eller befrielse från hämtning av avfall 
höjs från 420 kr/år till 600 kr/år. 
-Grundavgiften för abonnenter med gemensamma avfallskärl sänks från 800 kr/år till 600 
kr/år.  
-Den s.k. minuthämtningen av grovavfall för främst flerfamiljsfastigheter höjs från 350 kr till 
500 kr i framkörningsavgift och från 70 kr till 100 kr per påbörjad minut utöver de 5 minuter 
som ingår i framkörningsavgiften. 
-Avgiften per besök på ÅVC utöver de 12 fria gångerna årligen höjs från 250 kr till 350 kr. 
-Avgiften för felsortering av matavfall sänks från 150kr till 50 kr per kärl och tillfälle men utgår 
istället direkt vid första tillfälle (tidigare endast efter upprepade händelser).  
-Ett antal abonnemangsformer som tidigare inte gått att nyteckna tas nu bort helt och abon-
nenterna med dessa abonnemang (40st som berörs) får välja ny abonnemangsform med hjälp 
av NSR. 
 
I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art, exempelvis tas kolum-
nen ”återvinningspremie” bort och bakas ihop med den rörliga avgiften. Taxeförslaget innebär 
att Båstads renhållningskollektiv budgeteras att gå cirka 1,7 Mkr minus under 2021. Under-
skottet tas från det sedan tidigare samlade överskottet på ca 12,5 Mkr och kan därmed ses som 
en återbetalning till abonnenterna. 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSR 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Taxa 2021 – Folder Båstad, NSR, daterad 2020-10-05 
Bilaga 2. Taxa 2021 – PM Förslag till ny avfallstaxa i Båstad, NSR      



 

 

PM – Förslag till ny avfallstaxa i Båstad 

från 1 april 2021 

     
Inledning 
NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och 

tjänster som erbjuds. NSR arbetar också för att i möjligaste mån samordna 

taxor och tjänster i NSR-kommunerna. 

 

Ledorden vid arbetet med avfallstaxan har precis som tidigare varit: 

Enkelhet, Tydlighet, Samordning och Miljöstyrning. 

Taxan avser att styra mot kommunens avfallsplan och de nationella 

miljömålen. 

 

NSR har sedan 2010 arbetat med olika åtgärder för att nå ägardirektivets mål 

om att halvera kostnaderna för avfallsabonnemangen fram till 2020.  

Tyvärr finns flera yttre faktorer som påverkar kostnaderna för 

avfallshanteringen.  

 

  * Riksdagen har beslutat införa en förbränningsskatt för det avfall som  

     energiåtervinns och även beslutat om anteckningsskyldighet för farligt  

     avfall som lämnas på återvinningscentralerna.  

  * Producentansvaret för bostadsnära insamling av tidningar och  

     förpackningar har skjutits på framtiden. 

  * Intäkterna från försäljning av producentansvarsmaterial (tidningar och  

     förpackningar) har sjunkit kraftig och gått från intäkt till kostnad.  

  * Insamlingskostnaderna har indexjusterats uppåt. 

  * Antalet besökare på återvinningscentralerna har ökat med 5% två år i  

     rad. 

 

Idag har Båstads renhållningskollektivs ekonomi ett större överskott.  För att 

betala tillbaka en del av överskottet till abonnenterna föreslås endast mindre 

taxejusteringar. 

 

Nedan beskrivs de justeringar av avfallstaxorna som föreslås inför 2021. 

 

I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art.  



 

 

Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom olika 

informationsåtgärder. 

 

Förslaget är att den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2021. 

Förslag 
 

Miljöstyrning 

Innebär att taxan för enskilda abonnemangstyper sätts oberoende av 

självkostnads-priset. För villahushåll innebär detta att abonnemang med 

fyrfackskärl ges ett fördelaktigare pris än abonnemang med två- och 

enfackskärl, medan det för flerfamiljsfastigheter och verksamheter innebär att 

abonnemang med restavfallskärl är mycket dyrare än matavfallskärls-

abonnemang.  

Miljöstyrningen görs för att ge kunderna ett ekonomiskt incitament att sortera 

ut matavfall och återvinningsmaterial och minska mängden restavfall. På så 

sätt når vi högre i EU:s avfallstrappa där materialåtervinning är högre än 

energiåtervinning. 

 

Som exempel är taxan för de vanligaste fyrfacksabonnemangen lägre än 

självkostnadspriset medan taxan för tvåfackskärlen är högre än 

självkostnadspriset. 

 

För flerfamiljsfastigheternas restavfallskärl är taxan betydligt högre än 

självkostnadspriset medan det för matavfallet är betydligt lägre. 

 

Grundavgift 

Grundavgiften, som inte ändrats på flera år, ska täcka kostnaderna för 

kundservice, fakturering, planering, utveckling, information, administration, 

återvinningscentraler samt insamling och behandling av farligt avfall och 

grovavfall. 

För villahushåll tas en årlig avgift ut medan grundavgiften för flerfamiljs-

fastigheter och verksamheter är inkluderad i priset för abonnemangen. 

För att delvis nå samstämmighet mellan grundavgifterna i NSR-kommunerna  

föreslås en justering av grundavgiften till 600 kr/år för kunder som beviljats 

uppehåll, befrielse eller gemensamma avfallskärl.  

 

 

  



 

 

Abonnemangformer som upphör - Villahushåll 

Abonnenterna i Båstad har historiskt sett haft ett brett urval av olika 

abonnemang att välja mellan. Senare års miljöstyrning mot fyrfackskärl har 

gjort att det finns flera abonnemang som valts av bara ett fåtal abonnenter. För 

att kunna effektivisera körturerna och även för att göra det enklare för 

abonnenterna att välja abonnemang föreslås att ett antal abonnemang tas bort 

från 1 april 2021. Dessa abonnemang har inte kunnat nytecknas under senare 

år varför de ständigt blivit färre. 

 

Grovavfall - Villahushåll, flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Kostnaderna för att samla in grovavfall har under flera år varit högre än 

intäkterna. 

För att minska underskottet föreslås en höjning av taxan för minuthämtning 

vid flerfamiljsfastigheterna och för de villaägare som utnyttjat sina 12 fria 

besök på återvinningscentralen. 

Kostnaderna för grovavfall som lämnas av privatpersoner på återvinnings-

centralen ingår i grundavgiften. 

 

Styreffekter   
De föreslagna förändringarna innebär bara marginella förändringar för 

abonnenterna. 

 

Båstads renhållningskollektiv budgeteras att gå ca 1,7 Mkr minus under 2021. 

Underskottet tas från det sedan tidigare samlade överskottet på ca 12,5 Mkr 

och kan därmed ses som en återbetalning till abonnenterna. 

 

Utveckling av kostnaden för avfallshanteringen 

 

Kostnaderna är en sammanvägning av resultatet i Nils Holgersson-

undersökningen för flerfamiljsfastigheter och Villaägarnas undersökning av 

kommunernas taxor för villornas avfallsinsamling. 

 

Område 2010 2015 2019 2020 prel. 2021 uppskattad 

Båstad 992 kr 1027 kr 952 kr 696 kr 659 kr 

NSR totalt 795 kr 659 kr 561 kr 526 kr 658 kr 
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Båstads kommun 

Avfallstaxa 2021 
Kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall 
 

 

Uppdaterad 2020-10-05 

 

 

 

 

 
 

 

Gäller fr.o.m. 1 april 2021 
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Enligt beslut i kommunfullmäktige 2021-01-29 

Samtliga priser är inklusive moms. 

 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 

 

 

Förord 

 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar för långsiktig planering och upphandling av 

avfallstjänster åt Båstads kommun. NSR föreslår taxesättning som beslutas av kommunfullmäktige. 

Verksamheten finansieras helt av taxeintäkter från avfallskollektivet (våra kunder). Skattefinansiering 

förekommer inte.  

Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen som gäller i hela landet.  

I kommunens renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna för avfallshanteringen. 
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Allmänna bestämmelser 

 
Allmänt 

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat med stöd av 27 kap. 4§ miljöbalken. 

Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom 

kommunens försorg. 

 

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig 

avfallshantering stimuleras. 

 

Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 

NSR har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Båstads 

kommun. För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, 

andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt kommunens renhållningsordning som 

finns på www.nsr.se  

 

Ansvar för avfallsbehållare 

Avfallsbehållare ägs och tillhandahålles av NSR som också står för normalt slitage. 

Vid åverkan (ex.vis målning, håltagning eller skador efter olämpligt innehåll), skadegörelse, 

vårdslöshet eller om behållare försvinner står abonnenten för reparation eller ersättande. 

Abonnenten ansvarar för att kärlen tvättas och hålls fräscha. 

 

Betalningsskyldighet och betalningsmottagare 

Fastighetsägare är betalningsskyldig och ska teckna tillräckliga abonnemang för aktuell 

avfallshantering. Avgiften ska betalas till NSR. 

 

Betalningsskyldighet gäller även då avfall inte kunnat hämtas på grund av att avfallsbehållaren inte 

varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i 

abonnemanget specificerade sättet. 

 

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas till NSR. 

 

Betalning 

Villahushåll faktureras kvartalsvis i början av februari, maj, augusti och november med förfallodag i 

slutet av samma månad. Faktura som exempelvis skickas ut i februari omfattar januari, februari och 

mars och har förfallodag den siste februari. 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter faktureras i början av varje månad med förfallodag i slutet av 

samma månad. Fakturan omfattar faktureringsmånaden. 

Slam och extratjänster faktureras efter genomförandet. 

Betalning görs till NSR via bankgiro, autogiro eller e-faktura. Företag kan även betala via Sve-faktura. 

Abonnenter som väljer e-faktura kan välja att få månadsfaktura. 

Om fakturan inte betalas i tid skickas påminnelse ut 5 dagar efter förfallodagen, inkasso skickas 10 

dagar efter påminnelsen. 
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Dröjsmålsränta 

Debiteras enligt §6 räntelagen (1975:635) 

 

Moms 

Alla priser i Avfallstaxan är angivna inklusive moms. 

 

Särskilda avgifter 

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena 

väsentligt avviker från vad som är normalt debiteras avgift per timme. Vid behov får NSR:s styrelse 

besluta om tillfälliga avgifter baserat på principer i denna taxa och självkostnad för tjänsten. 

 

Tolkningsföreträde 

Renhållningschefen äger tolkningsföreträde gällande avfallstaxan. 

 

 

Definitioner 

 
Grundavgift är en årlig avgift som ska täcka kostnader för kundservice, fakturering, planering, 

utveckling, information, administration och återvinningscentraler samt insamling och behandling av 

farligt avfall och grovavfall.  

Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter. Undantag görs för fastigheter där ingen 

verksamhet sker och som dessutom betraktas som obeboeliga.  

Om en fastighetsägare har både permanentboende i en villafastighet och ett fritidsboende inom 

kommunen utgår endast grundavgift för permanentboendet. Fastighetsägare måste själv anmäla 

detta till NSR. 

 

Grundavgift Avgift/år 

Villahushåll, permanentboende 800 kr 

Villahushåll, fritidsboende 740 kr 

Flerfamiljsfastighet * 

Verksamhet * 

Uppehåll 600 kr 

Befrielse 600 kr 

Gemensamma avfallskärl 600 kr 

* Ingår i den rörliga avgiften 

 

Rörlig avgift är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för insamling och behandling av det 

kommunala avfallet. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av abonnentens val av behållarstorlek, 

tömningsintervall m.m. 

 

 

Övriga definitioner anges i kommunens renhållningsordning.  



Avfallstaxa 2021 – Båstads kommun Sida 5 
 

Undantag enligt renhållningsordningen 

 
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se  

 

Gemensamma avfallsbehållare  

När två eller flera fastigheter har gemensamma avfallsbehållare betalar varje hushåll en grundavgift. 

Den rörliga avgiften debiteras på den fastighetsägare som står på abonnemanget. Fastighetsägarna 

sköter själv den ekonomiska ersättningen sinsemellan. 

Ansökan om gemensamma avfallsbehållare görs hos kommunen minst 30 dagar för startdatum. 

 

Uppehåll 

Vid tidsbestämt uppehåll i hämtning av kommunalt avfall debiteras endast grundavgift. 

NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl. 

Ansökan om uppehåll görs hos kommunen minst 30 dagar före startdatum. 

 

Befrielse 

Vid befrielse från hämtning av kommunalt avfall debiteras endast grundavgift. 

NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl. 

Ansökan om befrielse görs hos kommunen minst 30 dagar före startdatum. 

 

Totalbefrielse 

Vid total befrielse från hämtning av allt kommunalt avfall debiteras kund enbart hemtagning av kärl. 

Ansökan om totalbefrielse görs hos kommunen minst 30 dagar före startdatum.   

 

Förlängt hämtningsintervall 

Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se  
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VILLAHUSHÅLL 

 

Abonnemang 

 
Villahushåll – en- eller tvåfamiljsfastighet. Till denna kategori räknas samtliga fastigheter taxerade 

som småhus. 
 

Permanentboende - när någon är folkbokförd på fastigheten. 
 

Fritidsboende - Villahushåll som endast utnyttjas för fritidsändamål och där ingen är folkbokförd på 

fastigheten. Fritidsboende kan även välja bland abonnemang för permanentboende. 
 

Matavfallspåsar ingår i abonnemang som har insamling av matavfall. 

Vill man ha fler matavfallspåsar klämmer man en tom matavfallspåse i kärlet för matavfall och får då 

en bunt matavfallspåsar nästa gång kärlet töms. Fler påsar kan hämtas på återvinningscentralen. 

 

Fyrfackskärl 
Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner samt mjukplastsäckar ingår i abonnemanget. 

 

Kärl 1: Matavfall och restavfall i kärlet.  

  Hårdplast- och metallförpackningar i insatsen. 

Kärl 2: Tidningar och pappersförpackningar i kärlet. 

  Förpackningar färgat och ofärgat glas i insatsen. 

Plastsäck:  Mjukplastförpackningar 

 

Abonnemang för permanentboende 

 Tömningar per år Grund- Rörlig Total 

Behållarstorlek Kärl 1 Kärl 2 * avgift avgift avgift/år 

370+370 l kärl 26 13 800 kr 1150 kr 1950 kr 

240+240 l kärl 26 13 800 kr 1150 kr 1950 kr 

660+660 l kärl 26 13 800 kr 2550 kr 3350 kr 

 

370+370 l kärl  26 26 800 kr 2250 kr 3050 kr 

240+240 l kärl 26 26 800 kr 1905 kr 2705 kr 

* Extra Kärl 2 med 13 tömn/år, 830 kr/år 

 

Hämtning av grovavfall och mjukplastförpackningar – Sidan 11 

Sommartömning – Kärl med matavfall – Sidan 9  
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Abonnemang för fritidsboende 

 Tömningar per år * Grund- Rörlig Total 

Behållarstorlek Kärl 1 Kärl 2 avgift avgift avgift/år 

370+370 l kärl 19 10 740 kr 985 kr 1725 kr 

240+240 l kärl 19 10 740 kr 985 kr 1725 kr 

 

370+370 l kärl  19 19 740 kr 1770 kr 2510 kr 

240+240 l kärl 19 19 740 kr 1770 kr 2510 kr 

* Kärlen töms varannan vecka under vecka 14–39 och var fjärde vecka resten av året. (19 tömn/år) 

   Alternativt töms kärl 2 var fjärde vecka under vecka 14–39 och var åttonde vecka resten av året.  

   (10 tömn/år) 

 

 

Hämtning av grovavfall och mjukplastförpackningar – Sidan 11 

Sommartömning – kärl med matavfall – Sidan 9 

 

 

Tvåfackskärl 
Ett tvåfackskärl för matavfall och restavfall ingår i abonnemanget. 

Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar till återvinningsstation eller 

återvinningscentral. 

 

Abonnemang för permanentboende 

  Tömningar Grund- Rörlig Total 
Behållarstorlek per år avgift avgift avgift/år 

370 l kärl 26 800 kr 3500 kr 4300 kr 

240 l kärl 26 800 kr 3500 kr 4300 kr 

     

370 l kärl * 52 800 kr 5850 kr 6650 kr 

* Nytecknas ej. Abonnemangsformen upphör 1 april 2021. 

 

Abonnemang för fritidsboende 

  Tömningar Grund- Rörlig Total 
Behållarstorlek per år * avgift avgift avgift/år 

370 l kärl 19 740 kr 2500 kr 3240 kr 

240 l kärl 19 740 kr 2500 kr 3240 kr 

* Kärlet töms varannan vecka under vecka 14–39 och var fjärde vecka resten av året. 

 

 

Hämtning av grovavfall – Sidan 11 

Sommartömning – kärl med matavfall – Sidan 9 
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Övriga abonnemang för permanentboende och fritidsboende 

Ett kärl för restavfall ingår i abonnemanget. 
 
Hemkompost 
För villahushåll där fastighetsägaren fått beviljat från kommunen förlängt tömningsintervall och att 
kompostera allt matavfall på fastigheten. Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar 
till återvinningsstation eller återvinningscentral.  

 Tömningar Grund- Rörlig Total   
Behållarstorlek per år Avgift avgift avgift/år   

190 l 13 ** 800 kr 1200 kr 2000 kr   

190 l * 4 ** 800 kr 400 kr 1200 kr   

140 l * 4 ** 800 kr 400 kr 1200 kr   

       
Specialdispens 
Personer som inte kan sortera sitt avfall på grund av sjukdom eller liknande kan teckna abonnemang 
för blandat kommunalt avfall (restavfall). För att få teckna abonnemang krävs intyg på att man inte 
kan sortera sitt avfall.  Intyg kan ges från vårdcentral, hemtjänst eller liknande  
Ansökan om abonnemang med specialdispens görs hos NSR.  
Specialdispens beviljas för max 2 år i taget. 

 Tömningar Grund- Rörlig Total   
Behållarstorlek per år avgift avgift/år avgift/år   

190 l 19 *** 740 kr 1200 kr 1940 kr   

190 l 26 800 kr 1400 kr 2200 kr   

240 l * 26 800 kr 1900 kr 2700 kr   

370 l 26 800 kr 1900 kr 2700 kr   

 
Kompletteringskärl 
För villahushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis blöjor, kan abonnemang tecknas i 
kombination med fyrfacks- eller tvåfackskärl.  
För kompletteringskärlet betalas ingen extra grundavgift. 

 Tömningar Grund- Rörlig Total   
Behållarstorlek per år avgift avgift/år avgift/år   

190 l 19 *** 0 kr 1200 kr 1200 kr   

190 l 26 0 kr 1800 kr 1800 kr   

240 l * 26 0 kr 2000 kr 2000 kr   

370 l 26 0 kr 2000 kr 2000 kr   

* Nytecknas ej. Abonnemangsformen upphör 1 april 2021. 

** Kan tecknas av både permanent- och fritidsboende. Grundavgift fritidsboende 740 kr/år.    

     4 tömn/år = tömning var 13:e vecka. 

*** Kan endast tecknas av fritidsboende. 

 

Hämtning av grovavfall – Sidan 11 

 

Sommartömning – Kärl med matavfall 
Tömning varje vecka under vecka 24–35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie tömningar. 

 Tömningar Total 
Sommartömning per år avgift/år 

Kärl med matavfall 6 500 kr 
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Trädgårdsavfall - Villahushåll 
Tömning varannan vecka, vecka 9–47 eller 10–48 eller 

tömning var fjärde vecka, vecka 9–45 eller 10–46. 

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

370 l kärl 10 * 800 kr 

 20 950  kr 

190 kärl  20 800 kr 

* Nytecknas ej. 

 

Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg där 

renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på annan överenskommen eller 

anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl. 06.00 på tömningsdagen. 

Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste trädgårdskärlet stå närmast 

tomtgränsen och max 2 meter in på tomten. 

Dragväg för trädgårdskärl erbjuds inte av arbetsmiljöskäl. 

Dragväg - Villahushåll 
Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice. 

 

Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, 1000-liters kärl, mjukplast och grovavfall. 

Dragväg som överstiger 50 meter kan inte nytecknas av arbetsmiljöskäl. 

 

Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den bör inte ha någon 

lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri. 

Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se  

 

Kärlen ska placeras 0–2 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg där renhållningsfordon 

kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen, eller på annan överenskommen eller 

anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl. 06.00 på tömningsdagen. 

Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas dragväg från 

renhållningsfordonet fram till första kärlet. Avståndet räknas som enkel väg fram till första kärlet.  

 

Prisexempel 

Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 12,50 kr 

     

 Tömningar per år 

Dragväg 13 26 39 52 

0-2 m 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

3-10 m 163 kr 325 kr 488 kr 650 kr 

11-20 m 325 kr 650 kr 975 kr 1300 kr 

21-30 m 488 kr 975 kr 1463 kr 1950 kr 

31-40 m 650 kr 1300 kr 1950 kr  2600 kr 

41-50 m 813 kr 1625 kr 2438 kr 3250 kr 
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Grovavfall – Villahushåll 
 

Lämna på Återvinningscentral 

Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 

Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på NSR:s återvinningscentraler.  

Myndiga personer som inte är folkbokförda i någon av de uppräknade kommunerna men som 

tecknat ett avfallsabonnemang för en villafastighet i någon av kommunerna kan lämna sorterat 

grovavfall på NSR:s återvinningscentraler.  

För båda ovanstående gäller att de 12 första besöken är kostnadsfria, därefter kostar det 350 kr per 

besök. Återvinningsmaterial som lyder under lagen om producentansvar som till exempel tidningar, 

förpackningar och elektronikavfall lämnas kostnadsfritt. 

 

Hämtning vid fastigheten 

I abonnemang för villahushåll ingår hämtning av grovavfall 6 gånger per år, max 5 kollin per gång. 

Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till 

fastigheten eller på annan överenskommen eller anvisad plats. Grovavfall hämtas som separata och 

oemballerade kollin. 

Fler hämtningar, eller om man vill få många kollin grovavfall hämtade vid samma tillfälle, kan 

beställas mot särskild avgift.  

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice. 

Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning. 
 

Mjukplastförpackningar - Villahushåll 
 

I abonnemang med fyrfackskärl ingår hämtning av mjukplastförpackningar 6 gånger per år. 

Mjukplastförpackningar samlas i en plastsäck som hämtas efter budning. Ny plastsäck fås i samband 

med hämtning. 

Hämtning av mjukplast bokas genom NSR:s kundservice. 

Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning. Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar 

väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten eller på annan överenskommen 

eller anvisad plats. Mjukplastsäck ska vara losstagen från säckställ eller liknande och knuten vid 

hämtning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trädgårdsavfall – Sidan 10 

Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 12   Slamtömning – Sidan 25 
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Tilläggstjänster och andra avgifter - Villahushåll 
 

Felsorteringsavgift – Matavfall Avgift 

Vid upprepad felsortering av matavfall och om förbättring inte skett efter 
påpekande utgår felsorteringsavgift. 

 
 

Villahushåll, per kärl och tillfälle 50 kr 

  

Extratömning inom tre arbetsdagar, per behållare och tillfälle Avgift 

Då större mängder kommunalt avfall än vad som får plats i avfallsbehållaren 
uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta hämtas mot särskild avgift. 
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice. 

 

Villakärl 150 kr 

Villakärl, då avfallet måste tömmas som restavfall pga felsortering 250 kr 

  

Låst dörr eller grind Avgift 

Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind utgår avgift för 
öppnande.     
Vid nytecknande accepteras endast dörrar/grindar som är olåsta eller  
försedda med kodlås eller digital nyckel. 
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. De ska vara 
försedda med uppställningsanordning och ha tillräcklig storlek. 
Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se  

 

Dörrar/grindar som är olåsta eller har kodlås Ingår 

Dörrar/grindar som ansluts till NSR:s ”ennyckel-system” (Swedlock) eller har 
tagg/pac-bricka. Pris per kärl och tömning 

 
5 kr 

Dörrar/grindar med fysisk nyckel. Pris per kärl och tömning. 10 kr 

Vid yttre åverkan på Swedlock-lås debiteras reparation, per påbörjad timme 350 kr 

  
  

SMS-tjänst Avgift 

Villahushåll kan få en påminnelse om att ställa ut sina kärl för tömning. 
Anmäl dig hos NSR:s kundservice. 

Utan 
kostnad 

 

Abonnemangsändring * Per tillfälle Per kärl 

Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion 0 kr 0 kr 

Avsluta abonnemang 200 kr 100 kr 

Utöka abonnemang (Fler kärl) 200 kr 0 kr 

Byta kärlstorlek 200 kr 100 kr 

Minska abonnemang (Färre kärl) 200 kr 100 kr 

Återstart, vilande abonnemang 200 kr 0 kr 

* Ingen avgift utgår: 

      - vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte eller nytecknande. 

      - då villahushåll byter till abonnemang med fyrfackskärl. 

      - då man byter från en abonnemangsform som upphör 1 april 2021. 
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Lock-i-lock – Ett lock som går att öppna från två håll. 

Avgift 
per lock 
och år 

190 l kärl 50 kr 

240 l kärl 75 kr 

370 l kärl 100 kr 

  

Hämtning av grovavfall utöver de hämtningar som ingår i villahushållens 
abonnemang eller då man önskar hämtning av fler kollin per tillfälle. 
Hämtning av grovavfall bokas hos NSR:s kundservice. 

Avgift 

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 500 kr 

Per lastningsminut utöver 5 minuter 100 kr 

Hämtning av grovavfall bokas hos NSR:s kundservice.  
  

 
 
Övriga priser 

Per 
påbörjad 

timme 

Flakbil/servicebil med förare 900 kr 

Renhållningsfordon med förare 1250 kr 

Extrapersonal 350 kr 

Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer. 
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FLERFAMILJSFASTIGHETER och VERKSAMHETER 
 

Abonnemang 

 

Flerfamiljsfastighet – Bostadshus med minst tre bostadslägenheter. 

Samfällighetsföreningar med gemensamt avfallsutrymme kan betraktas som flerfamiljsfastighet. 

Verksamhet – Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, kontor, hotell, 

båtklubbar m.m. som inte är avsedda för boende. 
 

Matavfall 
Flerfamiljsfastigheter: 100 st. 9-liters matavfallspåsar/hushåll och år ingår i abonnemang för 

matavfall. 

Verksamheter: 100 st. 9-liters matavfallspåsar per matavfallskärl och år ingår i abonnemang för 

matavfall. 
 

Matavfallspåsar kan beställas hos NSR:s kundservice.  

Beställda påsar hämtas på NSR, Makadamgatan 8 i Helsingborg eller på kommunens 

återvinningscentral efter mottagen bekräftelse. Alternativt kan utkörning bokas mot särskild avgift. 

Kontakta NSR:s kundservice för beställning och eventuell utkörning. 

  
Tömningar 

 
Total avgift/år 

Schemalagd 
tömning 

Behållarstorlek per år Vardagar Helgdagar * 

140 l kärl (Verksamheter) 26 250 kr  

 52 450 kr  

190 l kärl (Flerfamiljsfastigheter) 26 330 kr  

 52 600 kr 300 kr 

Markbehållare, 0-3 kbm ** 26 6400 kr 

Inkl. insatssäckar 52 12 800 kr 

Markbehållare, 0-3 kbm ** 26 6000 kr 

Exkl. insatssäckar 52 12 000 kr 

Markbehållare Nivåvakt**** 300 kr/tömn 

Matavfallstank, 0–5 kbm *** 915 kr/tömning  

* Erbjuds endast under juni, juli och augusti. Pris per kärl och tömning. 

** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och godkända  

     lyftanordningar. NSR hanterar inte kundernas egna insatssäckar. 

*** NSR ansvarar för tömning av matavfallstankar vid flerfamiljsfastigheter och verksamheter som    

      ger upphov till matavfall, t.ex. restauranger, storkök och butiker. Tömning beställs hos NSR:s  

      kundservice. Behandlingsavgift 275 kr/ton tillkommer. 

**** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information. 

Sommartömning – Kärl med matavfall 
Tömning varje vecka under vecka 24–35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie tömningar. 

 Tömningar Total 
Sommartömning per år avgift/år 

Kärl med matavfall 6 500 kr 
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Restavfall 

  
Tömningar 

 
Total avgift/år 

Schemalagd 
tömning 

Behållarstorlek per år Vardagar Helgdagar * 

190 l kärl 26 2200 kr  

  52 4000 kr  

370 l kärl 26 3300 kr  

 52 6000 kr 300 kr 

660 l kärl 26 4400 kr  

 52 8000 kr  

1000 l kärl ** 26 6160 kr  

 52 11200 kr 400 kr 

Markbehållare, 0-3 kbm *** 26 19 100 kr  

Inkl. insatssäckar 52 38 200 kr  

Markbehållare, 3-5 kbm *** 26 31 100 kr  

Inkl. insatssäckar 52 62 200 kr  

Markbehållare, 0-3 kbm *** 26 18 000 kr  

Exkl. insatssäckar 52 36 000 kr  

Markbehållare, 3-5 kbm *** 26 30 000 kr  

Exkl. insatssäckar 52 60 000 kr  

Markbehållare, 0-3 kbm Nivåvakt**** 750 kr/tömn  

Markbehållare, 3-5 kbm Nivåvakt**** 1200 kr/tömn  

Container - Sidan 21  

* Erbjuds endast under juni, juli och augusti. Pris per kärl och tömning. 

** Endast då kärlet står i omedelbar närhet till renhållningsfordonets uppställningsplats. 

*** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och godkända  

       lyftanordningar. NSR hanterar inte kunds egna insatssäckar.  

**** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information. 

 

Sommartömning – Kärl med restavfall 
Tömning varje vecka under vecka 24–35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie tömningar. 

 Tömningar Total 
Sommartömning per år avgift/år 

Kärl med restavfall 6 600 kr 

 

Akuttömning – mat- och restavfall 
Akut extratömning beställd före kl. 15.00 vardagar utförs samma dag mot särskild avgift.  

Akuttömning kan endast beställas per telefon. 

 
Behållarstorlek 

Avgift per kärl 
och tillfälle 

Matavfall 350 kr 

Restavfall  500 kr 
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Tömning av avfall oftare än en gång i veckan (tömning en gång/dag) 

Gäller kärl, container och markbehållare. 

  Avgift för  
Tömningsfrekvens  52 tömn/år 

multiplicerat med 

2 ggr/vecka 104 tömningar/år 2,2 

3 ggr/vecka 156 tömningar/år 3,5 

4 ggr/vecka 208 tömningar/år 4,9 

5 ggr/vecka 260 tömningar/år 6,4 

 

Tömning av avfall oftare än en gång per dag 

Erbjuds endast under juni, juli och augusti. 

Kontakta NSR för information. 

 

Speciella hjälpmedel 

Avgift för speciella hjälpmedel (t.ex. hiss 
eller transportband), per säck/kärl och år  

 
2800 kr 

 

 

Fyrfackskärl – för mindre flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner ingår i abonnemanget. Max 3 uppsättningar per hämtställe. 

Läs mer på sidan 7. 

 

Matavfallspåsar ingår i abonnemanget. Läs mer på sidan 15 

 

Hämtning av grovavfall och mjukplast ingår inte i abonnemanget. 

 Tömningar per år * Rörlig Total 

Behållarstorlek Kärl 1 Kärl 2 avgift avgift/år 

370+370 l kärl 26 13 2485 kr 2485 kr 

660+660 l kärl 26 13 3950 kr 3950 kr 

* Andra tömningsintervall erbjuds ej. 

 

Tvåfackskärl – för mindre verksamheter 

Ett tvåfackskärl för matavfall och restavfall ingår i abonnemanget. 

Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar till återvinningsstation eller 

återvinningscentral. 

  Tömningar Rörlig Total 
Behållarstorlek per år avgift avgift/år 

370 l kärl 26 3900 kr 3900 kr 

240 l kärl 26 3730 kr 3730 kr 
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Trädgårdsavfall 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 

Tömning varannan vecka, vecka 9–47 eller 10–48 eller var fjärde vecka, vecka 9–45 eller 10–46. 

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

370 l kärl 10 * 800 kr 

 20 950  kr 

190 kärl  20 800 kr 

* Nytecknas ej. 
 

Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg där 

renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på annan överenskommen eller 

anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl. 06.00 på tömningsdagen. 

Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste trädgårdskärlet stå närmast 

tomtgränsen och max 2 meter in på tomten. 

Dragväg för trädgårdskärl erbjuds inte av arbetsmiljöskäl. 
 

Evenemangstaxa 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 

Vid tillfälliga publika evenemang finns det möjlighet att boka avfallshämtning hos NSR. För större 

publika evenemang, för miljöstation och evenemangscontainers offereras separat. 

Kontakta NSR:s kundservice för mer information och för bokning. Bokning måste göras minst två 

veckor före önskad startdag. 

Evenemangscontainer  Miljöstation med 8 kärl 

Utsättning 1000 kr  Utsättning 500 kr 

Hemtagning inkl. tömning 1000 kr  Hemtagning inkl. tömning 400 kr 

Hyra, max 7 dygn 1000 kr  Kärlhyra, totalt per dygn 80 kr 

Extratömning, vardag 1000 kr  Extratömning, vardag, per kärl 100 kr 

Extratömning, helg Offert  Extratömning, helg Offert 

     

Restavfallscontainer  Evenemangskärl, per kärl 

Utsättning 1495 kr  Utsättning 100 kr 

Hemtagning inkl. tömning * 1495 kr  Hemtagning, inkl. tömning, ÅV/mat 50 kr 

Hyra, per dygn 200 kr  Hemtagning inkl. tömning, rest 100 kr 

Extratömning, vardag 1400 kr  Hyra, per dygn, ÅV/mat 10 kr 

Extratömning, helg Offert  Hyra, per dygn, rest 20 kr 

* Behandlingsavgift 1300 kr/ton  Extratömning, vardag 100 kr 

   tillkommer    Extratömning, helg Offert 

   ÅV/mat = Kärl för återvinningsmaterial  

Fettunna för frityrolja och likn. 100 kr/tunna  eller matavfall 

   Rest = Kärl för restavfall 
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Dragväg 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice. 

 

Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, 1000-liters kärl, mjukplast och grovavfall. 

Dragväg som överstiger 50 meter nytecknas inte av arbetsmiljöskäl. 

 

Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den bör inte ha någon 

lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri. 

Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se  

 

Kärlen ska placeras 0–5 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg där renhållningsfordon 

kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen, eller på annan överenskommen eller 

anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl. 06.00 på tömningsdagen. 

Avståndet mäts från tomtgränsen till mitten av miljöhus eller motsvarande. 

Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas dragväg från 

renhållningsfordonet fram till mitten av miljöhus eller motsvarande.  

Avståndet räknas som enkel väg.  
 

 

Prisexempel 

Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 12,50 kr 

      

 Tömningar per år 

Dragväg 13 26 39 52 104 

0–5 m 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

6-10 m 163 kr 325 kr 488 kr 650 kr 1300 kr 

11–20 m 325 kr 650 kr 975 kr 1300 kr 2600 kr 

21–30 m 488 kr 975 kr 1463 kr 1950 kr 3900 kr 

31–40 m 650 kr 1300 kr 1950 kr  2600 kr 5200 kr 

41–50 m 813 kr 1625 kr 2438 kr 3250 kr 6500 kr 
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Grovavfall (kommunalt avfall) 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 

Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 

Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på NSR:s återvinningscentraler.  

De 12 första besöken är kostnadsfria, därefter kostar det 350 kr per besök. Återvinningsmaterial som 

lyder under lagen om producentansvar som till exempel tidningar, förpackningar och elektronikavfall 

lämnas kostnadsfritt. 

 

Budad hämtning 

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 500 kr 

Per lastningsminut utöver 5 minuter 100 kr 

 

Schemalagd hämtning 

26 eller 52 hämtningar per år. Pris per hämtning.  

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 450 kr 

Per lastningsminut utöver 5 minuter 100 kr 

 

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice. 

Hämtning sker normalt inom 14 dagar från bokning. 
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Container och Autoflak/Lastväxlare 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 

Container – Restavfall 

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

3 kbm 26 19 665 kr 

 52 35 815 kr 

6 kbm 26 31 100 kr 

 52 58 010 kr 

8 kbm 26 40 470 kr 

 52 76 620 kr 

10 kbm 26 49 880 kr 

 52 94 400 kr 

   

Tilläggsavgifter - container Total avgift 

Utsättning 1495 kr 

Hemtagning * 1495 kr 

Bomkörning 400 kr 

* Tömning och behandlingsavgift ingår. 

 

Autoflak/Lastväxlare – Restavfall och Trädgårdsavfall      

 Hyra 
Behållarstorlek per år per månad per vecka * 

18–42 kbm 17 995 kr 1610 kr 635 kr 
    

Utsättning 550 kr 
     

Tömning 

Startavgift, 1 timme 800 kr 

Per påbörjad halvtimme utöver första timmen 400 kr 
  

Behandlingsavgift Per ton 

Restavfall 1300 kr 

Grovavfall 1800 kr 

Matavfall 900 kr 

Trädgårdsavfall 375 kr 
  

Hemtagning inkl. sluttömning ** 550 kr 
  

Tilläggsavgifter 

Losstagning av komprimatorbehållare och nätning 
ingår i timdebiteringen. 

 

Bomkörning 300 kr 

* Minimidebitering är en vecka 

** Behandlingsavgift tillkommer om behållaren innehåller avfall. 
 

Abonnemang för trädgårdsavfall – Sidan 18     Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 22 
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Tilläggstjänster och andra avgifter 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 

Felsorteringsavgift – Matavfall Avgift 

Vid upprepad felsortering av matavfall och om förbättring inte skett efter 
påpekande utgår felsorteringsavgift. 

 
 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per kärl och tillfälle 50 kr 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per markbehållare och tillfälle 500 kr 

  

Överfullt – Flerfamiljsfastigheter och verksamheter Avgift 

Då kärlen är överfulla vid tömning och därmed kräver extra manuell hantering.  

Restavfall och matavfall, per kärl och tillfälle 500 kr 

Tidningar och förpackningar, per kärl och tillfälle 400 kr 

Container, samtliga fraktioner, per kubikmeter, per tillfälle 250 kr 

  

Extratömning inom tre arbetsdagar, per behållare och tillfälle Avgift 

Då större mängder kommunalt avfall än vad som får plats i avfallsbehållaren 
uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta hämtas mot särskild avgift. 
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice. 

 

Mjukplastsäckar, per abonnemang 200 kr 

Restavfall – kärl 190–370 l 300 kr 

Restavfall – kärl 660–1000 l 350 kr 

Matavfall - kärl 140–370 l  150 kr 

Två- eller fyrfackskärl som måste tömmas som restavfall pga felsortering 250 kr 

Markbehållare, 0-3 kbm, matavfall (inkl. insatssäck) 1025 kr 

Markbehållare, 0-3 kbm, restavfall (inkl. insatssäck) 1185 kr 

Markbehållare, 3-5 kbm, restavfall (inkl. insatssäck) 1565 kr 

Markbehållare, 0-3 kbm, matavfall (exkl. insatssäck) 1000 kr 

Markbehållare, 0-3 kbm, restavfall (exkl. insatssäck) 1140 kr 

Markbehållare, 3-5 kbm, restavfall (exkl. insatssäck) 1520 kr 

Bomkörning, markbehållare 600 kr 

Container, 3 kbm, restavfall 970 kr 

Container, 6 kbm, restavfall 1625 kr 

Container, 8 kbm, restavfall 2060 kr 

Container, 10 kbm, restavfall 2500 kr 
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Låst dörr eller grind Avgift 

Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind tas en avgift ut för 
att låsa upp dem. 
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. De ska vara 
försedda med uppställningsanordning och ha tillräcklig storlek. 
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se 

 

Dörrar/grindar som är olåsta eller har kodlås. Ingår 

Dörrar/grindar som ansluts till NSR:s ”ennyckel-system” (Swedlock) eller har 
tagg/pac-bricka. Pris per fraktion och tömning 

 
5 kr 

Dörrar/grindar med fysisk nyckel. 
Pris per fraktion och tömning 

 
10 kr 

Vid yttre åverkan på Swedlock-lås debiteras reparation, per påbörjad timme 350 kr 

  

Abonnemangsändring * Per tillfälle Per kärl 

Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion 0 kr 0 kr 

Avsluta abonnemang 200 kr 100 kr 

Utöka abonnemang (Fler kärl) 200 kr 0 kr 

Byta kärlstorlek 200 kr 100 kr 

Minska abonnemang (Färre kärl) 200 kr 100 kr 

Återstart, vilande abonnemang 200 kr 0 kr 

* Ingen avgift utgår: 

      - vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte eller nytecknande. 

      - vid utökande av antalet kärl för matavfall, tidningar eller förpackningar vid flerfamiljsfastigheter    

        och verksamheter. 

Utkörning av matavfallspåsar Avgift 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per tillfälle 450 kr 

  

 
Lock-i-lock – Ett lock som går att öppna från två håll. 

Avgift 
per lock 
och år 

190 l kärl 50 kr 

240 l kärl 75 kr 

370 l kärl 100 kr 

  

 
 
Övriga priser 

Per 
påbörjad 

timme 

Flakbil/servicebil med förare 900 kr 

Renhållningsfordon med förare 1250 kr 

Extrapersonal 350 kr 

Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer. 

 

 

 

 

 

http://www.nsr.se/
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SLAMTÖMNING 

 
Abonnemang ska tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slam. Avgifterna som anges gäller 

vid maximalt 20 meters slanglängd mellan renhållningsfordonets uppställningsplats och anslutnings-

punkt till anläggningen som ska tömmas. Vid längre slanglängd än 20 meter tas särskild avgift ut. 

 

Inför slamtömning ska fastighetsägaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom 

slamsugning eller med kranbil (fosforfällor). Brunnen eller tanken ska vara frilagd, väl synlig, tydligt 

markerad och lättillgänglig för tömning. Körbar väg fram till brunnen/tanken ska finnas. Behövs 

framgrävning, handräckning eller utnyttjande av särskild inhyrd lyftanordning för lockets avlägsnande 

utgår särskild avgift. 

Brunnslock får väga max 25 kg. 

 

För att minska risken för skador på våra fordon ska det finnas en fri bredd på minst 3,5 meter och en 

fri höjd på minst 4,7 meter där fordonet ska köra. 

 

Priset ”Schemalagd årlig tömning” gäller första tömningen per år. Om man önskar fler schemalagda 

tömningar per år betalar man för ”Budad tömning inom 7 dagar” för övriga tillfällen. 

 

Budad tömning utförs vardagar inom 7 resp. 2 arbetsdagar. 

 

Bomkörning – Debiteras då planerad tömning av brunn/tank inte kan utföras på grund av hinder som 

entreprenören inte råder över. 

 

Matavfallskvarnar får inte anslutas till det kommunala avloppsnätet utan ska anslutas till en tank. 

Kostnad för tömning av matavfallstank, se sidan 15. 

 

Beställning av slamtömning görs hos NSR:s kundservice 

 

Två- och trekammarbrunnar, minireningsverk *, septiktankar och 

slamavskiljare 
Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. 

 Schemalagd 
årlig 

 
Budad tömning 

Brunnsstorlek tömning inom 7 dagar Inom 2 dagar 

0 - 1,49 kbm 625 kr 780 kr 1125 kr 

1,5 – 2,99 kbm 935 kr 1170 kr 1645 kr 

3,0 – 6,00 kbm 1350 kr 1685 kr 2100 kr 

Tillägg per kbm slam över 6 kbm 375 kr 375 kr 375 kr 

* Minireningsverk – Inplastad instruktion för handhavande och tömning ska finnas på anläggningen  

   i samband med tömning, lätt åtkomlig för tömningspersonalen. 
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Slutna tankar 

Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. 

 Schemalagd 
årlig 

 
Budad tömning 

Brunnsstorlek tömning inom 7 dagar Inom 2 dagar 

0 - 1,49 kbm 750 kr 935 kr 1380 kr 

1,5 – 2,99 kbm 1125 kr 1405 kr 1820 kr 

3,0 – 6,00 kbm 1500 kr 1875 kr 2195 kr 

Tillägg per kbm slam över 6 kbm 375 kr 375 kr 375 kr 

 

 

Akuttömning av slamavskiljare eller sluten tank                                                
Kan endast beställas per telefon. 

Tömning bokas genom NSR:s kundservice. När NSR:s kundservice har stängt tas beställningen emot 

på jourtelefon 010-45 00 500.  

Fastighetsägaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning. 

Akuttömning Avgift 

Tömning samma dag - Beställning vardagar före kl. 14.00 4225 kr 

Tömning nästa arbetsdag Beställning vardagar.  2600 kr 

Tömning inom 4 timmar - Beställning vardagar samt lördagar, 
söndagar och helgdagar 

 
6100 kr 

Tömning inom 24 timmar - Beställning vardagar samt lördagar, 
söndagar och helgdagar 

 
5400 kr 

 

 

Fettavskiljare 

Avfall från fettavskiljare omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom 

kommunens försorg. Tömning ska ske minst två gånger per år enligt kommunens renhållnings-

ordning. 

 Schemalagd Budad tömning 
 
Brunnsstorlek 

årlig 
tömning 

 
Inom 7 dagar 

 
Inom 2 dagar 

0 - 1,49 kbm 1250 kr 1625 kr 1910 kr 

1,5 – 6,00 kbm 1690 kr 2200 kr 2565 kr 

Tillägg per kbm slam över 6 kbm 750 kr 750 kr 750 kr 
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Fosforfällor 

Tömning ska utföras i den omfattning som kommunen bestämmer. 

Tid på plats, per påbörjad timme 1590 kr 

Behandlingsavgift, per kbm 130 kr 

 

 

Köksbrunnar, sjunkbrunnar och gårdsbrunnar 

Ex. BDT-brunnar 

Tömning i samband med schemalagd tömning av slamavskiljare 
eller sluten tank.  

 
400 kr 

Tömning vid andra tillfällen 1590 kr 

Behandlingsavgift 150 kr/ton tillkommer. 

 

Toalettbodar 

Ex. ”Bajamaja” 

Toalettbod inkl. 1 kbm slam, per tillfälle 900 kr 

Toalettbod inkl. 1 kbm slam + påfyllning av vatten, per tillfälle 1000 kr 

Toalettbod inkl. 1 kbm slam + påfyllning av vatten + städning, 
per timme 

 
1135 kr 

Saneringsvätska, per liter 130 kr 

 

 

Extra tjänster   

Slanglängd, per påbörjade 5 meter utöver 20 meter 110 kr 

Bomkörning 550 kr 

Slamsugning, per timme 1135 kr 

Extrapersonal, per timme 420 kr 

Telefonavisering 100 kr 

Kombispolning i samband med tömning  
(Måste beställas i förväg) 

 
1340 kr 

 

 

Vegetabiliskt och animaliskt fett, frityrolja  

Hämtning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. 

Behållare tillhandahålles av NSR. 

Pris per fat och tömning 500 kr 
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Hämtning av latrin 

Latrin uppsamlas i 45-liters engångsbehållare av plast. I abonnemanget ingår engångsbehållare med 

lock och plastsäckar. På hämtningsdagen ska abonnenten knyta ihop plastsäcken och sedan placera 

den väl förslutna behållaren vid renhållningsfordonets stannplats. Latrinkärl hämtas inte i 

klosettutrymme. 

 
Abonnemang 

Hämtningar 
per år 

Total 
avgift/år 

Villahushåll, permanentboende * 26 5000 kr 

Villahushåll, fritidsboende ** 16 3000 kr 

* Hämtning varannan vecka året runt. 

** Hämtning varannan vecka under vecka 14–39, samt vecka 46, 2 och 10. 
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Serviceavgifter 2021 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Båstads kommun  
Kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall 

Samtliga priser är inklusive moms. 

 

Enligt beslut i NSR:s styrelse 2020-10-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gäller fr.o.m. 1 april 2021  
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Ljuskällor, batterier och småelektronik från flerfamiljsfastigheter 

 Total avgift/år 

Tömningar 
per år 

 
Småel-paket * 

Enbart  
batteribox ** 

13 1625 kr 1300 kr 

6 815 kr 600 kr 

3 450 kr 300 kr 

* Ljuskällor, batterier och småelektronik 
** Nytecknas ej. 

 
 

  

Extratömning Avgift 

Per tillfälle 250 kr 

 

 

 

Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 22 
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Datum: 2020-10-20 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000777/2020 – 500 
 
 

Ändring av ägardirektiv för Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för NSR AB. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) är ett avfalls- och återvinningsföretag ägt av de sex 
nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm, 
nedan kallat ägarkommunerna. Som ett led i ägarkommunernas aktiva bolagsstyrning beslutar 
ägarkommunerna om ägardirektiv för NSR. Ägardirektivet ska kontinuerligt ses över så att 
innehållet i direktivet och framförallt bolagets mål är relevanta och ändamålsenliga. Ägardirek-
tivet för NSR ändrades senast hösten 2015. Ett par av de mål som återfinns i ägardirektivet ska 
vara uppfyllda under 2020. Vidare har Höganäs kommun inträtt i NSR fullt ut. 
 

Aktuellt 
Mot denna bakgrund tillsattes i början av år 2020 en arbetsgrupp med representanter från 
samtliga ägarkommuner som fick i uppdrag att ta fram ett reviderat ägardirektiv. Arbetsgrup-
pen har tillsammans med tjänstepersoner från NSR tagit fram ett förslag till ändrat ägardirek-
tiv. Förslaget innebär att ägardirektivet har kortats ned och uppdragsbeskrivningen har upp-
daterats för att spegla det uppdrag som NSR har idag. De punkter som i detalj angav ”hur” 
samordningen av avfallshanteringen skulle gå till har tagits bort. Kopplingen till den regionala 
avfallsplanen har förts in i direktivet och bolagets mål har minskats till två. I ägardirektivet 
anges att bolaget ska följa vissa nyckeltal som är av intresse för ägarkommunerna. Nedan följer 
ett utdrag från ägardirektivet som anger bolagets föreslagna mål och nyckeltal. 
 
Mål: 
• ”NSR ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor. Bolagets koldioxidekvivalenta utsläpp var 
cirka 28 000 ton 2019. Bolaget ska reducera dessa utsläpp med 46 procent till och med 2025.” 
 
• ”NSR ska främja inkubatorverksamhet och samarbeten som stödjer utvecklingen mot ett cir-
kulärt samhälle. Bolaget ska till och med 2025 implementera minst fem innovationer som är 
till nytta för bolaget och utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle.” 
 
Nyckeltal: 
• Totalt antal kilo hushållsavfall (exklusive trädgårdsavfall) per person  
• Nöjd kundindex  
• Genomsnittlig avfallskostnad per invånare utifrån Nils Holgersson-rapporten och den årliga 
jämförelse som görs av Villaägarnas riksförbund 
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Förslaget till nytt ägardirektiv har föredragits på NSR:s ägarsamråd den 17 april 2020. Sedan 
ägarsamrådet ägde rum har NSR genomfört ett klimatbokslut. Bokslutet ligger till grund för 
målet att reducera bolagets koldioxidekvivalenta utsläpp med 46 procent till och med 2025. 
Klimatbokslutet är utfört i enlighet med det så kallade GHG-protokollet, som är en global stan-
dard för mätning och rapportering av växthusgasutsläpp, vilket gör att bolaget kan jämföra sig 
med andra aktörer. Förslaget till ägardirektiv har presenterats för styrelsen i NSR under våren 
och hösten 2020. 
 
 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSR 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ägardirektiv för NSR AB, daterad 2015-09-23 
Förslag till nytt ägardirektiv för NSR AB 
 
 
Samråd har skett med: 
NSR 
Samtliga ägarkommuner i NSR 
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ÄGARDIREKTIV för Nordvästra Skånes Renhållnings AB 
 

1. Inledning 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, (NSR) är ett avfalls- och återvinningsföretag ägt av de 
sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och 
Ängelholm, nedan kallat ägarkommunerna. NSR är således en del av ägarkommunernas 
verksamhet. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av 
direktiv utfärdade av kommunfullmäktige i ägarkommunerna, fastställda av 
bolagsstämma.  

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 

2. Syfte och uppdrag 

2.1. Det kommunala ändamålet 

Bolaget ska genom samverkan med aktörer på marknaden och ägarkommunerna utveckla 
en avfallshantering som syftar till att värna miljön, det regionala näringslivet och den 
lokala servicen genom att vara enkel, flexibel och miljöanpassad. 

Bolagets verksamhet ska i huvudsak bedrivas åt ägarkommunerna/i ägarkommunernas 
ställe. 

2.2. Uppdrag 

Ägarkommunerna har en lagstadgad skyldighet att se till att hushållsavfall inom den egna 
kommunen återvinns eller bortskaffas. Ägarkommunerna har överlämnat skötseln av dessa 
angelägenheter till NSR.  
 
NSR har i uppdrag att samordna avfallshanteringen inom ägarkommunerna på ett sådant sätt 
att bolaget skapar effektiva och flexibla system som ger så låg miljöbelastning som möjligt. 
 
NSR har vidare i uppdrag att till respektive kommunfullmäktige ta fram beslutsunderlag för 
avfallsplan, renhållningsordning och taxa för renhållning. Respektive kommunfullmäktige 
beslutar om avfallsplan, renhållningsordning och taxa för renhållning. Bolaget verkställer 
besluten. För perioden 2020-2024 har ägarkommunerna beslutat om en regional avfallsplan 
som NSR har att följa. Respektive ägarkommun ansvarar för myndighetsutövning i 
renhållningsärenden. 
 
Bolaget har också i uppdrag att tillhandahålla tjänster till ägarkommunerna som avser 
hantering av förorenade massor och beställarkompetens inom avfallshantering. NSR får även 
ta emot och återvinna slam som inte utgör hushållsavfall.  
 
NSR ska även samverka över kommungränserna för att öka kompetensen och effektiviteten i 
verksamheten för att förbättra både ekonomi och miljö för invånarna i regionen.  
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2.3. Inriktning 

Återvinningsanläggningen i Helsingborg ska utvecklas och vara en industripark med 
behandlingslinjer som drivs, i egen regi eller i samarbete med olika entreprenörer där 
bolaget ska värna utveckling av effektiv teknik, resurshushållning ur samhällsperspektiv 
och att en sund konkurrens upprätthålls.  

Bolaget ska följa EU:s avfallshierarki vilket innebär att avfall ska hanteras utifrån sina 
egenskaper och avfallet ska, i följande ordning; minimeras, återanvändas, återvinnas som 
material, återvinnas som energi och i sista hand deponeras.  

Den forskning och utveckling som ska bedrivas ska ha klart uttalad inriktning och tydliga 
mål. Det ska finnas syfte, budget och förväntad utveckling samt uppföljning och 
återrapportering av forsknings- och utvecklingsarbetet till bolaget och ägarkommunerna.  

3. Mål  

Ägarkommunerna har beslutat om en gemensam regional avfallsplan vilken beskriver 
målsättningarna bolaget har att uppfylla. Nedan följer övriga prioriterade mål utifrån 
bolagets ändamål och uppdrag.  

3.1. NSR ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor 

Bolagets koldioxidekvivalenta utsläpp var cirka 28 000 ton1 2019. Bolaget ska reducera 
dessa utsläpp med 46 procent till och med 2025. 

3.2. NSR ska främja inkubatorverksamhet och samarbeten som stödjer utvecklingen 

mot ett cirkulärt samhälle 

Bolaget ska till och med 2025 implementera minst fem innovationer som är till nytta för 
bolaget och utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle. 

3.3. Rapportering av måluppfyllelse och nyckeltal  

Ägarna kommer att följa upp bolagets mål. Bolaget ska redovisa måluppfyllelsen vid 
ägardialogen samt på ägares begäran. Utöver måluppfyllelsen och eventuella nyckeltal 
relaterade till detta ska bolaget redovisa utvecklingen av nedanstående nyckeltal. 

 Totalt antal kilo hushållsavfall (exklusive trädgårdsavfall) per person  

 Nöjd kundindex  

 Genomsnittlig avfallskostnad per invånare utifrån Nils Holgersson-rapporten och 
den årliga jämförelse som görs av Villaägarnas riksförbund   

Bolaget redovisar även årligen nyckeltal till kommunerna utifrån den regionala 
avfallsplanen. 

                                                           

1 Uppgiften är hämtad från NSR:s klimatbokslut för 2019, exklusive läckage från 
biogasproduktionen som inträffat 2019. 
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4. Ekonomi 

Verksamheten ska bedrivas utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer och i 
enlighet med vad som stadgas i bolagsordningen. Verksamheten ska vara kostnadseffektiv. 

Varje renhållningskollektiv ska belastas med de intäkter och kostnader som är hänförliga 
till respektive kollektiv. med undantag av vad som anges i avsnitt 4.3. 

Då verksamheten till huvudsaklig del riktar sig till ägarkommunerna och bolaget inte ska 
belastas med räntekostnader för utförda uppdrag åt kommunerna sker fakturering 
kvartalsvis i förskott. 

4.1. Riskexponering 

Lämnande av ensidiga förbindelser såsom ställande av säkerhet, borgensförbindelse 
etcetera får inte ske utan ägarkommuners medgivande. 

Bolaget har ett ansvar för att tydligt informera sina ägare om aktuell riskexponering i 
verksamheten. 

4.2. Soliditet 

Bolaget ska sträva efter att ha en soliditet på minst 15 procent.  

4.3. Återvinningscentralerna 

Återvinningscentralerna (ÅVC) finansieras solidariskt av de renhållningskollektiv som 
ingår i NSR. Solidarisk finansiering uppnås genom att totalkostnaden för att driva samtliga 
ÅVC (fasta och rörliga kostnader) fördelas utifrån antalet besök från boende i respektive 
kommun. 

Bolaget beslutar om antal och lokalisering av ÅVC. Detta ska ske efter samråd med 
ägarkommunerna. 

5. Ägarnas insyn och kontroll över verksamheten 

5.1. Ägarsamråd 

Ägarsamrådet är ett beredande organ och har till syfte att kunna samråda och agera 
värdeskapande genom strukturerad dialog med representanter från respektive 
ägarkommun med mandat att företräda ägarkommunen i strategiskt viktiga frågor. 

Företrädesvis ska kommunstyrelsens ordförande med biträde av tjänsteman representera 
ägarkommunen i samrådsorganet. Medlemmar ur bolagets styrelse bör inte representera 
ägarkommun i samrådsorganet. Kallelse till ägarsamråd ska ske minst en gång per år i 
samband med bolagets årsstämma. Ytterligare möten kan hållas vid behov eller på initiativ 
från någon av ägarkommunerna. Sammankallande är Helsingborgs stad.  

5.2. Ägardialog 

Syftet med ägardialogen är att föra dialog kring bolagets ställning och utveckling. Vid 
ägardialogen kan bolagets ledning diskutera strategiskt viktiga frågor med representanter 
för ägarkommunerna i ett informellt forum. Ägardialogen syftar också till att följa upp 
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ägardirektiven samt i samband med detta överväga eventuell revidering av befintliga 
ägardirektiv. I ägardialogen deltar ägarsamrådet eller representanter från ägarsamrådet, 
bolagets presidium och VD. Ägardialogen ska hållas minst en gång om året i samband med 
ett ägarsamråd. 

5.3. Ekonomiska och tekniska delegationen 

Syftet med den ekonomiska och tekniska delegationen är att vara en länk för att förankra 
frågor och beslut i ägarkommunerna i ekonomiska och tekniska frågor. 

Vid mötena ska det ske såväl en ekonomisk som en teknisk genomgång och uppföljning av 
bolagets verksamhet. 

Deltagare utses från respektive ägarkommun, två ordinarie samt två ersättare. Från 
bolaget deltar en ansvarig tjänsteman som är föredragande. Bolaget är sammankallande. 

Mötena ska protokollföras och delges styrelsen i bolaget samt respektive ägarkommun. 

Den ekonomiska och tekniska delegationen ska ha minst fyra möten per år samt 
ytterligare möten om ägarkommun eller representant för bolagets ledning så önskar.  

5.4. Frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande 

Frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska underställas 
ägarkommunernas fullmäktige för ställningstagande innan bolagets styrelse eller 
bolagsstämma fattar beslut. Följande frågor anses vara av sådan karaktär: 

 Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten. 

 Ingående av avtal/överenskommelser som medför väsentlig förändring av 
balansräkningen varmed förstås tio procent av bolagets balansomslutning eller 
med ett motsvarande kontraktsvärde. 

 Ingående av avtal/överenskommelser vilka, oavsett kontraktsvärde, är av 
strategisk eller principiell betydelse. 

 Beslut om avyttring av betydande del av verksamheten. Med betydande avses del 
av strategisk eller principiell betydelse, eller som överstiger tio procent av 
omsättningen. 

5.5. Frågor vilka kräver kvalificerad majoritet på bolagsstämma 

 Ändring av det kommunala ändamålet och föremålet för bolagets verksamhet. 

 Beslut om nya delägare. 

 Beslut om ändring av bolagets aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade 
instrument. 

Med kvalificerad majoritet förstås att beslutet omfattas av ägare till minst två tredjedelar 
av samtliga av bolaget utgivna aktier.  
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5.6. Löpande samråd och informationsskyldighet 

Kommunstyrelserna i ägarkommunerna ska utan dröjsmål få del av:  

 protokoll från bolagsstämma  

 protokoll från styrelsesammanträde  

 bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från 
lekmannarevisor 

 affärsplan, samt  

 övriga av kommunstyrelserna begärda handlingar  

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till 
ägaren får uppgiften uteslutas. NSR ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. 

Styrelsen ska i sin planering beakta ägarkommunernas tidplan för rapportering av 
bokslut, delårsrapporter och övrig information som ska lämnas. 

Bolagets ledning är skyldig att på ägarkommunernas begäran informera samtliga 
ägarkommunerna om bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. Bolaget 
ska kunna redovisa hur intäkter och kostnader fördelas mellan å ena sidan hanteringen av 
hushållsavfall enligt det kommunala ansvaret och å andra sidan eventuell övrig 
verksamhet. Bolaget ska också kunna redovisa principerna för hur denna fördelning har 
gjorts. Informationen kan lämnas vid sammanträde som samtliga ägarkommuner kallas till 
eller skriftligt om så krävs till samtliga ägarkommuner. 

I årsredovisningen för NSR ska en resultat- och balansräkning för respektive 
renhållningskollektiv (kommun) ingå.  I resultat- och balansräkning för respektive 
renhållningskollektiv (kommun) ska det bland annat framgå årets resultat och 
ackumulerade över- respektive underskott.  Bolaget ska i årsredovisningen också redovisa 
principerna för hur denna fördelning har gjorts.  

Bolaget är dessutom löpande skyldigt att informera sina ägare om väsentliga händelser i 
verksamheten och i frågor som eventuellt kan bli föremål för fullmäktiges 
ställningstagande. 

5.7. Styrdokument 

Bolaget ska känna till de övergripande styrdokument och policys som gäller för 
Helsingborgs stads verksamheter och verka för att dessa i tillämpliga delar följs och 
inarbetas i bolagets egna policys, direktiv och riktlinjer.  

5.8. Uppföljning 

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen redogöra för hur 
den verksamhet som bolaget bedrivit under året har förverkligat det kommunala 
ändamålet. 
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6. Avslutning 

Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning och 
aktieägaravtal, är utformade i syfte att de så kallade Teckal-kriterierna ska vara uppfyllda 
och ska, när det gäller strategiska mål och viktiga beslut, tolkas på ett sådant sätt att 
ägarkommunernas inflytande blir effektivt, i den meningen att NSR underställs en kontroll 
som gör det möjligt för ägarkommunerna att utöva en avgörande påverkan på de beslut 
som fattas av bolaget. 

Som moderbolag i aktiebolagsrättslig koncern svarar bolaget för att direktiv som gäller 
moderbolaget även i tillämpliga delar gäller för dotterbolag. 

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget 
och i dess dotterbolag. 

 

Beslutat av: Kommunfullmäktige i  

Datum: xx december 2020 

 



ÄGARDIREKTIV för Nordvästra Skånes Renhållnings AB 

1. Inledning 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, (NSR) är ett avfalls- och återvinningsföretag ägt 
av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp 
och Ängelholm, nedan kallat ägarkommunerna. NSR är således en del av 
ägarkommunernas verksamhet. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av 
bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige i ägarkommunerna, 
fastställda av bolagsstämma. 

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 

2. Syfte och uppdrag 

2. 1. Det kommunala ändamålet 

Bolaget ska genom samverkan med aktörer på marknaden och ägarkommunerna 
utveckla en avfallshantering som syftar till att värna miljön, det regionala näringslivet 
och den lokala servicen genom att vara enkel, flexibel och miljöanpassad. 

Bolagets verksamhet ska i huvudsak bedrivas åt ägarkommunerna/i ägarkommunernas 
ställe. 

2.2. Uppdrag 

Ägarkommunerna har en lagstadgad skyldighet att anta en kommunal 
renhållningsordning, vilket innebär ett ansvar att ta hand om hushållsavfall och samla 
in, transportera, återvinna och bortskaffa om så är lämpligt. 

Bolaget ansvarar (förutom vad gäller Höganäs) för framtagande av beslutsunderlag för 
avfallsplan, renhållningsordning och taxa för renhållning till respektive 
kommunfullmäktige. Respektive kommunfullmäktige beslutar om avfallsplan, 
renhållningsordning och taxa för renhållning. Bolaget ansvarar för att verkställa 
besluten enligt ovan. Respektive ägarkommun ansvarar för myndighetsutövning i 
renhållningsärenden. 

Bolaget ansvarar förutom vad som framgår av bolagsordningen för att: 

• arbeta för ökad insamlingssamverkan och ökat regionalt samarbete i enlighet 
med det kommunala ändamålet, 

• samverka med högskolor/universitet och andra intressenter för att främja 
regional utveckling kring avfallshantering och återvinning för att skapa 
miljömässiga förbättringar, 

• samverka över kommungränserna för att öka kompetensen och effektiviteten i 
verksamheten för att förbättra både ekonomi och miljö för invånarna i regionen, 
samt 
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• agera på ett öppet och serviceinriktat sätt i förhållande till invånare och media. 

2.3. Inriktning 

Återvinningsanläggning i Helsingborg ska utvecklas till en industripark med 
behandlingslinjer som drivs, i egen regi eller i samarbete med olika entreprenörer där 
bolaget ska värna utveckling av effektiv teknik, resurshushållning ur 
samhällsperspektiv och att en sund konkurrens upprätthålls. 

Bolaget ska följa EU:s avfallshierarki vilket innebär att avfall ska hanteras utifrån sina 
egenskaper och avfallet ska, i följande ordning; minimeras, återanvändas, återvinnas 
som material, återvinnas som energi och i sista hand deponeras. 

Den forskning och utveckling som ska bedrivas ska ha klart uttalad inriktning och 
tydliga mål. Det ska finnas syfte, budget och förväntad utveckling samt uppföljning och 
återrapportering av forsknings- och utvecklingsarbetet till bolaget och 
ägarkommunerna. 

2. 4. Samordning 

Samordning av avfallshanteringen ska ske på ett sådant sätt att bolaget skapar effektiva 
och flexibla system som ger så låg miljöbelastning som möjligt genom att: 

• förebygga uppkomsten av avfall, 

• vara tillgängliga, enkla och funktionella för användaren, 

• minska spridningen av giftiga ämnen, 

• öka materialåtervinning och därmed bidra till att minska mängden förbrukad 
råvara, 

• vara kostnadseffektiva, 

• återvinna energi och därmed bidra till att minska energianvändningen i 
samhället, samt 

• kunna utvecklas utifrån nya krav i framtiden. 

3. Mål 

Ägarkommunerna har beslutat om en gemensam kretsloppsplan vilken beskriver 
målsättningarna bolaget har att uppfylla. Nedan följer övriga prioriterade mål utifrån 
bolagets ändamål och uppdrag. 

3.1. NSR ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor 

Bolaget ska arbeta för att minska mängden avfall. År 2020 ska totalt antal kilo 
hushållsavfall (exklusive trädgårdsavfall) per person uppgå till max 320. 

3.2. NSR ska värna utveckling av effektiv teknik och att en sund konkurrens 
upprätthålls 
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Bolaget ska arbeta för att utöka antalet samarbetspartners i VERA Park. 

3. 3. NSR ska arbeta för att minska den årliga avfa!lskostnaden per invånare 

Uppföljning av årlig avfallskostnad per invånare görs för NSR som helhet samt per 
enskilt renhållningskollektiv. Beräkning sker utifrån Nils Holgersson-rapporten och 
den årliga jämförelse som görs av Villaägarnas riksförbund. Genomsnittlig 
avfallskostnad per invånare för de kommuner som är delägare i NSR ska minska från 
795 kronor år 2010 till 450 kronor år 2020. 

3.4. NSR ska ha nöjda kunder 

Nöjd Kund Index (NKI) för bolagets abonnenter ska uppgå till 4,4 på en femgradig 
skala. 

3. 5. Rapportering av må/uppfyllelse 

Ägarna kommer att följa upp bolagets mål. Bolaget ska redovisa måluppfyllelsen vid 
ägardialogen eller på det sätt som framgår av godkänd plan för 
verksamhetsuppföljning, se punkten 5.2. 

4. Ekonomi 

Verksamheten ska bedrivas utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer och i 
enlighet med vad som stadgas i bolagsordningen. 

Varje renhållningskollektiv ska belastas med de intäkter och kostnader som är 
hänförliga till respektive kollektiv. med undantag av vad som anges i avsnitt 4.3. 

Då verksamheten till huvudsaklig del riktar sig till ägarkommunerna och bolaget inte 
ska belastas med räntekostnader för utförda uppdrag åt kommunerna sker fakturering 
kvartalsvis i förskott. 

4. 1. Riskexponering 

Lämnande av ensidiga förbindelser såsom ställande av säkerhet, borgensförbindelse 
etcetera får inte ske utan ägarkommuners medgivande. 

Bolaget har ett ansvar för att tydligt informera sina ägare om aktuell riskexponering i 
verksamheten. 

4. 2. Soliditet 

Bolaget ska sträva efter att ha en soliditet på minst 15 procent. 

4. 3. Atervinningscentralerna 

Återvinningscentralerna (ÅVC) finansieras solidariskt av de renhållningskollektiv som 
ingår i NSR. Solidarisk finansiering uppnås genom att totalkostnaden för att driva 
samtliga ÅVC (fasta och rörliga kostnader) fördelas utifrån antalet besök från boende i 
respektive kommun. 
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Bolaget beslutar om antal och lokalisering av ÅVC. Detta ska ske efter samråd med 
ägarkommunerna. 

5. Ägarnas insyn och kontroll över verksamheten 

5. 1. Ägarsamråd 

Ägarsamrådet är ett beredande organ och har till syfte att kunna samråda och agera 
värdeskapande genom strukturerad dialog med representanter från respektive 
ägarkommun med mandat att företräda ägarkommunen i strategiskt viktiga frågor. 

Företrädesvis ska kommunstyrelsens ordförande med biträde av tjänsteman 
representera ägarkommunen i samrådsorganet. Medlemmar ur bolagets styrelse bör 
inte representera ägarkommun i samrådsorganet. Kallelse till ägarsamråd ska ske 
minst en gång per år i samband med bolagets årsstämma. Ytterligare möten kan hållas 
vid behov eller på initiativ från någon av ägarkommunerna. Sammankallande är 
Helsingborgs stad. 

5. 2. Ägardialog 

Syftet med ägardialogen är att föra dialog kring bolagets ställning och utveckling. Vid 
ägardialogen kan bolagets ledning diskutera strategiskt viktiga frågor med 
representanter för ägarkommunerna i ett informellt forum. Ägardialogen syftar också 
till att följa upp ägardirektiven samt i samband med detta överväga eventuell revidering 
av befintliga ägardirektiv. I ägardialogen deltar ägarsamrådet eller representanter från 
ägarsamrådet, bolagets presidium och VD. Ägardialogen ska hållas minst en gång om 
året i samband med ett ägarsamråd. 

Vid ägardialogen ska bolagets ledning presentera och få godkänt en plan för 
verksamhets-uppföljning och löpande återkoppling och rapportering till 
ägarkommunerna. 

5. 3. Ekonomiska och tekniska delegationen 

Syftet med den ekonomiska och tekniska delegationen är att vara en länk för att 
förankra frågor och beslut i ägarkommunerna i ekonomiska och tekniska frågor. 

Vid mötena ska det ske såväl en ekonomisk som en teknisk genomgång och uppföljning 
av bolagets verksamhet. 

Deltagare utses från respektive ägarkommun, två ordinarie samt två ersättare. Från 
bolaget deltar en ansvarig tjänsteman som är föredragande. Bolaget är 
sammankallande. 

Mötena ska protokollföras och delges styrelsen i bolaget samt respektive ägarkommun. 

Den ekonomiska och tekniska delegationen ska ha minst fyra möten per år samt 
ytterligare möten om ägarkommun eller representant för bolagets ledning så önskar. 
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5. 4. Frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande 

Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt och ska därför 
underställas ägarkommunernas fullmäktige för ställningstagande innan bolagets 
styrelse eller bolagsstämma fattar beslut. 

• Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten. 

• Ingående av avtal/överenskommelser som medför väsentlig förändring av 
balansräkningen varmed förstås tio procent av bolagets balansomslutning eller 
med ett motsvarande kontraktsvärde. 

• Ingående av avtal/överenskommelser vilka, oavsett kontraktsvärde, är av 
strategisk eller principiell betydelse. 

• Beslut om avyttring av betydande del av verksamheten. Med betydande avses 
del av strategisk eller principiell betydelse, eller som överstiger tio procent av 
omsättningen. 

5. 5. Frågor vilka kräver kvalificerad majoritet på bolagsstämma 

• Ändring av det kommunala ändamålet och föremålet för bolagets verksamhet. 

• Beslut om nya delägare. 

• Beslut om ändring av bolagets aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade 
instrument. 

Med kvalificerad majoritet förstås att beslutet omfattas av ägare till minst två 
tredjedelar av samtliga av bolaget utgivna aktier. 

5. 6. Löpande samråd och informationsskyldighet 

Kommunstyrelserna i ägarkommunerna ska utan dröjsmål få del av: 

• protokoll från bolagsstämma 

• protokoll från styrelsesammanträde 

• bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från 
lekmannarevisor 

• affärsplan, samt 

• övriga av kommunstyrelserna begärda handlingar 

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till 
ägaren får uppgiften uteslutas. NSR ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. 

Styrelsen ska i sin planering beakta ägarkommunernas tidplan för rapportering av 
bokslut, delårsrapporter och övrig information som ska lämnas. 
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Bolagets ledning är skyldig att på ägarkommunernas begäran informera samtliga 
ägarkommunerna om bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. 
Bolaget ska kunna redovisa hur intäkter och kostnader fördelas mellan å ena sidan 
hanteringen av hushållsavfall enligt det kommunala ansvaret och å andra sidan 
eventuell övrig verksamhet. Bolaget ska också kunna redovisa principerna för hur 
denna fördelning har gjorts. Informationen kan lämnas vid sammanträde som samtliga 
ägarkommuner kallas till eller skriftligt om så krävs till samtliga ägarkommuner. 

För de kommuner som överlämnat renhållningsverksamheten till NSR, ska i 
årsredovisningen för NSR ingå en resultat- och balansräkning för respektive 
abonnentkollektiv (kommun). I resultat- och balansräkning för respektive 
abonnentkollektiv (kommun) ska det bland annat framgå årets resultat och 
ackumulerade över- respektive underskott. Bolaget ska i årsredovisningen också 
redovisa principerna för hur denna fördelning har gjorts. 

Bolaget är dessutom löpande skyldigt att informera sina ägare om väsentliga händelser 
i verksamheten och i frågor som eventuellt kan bli föremål för fullmäktiges 
ställningstagande. 

5. 7. Styrdokument 

Bolaget ska känna till de övergripande styrdokument och policys som gäller för 
Helsingborgs stads verksamheter och verka för att dessa i tillämpliga delar följs och 
inarbetas i bolagets egna policys, direktiv och riktlinjer. 

5. 8. Uppföljning 

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen redogöra för 
hur den verksamhet som bolaget bedrivit under året har förverkligat det kommunala 
ändamålet. 

6. Avslutning 

Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning 
och aktieägaravtal, är utformade i syfte att de så kallade Teckal-kriterierna ska vara 
uppfyllda och ska, när det gäller strategiska mål och viktiga beslut, tolkas på ett sådant 
sätt att ägarkommunernas inflytande blir effektivt, i den meningen att NSR underställs 
en kontroll som gör det möjligt för ägarkommunerna att utöva en avgörande påverkan 
på de beslut som fattas av bolaget. 

Som moderbolag i aktiebolagsrättslig koncern svarar bolaget för att direktiv som gäller 
moderbolaget även i tillämpliga delar gäller för dotterbolag. 

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i 
bolaget och i dess dotterbolag. 

Beslutat av: Kommunfullmäktige i Båstad 
Datmn: 23 September 2015 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Omfördelning och utökning av investeringsbudget VA för 2021 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-11-25 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS000818/2020 

 
 

Omfördelning och utökning av investeringsbudget VA för 2021 
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning och utökning av investeringsbudgeten VA 
för 2021. 
 
 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
NSVA har inkommit med en önskan om tilläggsanslag i investeringsbudget VA för 2021. Jämte 
detta har nu Sydvatten fått in anbud för anläggandet av dricksvattenledning sträckan 
Ängelholm-Grevie Kyrkby och har till förvaltningen inkommit med prognos för utfall 2021 för 
kommunens del av investeringen. 
 
 

Aktuellt 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 juni 2020 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag på revidering av investeringsbudget i samband med att anbud inkommit för 
genomförande av Sydvattens investering med anläggande av dricksvattenledning mellan 
Ängelholm-Grevie Kyrkby. Sydvatten har nu prognosticerat kommunens del av investeringen 
till 30 miljoner kronor, varav cirka 18,5 miljoner kronor förväntas falla ut under 2021. 
 
I samband med budgetarbetet har NSVA sett över de investeringar som tidigare fattats beslut 
om i affärsplanen. NSVA önskar nu beslut från kommunen på den föreslagna förändringen och 
utökningen. I beslutsunderlaget finns kommentarer och förklaringar till förändringarna och en 
jämförelse mellan nu gällande investeringsbudget för 2021 och de förändringar som föreslås. 
 
 
 
 
Andreas Jansson, projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA 
Jämförelse mellan beslutad investeringsbudget 2021 och förslag på förändring 



Budget 2021 Båstad
Investeringar



Översikt Båstad
Budget 2021
Båstad

AP2021 B2021 Avv. 2021
Nyinvesteringsbehov 105 400 107 500 -2 100

Dricksvattentjänst 105 010 106 500 -1 490
Avloppsrening 300 300
Ledningsnät 103 060 104 000 -940
Dricksvattenproduktion 1 650 2 200 -550

Spillvattentjänst 360 950 -590
Avloppsrening 300 850 -550
Ledningsnät 60 100 -40
Dricksvattenproduktion

Dagvattentjänst 30 50 -20
Avloppsrening
Ledningsnät 30 50 -20
Dricksvattenproduktion

Reinvesteringsbehov 21 920 22 170 -250
Dricksvattentjänst 10 230 9 880 350

Avloppsrening
Ledningsnät 7 020 6 670 350
Rörnät 1 260 1 260
Dricksvattenproduktion 1 950 1 950

Budget 2021
Båstad

AP2021 B2021 Avv. 2021
Spillvattentjänst 10 270 11 110 -840

Avloppsrening 6 910 7 510 -600
Ledningsnät 3 360 3 600 -240
Rörnät
Dricksvattenproduktion

Dagvattentjänst 1 420 1 180 240
Avloppsrening
Ledningsnät 1 420 1 180 240
Rörnät
Dricksvattenproduktion

Landsbygdsinvesteringsbehov 2 500 2 200 300
Dricksvattentjänst 1 050 900 150

Ledningsnät 1 050 900 150

Spillvattentjänst 850 700 150
Ledningsnät 850 700 150

Dagvattentjänst 600 600
Ledningsnät 600 600

Total investeringsbehov 129 820 131 870 -2 050



Nyinvesteringar Båstad
Affärsplan Budget Avv.

Avdelning Projektnam Varians % 2021 2021 2021
Ledningsnät Åtgärder enligt saneringsplan, Båstad 15

Sydvatten Båstad E1 Torekov 40 97 000 95 000 2 000
Sydvatten Båstad E2 Förslöv 40 500 1 700 -1 200
Sydvatten Båstad E3 Grevie 40 3 000 4 700 -1 700
Sydvatten Båstad E4 Västra Karup 40 2 500 2 500
BÅ-1 – Dagvattenledning Örebäcken 40
Mätutrustning 2021 - Båstad 40 250 -250
Mätutrustning 2022-24 - Båstad 40 150 150
Åtgärder enl. dagvattenplan - Båstad 40

Totalt Ledningsnät 103 150 104 150 -1 000
Avloppsrening Torekovs RV - Byggnad reservkraft 30 600 600

Nytt tillstånd, Torekov RV 30 50 -50
Ängstorps RV rest 20 500 -500

Totalt Avloppsrening 600 1 150 -550
Dricksvatten Vattenståndsmätning, Båstad 30 150 250 -100

Ersätta V14 30 100 100
Förprojektering Samlingskammare Eskilstorp 30 500 500
Mikrobiologisk barriär R1 20 800 -800
Mobil klorutrustning 20
Ny brunn V14 30
R3 - UV och elanläggning 20
Skalskydd Båstad 2021-2022 20 200 50 150
Skalskydd Båstad 2022 20
Skalskydd Båstad 2023 20
Solceller Båstad 30 100 100
UV-behandling, V5 30 300 300
Vattendom V14 idrottsplatsen 20 300 400 -100
Vattenförsörjningsplan norra Båstad 20

Totalt Dricksvatten 1 650 2 200 -550
105 400 107 500 -2 100



Reinvesteringar Båstad
Affärsplan Budget Avv.

Avdelning Projektnam Varians % 2021 2021 2021
Ledningsnät Relining Avlopp, Båstad 40 1 200 1 200

Ram samordning Båstad 40
Christian II väg 40 2 500 1 800 700
Ekorrvägen etapp 2 40
Akutram Reinv. -  Båstad 40 1 500 1 500
Bygdegårdsv., Vantingevägen 40 500 500
Förslöv, Stationsvägen (ansl. Sydvatten + utbyte) 40 4 000 4 000
Grevie Kyrkby - Skeadalsvägen 40 400 750 -350
Projekteringsram - Båstad 40 400 400
Relining Avlopp 2021 - Båstad 40 1 200 -1 200
Serviser Reinv. 2021 - Båstad 40 1 000 -1 000
Vällingbyvägen, Gästgivarevägen Västra Karup 40
Östra Karup 24:2 - Tomtaholmsvägen 40 300 300
Serviser Reinv. 2022-24 - Båstad 40 1 000 1 000

Totalt Ledningsnät 11 800 11 450 350
Rörnät Avstängningsventiler Båstad 2021 40 910 910

Brandposter Båstad 2021 40 350 350
Avstängningsventiler Båstad 2022 40
Brandposter Båstad 2022 40
Båstad, Avstängningsventiler 2023 40
Båstad, Brandposter 2023 40
Förslöv - Vallvägen 40

Totalt Rörnät 1 260 1 260



Reinvesteringar Båstad
Affärsplan Budget Avv.

Avdelning Projektnam Varians % 2021 2021 2021
Avloppsrening Enligt reinvesteringsplan Båstad 2022 30

Båstad Arv Blåsmaskiner 40 1 600 1 600
Båstad ARV Pumpar/rör/ventiler 40 900 900
Båstad ARV skrapor mellansed 40 1 000 1 000
Båstad ARV Utbyte rotosil 1 40 1 200 1 200
Båstad Lås 30 30 30
Båstad Pumpstationer (Laholm) pumpar/rör/venti 30 50 200 -150
Båstad Pumpstationer P15 40 700 700
Båstad Pumpstationer Pumpar/rör/ventiler 2021 40 400 400
Båstad Pumpstationer T4 40 830 830
Enligt reinvesteringsplan Båstad 2023 40
Ängstorps RV - pumpar/rör/ventiler 30 200 250 -50
Ängstorps RV - Utbyte scadasystem 30 400 -400

Totalt Avloppsrening 6 910 7 510 -600
Dricksvatten Instrument och styrning 2021 20 100 100

Instrument och styrning 2022 20
Instrument och styrning 2023 20
Kompressorer 2023 20
Maskininstallationer Båstad 30 150 150
R3 Slättaröd, tak och fasad 20 1 200 1 200
R7 Tvehöga, enlanläggning 20
Rekonditionering råvattenbrunnar Båstad 20
Styr och regler 2021 20 350 200 150
Styr och regler 2022 20
Styr och regler 2023 20
Ts 9 Petersberg, pumpbyte 20
Tömningsventil lågreservoar V10-29 20 50 50
Undercentral och Elskåp Ts2 20 350 -350
Värmepump Ts6 20 50 50
Åtgärder avhärdning V4 20 50 50

Totalt Dricksvatten 1 950 1 950
21 920 22 170 -250



Landsbygdsinvesteringar Båstad

Affärsplan Budget Avv.
Avdelning Projektnam Varians % 2021 2021 2021
Ledningsnät Kattviksvägen 40

Ängalag, Rotalyckevägen, Varan 40 500 200 300
Mäsinge 40
Serviser Nyinv. 2021 - Båstad 40 2 000 -2 000
Serviser Nyinv. 2022-24 - Båstad 40 2 000 2 000
Utbyggnad enl. Landsbygdsstrategi - Båstad 40

Totalt Ledningsnät 2 500 2 200 300



Följande önskar NSVA beslut om:

Kommun Projekt Projektnr. Kommun Projektnr. NSVA Avd Typ Affärsplan 2021 Budget 2021 Belopp Kommentar
Båstad - Laholm Ängstorp RV Rest 0 kr 500 000 kr 500 000 kr
Båstad - Laholm Båstad Pumpstationer (Laholm) pumpar/rör/ventiler 50 000 kr 200 000 kr 150 000 kr
Båstad - Laholm Ängstorps RV - pumpar/rör/ventiler 200 000 kr 250 000 kr 50 000 kr
Båstad - Laholm Ängstorp RV - Utbyte Scada 0 kr 400 000 kr 400 000 kr

250 000 kr 1 350 000 kr 1 100 000 kr

Härmed beviljas ovanstående projekt för beslut:

Namnunderskrift Datum

Namnförtydligande

Tilläggsbeslut

Uppgifter från Laholm om åtgärder och kostander av dessa som ej lyfts i samband med NSVAs 
affärsplanearbete.

http://antura.nsva.se/Views/ProjectPlace/Start/Main.aspx?ProjectID=7994508
http://antura.nsva.se/Views/ProjectPlace/Start/Main.aspx?ProjectID=7994421


Följande önskar NSVA beslut om:

Kommun Projekt Projektnr. Kommun Projektnr. NSVA Avd Typ AP 2021 Budget 2021 Belopp Kommentar
Båstad Vattenståndsmätning, Båstad 150 000 kr 250 000 kr 100 000 kr Nya observationsrör behövs för att kunna montera utrustningen.
Båstad

Mikrobiologisk barriär R1
0 kr 800 000 kr 800 000 kr Projektet tidigareläggs då det finns behov av en mikrobiologisk barriär på denna anläggning

Båstad Skalskydd 200 000 kr 50 000 kr -150 000 kr En liten del av detta projektet genomförs som planerat, övrig del skjuts på till 2021
Båstad

UV-behandling V5
300 000 kr 0 kr -300 000 kr Utgår med anledning av att behovet av UV försvinner här i samband med inkopplingen av 

sydvatten
Båstad Vattendom V14 300 000 kr 400 000 kr 100 000 kr Projektet är påbörjat 2020. Fortgår under 2021 med något utökad budget
Båstad Instrument och Styrning 100 000 kr 0 kr -100 000 kr Utgår då det inte finns något speciikt behov
Båstad Syr och Regler 2021 350 000 kr 200 000 kr -150 000 kr Projektbudget minskas med anledning av att Ts2 lyfts ur projektet
Båstad

Undercentral och Elskåp Ts2
0 kr 350 000 kr 350 000 kr Byte av undercentral vid Ts2 lyfts ur från projektet "styr och regler". I saband med att 

undercentralen byts behöver även elsåpet bytas och kablar dras om.
Båstad Åtgärder avhärdning V4 50 000 kr 0 kr -50 000 kr Kostnader för detta flyttas till underhåll
Båstad Tömningsventil V10-29 50 000 kr 0 kr -50 000 kr Utgår då anläggningen försvinner när sydvatten kopplas in. 

1 500 000 kr 2 050 000 kr 550 000 kr

Härmed beviljas ovanstående projekt för beslut:

Namnunderskrift Datum

Namnförtydligande

Omprioriteringsbeslut



Följande önskar NSVA beslut om:

Kommun Projekt Projektnr. Kommun Projektnr. NSVA Avd Typ AP 2021 Budget 2021 Belopp Kommentar
Båstad Grevie Kyrkby - Skeadalsvägen L R 400 000 kr 750 000 kr 350 000 kr Förfinad beräkning av projekteringsutgifter utifrån riktpris 
Båstad Mätutrustning 2021 - Båstad L N 150 000 kr 250 000 kr 100 000 kr Justering utifrån specificering av utgifter för mätutrustning enligt målsättning 
Båstad Christian II väg 12480 L R 2 500 000 kr 1 800 000 kr -700 000 kr Förfinad kalkyl efter genomförd utredning visar på en lägre prognos än tidigare aviserat

3 050 000 kr 2 800 000 kr -250 000 kr

Båstad

Sydvatten Båstad E3 Grevie 12360

L N 3 000 000 kr 4 700 000 kr 1 700 000 kr Omprioriteringar mellan etapperna inom totalprojektet för Sydvatten, endast som information 
och NSVA förselår att detta inte tas upp för nya beslut då totalsumman för etapperna håller sig 
inom den beslutade ramen för projektet år 2021

Båstad

Sydvatten Båstad E1 Torekov 12130

L N 97 000 000 kr 95 000 000 kr -2 000 000 kr Omprioriteringar mellan etapperna inom totalprojektet för Sydvatten, endast som information 
och NSVA förselår att detta inte tas upp för nya beslut då totalsumman för etapperna håller sig 
inom den beslutade ramen för projektet år 2021

Båstad

Sydvatten Båstad E2 Förslöv 12350

L N 500 000 kr 1 700 000 kr 1 200 000 kr Omprioriteringar mellan etapperna inom totalprojektet för Sydvatten, endast som information 
och NSVA förselår att detta inte tas upp för nya beslut då totalsumman för etapperna håller sig 
inom den beslutade ramen för projektet år 2021

Information 100 500 000 kr 101 400 000 kr 900 000 kr
Härmed beviljas ovanstående projekt för beslut:

Namnunderskrift Datum

Namnförtydligande

Omprioriteringsbeslut



Investeringar 2020-2025

Förvaltningens 
förslag till 
revidering utifrån 
NSVAs önskemål

Enligt KF beslut 
juni 2020

Förändring i 
budget 

OBS Inklusive överföringar Budget Budget Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Kod Tkr 2020 2021 2021 2021 2022 2023 2024 2025

TEKNIK & SERVICE
Taxefinansierad verksamhet

Reinvesteringar
6000 Ram reinvesteringar 25 100 18 170 17 920 250 16 901 21 416
6972 Förslöv Stationsvägen (ansl Sydvatten + utbyte) 4 000 4 000 0 10 000 200

Landsbygdsinvesteringar
6008 Ängalag, vatten+spillvatten 1 500 200 500 -300
6027 Lyavägen, vatten+spillvatten 100 0
6049 Öllövsstrand, vatten+spillvatten 300 0

Mäsinge 0 400
Kattviksvägen 0 1 000

6009 Serviser, V S D 1 000 2 000 2 000 0 2 000 2 000

Nyinvesteringar 0
6004 Ängstorp, nytt reningsverk 500 500 0 500
6006 Ledning till Ängstorp 100 0 0 0 0

Ängstorp - Hedhuset utjämningsmagasin 2 000 0
6007 Ram nyinvesteringar 2 475 3 100 2 400 700 2 350 4 350
6022 Sydvatten Båstad 31 923 103 900 103 000 900 68 500 55 400

Åtgärder enl dagvattenplan 0 0 0 0 1 000
Dagvattenledning Örebäcken 0 1 000 6 000

Exploatering VA
5004 Heden exploatering, etapp III 0
5005 Hemmeslöv 6:2 Petersberg VA 200 200 0 5 000 5 000
5007 Hemmeslöv 5:9 söder om Willys VA 0 100 2 000 2 000
5009 Förslöv Väst 105 Va 200 200 0 5 000 6 000
5010 Förslöv 2:4 exploatering 8 500 0
5011 Grevie skoltomt 500 500 0
5021 Exploatering Åstad Bas Va inv 300 300 0
5022 Exploatering Åstad v-omr 1 Va 200 0
5031 Anslutning Sydvatten 17 000 18 500 18 500

Övriga exploatering 10 000 10 000 0
Delsumma NSVA VA projekt 64 998 131 870 129 820 2 050 101 751 90 766 0 0
T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) 90 698 161 570 141 020 20 550 111 851 103 766 2 000 0
(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2022-2023)

Anslutningsavgifter
5205 Anslutningsavgifter Ängalag -2 388 0
5211 Anslutningsavgifter Östra Karup -500 -1 280 -1 280 0 -1 280 -1 280
5213 Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv -3 164 0
5216 Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 -500 0

Anslutningsavgifter Margretetorpsvägen -1 242 -1 242 0
5220 Anslutningsavgifter Förslöv 2:4 -1 450 -4 450 -4 450 0 -1 450 -1 450

Anslutningsavgifter Petersberg 0 -1 500 -2 500
Anslutningsavgifter Vretvägen 0 -2 000 -1 000
Anslutningsavgifter Sunnan 10 0 -1 000 -2 000
Anslutningsavgifter Skoltomten i Grevie -1 000 -1 000 0
Anslutningsavgifter verksamhetsområde söder om willys 0 -1 000 -800
Anslutningsavgifter Tunet 1 0 -500 -1 500
Anslutningsavgifter verksamhetsområde vistorp v 105 0 -1 000 -2 000 -2 000

5202 Övriga anslutningsavgifter 0
Summa Anslutningsavgifter -8 002 -7 972 -7 972 0 -2 730 -7 230 -7 800 -6 500



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering berörande del 
av Båstad 109:2 

angränsande marken utgör i gällande detaljplan allmän plats i form av ”Natur” 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2020-11-09 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000809/2020 – 200 
 
 

Överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering berörande del av Båstad 
Båstad 109:2 
 
 
Förslag till beslut 
 
Godkänna upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering varigenom 
ca 35 kvm av fastigheten Båstad Båstad 109:2 överförs till Båstad Hagen 3 för en ersättning om 
499 kronor/kvm.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under pågående detaljplanearbete som berör fastigheten Båstad Båstad 109:2 har fastighetsä-
garna till Båstad Hagen 3 kontaktat Båstads kommun.  
Fastighetsägarna berörs av pågående detaljplan då kommunal mark som angränsar till Båstad 
Hagen 3 kommer att få nytt användningsområde. Den angränsande marken utgör i gällande 
detaljplan allmän plats i form av ”Natur” och kommer genom påbörjat detaljplanearbete istäl-
let bli kvartersmark i syfte att möjliggöra förtätning.  

 
Tidigare ägare till fastigheten Båstad Hagen 3 har genom föregående bygglov medgivits att 
bygga närmare fastighetsgräns än 4 meter vilket medför att nuvarande fastighetsägare på 
grund av planerad förtätning kommer få svårt att underhålla sitt bostadshus. Fastighetsägarna 
har jämte förfrågan om att få köpa mark även föreslagit åtkomst genom nyttjanderätt i form av 
arrende eller servitut.  
Teknik och service har berett fastighetsägarnas önskemål och anser inte att åtkomsten till bo-
staden på Båstad Hagen 3 bör säkras genom upplåtelse av mark, främst på grund av att nytt-
janderätten kommer att belasta en fastighet som kommunen har för avsikt att sälja. Det inne-
bär en rådighetsinskränkning för kommande köpare och det medför en påtaglig risk för fram-
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tida intressekonflikter.  En fastighetsreglering av det antal kvadratmeter mark som löser fas-
tighetsägarnas åtkomst påverkar inte värdet eller nyttjandegraden av kommunens intillig-
gande mark när den nya detaljplanen vunnit laga kraft.  
Teknik och service har med hänsyn till konsekvenserna av de olika möjligheterna att lösa situ-
ationen upprättat ett förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering som fastig-
hetsägarna godtagit.  
För överförd mark erlägger fastighetsägarna ersättning till kommunen om 499 kronor/kvm.  
Fullgörandet av överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering har gjorts beroende av att 
påbörjad detaljplan vinner lag kraft. Båstads kommun ska ansöka om fastighetsbildning för 
bildande av nya fastigheter inom planområdet, varigenom åtgärden som omfattas av föreva-
rande överenskommelse utgör en liten del.  
Fastighetsägarna ska erlägga ersättning till kommunen för den del av förrättningen som omfat-
tar mätning och utsättning av nya gränspunkter. Fastighetsägarna ska maximalt debiteras en 
kostnad om 15 000 kronor.  
 

Aktuellt 
Detaljplanearbetet för del av Båstad 109:2 (Vretvägen- Oleborgsvägen-Lyavägen) har varit ute 
för samråd och planeras att ställas ut för granskning under våren 2021.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Förevarande förslag till beslut medför inga kända konsekvenser. 
 
Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut medför inga kända konsekvenser. 
 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut genererar en intäkt till kommunen om uppskattningsvis 17 500 
kronor. Erforderlig fastighetsbildning kan generera en kostnad för kommunen som inte kan 
preciseras vid tillfälle för detta beslut. Den del av förrättningen som omfattar mätning och ut-
sättning av nya gränspunkter är vad fastighetsägaren rimligen bör bekosta. Övriga kostnader i 
förrättningen är kopplade till övrigt genomförande av kommande detaljplan och är kommu-
nens att bära.  
 
 
Teknik och service 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Mats och Suzanne Einarsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering för del av Båstad 
109:2. 
 
Samråd har skett med: 
Avdelningen för samhällsbyggnad 
 



ÖVERENSKOMMELSE/ANSÖKAN OM 
FASTIGHETSREGLERING 

 
 
 
Parter 
Mats Einarsson (540209-3313), lagfaren ägare av fastigheten Båstad Hagen 3 till 1/2 del och  
Suzanne Felix (550913-4622), lagfaren ägare av fastigheten Båstad Hagen 3 till 1/2 del, i följande  
text kallad fastighetsägarna. 
 
Båstads kommun (212000-0944), 269 80 Båstad, i följande text kallad kommunen. 
 
 
Följande överenskommelse om fastighetsreglering träffas denna dag mellan ovanstående parter 
avseende överföring av mark från kommunens fastighet Båstad Båstad 109:2 till fastigheten Båstad 
Hagen 3.  
 
 

1. Ca 35 m2 av fastigheten Båstad Båstad 109:2 ska föras till intilliggande fastighet Båstad 
Hagen 3 genom fastighetsreglering. Den ungefärliga omfattningen av det aktuella 
markområdet framgår ungefärligt av nedan redovisad bild. Den nya gränsen för Båstad 
Hagen 3 ska placeras 2,5 m från befintligt husliv.  
 

 
 
 

2. Båda parter är medvetna om att angivna antal kvadratmeter mark (i p.1) kan komma att 
justeras under pågående lantmäteriförrättning.  Kommunen ska godkänna avvikelse som 
överstiger angivet antal kvm i p 1 innan beslut fattas i förrättningen.  

 

3. Markområdet överförs i befintligt skick och utan kända belastningar. Det är 
fastighetsägarnas skyldighet att undersöka markens beskaffenhet. 

 



4. Fastighetsägarna tillträder marken först då erforderlig lantmäteriförrättning vunnit laga kraft 
och ersättning för marken erlagts.  
 

5. Fastighetsägarna erlägger ersättning om 499 kr/kvm till kommunen för överförd mark. 
Ersättningen fastställs i lantmäteriförrättningen och erläggs av fastighetsägarna mot 
faktura utställd från kommunen.  

 Ersättningen ska vara kommunen tillhanda innan förrättningen vunnit lag kraft.   
 

6. Kommunen ansöker om fastighetsbildning och fastighetsägarna biträder härigenom 
ansökan. Kommunens ansökan om fastighetsbildning kommer även att omfatta andra 
åtgärder än vad som följer av denna överenskommelse. 

 

7. Fastighetsägaren erlägger ersättning till kommunen för den del av sökta åtgärder som 
omfattar lantmäteriets kostnader att markera ut den nya gränsen mellan berörda 
fastigheter. Denna ersättning ska maximalt uppgå till 15 000 kronor, vilket således 
utgör beloppstaket för vad kommunen, utöver ersättning i punkt 5,  kommer att 
debitera fastighetsägarna för fastighetsregleringen. 

 

8. Fastighetsregleringen är beroende av att pågående detaljplanearbete för; del av 
Båstad 109:2 m.fl. , Vretvägen-Olebergsvägen-Lyavägen, slutförs.  

 

 
 

I det fall påbörjad detaljplan inte vinner laga kraft, eller justeras till sitt innehåll på 
sådant vis att denna överenskommelse inte kan fullföljas, står kommunen den kostnad 
som lantmäteriet upparbetat för påbörjad åtgärd som omfattas av denna 
överenskommelse.  
 

9. Denna överenskommelse är bindande mellan parterna först när den godkänts av 
kommunstyrelsen och beslutsprotokollet har justerats.  

  

10. Tvist avseende tolkning av denna överenskommelse avgörs av svensk domstol. 
 



11. Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna erhållit 
var sitt. 

 
 
 
 
 
Båstad 2020-    Båstad 2020- 
För Båstads kommun   Fastighetsägarna 

 
 
 
...........................................................  ………………………………………………… 
Kommundirektör   Mats Einarsson 

 
 
…………………………………………………………  ………………………………………………… 
Exploateringsingenjör   Suzanne Felix 
 
  



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering berörande del 
av Hemmeslöv 10:10 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-11-12 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000808/2020 – 200 
 
 

Överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering berörande del av Båstad 
Hemmeslöv 10:10 
 
 
Förslag till beslut 
 
Godkänna upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering varigenom 
ca 150 kvm av fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:10 överförs till fastigheten Båstad Hem-
meslöv 10:47 mot en ersättning om 390 kronor/kvm.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ägarna till fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:47 har inkommit till Båstads kommun med en 
förfrågan om att få förvärva ett större område mark av kommunen att tillföra sin fastighet. 
Teknik och service har berett förfrågan utifrån framtida utveckling av området Hemmeslöv och 
har kommit fram till att en överföring av ca 150 kvm är möjlig utan att det får konsekvenser för 
sannolikt kommande etapper av bostäder och infrastruktur i området.  

 
 
Ett förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering har tagits fram och godkänts 
av fastighetsägarna. Genom denna överenskommelse möjliggörs fastighetsreglering av aktuellt 
markområde. Erforderlig lantmäteriförrättning bekostas av fastighetsägarna.  
Båstads kommun erhåller 390 kronor/kvm för överförd mark. Värdet av marken motsvarar ett 
30 % korrigeringsvärde som baseras på befintliga markvärden i det geografiska området. Er-
sättning ska erläggas till kommunen innan förrättningen vinner laga kraft.  
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Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Förevarande förslag till beslut medför inga konsekvenser för samhällsutvecklingen. 
 
Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut medför inga konsekvenser för verksamheten. 
 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut genererar en intäkt för marken som överförs om uppskattnings-
vis 58 500 kronor. Intäkten förväntas vara kommunen tillhanda andra halvåret 2021.  
 
 
 
Teknik och service 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Fastighetsägarna, Daniel och Annika Axelsson 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering 
 
Samråd har skett med: 
Avdelningen för samhällsbyggnad 
 
 



ÖVERENSKOMMELSE/ANSÖKAN OM 
FASTIGHETSREGLERING 

 
 
Parter 
 
Daniel Axelsson (861018-0195) Svartbäckens by 272, 136 Vendelsö, ägare av 
fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:75 till en ½ del och; 
Annika Axelsson (871130-3308) Svartbäckens by 272, 136 Vendelsö, ägare av 
fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:75 till en ½ del, i följande text kallade 
fastighetsägarna. 
 
Båstads kommun (212000-0944), 269 80 Båstad, ägare av fastigheten Båstad 
Hemmeslöv 10:10, i följande text kallad kommunen. 
 
 
Följande överenskommelse om fastighetsreglering träffas mellan ovanstående parter 
avseende överföring av mark mellan fastigheterna Båstad Hemmeslöv 10:10 och Båstad 
Hemmeslöv 10:75.  

 

1. Ca 147 m2 (illustreras i kartbilden nedan) av fastigheten Båstad Hemmeslöv 
10:10 ska överföras genom fastighetsreglering till fastigheten Båstad Hemmeslöv 
10:75.   

 
 

 

2. Båda parter är medvetna om att angivna antal kvadratmeter mark (i p.1) kan 
komma att avvika marginellt när lantmäteriet mätt området. Då det är viktigt för 
kommunen att inte överföra mark som sannolikt kommer planläggas i framtiden 
ska kommunen godkänna alla avvikelser från vad som anges i p 1. innan 
lantmäteriförrättning slutförs. 

 

3. Fastighetsägarna tillträder det aktuella markområdet när förrättningen vunnit 
lag kraft och ersättning erlagts. 



4. Aktuellt markområde överförs i befintligt skick. 

 
5. Kommunen ansöker om förrättning hos lantmäterimyndigheten för att 

genomföra vad denna överenskommelse omfattar, vilket härigenom biträds av 
fastighetsägarna.  

 
6. Fastighetsägarna bekostar förrättningen.  

 
7. För marken som överförs från fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:10 till Båstad 

Hemmeslöv 10:75 ska ersättning utgå med 390 kr/kvm.  

 
8. Fastighetsägarna betalar överenskommen ersättning mot faktura utställd av 

kommunen innan lantmäterimyndigheten tagit beslut i förrättningen.  

 
9. Denna överenskommelse är bindande mellan parterna under förutsättning att 

den godkänns av kommunstyrelsen. 

 
10. Tvist avseende tolkning av innehållet i denna överenskommelse avgörs av svensk 

domstol. 

 
11. Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar och båda 

parter har erhållit var sitt. 

 

 
 
 
Båstad 2020-   Båstad 2020- 
Fastighetsägarna   För kommunen 

 
 
 
......................................................  ………………………………………………… 
Daniel Axelsson      
 

 
 
……………………………………………………  …………………………………………………. 
Annika Axelsson   Jan Bernhardsson  



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Köpeavtal för del av Slammarp 64:60 (Riksbyggen BONUM) 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-11-12 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000811/2020 – 200 
 
 

Köpeavtal för del av Båstad Slammarp 64:60  
 
 

Förslag till beslut 
 
Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för del av Båstad Slammarp 64:60 varigenom Riks-
byggen ekonomisk förening förvärvar det aktuella markområdet för en köpeskilling om  
5 976 000 kronor.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Då Riksbyggen ekonomisk förening nu har fullföljd de åtaganden som avtalats om i tidigare 
upprättat markanvisningsavtal ska köpeavtal tecknas för överlåtelse av marken.  
Teknik och service har tagit fram ett förslag till köpeavtal som kommunicerats med ansvarig 
för Riksbyggen ekonomisk förening (702001-7781).  
Riksbyggen ekonomisk förening ska erlägga köpeskilling för marken som omfattas av köpeav-
talet den 20 december 2020. Köpeskillingen beräknas utifrån det pris per nyttjad BTA, som 
kommunen aviserat i inbjudan till markanvisningstävling för Förslöv Ängar. Värdet av varje 
nyttjad kvm/BTA är 1 500 kronor. Skulle det slutliga antalet nyttjade BTA i lämnat bygglov 
avvika från det som antagits vid tecknande av köpeavtalet ska köpeskillingen justeras i efter-
hand.  
En viktig förutsättning för köpets fullgörande är att projektet uppnår en tillfredställande för-
säljningsgrad. Köpeavtalet har därför försetts med en möjlighet för köparen att frånträda köpet 
om projektet inte får förutsättningar att fullföljas. Köparen ska i sådant fall, senast dagen innan 
avtalat tillträde, skriftligen meddela säljaren att köpet inte kan fullföljas.  
Vidare har det synliggjorts i köpeavtalet att markanvisningsavtal är ingånget och att det löper 
parallellt med villkoren för överlåtelse. Med andra ord regleras byggnadsskyldighet och avtal-
de påföljder genom markanvisningsavtalet och inte genom köpeavtalet.  
Riksbyggen ekonomisk förening har identifierat att ett avtalsservitut måste tecknas för att 
säkra in och utfart för deras bostadsprojekt. Parterna är överens om formerna för detta servi-
tut och det tecknas så snart påbörjad fastighetsbildning genomförts och senast på tillträdesda-
gen. Avtalsservitutet är nödvändigt då in och utfart är belägen i den del av fastigheten Båstad 
Slammarp 64:60 som genom köpeavtal kommer att överlåtas till Veidekke Villatomter AB.  
I ett senare skede kommer in och utfart, som är till nytta för både Vediekke och Riksbyggen att 
regleras till utförande och drift genom bildande av gemensamhetsanläggning. I avvaktan på 
gemensamhetsanläggning behöver Riksbyggen ges formell rätt att nyttja markområdet.  
 
Bakgrund 
Båstads kommun har genomfört en markanvisningstävling för det kommunala exploaterings-
området Förslövs Ängar, varigenom Riksbyggen BONUM tillsammans med Veidekke Eiendom 
AB och Liljewall arkitekter vann möjligheten att teckna markanvisningsavtal med kommunen 
för en av de två byggrätter som tävlats ut.  
 

Aktuellt 
Riksbyggen ekonomisk förening har ansökt om bygglov i enlighet med uppställda villkor. Bygg-
lovet handläggs av samhällsbyggnadskontoret och förväntas vara klart under december 2020. 
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Köpeavtal för resterande del av fastigheten Båstad Slammarp 64:60 har behandlats av kom-
munstyrelsen den 11 november 2020.  Lantmäteriförrättning pågår avseende avstyckning mm.  
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Förevarande förslag till beslut är ytterligare ett steg i processen mot ny byggnation av en stor 
volym nya bostäder i Förslövs samhälle. Genom att teckna avtal om överlåtelse av aktuellt 
markområde uppfylls en viktig förutsättning för Riksbyggen ekonomisk förening att kunna 
fullfölja sin intention att bygga 45 lägenheter under konceptet BONUM, det vill säga bostäder 
för människor över 55 år. Upplåtelseformen är bostadsrätt.  
Varken bostadsrätter eller bostäder anpassade för en specifik målgrupp är vanligt 
förekommande i Förslövs samhälle. Att tillföra sådana bostäder där det saknats skapar 
sannolikt en flyttkedja som är fördelaktig men möjliggör även inflyttning till orten.   
 
Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut medför inga kända konsekvenser för verksamheten. 
 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut säkrar en intäkt till kommunen för det överlåtna markområdet 
om 5 976 000 kronor kvartal 4, 2020.  
 
 
 
Teknik och service 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

1. Riksbyggen Ekonomisk Förening, Theodor Alexandris 

2. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 

3. NSVA, Lina Falk 

4. Bjäre kraft Ek för., Bengt Henrysson 

5. Förslöv ga:3, Torben Persson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

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

2. Upprättat förslag till köpeavtal för del av Båstad Slammarp 64:60. 
 
Samråd har skett med: 
Riksbyggen Ekonomisk Förening, Veidekke Villatomter AB, Lantmäterimyndigheten, Förslöv 
ga:3, avdelningen för samhällsbyggnad.  
 



Köpeavtal 
 

Parter 

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

Köpare: Riksbyggen ekonomisk förening (702001-7781), 106 18 Stockholm, nedan kallad 
köparen. 

§ 1 Bakgrund 
Säljaren äger fastigheten Båstad Slammarp 64:60. Parterna har den 5 maj 2020 ingått 
markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Båstad Slammarp 64:60 nedan kallat 
markanvisningsavtalet. Markanvisningsavtalet ger köparen option att förvärva del av fastigheten 
Båstad Slammarp 64:60 under vissa villkor.  
Markanvisningsavtalet, se bilaga 1, gäller parallellt med detta köpeavtal.  
 
§ 2  Objekt och överlåtelseförklaring 
Säljaren överlåter härigenom del av fastigheten Båstad Slammarp 64:60, i följande text kallad 
fastigheten, till köparen under följande villkor. Fastigheten ska avstyckas och den ungefärliga 
omfattningen utvisas med röd gräns i nedan infogad illustration.  

 
 
 



§ 3  Köpeskilling och köpeskillingens erläggande 
För fastigheten ska köparen erlägga en köpeskilling om femmiljonerniohundrasjuttiosextusen 
(5 976 000) kronor. Köpeskillingen motsvarar det antal BTA (3 984 kvm* 1 500 kronor), som återfinns 
i köparens ansökan om bygglov på fastigheten. 
Köpeskillingen ska erläggas av köparen den 20 december 2020 till av säljaren anvisat konto. Säljaren 
ska skriftligen bekräfta mottagandet av köpeskillingen.   
Skulle det därefter uppstå en avvikelse mellan antal BTA i ingiven ansökan om bygglov och antal BTA i 
det bygglov som slutligen vinner laga kraft, ska köpeskillingen i efterhand justeras (upp eller ned) att 
motsvara det antal BTA som återfinns i det lagakraftvunna bygglovet. Eventuell mellanskillnad ska 
regleras på tillträdesdagen, eller om bygglovet inte vunnit laga kraft då, senast 30 dagar efter 
lagakraftvunnet bygglov. 
 
§ 4 Tillträdesdag 
Köparen tillträder fastigheten den 1 september 2021, förutsatt att villkoren i punkt 11 nedan är 
uppfyllda. I annat fall sker tillträde tio (10) dagar efter att samtliga villkor uppfyllts.  
På tillträdesdagen ska parterna kvittera köpeskillingen genom undertecknande av särskilt av säljaren 
upprättat köpebrev. Köparen ska därefter omgående ansöka om lagfart för fastigheten. 
 
§ 5 Lantmäteriförrättning 
För köpets fullbordan krävs att fastighetsbildning sker, då fastigheten vid ingång av detta avtal utgör 
del av fastigheten Båstad Slammarp 64:60. Säljaren har ansökt hos lantmäterimyndigheten om 
fastighetsbildning, ärendenummer M20492. Köparen ska till säljaren erlägga hälften av den kostnad 
som lantmäterimyndigheten upparbetar för avstyckningen. Denna kostnad faktureras köparen när 
förrättningen vunnit laga kraft förutsatt att köpeavtalet då gäller enligt punkt 11 nedan. Säljaren bär i 
egenskap av sökande betalningsansvaret gentemot lantmäterimyndigheten. 
Säljaren ansvarar för och bekostar att officialservitut för väg med aktnummer: 1168-856.1 upphävs.  
 

§ 6 Avtalsservitut för väg 
Infart och utfart från fastigheten ska ske inom område markerat med rött på bild nedan. För detta 
ändamål ska, efter att fastighetsbildning enligt ovan vunnit laga kraft och senast på tillträdesdagen, 
säljaren tillse att avtalsservitut tecknats. Servitutet ska avse vägandamål inom markerat område och 
ska bära rätt till tillfart/utfart över nedan markerat område till förmån för den fastighet som köparen 
förvärvar. Servitutsområdet upplåts utan ersättning men med en begränsning i tid som innebär att det 
ska gälla till dess att det ersätts av en gemensamhetsanläggning. Avsikten är att en 
gemensamhetsanläggning ska ansökas om och inrättas efter tillträdesdagen. 

http://merry/ArkenService/arkenproxyclient/simpleFetchDocument?county=12&document=1168-856


 
 
§ 7  Markområdets skick 
Fastigheten Båstad Slammarp 64:60 är ansluten till gemensamhetsanläggningen Förslöv ga:3 med 
andelstalet 0,1. Säljaren ansvarar för att fastighetens andel i gemensamhetsanläggningen hanteras i 
separat lantmäteriförrättning så att fastigheten som bildas, i syfte att överlåtas enligt detta avtal, om 
möjligt inte ansluts.  
Gemensamhetsanläggningen Förslöv ga:3 ska upplösas för allmän plats inom detaljplanen för Förslöv 
2:4 m.fl. då kommunen fortsättningsvis ska vara huvudman. Ansökan är ingiven av säljaren. Eventuella 
kostnader för hanteringen och/eller i anledning av fastighetens eventuella deltagande i 
gemensamhetsanläggningen ska bekostas av Säljaren, till dess att gemensamhetsanläggningen 
upplöses.   
För övrigt överlåts fastigheten fri från belastningar (gravationer, nyttjanderätter, servitut, 
ledningsrätter mm.), men för övrigt i befintligt skick.  
Säljaren garanterar att, såvitt säljaren känner till, några markföroreningar inom fastigheten inte 
förekommer.  I det fall föroreningar ändå skulle påträffas under exploateringen och saneringsbehov 
uppkommer för att planerade bostäder ska kunna uppföras, ska säljaren företa och bekosta 
nödvändiga utredningar och sanering (inkluderat återfyllnad) till en nivå som av tillsynsmyndigheten 
anses acceptabel för bostadsändamål. 

Det är köparens ansvar att undersöka fastighetens beskaffenhet innan tillträde sker. Denna 
undersökningsplikt omfattar bland annat att utreda mark och miljötekniska förutsättningar, ta del av 
planbestämmelser som är av betydelse för planerad byggnation.  
 

§ 8  Skada 
Säljaren svarar för skada på fastigheten fram till och med tillträdesdagen och köparen för skada på 
fastigheten efter tillträdesdagen. Köparen svarar dock för skada på fastigheten som föranletts av 
utövande av undersökningsplikten. 
 
 



 

§ 9 Ansvar samt intäkter och kostnader 
Säljaren åtar sig att under perioden från avtalsdagen till och med tillträdesdagen tillse att fastigheten 
förvaltas på samma sätt som skett under tiden före avtalsdagen. Säljaren förbinder sig vidare att inte 
utan köparens skriftliga godkännande träffa överenskommelser som kan tänkas påverka fastigheten; 
eller uppta lån eller ingå ansvarsförbindelser med fastigheten som säkerhet. 
 
De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten fram 
till och med tillträdesdagen tillkommer respektive belastar säljaren.  
De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten efter 
tillträdesdagen tillkommer respektive belastar köparen. 
  

§ 10  Vatten och avlopp 
I köpeskillingen ingår inte avgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp eller andra nyttigheter 
såsom fiber och el.   
Kostnaden för anslutning till kommunalt vatten debiteras köparen av NSVA enligt för 
anslutningstillfället gällande Va-taxa.  
 

§ 11  Villkor 
Detta köpeavtal är villkorat av att erforderlig fastighetsbildning för bildandet av fastigheten sker och 
vinner laga kraft senast den 30 juni 2022. För det fall villkoret inte uppfylls senast angivet datum är 
detta avtal förfallet och utan verkan såsom att det aldrig ingåtts.  
Vidare är avtalet villkorat av att det bostadsprojekt som köparen har för avsikt att genomföra på 
fastigheten uppnår en godtagbar försäljningsgrad. Köparen har rätt att frånträda köpet med anledning 
av otillräcklig försäljningsgrad fram till tillträdesdagen. Om köparen önskar frånträda köpeavtalet ska 
köparen skriftligen meddela säljaren detta. Sådant meddelande ska vara säljaren tillhanda senast den 
31 augusti 2021. I annat fall är köparen skyldig att fullfölja köpet och tillträda i enlighet med vad som 
avtalats i § 4.   
I det fall detta avtal förfaller på grund av att något villkor i denna § 11 ej uppfyllts har ingen part rätt 
till någon annan ersättning av den andra parten än återgång av erlagda prestationer (såsom 
återbetalning av erlagd köpeskilling).  
I det fall detta avtal förfaller, förfaller även det markanvisningsavtal som parterna ingått den 5 maj 
2020.  
 
§ 12 Byggnadsskyldighet 
Vad som anges i markanvisningsavtalet om byggnadsskyldighet (se punkt 4.2.5) gäller förutsatt att 
tillträdesdagen infaller den 1 september 2021 enligt vad som anges i § 4 ovan. Om tillträdesdagen 
infaller senare än den 1 september 2021, på grund av att villkoret om fastighetsbildning inte är uppfyllt, 
ska datumet för byggnadsskyldigheten förskjutas med motsvarande tid som tillträdesdagen förskjuts.
  
§ 13 Avtalets giltighet 
Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att det godkänts av 
kommunstyrelsen och beslutet har vunnit laga kraft. 
 



 

§ 14  Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till detta köpeavtal är endast bindande om de upprättats skriftligen mellan 
parterna och godkänts av kommunstyrelsen.  
 
§ 15 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- Ort och datum: 
                        , 2020-  

För säljaren    För köparen 

 

………………………………………………………                              ……………………………………………………… 
Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör  

 
 
………………………………………………………    ……………………………………………………….                            
Jan Bernhardsson, teknik och servicechef     
 

Ovanstående egenhändiga namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 

 

……………………………………………………… 

 

………………………………………………………. 



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

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 

2020 -05- 2 5 
Dnr .. ~~O.QQ . \ .~~. /. 
... 1:-9.J~ .. ~ .. ?:P.. 9. .. .. 

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 
För område 1 har fastigheten Båstad Slammarp 64:60 bildats. 
Då exploatören tillsammans med Veidekke lämnat in ett gemensamt tävlingsförslag för utveckling av skilda 
delar av fastigheten Båstad Slammarp 64:60 kommer ny fastighetsbildning att behöva genomföras. 
Kommunen ansöker om åtgärden hos lantmäterimyndigheten när köpeavtal enligt p 3.2 har ingåtts mellan 
exploatören och kommunen. Kostnaden för erforderlig lantmäteriförrättning fördelas lika mellan 
exploatören och Veidekke. 
Den del av fastigheten Båstad Slammarp 64:60 som omfattas av detta markanvisningsavtal med tillhörande 
option omnämns i följande text "området". 

3.2 Köpeavtal 
För att möjliggöra överlåtelse av området till exploatören, ska separat köpeavtal upprättas. Exploatören ska 
till kommunen erlägga en köpeskilling för området motsvarande 1500 kronor/redovisad BTA 1

. 

4. Markanvisningsvillkor 

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

Exploatören ska; 

• inom området 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 estetisk karaktär som är gemensam 
för de två bostadsprojekten. 

1 Beräknas med grund i det antal BTA som redovisas i beviljat, lagakraftvunnet bygglov inom området. 
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4.2 Övriga vil.lkor 

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 området utan att matjordsskiktet avlägsnas och är efter avlämning exploatörens att hantera. 

4.2.3 Markföroreningar 
Båstads kommun känner inte till några markföroreningar inom området. 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 
Det är mycket viktigt för kommunen att de bygglovshandlingar som lämnas in av exploatören i ansökan om 
bygglov på området motsvarar vad exploatören har redovisat i sitt tävlingsförslag (markanvisningstävling för 
Förslövs Ängar). För att säkerställa att exploatören kommer att bygga vad kommunen förväntar sig ska 
innehållet i bygglovshandlingarna godkännas av kommunens samhällsbyggnadschef innan ansökan om 
bygglov lämnas in. Detta godkännande utgör ingen 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 beviljat bygglov senast den 1 
december 2021, förutsatt att exploatören fått tillträde till området. 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 bostadsrättsförening 
som bildas för bostadsprojektet inom området. Kommunen ska skriftligen godkänna överlåtelsen för att den 
ska kunna göras gällande. 

5. Allmänna anläggningar 
Båstads kommun ansvarar för att området 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 området 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 området fram till anvisade 
anslutningspunkter. 
Anslutningsavgifter faktureras i enlighet med gällande bestämmelser hos varje levererande aktör. 
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6. Sanktioner 

6.1 Markanvisningsavtalet med option att förvärva fastigheten förfaller 
Exploatören ska ha ansökt om bygglov för planerad byggnation inom området senast den 1 november 2020 
och köpeavtal ska ha upprättats samt undertecknats av behörig företräderare för Riksbyggen ekonomisk 
förening senast den 1december2020. 
Om endera av ovanstående villkor inte uppfylls förfaller detta markanvisningsavtal jämte exploatörens rätt 
att förvärva området. Kommunen är i sådant fall fri att överlåta området till annan intressent. Ingen part har 
i så fall rätt till någon ersättning av den andra parten. 

6.2 Vite 
• I det fall byggnation inom området inte påbörjats i enlighet med p 4.2.5 kan kommunen utkräva vite 

om 20 000 kronor per ingången månad till dess bottenplatta har gjutits. 
• I det fall byggnation inom området inte färdigställts senast 24 månader efter att startbesked lämnats 

kan kommunen utkräva vite med 75 000 kronor per ingången månad till dess slutbesked erhålls. 

Det sammantagna vitesbeloppet enligt ovanstående punkt 6.2, begränsas till att maximalt kunna uppgå till 
1 000 000 kronor. 
Vite kommer inte att utkrävas i det fall försening av byggnation kan härledas till händelser som är utoffi 
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 detta markanvisningsavtal med åtaganden överlåtits med eller utan kommunens godkännande 
och övertagande part inte förmår infria dessa eller rimligen kan hållas ansvarig, ska exploatören som ytterst 
ansvarig för bostadsprojektet inom området åläggas fullgörande. 

8. Avtalets återgång 
För det fall villkoren i det köpeavtal som avses ingås mellan parterna inte uppfylls så att köpeavtalet förfaller, 
är parterna överens om att även detta markanvisningsavtal förfaller. Respektive part bär i sådant fall de 
kostnader som eventuellt uppkommit för parten med grund i detta avtal och har ingen rätt att kräva den 
andre på kompensation. 

Om exploatören har nyttjat möjligheten att utföra markundersökningar enligt p 4.2.1 och detta 
markanvisningsavtal förfaller, ska exploatören på egen bekostnad återställa området till det skick den var 
innan undersökning genomfördes, om kommunen 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 
• Tävlingsbidrag, Riksbyggen ekonomisk förening/Veidekke och Liljewall arkitekter 
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Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

Ort och datum Li ,-..f? 1 
~\VVL, I 2~0-0-L -LJ'i:,. 

För Riksbyggen eko omisk förening 

Båstad 2020- 05 -o S' 
För Båstads kommun 

. M!.J~ .... 

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! 
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Om rådesbeskrivning 
Förs löv 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 
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Utbyggnadsom rådet 
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. 

Grund läggande 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 plflgh. 
• 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 

I• ' t \ • I 

för de täylande är att planera QCh gestalta ny bebyggelse inom vald del. Det är tillåtet att lämna 
tävlings bidrag för båda delarna. För att få delta i markanvisningstävlingen ska den tävlande uppfylla 
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kraven enligt r:ubriken "inlämningskrav". 
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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 fastighetsbranschen. ' ' 

Kommunen förb ehåll er sig rätten, att vid behov, själv inhämta uppgift om motpartens solvens. 
I 

Tidsplan 
' 'I I ' 

• Inbjudan till markanvisningstävlingen offentliggörs undef: andr~ kvar talet 2019 
• Bidrag kan lämnas in till och med den 1 oktober 2019 
• Tilldelningen avslutas när kommunstyrelsen tagit' beslut om option för byggrätt inom området. 

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



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 

• Upplåtelsefor1!1 

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

• Preliminär tidplan för byggnation av föreslagen bebyggelse 

• Referensobjekt 

4. Formella handlingar (PDF) 

• Byggherrens namn, adress och organisationsnummer 

• Namn på byggherrens kontaktperson, telefonnummer och e-mail 

• Registrerings bevis, högst tre månader gammalt 

Allt material lämnas in i digitalt utskrivbart format (max A3) via e-mail. Tävlingsbidrag ska lämnas på 

svenska. 



Vad vi tycker är viktigt för området 

ägenhetsf ·· rdel ni ng 

Området ska kunna erbjuda människor med olika 
· behov, förutsättningar och önskemål ett brett 

spektra av boendeformer. 

Låg boendekostnad 

För att skapa möjlighet i korrimunen till en . 
rörligare bostadsmarknad och ge unga och äldre 
möjlighet att bekosta ett eget boende behövs fler 
bostäder med skälig boendekdstnad. 

I 

Energiförsörjning 

Att sänka energianvändningen i fastigheter 
ligger i linje med kommunens arbete med ett · 
ekonomisk och ekologiskt hållbart samhälle. 

Barnperspektiv 

För att stimulera barn till mer rörelse på fritiden 
ska bostäder ha god kontakt med grönområden 
och ytor avsedda för lek. Barnen ska kunna röra 
sig i området trafiksäkert. Barn är vi från 0 -18 år 
och har således olika behov genqm åren. 

Ti I lgängl ighet 

Bostäder och närmiljö som tar hänsyn till alla 
oavsett förutsättningar. · · 

Uthyrningslägenhet 

I byggnader med små lägenheter är det svårt 
att erbjuda släktingar och vänner möjlighet att 
övernatta, ett faktum som hindrar de boende att 
bjuda långväga gäster. 

Mötesplatser 

Mötesplatser kan finnas både i och utanför 
bostäderna. Exempel på mötesplatser kan vara 
en gemensamhetslokal, en vinterträdgård, 
odlingslotter, platser för fika/grill, samlade 
postfack, gemensamt cykelgarage m.m. 

j ssättning 

Med god ljussättning skapas inte bara trygga utan 
även inbjudande och tillgängliga miljöer. 

Arkitektur 

Gestaltning, fasader, färgsättning, tak, 
planlösningar, markmaterial, disposition av' 
utomhusmiljöerpch allmänna ytor. Speciellt 
viktigt inom område 1 som blir det första m1ötet 

' I 
med Förslöv och exempelvis kan utformas · I 

I 1' 

med belysning, utsmycltning eller konst mot, 
Vantingevägen. 

Anpassning till landskapet 

Områdets kupering utgör en stor kvalitet. 
Anpassning till landskapets förutsättningar med 
tex. suterränghus och m~nskad användning 
av stödmurar är positivt för upplevelsen av 
landskapet. · 

Ekosystemtjänster 

Båstads kommun arbetar aktivt för att skapa ett 
ekologiskt hållbart samhälle. Exempel på åtgärder 
är bland annat öppna dagvattenlösningar,' gröna 
tak, grönytor som bidr.ar tfö hög biologisk · ' 
mångfald, odlingsytor, gröna väggar, låg andel 
hårdgjorda ytor etc. ,' 

Hur bidraget möter framtiden 

Genom att aktivt försöka möta kommande 
behov kan bostadsmiljön ·rustas efter vad 
vi bara kan ana idag. Bet kan lika väl vara 
beteendeförändringar som digitalisering av den 
fysiska miljön som påverkar hur vi önskar leva 
framöver. Bil pool, laddstolpar för både bil och 
cykel, fritt Wifi både inom- och utomhus, p9stfack 
anpassade före-handel, digitala tjän'ster i hemmet 
och styrsystem för energiförbrukning är några 
exempel. 



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

Bidrag ska skickas till 

samhalls byggnad@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 

Kon taktuppgifter: 

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 redovis~s på 
kommunens hemsida: · ' 

www.bastad.se/markanvisningforslo~sangar 
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Bakgrund 

Introduktion 

just dör Vantingevögen kommer in i Förslöv från sydost och gör en vacker 

bågform för att röta 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 bykönsla" och har arbetat med den bykänslan även inom 

vårt område. Hör kan man bli vän med sina grannar, underlätta vardagen för 

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. 

Omnide2 

Omrilde 1 

Anpn">.'ining ejler 
londska1>el 
Vi låter låga hus klättra frän söder 

till norr och höjer husens höjd när vi 

närmar oss tomtens nordöstra hörn. 

För att klara detaljplanens maxnivtler 

i taknock låter vi husens taklandskap 

anpassa sig och variera e~er de grund

nivåer som finns. 

EU hidrug ji;r }ramtiden 
Bidraget jobbar aktivt med att möta fram

tidens kommande behov på flera olika sätt 

inom området Bland annat finns ladd

stolpar för elbil på parkeringsplatserna, 

möjlighet for bi/pool samt goda cykel

möjligheter inom och runt området. 

Solceller finns även på Bonums 

f/erbostadshus. 

-I -
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 

~:_: 
,,~ -

/ 
./ 

lllustrationsplan, från Planbeskrivning, Båstad Kommun. 20 I B. 

Bonum 

i våra 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. 

~w 

.. :. 

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

samhörighet. Den stramare placeringen av flerbostadshusen möter det lite myllrigare 

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

hetshuset och öppnar sig mot stråket och entreema 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 förberedda för nedsatt fysisk förmåga. tröskel

fritt golv, köksinredning med helutdrags lådor. arbetsytor 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 fönsterdörr som ger goda utblickar för både stående 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 flexibla och välplanerade 

- upp till 3-4 sovrum på ovanvåningen och en stor social yta på nedanvåningen. en yta 

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

så mycket större. 

Vi ser att vdrt bidrag kommer ge plats för mdnga nya förs/övsbor och binda ihop 

delen med Förslövs by sd att en fin och hd/lbar helhet skapas! 
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Diagram 

Grönområden 
Innergården, det gröna hjärtat. med fokus på riklig grönska och naturlig vegetation 

Aktivitet 
Stråket kopplar samman och aktiverar området 

Bonum _. ~ 1Wäu 
~~ 

Tysta zoner Access 
En tyst gårdszon, skyddad från gatans buller skapar trygga och fridfulla innergårdar Från Langetoftsvägen nås de mindre gatorna i området 

Rörelse Parkering 
Mindre stigar och gångvägar kopplar samman med existerande gång- och cykelväg Parkering placerad i periferin för att skapa en lugn och trygg g:irdsmiljö mellan husen 



(j'1) 0 

Omradesplan 
Skalo 1:1000 

\ 

/ 
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~~num 
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m1 & c:y1~e1 
Från Langetoftsvägen leder en ny bilväg och en gågaw (Stråke!) 

in i området På områdeis väsira sida finns ett beftntligr cykel

siråk som leder längs med Vanlingevägen och även kopplar 

samman område! med omgivande cykelstråk. Radhusen hor sin 

egen priva!O parkeringspla!S (or både bil och cykel och radhusen 

längst västerut har sina parkeringsplaiser på den nya bilvägen 

och invid Siråket 

För seniorboendet angränsar två större parkeringsytor i norr 

med direkt koppling till Langeto~svägen samt Vamingevägen. 

Här finns laddstolpar (or elbilar utplacerade. För cyklarna finns 

öppna cykelställ vid entreerna samt tre större gemensamma 

cykelporkeringar omgärdade av kläl!erväxtbeklädda pergolor 

(orsedda med laddstolpar (or efcyklar. 

P.el~Jsning 
Belysningen i området är ut(ormod e~er 

funktion och mervärde. Upplysta parkerins-

pla!Ser, cykelpergolor och entreer samspelar 

med upplevelsebelysning på innergårdar, 

stråk och torgmiljöer. Belysningen skapar 

trygghet och irivsel och välkomnar boende 

och besökare till området där den möjliggör 

(or utevistelse dygnets alfa timmar, öret runt 
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""' Situationsp~ 
Skalci-1-:seo-
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Garden&~-~ 
Landskap9{er utrymme for pri~~ 
områden' direkt inpå byggnadskroppen 

likso,{ två större semiprivata gårdar för ~ 
d{ boende i området Inne på gårdarna 

/ . 
/ snirklar sig gångar likt stigar i naturen, 1 

/ samklang med en variationsrik vegetation 

' / / och direkt koppling till det öppna dag-,. 
vattensystemet 

~ Bonum 
~~ 

-

Gångarna leder ut mot eit-ojfentligt gatustråk 

som kopplar samman de två de~rådena 
med olika bebyggelsestruktur. For att aktivera 

stråket, gynna den biologiska mångfa'ief en och 

sänka hastigheten for bilarna finns upph~°"- / 

planteringsbäddar med inkorporerade sm- ""-"- / 
platser. Stråket öppnar i väst upp sig mot V 
Va~aevägen och därmed kopplar till staden. /' 

Här m~e boende och besökare av en // 

valkomnand€-to~milj6 med sittytor, // 
vegetation och platsens signum vatten. / 

""'~ // >/ 
,/ 

,././ 

Busshållplats 

cm~· 
Parkering - '-



r)Y) 
Landskap 

Vattnet, regnet & skyfallet 

Dagvattenhanteringen har ett tydligt fokus i gestaltningen av området. 

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

dammen direkt österut. Ett vattendrag som fångar upp. infiltrerar, fördröjer och 

kontrollerat leder vidare dagvatten och skyfall. 

Vattendraget varierar i karaktär från den smala bäcken till större fördröjningsdam

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

stråket består av en planteringsbädd uppbyggd med hög infiltrationsförmåga och en 

vegetation som tål att stå i större vattenmängder liksom klarar av torka. Det ger ett 

vattendrag med en karaktär av naturliga vattenmiljöer oavsett väderlek. 

Dagvattenhantering 
Ett blått sträk - bildas vid I 00 ars regn 

Grönska 
Ett grönt stråk som löper genom området 

Ekosystemtjänsler 
Vi strävar tillsammans för ett eko

logiskt Mllbart samhälle. I området 

finns därför gröna tak. öppna dag

vatten/ösningar, odlingsplatser, 

trädgårdslund och stora gröna gårdar 

vilka bidrar till riklig biologisk 

mångfald. 

Jfogivnnde utemiljö 
Det kuperade landskapet 

sammanlänkar bebyggelsen och 

skapar levande och rogivande rum 

för 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 samt hoppstenar där barnen 

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

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

lekfull miljö för barnen. Grillplatser och upphöjda odlingar skapar grann

gemenskap och engagemang om platsen. 

Bonum 
~~ 

Homperspektit• 
I området finns multifunktionella 

utemiljöer som verkar for både barn 

och vuxen. Lekfullt med naturliga 

element som smälter in i sin om

givning skapar platserna möjlighet for 

barn i alla åldrar att leka. 

-T'' \ I . 

') \ 

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 övernattningslägenhet i anslutning till 

tvänstuga är placerad på gårdens mitt. Invid denna breder en stö rre 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 Langetofuvägen. 

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

sittplatser och boulebana. 

Referenser 

~~ eonum 

~ 

) föte.<>plat.<>er 
Inom området finns olika 

mötesplatser. Bl.a. gemensamhetslokal, 

trädgärdslund. odling, platser for fika i 
grill, gemensam tvättstuga, boulebono, 

torgyta med vatten/ek somt 

'fillgiingliglJet 
Bearbetade och välplanerade " 

övergångar och höjdskillnoder ~Jf; ~ ; '. 
underlättar rörelse inom / ,J' 
området och tar därmed stor · 

hänsyn rill al/os olika 

förutsättningar. 

Övernottnings
liigenl1e1· 
En övernottningslägenhet gör det 

möjligt for både s/äkringar och 

vänner att övernatta och 

underlättar besök for de boende 

i området 

, _ 
, ' - ., 

I ---

11 

' 
\/ 

Äng 

Boulebana 

' \I 

. _, Entretorg 

\ -

., 
\ -

,_ 

Utsnitt gård flerbostadshus. Skala I :250 



Fasader - Längsektion 
Skala 1:500 

Energifii1·siifjning 
Bonums projekt forses med 

solceller på taken. Husen är 

tätt grupperade fOr att 

minimera mängden 

ytterväggar. 
l'le1·IJostods'1use11 
Banumhusens höga arkitektoniska 

kvalite utmärker sig med omsorgs

fullt valda fasadmaterial och med 

fonster eller fonsterdörr som ger 

goda utblickar fOr både stående 

och sittande person. 

DAGVATTEN 

,\npa.o;sning till landskopet 
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 efter de grundnivåer som finns. 



cJf) Gård radh • usområde 

-
~ lilie - Wall 
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Fasader 
Skalo 1:200 

Arkitektur 
Bonum: En nordisk robusthet i ut

formning och materia/val kännetecknas 

av vackra proportioner, fint placerade 

fOnster, utformade balkongräcken och 

beständiga material. Fasader där 

bottenvåningar är i trä bidrar till trivsel 

och ett varmt välkomnande. 

SOLCELLER 

~ ' Bonum 
~~ 

DAGVATTEN 

59 m 
~ 

Utsnitt Situationsplan 



Fasader 
Skala 1:200 

Arkitektur 
Veidekke: En enkel palett med jordnära 

färger med en variation från omålad 

träpanel via dovgrå puts till mer mörkgrå 

puts och mörklaserat trä ger radhusen dess 

varierade men ändå sammanhållna karaktär. 

Husen är tidlösa i sin u!formning och ytterst 

väldisponerade och praktiska for framforallt 

barnfamiljer men även andra konstellationer. 

DAGVATTEN 

Bonum 
~~ 

Utsnitt Situationsplan 



Tillägg till Köpeavtal 

Detta tillägg avser anstånd från tidsbestämd byggnadsskyldighet i tecknat köpeavtal mellan Båstads 

kommun och 2m2 Group AB avseende del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9 (nu Båstad 

Hemmeslöv 5:66) . Köpeavtalet ingicks mellan parterna den 4 juli 2019. 

Byggnadsskyldigheten anges i köpeavtalets§ 10 och innebär att köparen ska ha påbörjat byggnation 

inom fastigheten senast den 1 maj 2020, annars går köpet åter. 

I köpeavtalets§ 12 står angivet hur eventuella tillägg till köpeavtalet ska hanteras för att utgöra 

bindande avtalsinnehåll mellan parterna. Tillägg ska upprättas skriftligen mellan parterna och de ska 

godkännas av kommunstyrelsen. 

Detta tillägg till tecknat köpeavtal innebär att säljaren (Båstads kommun) och Köparen (2m2 Group i 

Båstad AB) överenskommer om att tillfället då byggnadsskyldigheten ska ha uppfyllts skjuts från den 

1 maj 2020 till den 1 maj 2021. Köparen ska således, enligt detta tillägg, ha påbörjat byggnation inom 

fastigheten senast den 1 maj 2021, annars går köpet åter. 

Ytterligare tillägg till köpeavtalet avseende köpets fullgörande är inte möjligt då JB 4 kap. § 4 

begränsar hur länge sådana villkor kan göras gällande utan att hela köpeavtalet blir ogiltigt. 

Bilagor; 

1. Köpeavtal 

Detta tillägg till köpeavtal har upprättats i två exemplar varav köpare och säljare erhållit var sitt. 

Båstad 2020- 05 -a 6 Båstad 2020- 03 - ~ Y 
För köparen 

de egenhändiga namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Köpeavtal 
Dn~~~~Q 

....--..f.1:1.V 
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Parter 

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

Köpare: 2M2 Group i Båstad AB {556688-3772), nedan kallad köparen. 

Bakgrund 

Den 15 september 2018 beslutade kommunfullmäktige att teckna avtal om markoption med 2M2 

Group i Båstad AB för att skapa utrymme för båda parter att bereda förutsättningarna att överlåta en 
verksamhetstomt till bolaget. 

Under optionstiden har bolaget vidare utvärderat projektet och dess förutsättningar. 2M2 Group i 
Båstad AB bildades 2005 och verksamheten består i huvudsak av försäljning, import och export, 

egend.esign och produktion varor av inredning, utomhusrelaterade trädgårdsartiklar och golv. 
Ko.mmunen å sin del har under optionstiden genomfört en ändring av gällande detaljplan avseende 
den lokalgata som belastade projektets genomförbarhet. 

Köparen avser att bygga en visningslokal för sina varor, tillskapa kontorsplatser, bedriva försäljning 
och utveckla ett för verksamheten nödvändigt lager. Etableringen beräknas initialt sysselsätta 25 

personer för att succesivt öka. 

. ............. _ .. -.. ...... ... ........ .. 
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§1 Objekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom ca 7 250 kvadratmeter av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9, i följande 
text kallad fastigheten, till köparen under nedan angivna villkor i §§ 2-14. 

Fastigheten är under bildande och dess ungefärliga omfattning utvisas av till avtalet hörande 
kartbilaga. 

§2 l<öpeskilling 

För fastigheten ska köparen erlägga en köpeskilling motsvarande 225 kronor/kvm. 



§3 Köpeskillingens erläggande 

Överenskommen köpeskilling ska erläggas senast 45 dagar efter att lantmäteriförrättning vunnit laga 
kraft. Säljaren fakturerar köparen överenskommen köpeskilling. 

§ 4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder fastigheten när villkoren i§§ 3 och 9 har uppfyllts. 

§5 Markområdets skick 

Fastigheten överlåts fri från kända belastningar (gravitationer, nyttjanderätter, servitut, 
ledningsrätter mm.), men för övrigt i befintligt skick. Det är köparens ansvar att skaffa sig kännedom 
om marktekniska förutsättningar, planbestämmelser mm. som är av betydelse för planerad 
byggnation. 

§ 6 Skada 

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

§ 7 Intäkter och kostnader 

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

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

§ 8 Lantmäteriförrättning 

För köpets fullbordan krävs fastighetsbildning. Kommunen har ansökt om och bekostar avstyckning 
från fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9. 

Säljare och köpare är medvetna om, och godtar, att fastigheten storlek kan komma att awika från 
den uppskattade ytangivelse som anges i § 1. Fastighetsbildning ska genomföras med utgångspunkt i 
gällande detaljplan för "Eskilstorp 6:37 m.fl, Inre Kustvägen", lagakraftvunnen 2014-03-27 jämte 
upprättad detaljplan för"del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv, i Båstad". 

Lantmäteriförrättningen är beroende av att upprättad detaljplan för "del av Hemmeslöv 5:9, 
Hemmeslöv, i Båstad" vinner laga kraft. I det fall detaljplanen inte vinner laga kraft faller detta avtal. 

§9 Bygglov 

Innan köparen tillträder fastigheten ska bygglov erhållas. 

§ 10 Byggnadsskyldighet 

I det fall köparen tillträder fastigheten men inte påbörjar byggnation på fastigheten senast den 1 Maj 
2020 faller detta avtal. För att byggnation ska anses påbörjad ska köparen har gjort stadigvarande 
grundläggningsåtgärder inom fastigheten (exempelvis gjutit bottenplatta). 



§ 11 Övriga villkor 

Detta avtal kan endast göra~ gällande mellan parterna under förutsättning att det godkänts av 
kommunstyrelsen. 

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

§ 12 Ändringar och tillägg 

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

§ 13 Tvist 

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

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

Båstad 2019-07-04 Båstad 2019- 0 ?-C '( 

Ovanst" ende egenhändiga namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 

.... :.~~··· 

.. r.f.~····~~········· 



l<artbilaga, köpeavtal 
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451 44 UDDEVALLA 
730215-3312 Hildingsson, Lars Markus, Kullvings väg 19, 370 24 NÄTTRABY 
760717-2959 Winge, Lars Göran Jimmy, Strömmingsgränd 21, 

593 40 VÄSTERVIK 
TYP: Arbetstagarrepresentant 

EXTERN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
690618-4020 Frelin, Johanna Katarina, Kronobergsgatan 28 Lgh 1501, 

112 33 STOCKHOLM 

EXTERN (A) VICE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR (ER) 
600302-0093 Lilja, Karl Fredrik Mårten, Herrhagsvägen 41, 

122 48 ENSKEDE 

EXTERN(A) FIRMATECKNARE 
610802-1665 Goddard, Karin Margareta, Lunda Mossväg 4, 647 31 MARIEFRED 
650303-4115 Hansson, Carl-Johan Fredrik, Storsmyrsvägen 1, 187 42 TÄBY 
780224-0361 Sandvall, Nadja Michaela Johanna, Fasanvägen 14, 

725 92 VÄSTERÅS 
591103-6936 Stuart, Eric, Hultvägen 7, 616 32 ÅBY 
650624-1170 Söderhjelm, Claes Robert, Torkel Knutssonsgatan 31, 

118 49 STOCKHOLM 
720628-7562 Willcox, Emma, Kättingvägen 6, 139 55 VÄRMDÖ 
690703-8548 von Schoultz, Eva Britta Sofia, Lettströms väg 17 B, 

192 76 SOLLENTUNA 
730204-5567 öien, Inga Karolina, Moravägen 33, 167 75 BROMMA 

FIRMATECKNING 
Firman tecknas av styrelsen 
Firman tecknas två i förening av 

Frelin, Johanna Katarina 
Goddard, Karin Margareta 
Hansson, Carl-Johan Fredrik 
Lilja, Karl Fredrik Mårten 
Lindholm, Lennart Johan Jörgen 
Stuart, Eric 
Söderhjelm, Claes Robert 
von Schoultz, Eva Britta Sofia 
Öien, Inga Karolina 

eller en av dem i förening med en av 
Sandvall, Nadja Michaela Johanna 
Willcox, Emma 

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman 
beträffande löpande förvaltningsåtgärder 

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER 
Styrelsen skall bestå av 9 ledamöter med 3 suppleanter. 

01 a- 5545729 



Bolagsverket e-REGISTRERINGSBEVIS 
EKONOMISK FÖRENING 

Organisationsnummer 

702001-7781 
Objektets registreringsdatum Företagsnamnets registreringsdatum 

1940-12-04 1940-12-04 
Dokumentet skapat Sida 

2020-03-04 16:51 

STADGAR 
SENASTE REGISTRERINGS- OCH KUNGÖRELSEDATUM FÖR FÖRENINGENS STADGAR: 
2019-09-24, 2019-09-26 

VERKSAMHET 
Föreningen har till ändamål att som centralorganisation för 
bostadsrättsföreningar och andra i bostadsförsörjningen 
engagerade organisationer främja medlemmarnas ekonomiska 
och andra intressen, 
att för medlemmarna och andra producera tekniska och 
administrativa tjänster i samband med produktion och förvaltning 
av bostäder och andra byggnader, 
att främja en sund utveckling av förhållandena på byggnads- och 
bostadsmarknaden, 
att anskaffa och förvalta bostäder och lokaler åt de till 
föreningen anslutna organisationernas medlemmar och andra, 
att förvärva, äga, förvalta och sälja fastigheter, andelar i 
bostadsrättsföreningar och andra föreningar, aktier och andra 
värdehandlingar, 
att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. 

RÄKENSKAPSÅR 
0101 - 1231 

TID FÖR STÄMMA 
Ordinarie stämma skall hållas före juni månads 
utgång. 

KALLELSE 
Kallelse till fullmäktigesammanträde sker genom brev med posten 
eller genom elektroniskt post till ordinarie fullmäktigeledamöter 
tidigast sex veckor före och senast två veckor före ordinarie och 
två veckor före extra fullmäktigesammanträde. 
Andra meddelanden än kallelse skall ske genom brev med posten 
eller elektronisk post. 

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

Bo lagsverket 
851 81 Sundsvall 
0771-670 670 
bolagsverket@bolagsverket.se 
www.bolagsverket.se 

D1a- 5545729 

3 (3) 



Utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Hemställan från AV Media Skåne - antagande av tre nya 
medlemmar samt godkännande av ny förbundsordning 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: : 2020-11-11. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Margareta Ekelund-Svensson 

Dnr: KS000766/2020-900 
 
 

Förslag att bifalla hemställan från  Kommunalförbundet AV Media Skåne om 
att anta tre nya medlemmar samt att godkänna ny förbundsordning   
 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla hemställan från  
Kommunalförbundet AV Media Skåne om att anta tre nya medlemmar, kommunerna  
Kristianstad, Hörby och Höör. 
 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla hemställan från  
Kommunalförbundet AV Media om att godkänna ny förbundsordning enligt bilaga.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tre kommuner, Kristianstad, Hörby och Höör, har ansökt om medlemskap i Kommunalförbun-
det AV Media Skåne. Kommunalförbundets Direktion har enhälligt fattat beslut om att god-
känna dessa kommuners ansökan. 
Kommunalförbundet AV Media Skåne har gjort ändringar av och tillägg till förbundsordningen, 
vilket nu finns för godkännande hos alla medlemmar. Den nya Förbundsordningen ska börja 
gälla från den 1 jan 2021. 
 

Bakgrund 
Kommunalförbundet AV Media bildades 1997 och började sin verksamhet 1998. Medlemmar 
är 12 kommuner i norra Skåne, från 1 jan 2021 15 kommuner under förutsättning att nuva-
rande medlemmar godkänner tre nya medlemmar. Syftet med kommunalförbundet är att till-
varata medlemmarnas intressen inom utbildning, förskola och annan pedagogisk verksamhet. 
Kommunalförbundets ändamål är att främja samverkan och ge medlemmarna ett brett kvalita-
tivt utbud inom områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt 
tillhandahållande av teknik. Kommunalförbundet skall ligga i framkant avseende modern pe-
dagogik och teknik. 
 

Aktuellt 
Direktionen i Kommunalförbundet har godkänt ansökningarna från kommunerna Kristianstad, 
Hörby och Höör samt tagit fram förslag till en ny Förbundsförordning. Se bilaga. 
 
 
 
 
Verksamhetsområde 
Barn och skola 
Margareta Ekelund Svensson 
Skolexpert 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
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AV Media Skåne 
Inga-Britt Henriksson 
Margaretha Ekelund Svensson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ny Förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media 
 
Samråd har skett med 
Inga-Britt Henriksson 
 
 



AV 
MEDIA SKÅNE 

Till: 
Kommunfullmäktige i Båstads kommun 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2020 -10- 19 
Dnr.~~ .Q.Q .9.} .69. ... .. 
....... 1.0.1.Q .. -: .... 9.Q .... . 

An korn 

2020 -10- 1 9 

Tjänsteskrivelse 
2020-10-12 

Hemställan ifrån Kommunalförbundet AV Media Skåne till 
medlemskommunerna om att anta tre nya medlemmar samt att 
godkänna ny Förbundsordning. 

Under 2020 har dialogmöten med medlemskommunerna genomförts i syfte att ge 
bakgrunden till processen angående nya medlemmar i Kommunalförbundet. 
Tre kommuner, Kristianstad, Hörby och Höör har ansökt om medlemskap. 
Kommunalförbundets Direktion har vid direktionsmöte 2020-03-09 och 2020-05-04 
enhälligt fattat beslut om att godkänna dessa kommuners ansökan. 

Direktionens yttrande angående ansökningarna: Det är mycket positivt att 
Kristianstads kommun, som är den största kommunen i vårt verksamhetsområde, vill 
bli medlem i AV Media Skåne och att även Hörby och Höörs kommun tar steget ifrån 
avtalskommun till att bli medlemmar då detta gör att förbundet stärks juridiskt, 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt. 

Direktionen i kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om att Båstads 
kommun antar de tre nya kommunerna med inträde i förbundet 1 januari 2021. 

Direktionen i kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om att Båstads 
kommun godkänner ny Förbundsordning som börjar gälla 1 januari 2021. 

Bifogas som bilaga Ny Förbundsordning. 

Mikael Linden 
Verksamhetschef 
AV Media Skåne 

AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 51 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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Angående Ny Förbundsordning 

Ändringar/tillägg i Ny Förbundsordning är skrivna med röd text annars är 
skrivningen som tidigare Förbundsordning. 

Mikael Linden 
Verksamhetschef 
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Förbundet bildades på obestämd tid 1997 och startade sin verksamhet 1998. 
Ändringar av och tillägg till förbundsordningen har antagits av medlemmar 2020 och 
träder i kraft 1 januari 2021. 

1 §Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet AV Media Skåne och 
har sitt säte i Hässleholm. 

2 § Medlemmar 
Medlemmar i Kommunalförbundet är: 
Bromölla, Båstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad , Osby, Perstorp, 

Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge kommun. 

3 §Ändamål och uppgifter 
Kommunalförbundets syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen inom utbildning, 
förskola och annan pedagogisk verksamhet. Kommunalförbundets ändamål är att 

främja samverkan och ge medlemmarna ett brett och kvalitativt utbud inom 
områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt 
tillhandahållande av teknik. Kommunalförbundet skall ligga i framkant avseende 
modern pedagogik och teknik. 

Uppgifter: 

• Utlåning och distribution av pedagogiskt material, film, ljud, litteratur, digital 
teknik och digitala läromedel. 

• Tillhandahålla plattform för strömmande media. (Streaming). 

• Garantera att samtliga produkter och tjänster är kvalitetssäkrade före inköp 
och utlåning. 

• Erbjuda förmånliga gemensamma avtal för digitala läromedel. 

• Genomföra event såsom läromedelsmässa och andra pedagogiska träffar för 
inspiration och information inom pedagogisk verksamhet. 

• Erbjuda medlemmarna utbildningar i form av kurser och konferenser. 

• Skapa nätverk för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. 

AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 51 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 
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• Samverka med nationella och regionala organisationer i Skåne län samt med 
motsvarande verksamheter i första hand i närliggande län men också vid 
behov övriga Sverige. 

Kommunalförbundet har även rätt att efter avtal med förbundsmedlem tillhandahålla 
andra eller kompletterande produkter eller tjänster inom ramen för kommunal
förbundets kompetens. Om kommunalförbundet tillhandahåller andra tjänster till sina 
förbundsmedlemmar än sådana som ingår i medlemsavgiften skall detta göras så att 
intäkterna för dessa tjänster täcker kostnaderna för densamma. 

4 § Organisation 
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion . För förbundsdirektionen gäller 
särskilt reglemente. 

5 § Förbundsdirektionens organisation och mandattid 
Direktionen skall bestå av en ledamot och en ersättare från varje medlemskommun, 
dvs. 15 ledamöter och 15 ersättare. En förbundsmedlem får till ledamot eller 
ersättare i den beslutande församlingen välja endast den som är ledamot eller 
ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige. 

Mandattiden för ledamöter och ersättare är fyra (4) år, räknat från första januari året 
efter det då allmänna valet till kommunfullmäktige ägt rum i landet. 

Vid förhinder för ledamot tjänstgör ersättare vald av samma medlemskommun som 
ledamoten. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

Ersättare i direktionen har närvarorätt och yttranderätt vid direktionens 
sammanträden och rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

Vid förhinder för ledamot och för ersättare vald av samma medlemskommun som 
ledamoten , beslutar direktionen om inkallelseordning för ersättares tjänstgöring . 

Direktionen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. 
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar före sammanträdet anmäla 
detta till AV Media Skåne. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

6 § Kungörelser och tillkännagivanden 
Kommunalförbundet skall på sin webbplats ha en anslagstavla. Anslagstavlan skall 
kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen. Varje förbundsmedlem skall ges 
möjlighet att länka sin webbplats till den webbplats där kommunalförbundet har sin 
anslagstavla. 

Kommunalförbundet skall på sin anslagstavla publicera kommunalförbundets: 
tillkännagivanden om direktionens sammanträden 
tillkännagivanden av justerade protokoll 

tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte skall anmälas till en nämnd 
- justerade protokoll i den utsträckning förbundet bestämmer och inte strider 

mot lag eller annan författning 
upplysningar om hur beslut kan överklagas 

7 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av 

• ledamot i direktionen 

• förbundsmedlems kommunfullmäktige och kommunstyrelse 

• revisorerna om ärendet rör granskning av förbundets verksamhet 

8 § Revisorerna 
Förbundet skall ha tre (3) revisorer. Kommunfullmäktige i medlemskommunerna 
utser revisorerna. Valet skall föregås av samråd med övriga medlemmar. 
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som direktionen. Tre av 
medlemskommunerna utser för varje mandatperiod revisorer. 
Varefter tre nya medlemskommuner utser revisorer för nästkommande mandatperiod 
tills alla medlemskommuner har utsett revisorer för en mandatperiod. 

9 § Kostnadstäckning 
Kommunalförbundets årliga kostnader skall täckas genom avgifter. 
Kommunalförbundet skall debitera medlemmarna avgifter för utförda tjänster efter 
självkostnadsprincipen. 
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10 §Andel i tillgångar och skulder 
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 
skulder i förhållande till medlemmarnas folkmängd. Till grund för fördelningen gäller 
respektive medlems andel av den totala folkmängden vid ingången av året före 
räkenskapsåret, avrundat till en decimal. 
Nu angivna fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall att förbundet 
skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av 
förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 
Samma fördelning skall gälla för borgen som medlemmarna ingår i förbundet. 

11 § Budget, verksamhetsplan och ekonomisk styrning 
Verksamhetschefen har att, till direktionen, årligen framlägga förslag till budget. 
Budgeten skall innehålla beslutsförslag för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret, samt en plan för verksamheten och ekonomin under den därefter 
kommande tvåårsperioden. Budgetförslag skall förgås av dialogmöte med 
revisorerna vad avser revisionsbudget. 
Direktionen skall årligen fastställa en tidsplan för förbundets arbete med budget, 
uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och årsredovisning. 

Direktionens sammanträden, vid vilka budgeten fastställs samt årsredovisningen 
godkännas, skall vara offentligt och skall tillkännages på kommunalförbundets 
anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 
Förslag till budget samt årsredovisning skall hållas tillgängligt för allmänheten på 
förbundets anslagstavla från och med tillkännagivandet av det sammanträde med 
direktionen då budgeten skall fastställas respektive årsredovisningen skall 
godkännas. 

Arets resultat skall tillföras det egna kapitalet upp ti ll 9 000 000 kr. Eget kapital 
räknas årligen upp enligt prisbasbeloppets procentsats. Överskjutande del av årets 
resultat, när det egna kapita let uppgår till 9 000 000 kr, skall delas ut till medlems
kommunerna. 

Grunden för fördelningen baseras på respektive medlems andel av den totala 
folkmängden vid ingången av året före räkenskapsåret, avrundat till en decimal. 
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12 § Allmänhetens rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett 
sammanträde med direktionen. 
Allmänheten har rätt att i elektronisk form (e-post) ställa frågor om årsredovisningen 
vid direktionsmöte då årsredovisningen behandlas. Sådana frågor skall inkomma till 
kommunalförbundet senast tre arbetsdagar före det direktionsmötet då års
redovisningen behandlas. Frågor om årsredovisningen besvaras vid direktionsmötet 
samt även med e-post till frågeställaren. 

13 § Lån, borgen m.m. 
Förbundet har inte rätt att uppta lån, teckna borgen, garantier eller motsvarande utan 
godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. 
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan 
godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. 

14 §Samråd, insyn och kontroll 
Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva uppsikt över 
dess verksamhet. Dessa befogenheter utövas enligt kommunallagen av 
kommunstyrelsen i respektive kommun. Direktionen skall före beslut, samråda med 

medlemmarna i frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

15 § Ersättningar för förtroendeuppdrag 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen 

eller andra organ regleras i kommunalförbundets bestämmelser, arvoden och 
ersättning till förtroendevalda, enligt bestämmelser för arvoden och ersättningar som 

tillämpas i Hässleholms kommun. Arvode och andra ekonomiska ersättningar till 
revisorer och revisorsersättare skall utgå enligt de regler som tillämpas i 
Hässleholms kommun. 

16 § Uppsägning och utträde 
En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 18 
månader räknat från ingången av den månad då uppsägningen sker. Regleringen av 
de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen 
bestäms i en överrenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. 
Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån de andelar i förbundets samlade 

tillgångar och skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen utträder ur 
förbundet, om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. 
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17 §Likvidation och upplösning 
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 
uppsägningstiden i 16 § är till ända, skall förbundet omedelbart träda i likvidation. 
Förbundet ska också träda i likvidation om minst tre av förbundsmedlemmarna 
genom samstämmiga beslut i respektive förbundsmedlems fullmäktige fattat beslut 
härom. Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. 
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar med anledning av likvidationen ska den i 
10 §angivna fördelningsgrunden mellan förbundsmedlemmarna tillämpas. 

När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom, i den mån det behövs 
för likvidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på 
annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en 
ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en 
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltnings
berättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna 
tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

Till slutredovisningen ska bifogas direktionens beslut om vilken av förbundets 
medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

18 §Tvister 
Tvister mellan förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar skall , om parterna 
inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om 
skiljeförfarande (SFS 1999: 116). 

19 §Inträde av ny medlem 
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet skall ansökan ske till 
direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas 

fullmäktige för beslut. 

Ny medlem som har antagits medges tillträda medlemskapet i förbundet den 1 
januari kalenderåret efter det att samtliga medlemskommuner biträtt ansökan genom 
fullmäktigebeslut och ny förbundsordning undertecknats av samtliga 
förbundsmedlemmar. 

AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 51 Hässleholm I Växel 0451 - 38 85 80 
Bankgiro: 5161- 8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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20 §Ändring av förbundsordningen 
Ändring och tillägg till denna förbundsordning skall fastställas av samtliga 
medlemmars fullmäktige. Kommunalförbundets direktion skall ges möjlighet att yttra 
sig över förslag om förändrad förbundsordning. 

Här kommer vi att referera till respektive kommunsprotokoll där beslut tagits. 
Det innebär att det inte behövs någon påskrift. 

Denna reviderade förbundsordning har antagits av xxx kommunfullmäktige 2020-xx

xx 
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Datum: 2020-11-30 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: KS 000860/2020 – 700 
 
 

Svar på motion från Bjärepartiet - Mäta temperaturen på personalen  
på vårdboendena 

 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
Motionen avslås. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Bjärepartiet föreslår att man ska mäta temperatur på all personal vid arbetspassets början för 
att öka säkerheten på våra vårdboenden. 
 
Aktuellt 
Motionären menar att skyddet mot covid-19 för vård- och omsorgstagare på särskilt boende 
skulle öka och förbättras genom daglig tempmätning av personal vid arbetspassens början.  
 
Covid-19 kan ge symtom av de mest skilda slag, t ex hosta, förkylningssymptom, magont,  
huvudvärk, andfåddhet, muskelvärk, extrem trötthet och också genom förhöjd kropps-
temperatur. Tyvärr är det också så att man kan bära på covid-19 utan att uppvisa några  
som helst symptom.  
 
Vid minsta symptom, vad det än är, ska medarbetaren stanna hemma från arbetet. Vård och 
omsorgs medarbetare har dessutom möjlighet att provtas genom den särskilda personal-
provtagningen, som finns inom Region Skåne, vid minsta symtom. Medarbetarna fyller  
dagligen i en blankett ”Hur jag mår”, som en påminnelse om rutiner och om sitt dagliga  
mående. Tillsammans med kompetenshöjande utbildningar och närvarande chefer borgar 
detta för, så långt det är möjligt, att medarbetare inte är på sitt arbete med symptom och också 
i övrigt följer de rutiner som gäller. En satsning har också skett på utbildning av hygienombud 
som har en aktiv roll i att säkra efterlevnaden av basala hygienrutinerna tillsammans med  
chefer.  
 
Det finns inget som påvisar att daglig tempkontroll skulle öka upptäckten av covid-19 hos 
medarbetare. Istället är det uppmärksamhet på alla typer av symptom som är avgörande för 
tidig upptäckt och att man då också stannar hemma.  
 
Kroppstemperaturen kan också variera hos en person beroende av t ex väder, om du åkt bil 
eller cyklat till arbetet och kan också variera beroende på hormoner i kroppen. Mätning av 
kroppstemperatur är inte ett säkert sätt att identifiera en pågående covid-19-infektion.  
Istället kan en sådan rutin riskera mindre uppmärksamhet på andra symptom.  
 
Vi kan också konstatera att i de fall vi konstaterat covid-19 tillhör inte förhöjd kropps-
temperatur det vanligaste symptomet.  
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Folkhälsomyndigheten skriver i ”Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 
från personal inom vård, tandvård och omsorg”: 
 
Säkerställ och underlätta att anställda inte kommer till arbetet om de inte känner sig fullt 
friska. Detta är särskilt viktigt om personen har symtom på luftvägsinfektion. Även lindriga 
besvär är anledning att stanna hemma.  
 
Inte någonstans i Folkhälsomyndighetens eller Socialstyrelsens rekommendationer finns  
temperaturkontroll hos personal som förslag på åtgärd. Vi följer myndigheternas  
rekommendationer kontinuerligt och strävar efter att arbeta evidensbaserat. 
 
Samråd har skett med vård- och omsorgsnämndens presidium i avgivande av detta svar.  
 
Mot bakgrund av vad som redovisats föreslås att motionen avslås. 
 
 
Vård och omsorg 
Christin Johansson, Vård- och omsorgschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionären 

 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Bjärepartiet 
 
Samråd har skett med: 
Vård- och omsorgsnämndens presidium 
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Enkel fråga till KSO vid kf 25/11 

I skrivande stund ökar covid-19 smittan i Sverige. Vi måste göra allt 

som står i vår makt för att bromsa smittspridningen och rädda liv. 

Vill Båstad kommun förstärka skyddet för medborgarna och minska 

dödligheten i covid 19?? 

Förslag : Öka säkerheten på våra vårdboenden genom att mäta 

temperatur på all personal vid arbetspassets början. Då kan man 

fånga in covid-sjuka i tidig fas, skicka hem dem och undvika att de 

smittar våra äldre. Detta har framförts till Vård och Omsorgsnämnden, 

hittills utan gehör. 

Accepterar ni förslaget?? 

Båstad 19/11 2020 

Marianne Eriksson-Mjöberg 

Bjärepartiet 



Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Förslag till nya avgifter 2021 inom Vård och omsorg  
enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 
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Datum: 2020-11-06 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: VN 000123/2020-905 

 

Förslag till nya avgifter 2021 inom Vård och omsorg enligt  
Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
  

1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet  
till 100 % enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 1 januari 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Avgifter för vård- och omsorgstagare fastställs inför varje nytt kalenderår. Inför 2021 har max-
taxan justerats utifrån det nationellt beslutade beloppet. Avgifterna är till stora delar sam-
stämmiga med avgifter för 2020, med en årlig uppräkning av beloppen.  
Förslaget baseras på lagstiftning samt analys av nuvarande taxor och användning av  
dessa samt omvärldsbevakning av närliggande kommuners avgiftsnivåer. 
 
Bakgrund 

För vård- och omsorgsinsatser utgår en avgift till vård- och omsorgstagarna. Nivån på  
respektive avgift styrs av en procentsats utifrån maxtaxan, med undantag för kosttaxorna där 
självkostnadspris gäller. Huvudprincipen är att kommunen, enligt lag, inte kan ta ut en kostnad 
som är högre än vad det kostar att producera densamma. Det åligger kommunfullmäktige att 
besluta om avgifterna för matdistribution, hjälpmedelsabonnemang och taxiresor. 
 
Följande förslag till förändringar föreligger i förslaget: 
 

 

 Matlåda 
Abonnemang av matlåda har kompletterats med möjligheten att beställa två lådor per dag, i de 
undantagsfall där den enskilde efter läkarbedömning bedöms ha rätt till två matlådor lunch 
och kvällsmat per dag. Förslaget omfattar såväl pris per dag och månadsabonnemang.   
 

 Sondmat och näringsdryck 
 
Debiteringen för sondmat och näringsdryck har tidigare skett utifrån samma princip som för 
personer som erhåller matlåda. Debiteringen har varit högre än faktisk kostnad för sondmat 
och näringsdryck, vilket inte är förenligt med huvudprincipen som beskrivs ovan. Genom detta 
förslag så kommer debiteringen ske utifrån fakturakostnaden.  
 

Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Konsekvensen av förslaget är att avgiftsintäkterna kan påverkas något av justeringen av 
avgifter för sondmat, men eftersom antalet personer som får denna typ av mat är begränsat så 
påverkar det inte intäkterna i någon högre grad. 
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Lena Täringskog 
Avdelningschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Ekonomiavdelningen 
Vård- och omsorgsnämnden 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nya avgifter från och med 1 januari 2021 
 
 
 
 
 
 



Förslag Vård- och omsorgsavgifter från och med 1 januari 2021

% av maxtaxa Avgift 2020, kr Avgift 2021, kr Frekvens

Maxtaxa / högkostnadsskydd 100% 2 125 2 139 /månad

Avgifter som ingår i maxtaxan

Hemvård 14% 300 302 /timme
Trygghetslarm 14% 290 292 /månad
Hemsjukvård 13% 280 282 /månad
Dagvård 0% 0 0 /dag
Matdistribution hel, avser abonnemangsavgift leverans, en 
avgift per hushåll 10% 208 210 /månad
Matdistribution halv, avser abonnemangsavgift leverans, en 
avgift per hushåll 10% 104 105 /månad
Hjälpmedelsabonnemang 3% 68 68 /månad
Omvårdnad och service, korttidsvård/växelvård 3% 71 71 /dygn
Omvårdnad och service, vård- och omsorgsboende 100% 2 125 2 139 /månad

% av maxtaxa Avgift 2020, kr Avgift 2021, kr Frekvens

Avgifter som inte ingår i maxtaxan

Förbrukningsmaterial vård- och omsorgsboende 5% 106 107 /månad
Avgift för ej återlämnat hjälpmedel Restvärde Restvärde
Hyror i särskilt boende som omfattas av hyreslagen hyresavtal hyresavtal /månad
Boendeavgift - bostad i särskilt boende som inte omfattas av 
hyreslagen. Boendeavgiften jämkas vid negativt 
avgiftsutrymme. 2 183 2 197 /månad

Avgift 2020, kr Avgift 2021, kr Frekvens

Kosttaxor (avgifter för kost Ingår inte i maxtaxan)

Vård- och omsorgsboende

Frukost 15 17 /dag
Lunch (pris från T&S) 48 50 /dag
Mellanmål 5 6 /dag
Middag (pris från T&S) 66 68 /dag
Måltidskostnad korttidsvård 134 141 /dygn
Kostabonnemang 4 087 4 300 /månad

Ordinärt boende

Matlåda X 68 /styck
Matlådor, lunch + kvällsmat X 118 /styck
Matlåda helt månadsabonnemang (varje dag) 2 028 2 074 /månad
Matlåda halvt månadsabonnemang (varannan dag) 1 014 1 037 /månad
Matlådor, lunch + kvällsmat, helt månadsabonnemang X 3 599 /månad

Dagvård
Måltidskostnad 81 85 /dag

Övrigt

Näringsdryck i ordinärt boende X
Enligt 

fakturabelop /dag
Sondmat nivå 1 (1 ersättningsmål/dag) X 30 /dag
Sondmat nivå 2 (2 ersättningsmål/dag) X 60 /dag
Sondmat nivå 3 (ersätter alla måltider/dygn) X 90 /dag
Sondmat månadsavgift nivå 1 X 900 /månad
Sondmat månadsavgift nivå 2 X 1 800 /månad
Sondmat månadsavgift nivå 3 X 2 700 /månad

Uppdaterat 2020-11-13
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Datum: 2020-11-24 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000726/2019-900 

 
 

Policy för representation och gåvor 
 
 

Förslag till beslut 
 
Anta föreslagen policy för representation och gåvor för Båstads kommun. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Denna policy anger den norm som gäller för representation, gåvor och uppvaktningar inom Bå-
stads kommun. 
 
Policyn gäller för anställda och förtroendevalda i Båstads kommun. Som förtroendevald räknas 
samtliga aktiva ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och beredningar. 
Policyn gäller såväl inom som utanför Sveriges gränser. Samtliga anställda och förtroendevalda 
inom Båstads kommun ska ta del av denna policy. 
 
Bakgrund 
Vid en intern granskning av revisionen föreslogs en översyn av nuvarande riktlinjer för repre-
sentation och gåvor där efter beställdes en ändring av kommunstyrelsen. Bifogad policy är i en-
lighet med Skatteverkets allmänna råd och rättsliga vägledning avseende avdrag för represen-
tation. 
 

Aktuellt 
Denna policy ersätter tidigare beslutade interna styrdokument: 
• Anvisningar angående uppvaktning av företag och föreningar 
• Anvisningar angående uppvaktning vid födelsedagar och avgång 
• Anvisningar angående begravningar 
 
 
Kommunledningskontoret 
Elisabet Edner, Ekonomichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschefer 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Båstads kommuns Policy för representation och gåvor 
 
Samråd har skett med: 
Ledningsgruppen, Åsa Meltzer och Lena Törnros, ekonomiavdelningen 
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Policy 
Denna policy anger den norm som gäller för representation, gåvor och uppvaktningar inom 

Båstads kommun. Policyn är uppdaterade med gällande regler per den 1 november 2020. 

Vem omfattas av policyn 

Policyn gäller för anställda och förtroendevalda i Båstads kommun. Som förtroendevald 

räknas samtliga aktiva ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och 

beredningar. Policyn gäller såväl inom som utanför Sveriges gränser.  

Samtliga anställda och förtroendevalda inom Båstads kommun ska ta del av denna policy. 

Detta ska lämpligen ske vid anställning, introduktion och på arbetsplatsträffar.  

Gällande dokument 

Denna policy ersätter tidigare beslutade interna styrdokument: 

 Anvisningar angående uppvaktning av företag och föreningar 

 Anvisningar angående uppvaktning vid födelsedagar och avgång 

 Anvisningar angående begravningar 

Koppling till andra styrande dokument 

Hållbar representation 

Båstads kommun ska vid representationstillfällen ta hänsyn till kommunfullmäktiges mål 

avseende en hållbar samhällsutveckling, detta gäller vid såväl representation och uppvakt-

ning som vid val av gåvor. 

Muta och korruption 

Frågan om muta korruption kan aktualiseras i samband med representation både då 

Båstads kommuns personal är mottagare av representationen och då Båstads kommun 

uppträder som givare av extern representation. I denna del hänvisas till övriga gällande 

dokument i Båstads kommun avseende riktlinjer för sponsring, gåvor, reklam, försäljnings-

verksamhet och korruption. 

Stödjande dokument 

Som komplement till denna policy finns ett stödjande dokument, Handbok i ekonomi och 

administration. För belopp som hänvisar till Skatteverkets allmänna råd så anges dessa i 

handboken då beloppen uppdateras löpande. 

Vägledning och avsteg  

Avsteg från ovanstående policy kan innebära ett personligt betalningsansvar och arbets-

rättsliga konsekvenser.  Det kan även innebära att både medarbetaren och Båstads kommun 

blir skattskyldiga.   
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Allmänt om representation  
Representation ingår som ett naturligt led i kommunens kontakter med omvärlden och 

syftar till att inleda eller upprätthålla goda förbindelser med olika samarbetsparter och 

andra intressenter, både inom landet och internationellt. Den kan även syfta till att skapa 

trivsamt arbetsklimat för goda arbetsresultat i den egna verksamheten. Samtidigt är kom-

munens verksamhet till största del finansierad med skattemedel, vilket medför ett särskilt 

ansvar för att representationen kan motiveras och att den har ett omedelbart samband med 

och direkt värde för verksamheten. Det gäller både tidpunkt och plats för representationen 

samt de personer mot vilka representationen riktar sig. 

Denna policy gäller såväl extern som intern representation. 

Representation ska alltid godkännas av närmast behörig chef.  

Extern representation  
Extern representation riktar sig till utomstående organisationer, företag och enskilda 

personer. I Båstads kommun gäller följande förhållningsregler avseende extern representa-

tion: 

 Representationen ska vara av rimlig omfattning 

 Det ska som huvudregel inte vara fler deltagare från den egna organisationen än 

utomstående gäster 

 Försiktighet ska iakttas vid återkommande representation mot en och samma 
person eller grupp av personer  

 Endast i undantagsfall får anhöriga bjudas in. Det kan exempelvis vara motiverat vid 
internationella besök då gästerna själva har med sig anhöriga. Skriftligt godkän-

nande från berörd verksamhetsområdeschef ska inhämtas i förväg då anhörig ska 
delta vid representation. För mer information om hantering, se Handbok för ekono-

mi och administration. 

 Representation i hemmet ska inte förekomma 

 Representation med inslag av personlig gästfrihet ska inte förekomma 

 Lyxbetonad representation ska inte förekomma 

 Inom Sverige ska eventuell dricks inte bekostas av Båstads kommun 
 

Undantag från förhållningsreglerna kan göras när sedvänja eller kutym kräver det. Un-

dantag ska beslutas av kommundirektör, kommunstyrelsens ordförande eller 

kommunfullmäktiges ordförande.  

Representation i samband med pågående upphandling eller myndighetsutövning får aldrig 

förekomma.  

Alkohol vid extern representation  

Alla som representerar för Båstads kommuns räkning har ett särskilt ansvar och förväntas 

visa gott omdöme vid tjänsteutövandet. Återhållsamhet ska iakttas vid representations-

måltider. I synnerhet gäller detta bruk av alkohol. Vid extern representation är vin och öl 

tillåtet i den mån det ryms inom Skatteverkets rekommenderade beloppsramar. Alkoholfria 

alternativ ska alltid erbjudas. Det är under inga förhållanden tillåtet att representera med 

enbart alkohol.  
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Intern representation  
Med intern representation avses personalfester, informationsmöten samt interna kurser 

och planeringskonferenser. Annan intern representation ska inte förekomma eftersom del-

tagarna då riskerar att beskattas för förmånen.  

Intern representation ska ha som mål att skapa ett trivsamt arbetsklimat för goda arbets-

resultat i den egna verksamheten och riktar sig till anställda eller förtroendevalda inom 

Båstads kommun. Representationen är intern endast om samtliga deltagare är anställda 

eller förtroendevalda inom Båstads kommun. 

Skatteverkets allmänna råd och ställningstagande vad gäller intern representation ska 

tillämpas och gällande angivna beloppsgränser är att betrakta som riktlinjer för intern 

representation. 

I Båstads kommun gäller följande förhållningsregler avseende intern representation: 

 Representationen ska vara av rimlig omfattning 

 Representation i hemmet ska inte förekomma 

 Representation med inslag av personlig gästfrihet ska inte förekomma 

 Lyxbetonad representation ska inte förekomma 

 Inom Sverige ska eventuell dricks inte bekostas av Båstads kommun 

 

Personalfest 

Personalfester får endast förekomma två gånger per år. Detta ansluter till de regler som 

gäller för rätten att göra skatteavdrag.  

Informationsmöte  

Med informationsmöte avses till exempel ett möte där arbetsgivaren samlar personal, 

projektgrupp eller liknande och delger viktig information eller planerar ett nytt projekt. Det 

ska finnas en agenda där syfte och innehåll framgår, samt uppgift om deltagare och even-

tuell inbjudan. Mötet får inte avse information om eller planering av det löpande arbetet och 

får inte heller förekomma regelbundet för att räknas som intern representation, då blir det 

en skattepliktig förmån för den anställde. För mer information se Handbok för ekonomi och 

administration. 

Interna kurser och planeringskonferenser 

För att interna kurser, planeringskonferenser och liknande arrangemang ska kunna 

betraktas som intern representation och inte medföra någon skattepliktig förmån för den 

anställde så krävs det att samtliga följande villkor är uppfyllda: 

 Sammankomsten ska vara intern 

 Sammankomsten ska ha en varaktighet på högst en vecka 

 Det ska inte vara fråga om regelbundet återkommande möten med korta mellanrum  

 Måltidsarrangemangen ska vara gemensamma 

 Sammankomsten ska omfatta minst sex timmars effektivt arbete per dag, jämt 
fördelade på 30 timmar under en vecka 

 Inslaget av nöje eller rekreation får inte vara för omfattande  
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Interna kurser, konferenser och liknande arrangemang ska alltid vara återhållsamma och 

ske kostnadsmedvetet. De ska också ha en klar målinriktning där nyttan för verksamheten 

är tydlig vid varje tillfälle.  

Alkohol vid intern representation  

Alkohol vid intern representation bekostas inte av Båstads kommun.  

Övrigt om intern representation 

 

Arbetsluncher 

I samband med internt arbete eller möten inom eller mellan avdelningar får undantagsvis 

enklare förtäring ingå, exempelvis smörgås eller sallad. Detta förutsätter att det finns 

särskilda skäl och att tids- eller effektivitetsvinster kan påvisas samt att det som serveras 

inte utgör en måltid. Vid sådan enklare förtäring förmånsbeskattas inte den anställde. I de 

fall då ovanstående kriterier inte är uppfyllda blir måltiden skattepliktig för den anställde. 

Trivselfrämjande åtgärder  

Trivselfrämjande åtgärder är till exempel när de anställda bjuds på förfriskningar eller 

annan enklare förtäring i samband med arbete, till exempel kaffe, te, bulle, smörgås och 

frukt. Med förfriskningar och annan enklare förtäring avses sådant som inte kan vara en 

måltid, och kostnaderna medför inte förmånsbeskattning för den anställde. 

För alla personalvårdsförmåner gäller att de ska: 

 vara av mindre värde 

 inte kunna bytas mot kontant ersättning eller vara ersättning för utfört arbete 

 erbjudas samtliga medarbetare på en arbetsplats oavsett anställningsform. En 

arbetsplats utgörs av en enhet som avgränsas på ett naturligt, geografiskt eller verk-

samhetsmässigt sätt 

 tillhandahållas på arbetsplatsen. Undantag får göras för personalutflykter 
 

I Båstads kommun ska även trivselfrämjande åtgärder präglas av återhållsamhet och ej 

förekomma regelbundet.  

 

Gåvor och uppvaktningar 

Gåvor till externa 
Gåvor till organisationer eller personer utanför Båstads kommun kan ges i form av reklam-

gåvor eller representationsgåvor. Övriga gällande dokument i Båstads kommun avseende 

riktlinjer för sponsring, gåvor, reklam, försäljningsverksamhet och korruption ska beaktas 

vid givande av gåva till extern part. 

Reklamgåva 

Reklamgåvor får förekomma om de avser artiklar av förhållandevis obetydligt värde som 

antingen har direkt anknytning till Båstads kommuns verksamhet eller utgörs av enklare 

presentartiklar. För att en gåva ska klassas som reklamgåva bör den lämnas till ett större 

antal personer och sakna inslag av personlig karaktär. Gåvan ska vara försedd med Båstads 

kommuns namn, märke eller dylikt.   
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Representationsgåva 

Representationsgåvor förekommer främst i kommersiella sammanhang och lämnas då till 

representant för det externa företaget eller organisationen. Gåvan är avsedd att bidra till 

goda förbindelser och ska ha ett omedelbart samband med verksamheten.  

Representationsgåva kan överlämnas i samband med:  

 att avtal tecknas, dock ej vid upphandling eller myndighetsutövning 

 att värdefullt samarbete inleds eller bibehålls  

 deltagande vid invigning, jubileum eller liknande 
 

Exempel på representationsgåvor som kan lämnas vid ovanstående tillfällen är blommor, 

fruktkorg, chokladkartong eller liknande. Uppvaktning i samband med helger eller vid per-

sonliga högtidsdagar ska ej förekomma då detta inte anses ha tillräckligt samband med 

verksamheten.  

Vid studiebesök och besök hos andra myndigheter eller i liknande situationer får repre-

sentationsgåvor förekomma som tack för visad gästfrihet. 

Skatteverkets allmänna råd och ställningstagande vad gäller representationsgåvor ska 

tillämpas och gällande angivna beloppsgränser är att betrakta som riktlinjer för Båstads 

kommun. 

Kommuninvånare som fyller 100 år 

Båstads kommun uppvaktar de kommuninvånare som fyller 100 år med blommor till ett 

belopp av en procent av prisbasbelopp inklusive moms. Jubilaren får välja om blomma ska 

skickas med bud eller om den ska överlämnas av kommunfullmäktiges ordförande. 

Jubilaren kan tacka nej till uppvaktning. 

Gåvor till anställda och förtroendevalda 
Skatteverkets allmänna råd och ställningstagande vad gäller gåvor ska tillämpas och 

gällande angivna beloppsgränser är att betrakta som riktlinjer för givande av gåvor i 

Båstads kommun. För alla gåvor gäller skattefriheten bara så länge värdet inte överskrider 

de särskilt angivna beloppsramarna. Överstiger värdet beloppsramen så förmånsbeskattas 

gåvan från första kronan.  

Grundtanken är att en anställd eller förtroendevald aldrig ska erhålla en gåva, eller annan 

förmån, som skulle kunna medföra skatteplikt för henne eller honom. Därför får inga andra 

gåvor förekomma inom Båstads kommun än de som är accepterade i skattelagstiftningen 

som avdragsgilla. Dessa är julgåva, minnesgåva och jubileumsgåva. Gåvorna ska väljas ut ur 

Båstads kommuns vid tillfället upphandlade sortiment av gåvor. 

Gåvor i form av pengar eller andra kontanta medel medför alltid att mottagaren ska be-

skattas och ska därför inte förekomma. Detta gäller även presentkort som kan bytas mot 

kontanter. Enligt kommunallagen får kommuner inte skänka pengar till välgörenhet då 

detta inte anses förenligt med det kommunala uppdraget.  
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Julgåva 

Skatteverket har i sina allmänna råd angivit gränsvärde för julgåva. Inom Båstads kommun 

bör återhållsamhet iakttas och värdet på eventuella julgåvor ska klart understiga detta 

gränsvärde. Julgåva ska ges till samtliga anställda inom förvaltningen. 

Minnesgåva 

Minnesgåva är en gåva från Båstads kommun som en uppskattning för väl utfört arbete 

under många år. Minnesgåvor ska därför väljas  ut med syftet att de ska ha ett bestående 

värde för mottagaren.  

Minnesgåva kan, förutom som gåva vid långvarig tjänst, endast ges vid ett ytterligare 

tillfälle, vilket i Båstads kommun är vid anställningens eller uppdragets upphörande. Därför 

uppvaktas inte anställda och förtroendevalda i kommunen med minnesgåva vid födelse-

dagar. Jämna födelsedagar kan uppmärksammas med enklare uppvaktning, till exempel 

blomma, kaffe och tårta.  

Medarbetare och förtroendevalda kan tacka nej till minnesgåva. 

Det kan i undantagsfall finnas medarbetare eller förtroendevald som inte utför sitt arbete 

eller agerar i enlighet uppdraget som anställd inom Båstads kommun. Erbjudande om 

minnesgåva kan då ifrågasättas i de fall disciplinära åtgärder pågår eller nyss har avslutats. 

Vid tveksamheter är det kommundirektören med stöd av HR-chef beslutar om minnesgåva 

till anställd, samt kanslichef som beslutar om minnesgåva till förtroendevald.  

Kommunledningskontoret ansvarar för att utreda tjänstgöringstiden för anställda. Kom-

munkansliet ansvarar för att utreda tjänstgöringstiden för förtroendevalda. 

Minnesgåva till anställda 

Båstads kommun uppvaktar anställda med minnesgåva vid två tillfällen, efter långvarig 

tjänst i kommunen samt vid pensionsavgång eller anställningens upphörande. 

1. Minnesgåva efter långvarig tjänst i kommunen 

Båstads kommun uppvaktar anställda med minnesgåva efter 25 års tjänstgöring. 

Minnesgåva väljs ut av chef i samråd med den anställde till ett belopp motsvarande tio 

procent av gällande prisbasbelopp inklusive moms avrundat till närmaste hundratals 

kronor. Överlämnandet av minnesgåva sker vid en årlig festlig sammankomst som kom-

munfullmäktiges presidium bjuder in till. Kommunfullmäktige står för kostnader för-

knippade med uppvaktning och minnesgåva.  

 

Vad som sägs om anställda gäller även personer i daglig verksamhet med beslut om 

bistånd för daglig verksamhet med en sammanlagd period om 25 år. 

 

2. Minnesgåva vid pensionsavgång eller anställningens upphörande 

Vid givande av minnesgåva betraktar Båstads kommun en medarbetare som varaktigt 

anställd efter minst sex års tjänstgöring enligt Skatteverkets allmänna råd.  

 
a) Uppvaktning av medarbetare med sex års tjänstgöring eller mer 

Båstads kommun uppvaktar medarbetare med minnesgåva vid avslutad anställ-

ning efter minst sex års tjänstgöring. Minnesgåva väljs ut av chef till ett belopp 

av maximalt fem procent av gällande prisbasbelopp inklusive moms avrundat 

till närmaste hundratals kronor. För mer information se Handbok för ekonomi 
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och administration. Medarbetare avtackas med lunch eller middag tillsammans 

med arbetsgruppen då minnesgåva och eventuell blomma överlämnas. Avtack-

ning och minnesgåva bekostas av respektive verksamhetsområde. 

 

b) Uppvaktning av medarbetare med mindre än sex års tjänstgöring 

Båstads kommun uppvaktar inte medarbetare med minnesgåva vid avslutad 

anställning om denne har kortare än sex års tjänstgöring enligt Skatteverkets 

allmänna råd. Medarbetare avtackas istället med lunch eller middag tillsam-

mans med arbetsgruppen då blommor kan överlämnas. Avtackning och blomma 

bekostas av respektive verksamhetsområde. 

 

Särskilt uppmärksammande vid pensionsavgång 

Fullmäktiges presidium i Båstads kommun uppmärksammar särskilt medar-

betares pensionsavgång med inbjudan till en årlig festlig sammankomst. 
Kommunfullmäktige står för kostnader avseende uppvaktning vid detta tillfälle. 

I övrigt uppvaktas medarbetare som går i pension på samma sätt som vid an-

ställningens upphörande, se ovan. 

 
Minnesgåva till förtroendevalda 

Båstads kommun uppvaktar förtroendevalda med minnesgåva vid två tillfällen, efter lång-

varigt politiskt uppdrag i kommunen samt vid upphörande av politiskt uppdrag. 

1. Minnesgåva efter långvarigt politiskt uppdrag i kommunen 

Båstads kommun uppvaktar förtroendevalda med minnesgåva efter 20 års tjänstgöring. 

Minnesgåva väljs ut av kanslichef i samråd med den förtroendevalda till ett belopp av 

tio procent av gällande prisbasbelopp inklusive moms avrundat till närmaste hundra-

tals kronor. Överlämnandet av minnesgåva sker vid festlig sammankomst år efter valår 

som kommunfullmäktiges presidium bjuder in till. Kommunfullmäktige står för kost-

nader förknippade med uppvaktning  och minnesgåva. 

 

2. Minnesgåva vid avslut av politiskt uppdrag 

Vid givande av minnesgåva betraktar Båstads kommun det som att en förtroendevald 

har haft varaktig tjänstgöring om denne har haft ett politiskt uppdrag som sträckt sig 

över mer än en mandatperiod. Detta som motsvarighet till att anställda ska ha en tjänst-

göringstid om minst sex år för att betraktas som varaktigt anställd vid givande av 

minnesgåva enligt Skatteverkets allmänna råd. 

a) Uppvaktning av förtroendevald med mer än en mandatperiods tjänst-

göring 

Båstads kommun uppvaktar förtroendevald med minnesgåva vid avslutade 

uppdrag om denne har haft ett politiskt uppdrag som löpt över mer än en 

mandatperiod. Minnesgåva väljs ut av kanslichef till ett belopp av maximalt fem 

procent av gällande prisbasbelopp inklusive moms avrundat till närmaste 

hundratals kronor. För mer information se Handbok för ekonomi och admini-

stration. Förtroendevald avtackas vid en festlig sammankomst som infaller år 

efter valår då minnesgåva och eventuell blomma överlämnas. Avtackning och 

minnesgåva bekostas av kommunfullmäktige. 

 

b) Uppvaktning av förtroendevald med en mandatperiods tjänstgöring eller 

mindre 
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Båstads kommun uppvaktar inte förtroendevald med minnesgåva vid avslutade 

uppdrag om denne har haft ett politiskt uppdrag som löpt över en mandatperiod 

eller mindre. Förtroendevald avtackas då istället vid festlig sammankomst som 

infaller år efter valår då blommor kan överlämnas. Avtackning och blomma 

bekostas av kommunfullmäktige. 

 

Förtroendevald måste ha uppnått minst sex månaders aktiv tjänstgöring inklusive kontinu-

erligt deltagande på sammanträden för att kunna bli inbjuden till avtackning. Båstads 

kommun uppvaktar som huvudregel endast ordinarie ledamöter. Det kan dock finnas till-

fällen då det är befogat att bjuda in ersättare som har haft en synnerligen hög närvaro. Vid 

dessa tillfällen beslutar kommunfullmäktiges presidium i samråd med kanslichef om er-

sättare ska bjudas in. 

Särskilt uppmärksammande av ordförandes avgång 
Det kan vid särskilda tillfällen förekomma behov av uppmärksamma avgående ordförande. 

Detta görs då i anslutning till sista sammanträde då ordförande tjänstgör, förslagsvis med 

blomma, kaffe och tårta. Avtackningen bekostas av respektive politiskt organ. 

Jubileumsgåva 

Jubileumsgåva kan ges då kommunen firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Skatteverket 

har i sina allmänna råd angivit gränsvärde för jubileumsgåva. Inom Båstads kommun bör 

återhållsamhet iakttas och värdet på eventuella jubileumsgåvor ska klart understiga detta 

gränsvärde och ansluta till värdet på eventuella julgåvor. Jubileumsgåva ska ges till samtliga 

anställda inom förvaltningen. 

Övrigt om gåvor till anställda och förtroendevalda 

Reklamgåvor kan även ges till anställda och förtroendevalda utan att dessa blir skatte-

pliktiga om gåvorna uppfyller samma kriterier som reklamgåvor till externa, det vill säga 

vara av obetydligt värde och sakna inslag av personlig karaktär samt ha en direkt 

anknytning till Båstads kommuns verksamhet eller utgöras av enklare presentartiklar. För 

att en reklamgåva ska kunna lämnas till anställda måste den även lämnas till fler än 

anställda och vara försedd med Båstads kommuns namn, märke eller dylikt. Då Båstads 

kommuns representation ska präglas av återhållsamhet får reklamgåvor till anställda inte 

förekomma regelbundet. 

Sjukdom och dödsfall 
Båstads kommun kan överlämna blommor till medarbetare vid långvarig sjukdom. Dessa 

bekostas av respektive verksamhetsområde. Blomma kan också överlämnas till medar-

betare om en närstående avlider. Som nära anhörig räknas make/maka, sambo, barn, 

barnbarn, syskon, föräldrar, svärföräldrar och mor- och farföräldrar, i enlighet med för vilka 

en medarbetare får vara ledig för att delta på begravning enligt gällande kollektivavtal. 

Om en förtroendevald eller medarbetare avlider så visar Båstads kommun sitt deltagande 

genom att bekosta krans eller blommor för maximalt tre procent av prisbasbelopp inklusive 

moms avrundat till närmaste hundratals kronor, eller genom att donera motsvarande 

belopp till ett angivet ändamål. Även när tidigare kommunalråd eller tidigare kommunfull-

mäktiges ordförande avlider visar Båstads kommun sitt deltagande. 
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Kommunkansliet ansvarar för administrationen kring deltagandet och kommunfullmäktige 

står för uppkomna kostnader. För kostnader avseende blomma om närstående avlider så 

bekostas dessa av respektive verksamhetsområde. 
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Nämndsplan 2021 för Kommunstyrelsen 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner nämndsplan 2021 som underlag för verksamhetsplanering 2021 
inom nämndens verksamhetsområden. 
 
Kommunstyrelsen godkänner driftbudgeten för kommunstyrelsen 2021. 
 
Kommunstyrelsen har tagit del av myndighetsnämnden, utbildningsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden nämndsplaner samt driftbudgetar enligt kommunstyrelsens uppsiktsplikt, 
kommunallagens 6. kapitel, 1 §. 
 

Bakgrund 
Enligt kommunallagens 6 kapitel 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller verksamheten. 
 
Från och med 2020 tar kommunfullmäktige ramar som förmedlas till nämnderna som i sin tur 
tar beslut om sin internbudget. Internbudgeten finns med som en integrerad del i varje 
nämndsplan. 
 
Aktuellt 
Den föreslagna nämndsplanen innehåller förutom nämndspecifika delar, även avsnitt som är 
kommunövergripande och gemensamma för alla nämnder. 
Efter inledande ord av ordföranden beskrivs kommunens styrmodell kortfattat samt syftet 
med nämndsplanen. Därefter följer redogörelse för nämndens organisation och verksamheter 
och eventuella större ändringar inför det kommande året. Utifrån omvärldsanalyser beskrivs 
nämndens utmaningar. Under avsnittet  Kommunfullmäktiges inriktningsmål  finns de nio kom-
munfullmäktigemål som ligger till grund för nämndernas strategiska och taktiska insatser vilka 

i sin tur beskrivs i avsnittet Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling. 
 
Uppföljning av nämndsplanen sker tertialvis i samband med tertialbokslut samt i samband 
med dialogmöten.  Måluppfyllelsen mäts med olika indikatorer/mätvärden.  
Eventuella program och aktuella styrdokument följs upp samtidigt. 
Internkontrollplanen ingår som en del i nämndsplanen.  
Både indikatordokumentet och internkontrollplanen kommer att finnas som separata bilagor 
till nämndsplanen. 
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Ekonomi 
I Nämndsplanen ingår även en budgetdel med information om hur verksamheten ska 
finansieras. Den ekonomiska översikten innhåller kommunstyrelsens resutsfördelningen 
mellan de olika verksamhetsområdena. Översikten innehåller även föreslagna effektiviseringar 
och omprioriteringar. Kommunsstyrelsens investeringsbudget ligger med som en bilaga till 
nämndsplanen. 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
Charlotte Rosenlund Sjövall, Kommundirektör 
Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef 
Jan Bernhardsson, Teknik- och Servicechef 
Ewa Nilsson, t.f.  Chef Bildning och arbete 
Sari Bengtsson, Utvecklingsstrateg 
Elisabet Edner, Ekonomichef 
Christin Johansson, Vård och omsorgschef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nämndsplan 
Kommunstyrelsens investeringsbudget 
Bilaga med indikatorer 
 
Samråd har skett med: 
Johan Olsson Swanstein, Kommunstyrelsens ordförande 
Charlotte Rosenlund Sjövall, Kommundirektör 
Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef 
Jan Bernhardsson, Teknik- och Servicechef 
Ewa Nilsson, T.f. Chef Bildning och Arbete 
Christin Johansson, Vård och omsorgschef 
Lena Täringskog, chef Individ- och familjeomsorg 
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1. Nämndens ordförande har ordet 
 

Vi har en resa att göra tillsammans. Samverkan och hållbarhet är viktiga ledord under den här re-
sans gång. För att klara uppdraget måste vi tänka mer långsiktigt och arbeta tillsammans med 
andra och fokusera på innehållet i det vi levererar till våra medborgare och företagare. 
 
Samverkan och en hållbar framtid 
Båstads kommun måste nu samla krafterna kring en hållbar utveckling. Kommunstyrelsen behö-
ver vara motorn och driva på så att vi gör rätt prioriteringar på både kort och lång sikt. Vi agerar 
genom att utöva vår tillsynsplikt gentemot våra nämnder och styrelser. Vi arbetar med vår mål-
stuktur och lednings- och kvalitetsarbete. 
När vi samverkar med näringslivet, våra föreningar och andra offentliga organisationer kan vi 
samla oss kring en samsyn och med det bidra till en stark utveckling av vår kommun. 
Under året är det viktigt att vi har fokus på att jobba vidare i vårt viktiga arbete med barn- och 
unga för att skapa de bästa förutsättningarna att klara sig i livet. Här följer vi arbetet med vår nya 
skolstruktur som ska ge de bästa förutsättningarna för en modern kunskapsskola. Båstads kom-
mun ska återställa förtroendet för vår socialtjänst samt ge goda förutsättningar för förvaltningen 
att klara uppdraget. Inom vård- och omsorg fortsätter resan med vårt nya boende Haga Park som 
är efterlängtat och andra insatser som bidrar till en god äldreomsorg. 
Vi kommer att arbeta nära vårt lokala näringsliv och noga följa utvecklingen på arbetsmarknaden 
för att säkerställa att fler får ett jobb att gå till. 
 
Vi måste tänka långsiktigt 
De ekonomiska utmaningarna i våra olika verksamheter, investeringsbehov, demografiska förut-
sättningar och minskad ökningstakt på våra intäkter ställer stora krav på alla i den kommunala 
organisationen men särskilt på oss som politiker. Vi ska möta dessa utmaningar genom att arbeta 
mer långsiktigt och effektivisera oss genom förändrat arbetssätt, samverkan med andra parter 
samt ny teknik. På så sätt har vi möjlighet till att skapa det engagemang och fokus som krävs för 
att frigöra medel för kommande satsningar och nödvändiga investeringar. 
 
Vi tar ansvar 
Från kommunstyrelsen sida är det tydligt att vi tar ansvar för att målen mäts på det vi som orga-
nisation levererar. För oss kommer 2021 bli ett spännande år präglat av arbete och utveckling av 
vårt målarbete och vår styrmodell. Dialogen inför budgetperioden 2021-2023 kommer att inten-
sifieras och prioriteras. 
 
 
 
 
Johan Olsson Swanstein(M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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2. Styrmodell för Båstads kommun 
 

 
 

 
 

 
 

 

2.1. Vision/ledstjärna 

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

 

Kommunens värdegrund/kärnvärden beskriver vårt förhållningssätt, agerande och beteende. 
Den ska genomsyra vår organisationskultur på alla plan.  Våra kärnvärden är: 
 

 Professionalism 
 Arbetsglädje 
 Respekt (ansvar, tydlighet, öppenhet) 

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

 

 
2.3. Ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning  

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

 

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

Målstyrning 
Målstyrning är politikernas verktyg för att styra verksamheten. Det är de förtroendevaldas upp-
gift att på övergripande nivå formulera mål som anger vad som ska levereras i form av tjänster till 
medborgarna. För att kunna följa upp måluppfyllelsen behövs mätbara resultatindikatorer. 

 
Kvalitetsstyrning 
 Kvalitetsstyrning utgår från de uppdrag som nämnderna har tilldelats av fullmäktige samt den 
lagstiftning som styr den aktuella verksamheten. Det är den kontinuerliga utvecklingen som sker i 
organisationen genom ständiga förbättringar av verksamheter. 
 
 
   2.4 .      Arbetsflöde: Planering – Uppföljning och analys – Åtgärder 

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

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

 

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

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

 
3. Syfte med nämndsplan 

 
Nämndsplanen visar hur nämnden bidrar till att uppfylla Kommunfullmäktigens inriktningsmål 
samt vilka områden nämnden kommer att prioritera under 2021.  Verksamhetsplanen visar även 
hur nämnden fördelar ut sina ekonomiska resurser. I samband med att nämnden beslutar om 
nämndsplan och budget beslutar den även om plan för intern kontroll. Nämndsplanen är en del av 
arbetsflödet enligt punkt 2.4. och är en del av planeringsfasen. 
 
Kommunallagens 6 kap. 6 § 
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som 
gäller för verksamheten. 
 

 
4. Nämndens organisation och ansvarsområden  

 
Det pågår en översyn av Båstads politiska organisation, vilket kan innebära förändringar i både 
den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen. 

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

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

Kommunens förhandlingsutskott ansvarar för kommunens lönerevision och är tillika pensions-
myndighet för förtroendevalda. Utskottet består av samma 5 ledamöter som sitter i KSAU. 
 
Socialutskottet 
Socialutskottet hanterar ärenden inom Individ och Familjeomsorg. Utskottet består av tre leda-
möter och tre ersättare som väljs av kommunstyrelsen. 
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Pensionärsråd 

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

Tillgänglighetsrådet är ett organ med uppgift att verka för att funktionshinderperspektiv beaktas 
i kommunens verksamheter, samt att vara referensorgan i de frågor som rör funktionsnedsatta. 
 
Kulturråd 

Rådets uppgifter är att medverka till att kulturperspektivet beaktas i kommunens verksamheter. 
Rådet ska ta upp och diskutera aktuella och framtida frågor inom kulturområdet i kommunen 
samt vara referensorgan i kommunala kulturfrågor. 
 
Ungdomsråd 

Ungdomsrådet ska medverka till att barn- och ungdomsperspektivet beaktas i kommunens verk-
samheter. Rådet ska ta upp och diskutera aktuella  och framtida frågor av vikt för barn och unga 
samt vara referensorgan i kommunala barn-och ungdomsfrågor. 
 
Kommunledningskontor 
 
Kommunledningskontoret består av: 

 kommundirektör 
 kommunikationsavdelningen med tillhörande kundcenterenhet 
 avdelningen för hållbar utveckling 
 kansliavdelningen 
 ekonomiavdelningen,  
 upphandlingsavdelningen 
 HR-avdelningen 
 IT-avdelningen 

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

Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt med intern och extern kommuni-
kation. Det inkluderar även PR och marknadsföring samt ansvar för den kommunikativa plattfor-
men, grafiska profilen, varumärket Båstads kommun, kommunens officiella webbplats, officiella 
sociala medier samt intranät. 
 
Kundcenterenheten 
Kundcenterenheten arbetar för att öka kundnöjdheten genom att förbättra tillgänglighet och 
bemötande mot kommuninvånare, besökare och företagare. 
 
Avdelningen för hållbar utveckling 

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

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

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

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

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

IT-avdelningen ansvarar för kommunens IT, stödjer verksamheten i att utveckla nya effektiva ar-
betsmetoder med hjälp av IT, ger användarstöd genom Helpdesk och IT-support samt skapar en 
stabil och säker IT-drift 
 
 
Teknik och service 
 
Kommunstyrelsens ansvarsområden inom Teknik och service är: 
 

 Mark- och exploateringsverksamhet 
 Park, gata & natur 
 Kommunens fastigheter på uppdrag av Båstadhem 
 Måltids-, lokalvårds-, kontorsservice- och fordonsverksamhet 
 Fritidsverksamhet 
 Räddningstjänst  
 Renhållningsverksamhet på uppdrag av NSR 
 VA-verksamhet på uppdrag av NSVA 

 
 
Mark- och exploateringsverksamhet samt projektledning 

Mark- och exploateringsverksamheten ansvarar för markförvärv, markanvisningar, mark- och ar-
rendefrågor, tomtförsäljning och beställningar av exploateringsuppdrag. Verksamheten är även 
en beställarkontakt gentemot samarbetspartner som sköter driften av hamnar. Projektledningen 
ansvarar för genomförandet av projekt avseende gator, allmän platsmark, gång.- och cykelvägar, 
klimatanpassning, mark och anläggning samt VA i samband med exploateringsprojekt 
 
Park, Gata & Natur 

Avdelningen sköter och underhåller kommunens skogar, naturområden, stränder, gator, parker, 
lekplatser och skol- och förskolegårdar. Verksamheten ansvarar också för upplåtelser av allmän 
plats och trafikplanering. 
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Fastigheter 

Fastighetsenheten arbetar med projektledning för byggnation och anpassningar av kommunens 
verksamhetslokaler. Verksamheten har också beställaruppdrag till Båstadhem som utför skötsel, 
drift och underhåll av kommunens fastigheter. 
 
 
Måltid, lokalvård, kontorsservice och fordonsskötsel 

Verksamheterna tillhandahåller service till andra verksamhetsområden inom kommunen. Mål-
tidsverksamheten tillhandahåller måltider till förskola, skola samt till vårdtagare inom hemvård 
och särskilt boende.  
Lokalvård utför städning av kommunens verksamhetslokaler. 
Kontorsservice ansvarar för posthantering, tryckeri och vaktmästeritjänster. 
Fordonsorganisation sköter och administrerar kommunens fordon. 
 
Fritid 

Avdelningen ansvarar för Malens utebassäng, föreningsstöd och –bidrag, idrottshallar, arrange-
mang och lovaktiviteter och skötsel av vandrings- och rekreationsleder. 
 
Räddningstjänst och säkerhetsverksamhet 

Räddningstjänsten utför förebyggande brandskydd med utbildning, övning och tillsyn, underhåll 
och skötsel av fordon och material samt genomför operativa räddningsinsatser. 
Verksamheten samverkar med andra räddningstjänster avseende sambands- och ledningsfunkt-
ioner. 
Säkerhetsverksamheten arbetar med krisberedskap och civilt försvar, vilket bland annat innebär 
risk- och sårbarhetsanalyser, krisplanering, övning och utbildning av krisledningsorganisationen 
samt samverkan med andra aktörer. 
 
Renhållningsverksamhet 

Beställarkontakt gentemot NSR som ansvarar för renhållningsverksamheten. 
 
VA-verksamhet 

Beställarkontakt gentemot NSVA som ansvarar för drift, underhåll och investeringar i kommu-
nens VA-anläggningar. 
 
 
Samhällsbyggnad  
 
Kommunstyrelsens ansvarsområden inom samhällsbyggnad: 
 
Planfrågor 

Geodata-verksamhet 
Infrastruktur och kommunikationer 
 
Verksamhetsområdet Samhällsbyggnad ansvarar för att främja en långsiktigt hållbar utveckling, 
för både nuvarande och kommande generationer, i vårt samhälle och omfattar kommunens 
plan-, miljö-, bygglov- och geodata- verksamhet samt bostadsanpassning. Ansvaret omfattar 
handläggning och myndighetsutövning samt information och service till allmänhet, företag och 
andra myndigheter. Samhällsbyggnads verksamhet är ansvarsmässigt uppdelat på kommunsty-
relsen och myndighetsnämnden 
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Planverksamheten 

Planverksamheten arbetar med fysisk planering samt infrastruktur och kommunikationer, dvs 
med framtagandet av strategiska och översiktliga planer samt handläggningen av kommunens 
detaljplaner. 
 
Geodataverksamheten 

Geodataverksamheten arbetar med framtagande av grundkartor och nybyggnadskartor. Ansvaret 
omfattar även uppdatering av kommunens kartdatabas och karttjänster samt bostads-, adress- 
och lägenhetsregister 
 
 
Bildning och arbete  

 
Bildning och arbete består av: 
 

 Arbetsmarknadsenheten 
 Bibliotek 
 Fritidsgårdar 
 Kulturavdelning 
 Yrkeshögskola 
 Vuxenutbildning 

 
Bildning och arbete ska erbjuda aktiviteter och utbildning som gagnar den enskilde kommuninvå-
naren utifrån den situation som personen befinner sig i. Genom att samverka med olika aktörer 
kan verksamheten ställa om och rätta sig efter nya utmaningar på ett effektivt sätt och anpassas 
till omgivningens krav. 
 
Arbetsmarknadsenheten 

Syftet är att stödja den enskilde kommuninvånarens möjlighet till arbete. Enheten driver Kompe-
tenshubben som är en mötesplats för frågor som rör utbildning och arbete och kan hjälpa till att 
matcha arbetssökande till näringslivets behov.  
 
Biblioteken 

Biblioteken verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsför-
medling och fri åsiktsbildning, samt främjar litteraturens ställning och kulturell verksamhet. 
Biblioteken är naturliga mötesplatser som stimulerar till läs- och kulturupplevelser för alla åldrar. 
 
Fritidsgårdar 

Fritidsgårdar är en attraktiv plats för ungdomar mellan 13 och 18 år, där möten och aktiviteter i 
en drogfri miljö erbjuds. 
 
Kulturavdelningen 

Kulturavdelningen har det övergripande ansvaret att integrera kulturen i kommunens olika verk-
samheter. Avdelningen arbetar även med egna arrangemang samt kulturmiljö/minnesvård och 
konst i den offentliga miljön. Ansvarar för kulturbidragen till föreningar och organisationer. 
 
Akademi Båstad 

Vuxenutbildning och yrkeshögskola som erbjuder attraktiva långa och korta utbildningar på olika 
nivåer, utifrån den enskildes kompetensbehov och utifrån Bjäres och den närmaste regionens be-
hov av arbetskraft. Studie- och yrkesvägledning erbjuds till kommunens invånare som behöver 
vägledning i frågor som gäller utbildning och arbete. Lärcentrum finns. 
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Individ- och familjeomsorg  
 
Individ- och familjeomsorg består av: 
 
 Mottagningsenheten 
 Förebyggande enheten 
 Barn- och ungdomsenheten 
 Vuxenenheten och ekonomiskt bistånd 
 Verksamheter i samverkan med Familjen Helsingborg 
 
Mottagningsenheten 

Mottagningsenheten som är den första kontakten med individ- och familjeomsorg, hanterar alla 
inkommande ärenden. Det kan handla om orosanmälningar, ansökningar om stöd och hjälp gäl-
lande både barn och vuxna, ärenden gällande ekonomiskt bistånd samt rådgivande samtal 
 
Förebyggande enheten 

Förebyggande enheten arbetar med förebyggande insatser för att mer ingripande åtgärder kan 
undvikas.  
 
Barn- och ungdomsenheten 

Barn- och ungdomsenheten arbetar med ärenden enligt SoL samt lagen om vård av unga (LVU). I 
första hand ges insatser på hemmaplan och på frivillig grund. Ibland behövs placeringar utanför 
hemmet, exempelvis familjehem eller stödboende. 
 
Vuxenenheten och ekonomiskt bistånd 

Vuxenenheten arbetar med ärenden enligt SoL samt lagen om vård av missbrukare, LVM. Ären-
dena kan exempelvis vara relaterade till missbruk, samsjuklighet, relationskonflikter, våld i nära 
relationer, hedersvåld, spelberoende och suicid.  I första hand erbjuds stöd på hemmaplan, ibland 
krävs institutionsplaceringar. 
 

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

 
 

5. Utmaningar och förutsättningar inför 2021 
 

Planeringsförutsättningarna inför 2021 är exceptionella ur många perspektiv. Coronapandemin 
slog till under våren och verksamheten i kommuner fick ställa om i rekordfart. Efter nedgången 
under våren har ekonomin vänt uppåt, men prognosen är mycket osäker. 
 
Förutom pandemin har  Båstads kommun stora ekonomiska och därav verksamhetsmässiga ut-
maningar de kommande åren. En utmaning som delas av flertalet av Sveriges kommuner. Kon-
junkturen viker och som följd av det försämras arbetsmarknaden. Samtidigt ökar förväntningarna 
på välfärden. Överlag visar Båstads välfärdssektor goda resultat men genom den nu tuffa ekono-
miska situationen krävs effektivisering i verksamheterna och fokus på att hitta andra lösningar 
för att servicen ska kunna bibehållas.  
 

Våra största utmaningar är: 
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Arbetslösheten 
Skåne har sedan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Sverige. Båstad har legat lågt, men 
under 2020 har arbetslösheten ökat, delvis på grund av pandemin. Det är de unga och de utrikes-
födda som ligger högst. Snabba åtgärder, som utbildning via vuxenutbildning och stöd från ar-
betsmarknadsenheten behövs för att hindra utanförskap och ett ökat försörjningsstöd.  
 
Demografi 
Båstad kommun växer och särskilt inom åldersgrupperna 0-19 år och över 80 år. Tyvärr växer 
inte gruppen i arbetsför ålder, 20-64 år, i samma takt vilket medför en stor ekonomisk utmaning. 
Utvecklingen är densamma i hela Sverige, men särskilt tydlig i Båstads kommun.  
 
Investeringsbehov 
Kommunens tillväxt och ett eftersatt fastighetsunderhåll i vissa av våra fastigheter ökar behovet 
av investeringar. Särskilt stort är behovet av att investera i skolfastigheter på flera håll i kommu-
nen. För att sänka våra uppvärmningskostnader är nu behovet stort av att investera i energispa-
rande åtgärder.  
 
Behov av arbetskraft - kompetensförsörjning 
Konkurrensen om arbetskraften är stor inom flera yrkesområden men särskilt stor inom 
förskola, skola samt vård och omsorg.  Det blir allt svårare att hitta arbetskraft med rätt kompe-
tens och det blir allt svårare att ersätta de medarbetare som nu går i pension. Med anledning av 
detta är det viktigt med ökad sysselsättningsgrad/heltidstjänster. 
 
Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling involverar aktörer från alla sektorer - från den globala till den lokala nivån. Det 
handlar om en omställning till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Kommu-
ner har ett stort ansvar för att den önskvärda utvecklingen blir verklighet och bör därför vara ett 
föredöme inom sina respektive verksamheter. 
 
Ekonomi 
De senaste åren har Båstads kommun visat positivt ekonomiskt resultat men det är tack vare ex-
ploateringsintäkter medan verksamheterna gått med underskott.  Detta är inte hållbart, överskot-
tet behövs för att kunna finansiera markreserver och andra nyinvesteringar.  Vi behöver även 
minska våra skulder. Ränteläget är lågt just nu, men stiger räntorna, påverkas vår ekonomi nega-
tivt. Sveriges kommuner och regioner(SKR) gjorde under 2019 en analys av kommuns ekonomi 
för att utröna vilka utmaningar som kommunen står inför fram till 2025. Analysen visade på att 
de goda tiderna är förbi och att vi behöver arbeta på ett nytt sätt och vidta effektiviseringsåtgär-
der för att få ekonomin i balans. 
 
 

6. Planerade ändringar i verksamheten  
 

För att skapa en organisation och verksamhet som är ekonomiskt hållbar på lång sikt behövs det 
effektiviseringar. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att effektivisera verksamhetens kostnader 
motsvarande 2 %.för 2021.Utöver detta ges kommundirektören ett uppdrag om att hitta bespa-
ringar i kommunens verksamheter med 2,5 mkr. 
 

 

För närvarande pågår det arbete med följande möjliga effektiviseringar och omställningar: 
 

Bolagsstyrning 
En koncernstruktur med moderbolag  
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Organisationsändringar 
Under 2020 inleddes en revidering av den politiska organisationen, vilket kommer att påverka 
även förvaltningsorganisationen. Målet är att skapa en effektiv förvaltningsorganisation med tyd-
ligare ledning och styrning av samtliga verksamheter. 
 

Mellankommunala samarbeten 
Under 2020 har Båstads kommun inlett ett samarbete med Höganäs kommun om samarbete med 
olika tjänster, exempelvis kommunjurist. Avsikten är att ytterligare fördjupa samarbetet för att på 
sikt öka kompetensen och minska kostnaderna. 
 

Ledningsgruppens arbete kommer nu tydligare att inriktas på uppföljning av verksamheternas 

resultat såväl kvalitativt som ekonomiskt. Därtill kommer arbetet långsiktigt att få en annan in-

riktning som innebär att vi måste tänka nytt; använda ny teknik, samarbeta med exempelvis ci-

vilsamhället, andra kommuner och våra företagare. Syftet är att kunna bibehålla den kommu-

nala servicen, men till en lägre kostnad. 
 

 

7. Kommunfullmäktiges Inriktningsmål  
 

 
Den 19 juni 2019 har Båstads kommunfullmäktige beslutat om 9 inriktningsmål fördelade på fyra 
fokusområden som kommer att gälla under hela mandatperioden. 
 
Fokusområde Medborgaren: 

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

 
Mål 4:   Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité – jämlikt, tillgängligt och ef-
ter den enskildes behov 
 
Fokusområde Hållbar samhällsutveckling: 

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

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

 
Mål 9:   Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett effek-
tivt resursutnyttjande 
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8. Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling  
 
Av kommunfullmäktiges prioriteringar i årets rambudget ingår följande i kommunstyrelsens 
verksamhetsområde: 

 
Barn, ungdomar, kultur, bibliotek och fritid  
Kulturskolan, fritidsanläggningarna och fritidsgårdarna är en viktig del för många i vardagen. 
Vi värnar dessa verksamheter då vi vet att de har en förebyggande effekt. Våra bibliotek ska även i 
fortsättningen vara naturliga mötesplatser för alla åldersgrupper. 
 
Arbetsmarknad  
Arbetsmarknadsenheten är viktig för sysselsättning och ökad självförsörjning. 
 
Miljö  
Miljöprogrammets intentioner och mål skall vara en integrerad del i förvaltningens arbete och i 
vårt beslutsfattande. Vid om- till- och nybyggnation används certifieringen Silver för friska och 
energieffektiva byggnader. Vi satsar också på klimatåtgärder, exempelvis mot stranderosion. 
 
Strategisk fysisk planering 
Samhällsbyggnad 
Genom att konsekvent följa de strategiska riktlinjerna i översiktsplanen sker den huvudsakliga 
bebyggelseutvecklingen för bostäder och verksamheter i goda kollektivtrafiklägen och med god 
hushållning av jord- och skogsmark samt värnande av våra värdefulla natur- och kulturmiljöer. 
Under 2021 kommer en fördjupad översiktsplan för Torekov att arbetas fram. Planering för att 
möta klimatförändringarnas påverkan på våra olika vattenfrågor är viktig för att uppnå en hållbar 
utveckling av den bebyggda miljön. 
Teknik och Service 
Genom god strategisk planering ska kommunens fastigheter, gator, parker, VA-ledningar och 
andra tekniska anläggningar vidmakthållas och utvecklas i takt med övrig utveckling i kommu-
nen. Kommunmedborgarnas krav på god kvalitet till en rimlig kostnad ska tillgodoses. Insatser 
inom kommunal infrastruktur ska bidra till en god livsmiljö som är långsiktigt hållbar ur såväl 
ekologisk som ekonomisk synpunkt. 
Den långsiktiga satsningen på vatten, avlopp och dagvatten för kommunens södra sida har påbör-
jats och beräknas vara genomförd under 2022. 
 
 
Attraktiv arbetsgivare  
En ökad satsning på digitalisering öppnar för en effektivare verksamhet och bättre kvalitet samt 
bättre arbetsmiljö för medarbetarna. 
Vi fortsätter implementera Heltidsresan för ett hållbart arbetsliv, ökad jämställdhet och attraktiva 
tjänster. 
För ökad attraktivitet satsar vi på utbildningsinsatser inom vård och omsorg. 
Lönesatsningar sker på yrkesgrupper som är viktiga för att uppnå verksamhetens framtida kom-
petensförsörjning. 
Strategiska hälsofrämjande insatser genomförs för ökad hälsa och lägre sjukfrånvaro och ett håll-
bart arbetsliv. 
 
Näringsliv 
Framtagande av näringslivsstrategi sker i samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Det 
lokala näringslivet är en nyckelgrupp i arbetet. 



 15 (19) 

Den nyinrättade företagslotsen ska underlätta nyetableringar och effektivare myndighetsutöv-
ning. 
 
Motverka ofrivillig ensamhet  
Arbetet fortsätter tillsammans med föreningslivet, det lokala näringslivet, volontärerna, frivillig-
organisationerna och kommunen. 
 
Totalförsvarsuppbyggnad och krisberedskap 
De nationella kraven på kommunernas deltagande i totalförsvarsuppbyggnaden ska uppnås. Kris-
beredskapsarbetet ska stärkas ytterligare. 
 
Ny extern webbplats  
Webbplatsen behöver moderniseras för att möta våra medborgare på ett enklare och tydligare 
sätt och för att öka tillgängligheten och det digitala serviceutbudet. 
 
Individ och familjeomsorg 
IFO fortsätter det aktiva arbetet med genomföra sin beslutade handlingsplan, som togs fram i 
samband med inspektionen för vård och omsorg, IVO samt granskning av revisionen. 
Fokus ska vara på det förebyggande arbetet 
 
 

8.1 Nämndsmål/effektmål 

 
Kommunstyrelsen tar till sig och följer upp samtliga kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
För några inriktningsmål har kommunstyrelsen satt upp egna nämndsmål. 
Kommunfullmäktiges indikatorer/nyckeltal kompletteras med ett antal egna mätvärden.  
 
 
Mål 1:   Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 
 
Kommunstyrelsens bidrag:  

- Fortsatt satsning på fritidsanläggningarna, ungdomsgårdarna samt biblioteken. 
- Förstärkt krisberedskap samt totalförsvarsuppbyggnad. 
- Ren, tillgänglig och trygg utomhusmiljö, god trafiksäkerhet, en väl fungerande infrastruk-

tur och bra kommunikationer 
- Hög beredskap för utbyggnad av bostads- och verksamhetsmark 
 

 
 
Mål 2:   Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad 
 
Kommunstyrelsens bidrag:  

- En ökad satsning på digitalisering för en bättre kvalitet och effektivare verksamhet. Ge-
nom en modernisering av vår externa webbplats kan vi öka tillgängligheten och det digi-
tala serviceutbudet. 

 
Nämndsmål: En professionell och serviceinriktad kundservice  
 
 
Mål 3:   Båstads kommun erbjuder  bra och likvärdiga skolor och en trygg stimulerande 
miljö för barn och vuxna 
 
Kommunstyrelsens bidrag:  

- Stöd i digitaliseringsarbetet 
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- God arkitektur, en god utemiljö samt välanpassade verksamhetslokaler 
- Goda, säkra och näringsriktiga måltider 
- Klimatsmarta menyer i förskola och skola 

 
 

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

- Ändamålsenliga, tillgängliga och effektivt använda lokaler, som erbjuder god miljö att vis-
tas i. 

- God, säker, näringsriktig och enhetlig måltid 
 
Kommunstyrelsens/socialutskottets bidrag: 
Socialtjänstens service och stöd ska medverka till att den enskilde så långt som möjligt, ges förut-
sättningar att själv ta ansvar för sitt liv 

- Barn, unga och familjer får rätt stöd i rätt tid och i rätt omfattning 
- Utredningstiden ska inte överstiga lagens krav i antal dagar 
- Förhandsbedömningar sker inom 14 dagar 

 
 
Mål 5:   I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 
 
Kommunstyrelsens/socialutskottets bidrag: 

- Antalet vuxna biståndstagare med långvarigt biståndsberoende ska minska 
- Kortare väntetid för beslut om försörjningsstöd 
- Vuxna med missbruksproblem få stöd över tid 
- Kortare utredningstid för vuxna med missbruksproblem 
- Välfungerande samarbete mellan verksamheterna inom skolan, individ- och familje-

omsorgen och arbetsmarknadsenheten med fokus på förebyggande åtgärder. 
- Välfungerande samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen 
- Ökat antal praktikplatser inom kommunens verksamheter 

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

- Etablera en kultur av dialog och samarbete mellan kommunen och företag samt företag 
emellan 

- Service till företag – en väg in 
- God fysisk planering för företagsetablering samt för utveckling av befintliga företag 
- Kompetensförsörjning 

 
Nämndsmål: Företagsamheten ska ligga på en fortsatt hög nivå. 
 
 
Mål 7:   Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett 
hållbart samhälle. 
 
Kommunstyrelsens bidrag:  

- Minskad energianvändning i lokaler, gatubelysning och transporter 
- Minskat matsvinn 
- Bevarad ekonomisk mångfald och utveckling av ekosystemtjänster 
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- Miljöprogrammets intentioner och mål integreras i verksamheternas arbete 
- Nya lokaler uppfyller kraven för certifiering Miljöbyggnad Silver för friska och energief-

fektiva byggnader. 
- Fördjupad översiktsplan för Torekov klar under 2021 

 
 
Mål 8:   Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 
 
Kommunstyrelsens bidrag: 

- Bra stöd inom hela HR-området 
- Kompetenshöjande insatser för alla medarbetare 
- Modernisering av våra digitala system och verktyg 

 
Nämndsmål: Verksamheterna inom KS erbjuder attraktiva heltidsanställningar 

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

- Effektiv organisering av nämndens verksamhetsområden 
- Förbättrade inköpsprocesser 

 
Nämndsmål: Effektiv offentlig upphandling och avtalstrohet 

 
Bilaga: arbetsblad med indikatorer 

 
8.2. Uppdrag 
 
Kommunstyrelsen har fått ett antal uppdrag att arbeta med under 2021. Uppdragen i korthet: 
 

 Kommunstyrelsen ska se över alternativa sätt att organisera verksamheten kring strate-
giska och operativa IT-frågor. 

 Ta fram riktlinjer för en lokalbank 
 Identifiera områden där kostnaderna skiljer sig från jämförbara kommuner och riket med 

syftet att ta föreslå åtgärder för långsiktiga, hållbara effektiviseringar 
 Se över pengsystemen (i samarbete med vård- och omsorgsnämnden samt utbildnings-

nämnden) 
 Genomlysning av hemvården (i samarbete med vård- och omsorgsnämnden) 
 Utformning av framtidens räddningstjänst. 

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

 
9. Ekonomisk översikt  
 

9.1 Ramförändringar från Kommunfullmäktige 
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Ramförändringar från KF     

 (tkr) 
Bokslut Budget Budget Förändring 

2019 2020 2021 2020-2021 

Kommunstyrelsen -197 506 -187 496 -191 892 -4 398 

- Varav förändring Löneökningar    -2 665  

- Varav förändring ramväxling/tekniska ju-
steringar 

  4 583  

- Varav omprioritering och effektivisering   5 876  

- Varav övriga tillskott   -12 192  

 

 

9.2 Beskrivning av föreslagna effektiviseringar och omprioriteringar 
 
Kommunstyrelsen- Bildning och arbete 
Resor till konferenser och möten kommer att kunna effektiviseras med digitala möten, vilket ge-
nererar en besparing på 145 tkr övergripande. Genom att öka antalet studerande vid yrkeshög-
skolan och yrkesvux, kan de statliga intäkterna öka, ca 300 tkr. Detta är möjligt då fler personer är 
arbetslösa eller permitterade och behöver kompetensutveckling. Kommuncaféet och Café Biblios 
kommer att öka intäkterna genom prishöjningar, detta ger en intäktsökning på totalt 100 tkr. Ge-
nom omorganisation och effektivisering vid kulturavdelningen, biblioteket, vuxenutbildningen, 
arbetsmarknadsenheten och fritidsgårdarna kan en besparing göras på 475 tkr.  
 
Kommunstyrelsen- Kommunledningskontoret 
Konferenser, resor och möten kommer att effektiviseras genom digital omställning vilket ger en 
besparingsmöjlighet. Omorganisering av kommunledningskontoret kommer att ge en kostnads-
besparing bland annat genom borttagandet av deltidstjänsten för en biträdande kommundirektör.  
Kommundirektören har utöver nämnda effektiviseringar fått ett uppdrag att hitta effektivise-
ringsmöjligheter i kommunens verksamheter med 2,5 mkr. 
 
Kommunstyrelsen- Samhällsbyggnad 
Besparingen 52 tkr på Samhällsbyggnad hanteras genom att fortbildningsinsatser genomförs mer 
digitalt och därmed till lägre kostnader. 
 
 
 
 
Kommunstyrelsen- Teknik och service 
Utföra mattransporter i egen regi. 

Besparingen innebär att transporter av mat utförs av Teknik och Service istället för en upphand-

lad tjänst. Transporterna sker dagligen för att distribuerar ut mat för måltider inom förskola, 

skola och äldreomsorg. För uppdraget behövs två fordon och att upprätta ett hyrbilsavtal. Trans-

porterna kommer att köras av medarbetare inom Teknik och Service vilket innebär att arbetsupp-

gifter inom fastighets-, fritids- och parkavdelningen kommer att omfördelas med konsekvensen 

minskad service.  

Översyn av räddningspersonal i beredskap 

Översyn av deltidsorganisation i samband med utredningsuppdrag framtida Räddningtjänst. 

Kommunvärdar som arbetsmarknadsåtgärd. 

Besparingen innebär att funktionen kommunvärdar som idag utförs av säsongsanställd personal 

utförs istället av personal som finansieras som arbetsmarknadsåtgärd. Funktionen är viktig att 

upprätthålla då den är avgörande för att upprätthålla en god standard gällande renhållning på of-

fentlig plats, under sommarmånaderna då många besökare kommer till Båstad. 
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Förändring av kommunens bilpool. 

Besparingen innebär att kommunens bilpool minskar från 5 till 4 bilar. Bedömningen är att tillsvi-

dare kommer det för personalen vara ett minskat behov av resor i tjänsten. 

Kommunstyrelsen- Vård och omsorg – Individ och familj 
De tillskott som individ och familjeomsorgen fått inför år 2021 gällande personalförstärkningar 
och placeringar innebär ändå att organisationen måste fortsätta med sitt påbörjade effektivise-
ringsarbete. Flera tjänster har tidigare finansierats med intäkter från Migrationsverket där intäk-
terna fortsätter att minska. Hela organisationen ser över samtliga kostnader och det råder stor 
återhållsamhet. 

 
 

9.3 Sammanställning driftsbudget 
 

Driftbudget     

 Bokslut Budget Budget Förändring 

(tkr) 2019 2020* 2021 2020-2021 

Kommunstyrelsen -2 858 -2 762 -2 766 -4 

Bildning och arbete -32 069 -32 068 -31 424 644 

Kommunledningskontoret -51 416 -53 256 -48 047 5 209 

Samhällsbyggnad -2 106 -3 144 -3 949 -806 

Teknik och Service -58 046 -59 979 -58 247 1 731 

Vård och omsorg - Individ och familj -51 011 -36 287 -47 459 -11 172 

Summa -197 506 -187 496 -191 892 -4 398 

* Budget vid T2      

 

 

 

9.4 Sammanställning investeringsbudget 
 
Se bilaga 

                                                           

 



nämndsplan/indikatorer
kommunstyrelsen 2021

torsdag den 19 november 2020



Förklaringar:

• nyckeltal på grå bottenfärg är KF:s och KS:s 
nyckeltal/mättal

• nyckeltal på rosa bottenfärg är KS:s egna, kompletterande 
nyckeltal  

• Kommunstyrelsens sociala utskott fokuserar på KF-mål 
4,5,8 och 9

• nyckeltal vi följer upp är kopplade till 12 av FN:s 17 
globala mål för hållbar utveckling.

• En röd pil  = negativ utveckling, oavsett om pilen pekar 
upp- eller neråt

• En grön pil = positiv utveckling

torsdag den 19 november 2020



4 nämndsmål – ett per fokusområde

1. Medborgaren:

Nämndsmål: 

Professionell och serviceinriktad kundcenter 

2. Hållbar samhällsutveckling: 

Nämndsmål:

Företagsamheten i kommunen ska ligga på fortsatt hög 
nivå

torsdag den 19 november 2020



4 nämndsmål – ett per fokusområde

3. Medarbetaren:

Nämndsmål: Verksamheterna inom KS erbjuder 
attraktiva heltidsanställningar. 

4. Hållbar ekonomi: 

Nämndsmål: Effektiv offentlig upphandling och 
avtalstrohet

torsdag den 19 november 2020



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

torsdag den 19 november 2020

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde alla
kommuner

värde 
kommun-
gruppen

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättni
ng eller 
målvärde

Nöjd-regionindex för hur invånarna bedömer Båstads 
kommun som en plats att leva och bo på. SCB:s 
medborgarundersökning,
(U00402) 64 59 60 2019 70
Nöjd-inflytande-index för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter 
och beslut i Båstads kommun. SCB:s
medborgarundersökning, (U00408) 38 39 38 2019 48

SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U07451) 71 73 73 2019 76
Nöjd medborgarindex - kultur (U09401) SCB: s 
medborgarundersökning 62 61 56 2019 66
Nöjd-regionindex
fritidsaktiviteter(medborgarundersökningen)
(U09408) SCB:s medborgarundersökning

65 59 57 2019 67
Nöjd-medborgarindex bibliotek (U09407) SCB:s 
medborgarundersökning 77 76 73 2019 77

I Båstads kommun finns det mesta för de flesta: människor, upplevelser, arbete, kultur, idrott, kapital, nya idéer, 
entreprenörskap, utbildning, natur, ren luft och rent vatten. 
Med andra ord – ett bättre sätt att leva
Kommunstyrelsens bidrag:
- Fortsatt satsning på kulturskolan, fritidsanläggningarna, ungdomsgårdarna samt    biblioteken.
- Förstärkt krisberedskapsarbete samt totalförsvarsuppbyggnad.
- Ren, tillgänglig och trygg utomhusmiljö, god trafiksäkerhet, en väl fungerande infrastruktur och bra kommunikationer
- Hög beredskap för utbyggnad av bostads- och verksamhetsmark

Indikatorer KS 
(utöver ovanstående)

Indikatorer
KF och KS



Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell 
och serviceinriktad

torsdag den 19 november 2020

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde  alla
kommuner

värde 
kommun-
grupp

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättnin
g eller 
målvärde

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Hur ser medborgarna i 
Båstads kommun på kommunens verksamheter? SCB:s 
medborgarundersökning, (U00401) 51 53 50 2019 62
Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via 
e-post och får svar inom en dag (%), KKIK, (U00442) 85 84 86 2019 80
Andel som tar kontakt via telefon och får direkt svar 
(inom 60 sekunder) på en enkel fråga (%) KKIK (U00413) 67 56 66 2019 62
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av 
maxpoäng (%) KKIK (U00486) 94 88 88 2019 90

En välkomnande attityd är en del av Bjäres attraktionskraft. Detta ska genomsyra vårt arbete, både som politiker och 
medarbetare i vår kommun. Vi ska vara serviceinriktade, ha ett gott bemötande, utveckla vår kompetens och vara tydliga om 
vårt kommunala ansvar.
Kommunstyrelsens bidrag:
- En ökad satsning på digitalisering öppnar för en effektivare verksamhet och bättre kvalitet. Genom en modernisering av 

vår externa webbplats kan vi öka tillgängligheten och det digitala serviceutbudet.

Nämndsmål: Professionell och serviceinriktad kundservice 

Indikatorer
KF och KS



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

torsdag den 19 november 2020

. 

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde 
alla kom.

Värde
Kommun-
grupp

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller målvärde

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) (N15428) SCB, skolverket, KKIK 87,1 84,6 88,6 2020 89
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, 
andel (%) (N15557) skolinspektionen 86,8 88 87 2018 89
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) (N17457) SCB 65,2 70,5 68,4 2019 83
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, 
hemkommun, (N17500) SCB och skolverket 15,3 14,2 14,2 2019 15
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare 
två år tidigare, andel (%)(N18409) SCB

53 45 41 2019 55

Utemiljö per barn är högre än Boverkets 
rekommendationer (m2/barn) egen mätning 30

Det är av vikt att vi under mandatperioden får en långsiktig och hållbar skolorganisation på plats. Det gäller såväl 
lokaler som verksamhet och styrformer. Vi satsar på färre enheter med bra lokaler och utemiljöer som är trygga och 
stimulerande. Tidiga insatser är viktiga. Vi satsar på Barnhälsoteam för att säkerställa att alla barn, men speciellt för 
barn med behov av särskilt stöd, får de insatser de behöver.
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla duktiga pedagoger. 
Övrigt:
Livslångt lärande, bra arbetsmiljö, behålla bra skolresultat
Kommunstyrelsens bidrag:
- Stöd i digitaliseringsarbetet
- God arkitektur, en god utemiljö samt välanpassade undervisningslokaler
- God, säker och näringsriktig måltid
- Klimatsmarta menyer i förskola och skola Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Skol- och utbildningsprogram 2014-2021 för Båstads kommun

Indikatorer
KF och KS

Indikatorer KS 
(utöver ovanstående)



torsdag den 19 november 2020

. 

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde alla
kommuner

värde 
kommun-
grupp

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, 
helhetssyn
Andel nöjda (%) (U23471) KKIK, Socialstyrelsen 86 81 85 2020 85
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal /100 000 
(U20462)Patientregistret, Socialstyrelsen 2 223 3 109 3 071 2018 2 200
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-helhetssyn, 
andel nöjda (%) (U21468) KKIK Socialstyrelsen 88 90 92 2020 85
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS- brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U28532) SKL:s 
undersökning anpassat till personer m. 
funktionsnedsättning 89 73 78 2019 85
Brukarbedömning boendestöd SOL-Brukaren får 
bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U26420) (SKL) 93 83 80 2019 85

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

Utvecklingen av omsorgen ska ske utifrån den enskildes behov och önskemål med målet att skapa 
välbefinnande. Kvalitetsarbetet i vård och omsorg ska stärkas och utvecklas. Vi erbjuder en jämlik vård och 
omsorg och välfärdstjänster med god kvalité och tillgänglighet. Vi ska planera med framförhållning och 
framsynthet. Vi strävar efter att skapa naturliga mötesplatser i våra tätorter för såväl ung som gammal. 
Övrigt:
Rikt utbud av aktiviteter, kontinuitet, ta vara på det friska, trygghet, olika boendeformer, attraktiv arbetsgivare 
med bra arbetsmiljö
Kommunstyrelsens bidrag:
- Ändamålsenliga, tillgängliga och effektivt använda lokaler, som erbjuder god miljö att vistas i
- God, säker, näringsriktig och enhetlig måltid

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Vård- och omsorgsprogram

Indikatorer
KF och KS



torsdag den 19 november 2020

. 

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde alla
kommuner

värde 
kommun-
gruppen

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel (%) (U33461) 79 75 77 2018
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats, andel (%) (U33400) 74 75 82 2018
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till 
avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, 
medelvärde. (U33401) 152 102 97 2020
Förhandsbedömningar, tid, antal dagar (egen 
undersökning) 14
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt-
helhetssyn, andel (%) (U30452) - 84 88 2019 85

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

Kommunstyrelsens/Sociala utskottets bidrag:
Socialtjänstens service och stöd ska medverka till att invånaren så långt som möjligt, ges förutsättningar att själv 
ta ansvar för sitt liv
- Barn, unga och familjer får rätt stöd i rätt tid och i rätt omfattning
- Utredningstiden ska inte överstiga lagens krav  i antal dagar
- Förhandsbedömningar sker inom 14 dagar

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Vård- och omsorgsprogram

Indikatorer KS/
sociala utskottet



Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande
Kommunstyrelsens/Sociala utskottets bidrag:
Individ- och familjeomsorgen medverkar till en social hållbarhet genom att arbeta inkluderande och jämlikt och tillgodoser de 
grundläggande mänskliga behoven

- Antalet vuxna biståndstagare med långvarigt biståndsberoende ska minska
- Kortare väntetid för beslut om försörjningsstöd
- Vuxna med missbruksproblem får stöd över tid
- Kortare utredningstid för vuxna med missbruksproblem
- Välfungerande samarbete mellan verksamheterna inom skolan, individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten med      
fokus på förebyggande åtgärder
- Välfungerande samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen
- Ökat antal praktikplatser inom kommunens verksamheter

torsdag den 19 november 2020

Indikatorer:
senaste värde 
och trend

värde alla
kommuner

värde 
kommun-
grupp

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen (%)
(N00955) Arbetsförmedlingen 3,1 3,8 2,5 2020 2,3
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera,
Andel (%)(N00973)SCB 32 35 40 2019 58
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen 
(N31816)Socialstyrelsen mm. 0,6 1 0,6 2019 0,5
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, andel (%) 
(N17434) SCB och Skolverket

79,6 79,9 75,4 2018 82

Koppling till Agenda 2030:

Indikatorer
KF och KS



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

torsdag den 19 november 2020

. 
För att långsiktigt klara välfärden i Båstads kommun kommer vi att arbeta för att förbättra 
förutsättningarna för företagande och entreprenörskap i vår kommun. I samverkan med Båstad Turism 
och Näringsliv finner vi former för ökad dialog med företagarna och för ökad förståelse för varandras 
möjligheter och utmaningar. I nära samarbete mellan kommun, region, idéburna sektorn, akademi och 
vårt lokala näringsliv finna nya samarbetsformer för bättre användande av våra gemensamma resurser. 
Dessutom lägga grunden till smidig myndighetsutövning och ökad beredskap för verksamhetsmark. 
Båstads kommuns attraktiva läge i Västsverige som boende- och verksamhets ort ska vi ta till vara genom 
att ha hög planberedskap av byggbara markområden för åretruntboende och företagsetableringar. 
Kommunstyrelsens bidrag:
Kommunstyrelsen ska tillsammans med det lokala näringslivet fokusera på följande områden:
- Etablera en kultur av dialog och samarbete mellan kommunen och företag samt företag emellan
- Service till företag – en väg in
- God fysisk planering för företagsetablering samt för utveckling av befintliga företag
- Kompetensförsörjning

Nämndsmål: Företagsamheten ska ligga på en fortsatt hög nivå

Indikatorer:
senaste 
värde och 
trend

värde alla
kommuner

värde kommun-
grupp

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Företagsklimatet enl. ÖJ(Insikt) totalt NKI, (U07451) 71 73 73 2019 75
Företagsklimatet i kommunen, sammanfattande 
omdöme (enkät) Svenskt Näringsliv 3,4 3,4 2020 4
Andel företagsamma personer av befolkningen,16-74 år 
(%) Svenskt Näringsliv, UC 22,2 12,5 2020 22
Det ska finnas minst 15 000 m2 ledig tomtmark planlagd 
för verksamheter, Ja/Nej

Ja - - 2019 Ja

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Kommunens näringslivspolicy samt näringslivsstrategi

Indikatorer
KF och KS



Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och 
arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle

torsdag den 19 november 2020

Indikatorer/nyckeltal:
senaste värde 
och trend

värde alla 
kommuner

värde 
kommun-
gruppen

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättning 
eller 
målvärde

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (U07801) Avfall 
Sverige

531 503 569 2019 500
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel 
(%) (U07514) Ekomatcentrum 21 30 28 2019 35
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (U00437)
Miljöfordons Sverige, KKIK 42,1 34,5 18,4 2019 50

Skyddad natur totalt, andel (%) (N85054) SCB 9,7     6,4 11,7 2018 9,7
Förslag till FÖP för Torekov godkänt för samråd, ja/nej Ja

Vår nya Översiktsplan kommer under mandatperioden att vara ett viktigt dokument för styrning och utveckling av vår 
kommun. Här pekar vi ut våra omistliga naturvärden/områden som ska bevaras för framtiden samtidigt som vi är 
tydliga med var vi vill se byggnation för boende och verksamheter. 
Vi tar fram en klimatanpassningsplan för att prioritera vilka insatser som ska göras, t ex förebygga stranderosion. VA-
nätet kommer att byggas ut och reinvesteringar i befintlig VA-struktur kommer att öka. Viktiga kommunala beslut ska 
innehålla miljökonsekvensutredning. Insatser för att göra oss alla mera medvetna om att vi måste leva mera hållbart 
både socialt, ekologiskt och ekonomiskt kommer att utvecklas under mandatperioden. 
Övrigt: Skapa förutsättningar för att öka resandet med kollektivtrafik, skapa miljömedvetenhet, återvinning/återbruk, 
sparsamhet i energiförbrukning.
Kommunstyrelsens bidrag:
- Minskad energianvändning i lokaler, gatubelysning och transporter
- Minskat matsvinn
- Bevarad ekonomisk mångfald och utveckling av ekosystemtjänster
- Miljöprogrammets intentioner och mål ska vara en integrerad del i verksamheternas arbete.
- Certifieringen silver för friska och energieffektiva byggnader används vid om- och tillbyggnader
- Fördjupad översiktsplan för Torekov klar under 2021

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Miljö- och Energiprogram, Regional Avfallsplan, Översiktsplan

Indikatorer
KF och KS

Indikator KS



Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats

torsdag den 19 november 2020

Indikatorer:
senaste 
värde och 
trend

värde alla
kommuner

värde 
kommun-
grupp

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättnin
g eller 
målvärde

Medarbetarengagemang(HME)totalt kommunen-
Totalindex (U00200)egen undersökning 78 79 78 2019 80

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, 
andel(%)SKL:s personal- och lönestatistik 
(novemberstatistiken) (N00206) 56 75 65 2019 56

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)(egna 
uppgifter i ÅR)(N00090) 5,5 6,5 6,7 2019 5,2
Personalomsättning (avgångna) (%)(N00216) 
novemberstatistik 12 11 12 2019 10
Uppföljning av ovanstående nyckeltal på nämndsnivå

Kommunens personal är vår viktigaste resurs. Vi kommer genom dialog klargöra politikens 
roll och våra medarbetares roll för att skapa tydlighet, effektivitet och arbetsro. Vi är 
varandras arbetsmiljö och vi vinnlägger oss om att skapa bra förutsättningar för att 
rekrytera och behålla vår personal, bland annat att ge resurser för att införa ”rätt till heltid”.
Övrigt: Bra lönesättning, medbestämmande/inflytande, friskvård, tillit, ledarskap, 
kompetensutveckling, ändamålsenliga lokaler
Kommunstyrelsens bidrag:
- Bra stöd inom hela HR-området
- Kompetenshöjande insatser för alla medarbetare
- Modernisering av våra digitala system och verktyg

Nämndsmål: Verksamheterna inom KS erbjuder attraktiva heltidsanställningar

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: Personalpolitiska programmet

Indikatorer
KF och KS



Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning
och ett effektivt resursutnyttjande
De senaste åren har Båstad visat positivt ekonomiskt resultat, men det är tack vare exploateringsintäkter, medan verksamheterna gått med 
underskott. Sveriges kommuner och regioner (SKR) gjorde under 2019 en analys av kommunens ekonomi för att utröna vilka utmaningar som 
kommunen står för inför 2025. Analysen visade att de goda tiderna är förbi och att vi behöver arbeta på ett nytt sätt och vidta effektiviserings-
åtgärder för att få ekonomin i balans.

torsdag den 19 november 2020

Indikatorer:%
senaste 
värde och 
trend

värde alla 
kommuner

värde 
kommun
grupp

Senaste 
mätning 
(år)

Målsättnin
g eller 
målvärde

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2,6 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Att uppnås 
under mandatperioden 0,5 % 1,4 % 0 % 2019 2% (2,6%)
Investeringar (exkl.VA-investeringar) ska finansieras till 
50 procent med skattemedel. Att uppnås under 
mandatperioden. 46 % 66,9% 2019 50 %
Soliditet procent 37% 46% 48% 2019

Koppling till Agenda 2030:

Styrdokument: budget

Kommunstyrelsens bidrag:
- Effektiv organisering av nämndens verksamhetsområden
- Förbättrade inköpsprocesser

Nämndsmål: effektiv offentlig upphandling och avtalstrohet

Indikatorer
KF och KS



Investeringar Kommunsstyrelsen 2019-2025

Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

KOMMUNLEDNINGSKONTOR
Inventarier kommunhuset och IT-utrustning för kommunen* 3 536 5 000 5 640 5 640 5 640 5 640
Mailsystem 1 000
Uppgradering av office programvaran 1 000
SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR 3 135 3 536 7 000 5 640 5 640 5 640 5 640

TEKNIK & SERVICE
Skattefinansierad verksamhet

Inventarier 650 900 900 900 900 900
Fordon 500 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
Ramar gata, park, GC-vägar 4 700 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Trygghetsåtgärder gångtunnel Lyckantorget 300 1 000 1 000
Cykelgarage vid Båstads och Förslövs jvstn 700
GC-väg Banvallen 4 000
Banvallen etapp 3, GC-bro Bokesliden mm 4 000
GC-Väg Östra-Karup Hasslöv 3 000
Gångbro över  Örebäcken vid Öresjön 1 000
Båstad station utökad parkeringsplats och tillgänglighetsåtg. 2 000 1 000
Gata och parkering till Förslöv IP 3 500
Lejontrappan** 3 000
Temalekplatser 2 000
Alléplantering Inre kustvägen 800 800
Offentlig toalett Kattviks hamn 600
Bryggor Torekov 5 900
Restaurering och förlängning av badbrygga Skansenbadet 1 500 1 500

Fastighet

Ram reinvestering säkerhetsåtgärder mm 6 082 9 670 9 740 9 630 9 630 9 630
Ram fritid 400 900 500 500 500 500
Om- tillbyggnad Förslövs skola F-6 90 000 21 000
Ombyggnation Bjäredalen 2 000
Om- tillbyggnad Västra Karups skola F-6 och förskola 6 012 51 000 76 000
Om- tillbyggnad Fiskebyns förskola Torekov 20 000
Om- tillbyggnad F-9 Strandängskolan 500 45 000 35 000
Om- tillbyggnad Östra Karups skola 15 000
Räddningsstation Båstad*** 0 0
Nytt vårdboende*** 0
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 75 127 120 544 104 670 104 540 108 530 65 930 24 930
*Omfattning enligt beslut inom digitaliseringsarbetet och utredning

** Utredning omfattning och alternativ finansiering.

*** Utredning alternativt fastighetsägande och inhyrning.

TEKNIK & SERVICE
(Medfinansiering statlig infrastruktursatsning)

Köpmansgatan upprustning 10 000
GC-väg Västra Karup-Grevie 6 000
(medfin. statlig infras.satsning) 2 321 10 000 0 0 0 0 6 000

TEKNIK & SERVICE
Taxefinansierad verksamhet

Reinvesteringar
Ram reinvesteringar 25 100 17 920 16 901 21 416
Förslöv Stationsvägen (ansl Sydvatten + utbyte) 4 000 10 000 200

Landsbygdsinvesteringar
Ängalag, vatten+spillvatten 1 500 500
Lyavägen, vatten+spillvatten 100
Öllövsstrand, vatten+spillvatten 300
Mäsinge 400
Kattviksvägen 1000
Serviser, V S D 1 000 2000 2000 2 000

Nyinvesteringar
Ängstorp, nytt reningsverk 500
Ledning till Ängstorp 100 0 0
Ängstorp - Hedhuset utjämningsmagasin 2 000
Ram nyinvesteringar 2 475 2 400 2350 4 350
Sydvatten Båstad 31 923 103 000 68 500 55 400
Åtgärder enl dagvattenplan 0 0 1 000
Dagvattenledning Örebäcken 1000 6 000



Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploatering VA
Heden exploatering, etapp III
Hemmeslöv 6:2 Petersberg VA 200 5 000 5 000
Hemmeslöv 5:9 söder om Willys VA 100 2 000 2 000
Förslöv Väst 105 Va 200 5 000 6 000
Förslöv 2:4 exploatering 8 500
Grevie skoltomt 500
Exploatering Åstad Bas Va inv 300
Exploatering Åstad v-omr 1 Va 200
Anslutning Sydvatten 17 000
Övriga exploatering 10 000
T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) 56 978 90 698 141 020 111 851 103 766 2 000 0
(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2022-2023)

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter Ängalag -2 388
Anslutningsavgifter Östra Karup -500 -1 280 -1 280 -1 280
Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv -3 164
Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 -500
Anslutningsavgifter Margretetorpsvägen -1 242
Anslutningsavgifter Förslöv 2:4 -1 450 -4 450 -1 450 -1 450
Anslutningsavgifter Petersberg -1 500 -2 500
Anslutningsavgifter Vretvägen -2 000 -1 000
Anslutningsavgifter Sunnan 10 -1 000 -2 000
Anslutningsavgifter Skoltomten i Grevie -1 000
Anslutningsavgifter verksamhetsområde söder om willys -1 000 -800
Anslutningsavgifter Tunet 1 -500 -1 500
Anslutningsavgifter verksamhetsområde vistorp v 105 -1 000 -2 000 -2 000
Övriga anslutningsavgifter
Summa Anslutningsavgifter -19 131 -8 002 -7 972 -2 730 -7 230 -7 800 -6 500

TEKNIK & SERVICE
Exploateringsområden (Ej VA)

Östra Karup 6:7 (Etapp 1)
Skattefin. investeringar "Östra Karup" 100 50 1 000 0 0 0
Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" -1 500 -2 000 -1 500 -1 000 -1 000 -1 000

Grevie "g:a skola" Hålarp 4:197
Övrig exploateringsverksamhet "Grevie g:a skola" -2 700

Sunnan 10 m.fl
Skattefin. investeringar "Sunnan 10" 0 500 1 000 300 300 0
Övrig exploateringsverksamhet "Sunnan 10" 0 0 -3 350 0 0 0

Vistorp 8:90 m.fl
Skattefin. investeringar "Vistorp 8:90" 0 0 600 3 200 600 0
Övrig exploateringsverksamhet "Vistorp 8:90" 50 500 250 100 -2 400 -4 500

Verksamhetsområde, del av Hemmeslöv 5:14
Skattefin. investeringar "Del av Hemmeslöv 5:14" 0 270 2 900 500 0 0
Övrig exploateringsverksamhet "Del av Hemmeslöv 5:14" 150 400 100 200 -3 000 -3 000

Badkrukan, del av Båstad 109:2
Skattefin. investeringar "Badkrukan, del av Båstad 109:2"
Övrig exploateringsverks "Badkrukan, del av Båstad 109:2" 150 500 200 0 0 0

Heden, Hemmeslöv 10:10
Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv 0 0 0 0 1 500 0
Övrig exploateringsverksamhet "Heden, Hemmeslöv" 150 0 0 0 0 0

Heden etapp 3
Skattefin. Investeringar Heden etapp 3 300 0 0 0 500 0
Övrig exploateringsverksamhet "Heden etapp 3" -27 750 0 0 0 0 0

Förslöv 2:4
Skattefin. investeringar inom Förslöv 2:4 8 500 1 650 0 0 2 500 0
Övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 -13 000 -3 800 -3 800 -3 800 0 0

Hemmeslöv 6:2 Petersberg
Skattefin. Investeringar Hemmeslöv 6:2 Petersberg 0 600 10 350 3 700 200 1 000
Övrig exploateringsverksamhet  Hemmeslöv 6:2 Petersberg 500 200 -6 700 -14 850 -6 950 0



Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Förslöv väster om väg 105, del av Vistorp 7:19
Skattefin. investeringar inom "Förslöv Väst 105" 0 650 8 350 2 700 200 3 200
 Övrig exploateringsverksamhet  "Förslöv Väst 105" 500 500 4 300 -1 800 -2 000 -1 000

Hemmeslöv 5:9 (söder om Willys)
Skattefin. Investeringar inom Hemmeslöv 5:9" 0 0 1 800 0 0 0
Övrig exploateringsverksamhet "Hemmeslöv 5:9" 50 550 200 -2 800 -1 000 0

Vretvägen Båstad 109:2
Skattefin. Investeringar inom "Vretvägen Båstad 109:2" 0 220 1 390 0 300 0
Övrig exploateringsverksamhet "Vretvägen Båstad 109:2" 100 100 -2 400 -2 500 -3 000 0

Området kring Båstads nya station
Skattefin. Investeringar 100 1 300 0 0 0 0
Övrig exploateringsverksamhet  Båstads nya station -1 800 0 -5 500 0 0 0

Mark för återvinningscentral
Skattefin. Investeringar mark för återvinningscental 500 1 000 0 0 0
Övrig exploateringsverksamhet mark för återvinningscentral 500 -3 000 0 0 0

Övrig exploateringsverksamhet

Intäkter tomtförsäljning -200 -2 700 -200 -200 -200 -200

Strategiska markinköp (markförsörjning)
Markförvarv tunnelbygge söder
Övriga markinköp 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Ospec exploateringar
Kostnader 100 100 100 100 100 100
Intäkter -200 -200 -200 -200 -200 -200

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefin. 14 552 9 000 10 740 32 390 15 400 11 100 9 200
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. 0 0 0 0 0 0 0
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl. -11 105 -45 400 -5 350 -18 500 -26 750 -19 650 -9 800

SAMHÄLLSBYGGNAD
Investeringar Samhällsbyggnad 550 280 280 280 280 280
SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD 0 550 280 280 280 280 280

BILDNING OCH ARBETE
Inventarier bibliotek - Förslöv 300
Inventarier bibliotek - Västra Karup 300
Ram bildning och arbete 725 665 600 600 600 600
Konstnärlig utsmyckning offentliga rum 200 200 200 200 200 200
SUMMA BILDNING & ARBETE 1 040 1 225 865 1 100 800 800 800

VÅRD & OMSORG
Individ och familj ram 175 175 175 175 175
Individ och familj, ny lokal 300
SUMMA VÅRD & OMSORG 557 300 175 475 175 175 175

TOTALT (inkl. exploatering) 142 605 190 453 259 400 237 776 207 841 66 275 37 225
varav:
Skattefinansierad investering 94 411 135 155 123 730 144 425 130 825 83 925 41 025
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 2 321 10 000 0 0 0 0 6 000
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) 56 978 90 698 141 020 111 851 103 766 2 000 0

Exploatering -11 105 -45 400 -5 350 -18 500 -26 750 -19 650 -9 800

Summa Anslutningsavgifter -8 002 -7 972 -2 730 -7 230 -7 800 -6 500
Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) 82 696 133 048 109 121 96 536 -5 800 -6 500
Summa Exploateringsintäkter -45 400 -5 350 -18 500 -26 750 -19 650 -9 800
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Datum: 2020-11-16 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000167/2019 – 900 
 
 

Biblioteksplan 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta biblioteksplanen.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta biblioteksplan för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. Båstads kommuns biblioteksplan uppdateras genom den nya bibliotekspla-
nen.  
 
Bakgrund 
Båstads kommun har haft en biblioteksplan som antogs 2012, men som inte gäller längre. Upp-
drag att uppdatera biblioteksplanen gavs till förvaltningen våren 2019. Nytt förslag till biblio-
teksplan togs fram och har bearbetats i förvaltningen. Biblioteksplanen ska, enligt biblioteksla-
gen, beslutas av kommunfullmäktige.  
 

Aktuellt 
Biblioteksplanen som tagits fram är utan ett faktiskt slutdatum, för att kunna behålla en konti-
nuitet i arbetet långt fram. Planen bör ses över årligen och kan justeras, utan att hela dokumen-
tet behöver ändras.  
 
Biblioteksplanen tar sats i bibliotekslagens ändamålsparagraf, i läroplaner, i kommunens egna 
måldokument och i barnkonventionen. Arbetet med biblioteksplanen har pågått under en 
längre tid med avstämningar och bistånd av andra kommuner och regionen.  
 
Kungliga biblioteket, statens biblioteksmyndighet, efterfrågar aktuella biblioteksplaner för att 
kommunen ska kunna söka bidrag för satsningar inom biblioteket. Under tre år har biblioteket 
fått nästan 1 mkr för olika satsningar. Som krav för att erhålla bidrag ställs att kommunen har 
en biblioteksplan och att budget för media ej sänks. Kommunen har erhållit bidrag då biblio-
teksplanen varit under bearbetande.   
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Biblioteket är en viktig samhällsfunktion i en demokrati där det finns tillgång till tillförlitlig 
information och kunskap så att var och en kan bilda sig en egen uppfattning. Biblioteket verkar 
också för att sprida läsning i alla åldrar. Språket utvecklas av att läsa och är en förutsättning för 
att ta del av det moderna samhällets alla funktioner.  
Biblioteket har uppdrag, genom bibliotekslagen, att särskilt prioritera vissa grupper; barn och 
unga, personer med funktionsvariationer, personer med annat modersmål än svenska och våra 
nationella minoriteter.  
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Verksamhet 
Biblioteksplanen gäller inte bara själva bibliotekets verksamhet utan handlar om verksamhet 
inom hela kommunens organisationen. Denna plan är ett led i att förstärka 
biblioteksverksamheten i fler delar av kommunen.  
 

Ekonomi 
Biblioteksplanen är inte ett ekonomiskt dokument, men kan påverka ekonomi och budget för 
verksamheterna.  
 

Barnkonsekvensanalys 
Barn och unga tillhör bibliotekets prioriterade målgrupp. Biblioteksplanen gäller både för skol- 
och folkbibliotek. Kopplingen mellan skolan och skolbiblioteket stärks i biblioteksplanen för 
att eleverna ska få tillgång till så bra skolbibliotek som möjligt. Bra skolbibliotek stärker ele-
vernas måluppfyllelse, deras språk och digitala kompetens.  
Folkbiblioteken fångar upp barn och unga på fritiden och biblioteksplanen blir ett stöd för att 
arbeta med aktiviteter för denna grupp.  
 
Miljökonsekvensanalys 
Bibliotek är en del av en cirkulär ekonomi och det är en miljövänlig verksamhet som dessutom 
kan ge information och kunskap om miljö för att kunna bilda sig en egen uppfattning om läget 
inom miljön.   
 
 
Bildning och arbete 
Catharina Elofsson, bibliotekschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Biblioteket 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Biblioteksplan 
 
Samråd har skett med: 
Förvaltningen, bibliotekschefsnätverk familjen Helsingborg samt regionen 
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Vårt dnr  
      
 
 

Biblioteksplan för Båstads kommun 2020 

 

1. Inledning 

Alla kommuner ska enligt bibliotekslagen (2013:810) anta en biblioteksplan för sin biblioteksverk-
samhet. Båstads kommun har en biblioteksplan antagen av kommunfullmäktige 2012-10-14 § 214, 
som genom detta dokument förnyas och uppdateras. Biblioteksplanen är ett styrdokument som be-
skriver kommunens samlade biblioteksverksamhet. Planen beskriver bl.a. möjligheter till att tillgo-
dose invånarnas tillgång till litteratur i olika former och kulturella upplevelser.  
 
Biblioteksplanen omfattar både folkbibliotek och skolbibliotek i kommunen. 
 
1.1. Bakgrund 
Biblioteken växte fram under industrisamhällets utveckling, en tid som präglades av fattigdom, 
trångboddhet och brist på böcker. Med fria boklån kunde biblioteken bidra med att höja kunskaps-
nivån, öka jämlikheten och stärka demokratin. Bibliotekens uppgift i dagens kunskaps- och inform-
ationssamhälle är delvis ett annat. Med ett stort informationsflöde som är lättillgängligt för de flesta 
bidrar biblioteket med kunskap om källkritik och kunskap om säker, oberoende och trovärdig in-
formation. Biblioteken bidrar också med att inspirera till lustläsning som främjar läsförmåga och 
ger en aktiv och stimulerande fritid. Biblioteken kan också guida i det stora utbudet av medier och 
information och på så sätt vara en viktig aktör i det livslånga lärandet och den demokratiska proces-
sen. 
 

2. Biblioteksorganisationen i Båstads kommun 

Båstads kommuns folk- och skolbibliotek är en del av verksamhetsområdet bildning och arbete som 
tillhör kommunstyrelsens ansvar.  
 

2.2 Kommunens bibliotek 
Kommunen har biblioteksverksamhet i alla tätorter, antingen integrerat folkbibliotek, meröppet 
folkbibliotek eller skolbibliotek. Huvudbiblioteket ligger i Båstad och är ett integrerat folk- och gym-
nasiebibliotek. På alla skolor finns skolbibliotek och på några orter är dessa integrerade med folk-
bibliotek: Förslöv, Torekov och Östra Karup (biblioteksservice). I Grevie finns ett meröppet folk-
bibliotek med generösa öppettider som följer närliggande butiks öppethållande. Biblioteket i Förs-
löv är meröppet kvällar och helger. Huvudbiblioteket, som öppnar kl. 8 varje vardag, är obemannat 
morgontid, men tillgängligt för alla som vill nyttja biblioteket på morgonen på egen hand. Huvud-
biblioteket förbereder meröppet under kvällar och helger.  
 

mailto:bastads.kommun@bastad.se
http://www.bastad.se/


 

 
 

2 (6) 

2.3 Bibliotek Familjen Helsingborg 
Bibliotek Familjen Helsingborg är ett samarbete där Båstads kommun ingår tillsammans med 10 
andra nordvästskånska kommuner. Samarbetet bygger på en gemensam struktur och ett gemen-
samt utvecklingsarbete. Genom samarbetet stärks bibliotekens möjlighet att inspirera och främja 
läsandet, ge tillgång till information och digitala mötesplatser. Fokus för samarbetet ligger på att ge 
låntagarna i samarbetskommunerna hög servicenivå och kvalité med bl. a en gemensam katalog 
som ger låntagarna tillgång till alla 11 kommuners utbud av medier. Alla med ett lånekort kan där-
med låna, reservera och lämna böcker på alla bibliotek inom samarbetet.  
 
Verksamheten i Bibliotek Familjen Helsingborg utgår från det kommungemensamma arbetet i Fa-
miljen Helsingborg. Verksamhetsplan för bibliotek familjen Helsingborg gäller från 2020 tillsvidare 
med uppdatering årligen.  
 

3. Biblioteksplanen och andra styrdokument  

Biblioteksplanens ramar utgörs av bibliotekslagen och kommunens inriktningsmål, men också av 
styrdokument på lokal, regional, nationell och internationell nivå.  
 
3.1 Kommunens mål och inriktning 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 om nya inriktningsmål för kommunen för perioden 
2020-2022. Målen omfattar nio principer som ska genomsyra Båstads kommuns verksamheter de 
närmsta åren.  
 
Fokusområde Medborgaren: 
Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i. 
Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad. 
Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg stimulerande miljö för barn 
och vuxna. 
Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité – jämlikt, tillgängligt och efter den 
enskildes behov. 
 
Fokusområde Hållbar samhällsutveckling: 
Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande. 
Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott företags-
klimat. 
Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett hållbart 
samhälle. 
 
Fokusområde Medarbetaren: 
Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats. 
 
Fokusområde Hållbar ekonomi: 
Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett effektivt 
resursutnyttjande. 
 
Biblioteksplanen utgår från dessa mål och principer.  
 
Kommunen kommer inom kort att få en digitaliseringsstrategi och den kommer att påverka hand-
lingsplaner för att verkställa biblioteksplanen.  
 
3.2 Bibliotekslag 
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Bibliotekslagen (2013:801), 2 §, ändamålsparagrafen, beskriver bibliotekens uppdrag: 
 
”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling 
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bild-
ning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet 
ska finnas tillgänglig för alla.” 
 
Biblioteken ska, enligt bibliotekslagen, prioritera: 

 Barn och ungdomar 

 Personer med funktionsnedsättning 

 Personer med annat modersmål än svenska 

 Nationella minoriteter 

 
3.3 Skollag och läroplan 
Biblioteksplanen är också en skolbiblioteksplan som förhåller sig till skollagen och läroplanen. 
Skollagen (2010:800), 2 kap 36 §: 
Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasie-
särskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.  
 
Läroplan, reviderad 2019:  
Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga 
förmåga och digitala kompetens.  
 

3.4 Nationell biblioteksstrategi – Demokratins skattkammare 
Våren 2019 överlämnade kungliga biblioteket ett förslag till ny nationell biblioteksstrategi.  
I strategin framhålls bl. a. : 

- Biblioteken verkar som en självständig kraft i det demokratiska samhället, en femte 

statsmakt, en konstitutionell pelare som balanserar andra statsmakter och utgör sam-

hällets oberoende kunskapsbank.  

- Vid en kris och krigssituation kan rykten, falska nyheter och propaganda mötas av ett 

biblioteksväsende som har en viktig roll för en säker, oberoende och trovärdig informat-

ionsförmedling för hela samhället som en del av civilförsvaret. 

- Folkbibliotek är en central aktör för att underlätta integration och inkludering av nyan-

lända. 

- Biblioteket är samhällets öppna rum dit alla är välkomna utan krav på motprestation.  

- Biblioteken stärker litteraturen, inspirerar till läsupplevelser och ökar läs- och språkför-

ståelse.  

- Biblioteken ger invånarna möjlighet att utveckas genom livslångt lärande och fri åsikts-

bildning. 
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3.4 Andra styrdokument som påverkar bibliotekens verksamhet 
Biblioteksplanen och verksamheten inom biblioteken förhåller sig även till andra styrdokument, 
framförallt av: 

 Verksamhetsplan för bibliotek familjen Helsingborg  

 Regional biblioteksplan 2017-2020 

 Kommunens översiktsplan 

 Kommunens IKT-plan 

 Barnkonventionen 

 Unescos folkbiblioteksmanifest och skolbiblioteksmanifest 

 Agenda 2030 

 

4. Omvärldsanalys och trendspaning  

4.1 Närvärldsfaktorer 
Båstads kommun befinner sig i en utvecklingsfas med stora förändringar. Kommunen är på väg att 
genomföra en ny skolorganisation och ett nytt äldreboende har öppnats. Förändringar i närsam-
hället påverkar bibliotekets verksamhet. 
 
Båstads bibliotek används flitigt av sina besökare och totalt kom 220 051 besökare till kommunens 
bibliotek 2018. Det innebär 14,72 besök/invånare och är högst i Skåne och långt över rikssnittet på 
8,0 besök/invånare. Låntagarna i Båstad är flitiga att låna fysiska medier med 9,76 lån/invånare, 
vilket är långt mer än rikssnittet på 8,5 lån/invånare.  
 
Samhällets ökade digitalisering skapar visst digitalt utanförskap. Bibliotekets digitala kunskap kan 
bidra till att öka den digitala delaktigheten tillsammans med andra aktörer i samhället för att inklu-
dera invånarna.  
 

5. Strategisk plan - folkbibliotek 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling 
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. (Bibliotekslagen § 2). 
 
5.1 Strategisk inriktning 
Biblioteket speglar det samhälle det verkar i, både lokalt och i ett större perspektiv. Förändringar i 
omvärlden gör det nödvändigt att vara redo för förändringar.  
I den här biblioteksplanen prioriteras två strategiska områden:  

1. Det livslånga lärandet  

2. Biblioteket som mötesplats  
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I det strategiska arbetet tas hänsyn till de av bibliotekslagens prioriterade grupperna: barn och 
unga, nationella minoriteter, personer med funktionshinder och personer med annat modersmål än 
svenska.   
 

5.2 Det livslånga lärandet  

Läsfrämjande  
Biblioteket uppmuntrar och inspirerar till läsande i alla åldrar för personlig utveckling, folkbildning 
och demokrati.  
Biblioteket har ett relevant och uppdaterat utbud som präglas av allsidighet och kvalitet. 
 
Digital delaktighet 
Biblioteket arbetar för att invånarna har tillräcklig digital kompetens för att klara sin vardag och ha 
förutsättningar att kunna aktivt delta i samhället.  
 

5.3 Mötesplats  

Biblioteket är en välkomnande mötesplats och kulturell arena för alla utan krav på motprestation.  
Biblioteket verkar för det demokratiska samhället och social hållbarhet.  
Biblioteket erbjuder aktiviteter och program för invånarna i alla åldrar. 
Biblioteket samarbetar med civilsamhällets olika delar.  
 

6. Strategisk plan - skolbibliotek 

6.1 Strategisk inriktning 
Skolbiblioteket speglar det samhälle det verkar i, både lokalt och i ett större perspektiv. Föränd-
ringar i omvärlden gör det nödvändigt att vara redo för förändringar.  
I den här biblioteksplanen prioriteras ett strategiskt område för skolbibliotek: skolbibliotek i fram-
kant.  
 
6.2 Skolbiblioteksplan - skolbibliotek i framkant  
Forskning visar att en väl fungerande skolbiblioteksverksamhet bidrar till elevernas måluppfyllelse, 
stärker elevernas språkutveckling och deras medie- och informationskompetens. För detta krävs ett 
tydligt mandat från skolledning och bibliotek med löpande samverkan mellan pedagoger och skol-
bibliotek samt tilldelning av relevanta resurser. Det är viktigt att det finns samsyn kring syfte, mål 
och arbetssätt.  
 
Skolbiblioteksplanen är grund för en likvärdig skolbiblioteksverksamhet inom kommunens grund-
skolor med mål att alla elever har tillgång till ett skolbibliotek med ett uttalat pedagogiskt uppdrag 
avseende läs- och språkutveckling samt medie- och informationskunskap.  
 
Det finns skolbibliotek på alla skolor i Båstads kommun. Ett utvecklingsarbete för ett modernt skol-
bibliotek har påbörjats och under 2020 görs en satsning för att fördela skolbiblioteksresurser mer 
jämlikt för alla elever på de kommunala skolorna. Målsättningen är att alla elever har lika tillgång 
till  skolbibliotekarie och bibliotek som kan bidra till elevernas måluppfyllelse, stärka deras språk-
utveckling och öka elevernas medie- och informationskompetens. Målet uppnås genom samarbete 
mellan skolan och biblioteket.  
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6.3 Ansvar 
Skolbiblioteken är ett gemensamt ansvar för biblioteket och skolan. Biblioteket ansvarar för perso-
nal och media, medan skolan ansvarar för att skolbibliotek har ändamålsenliga lokaler och att skol-
biblioteket är en del av det pedagogiska arbetet.  
 
Skolbiblioteket ansvarar för att stimulera eleverna till läsande genom bl.a. att erbjuda bokprat, bok-
samtal, högläsning, läsfrämjande aktiviteter samt att vägleda elever i informationssökning och käll-
kritik. Skolbiblioteket ansvarar för att introducera elever till folkbiblioteken. 
 
Skolan ansvarar för att skolbiblioteket används som en resurs i det pedagogiska arbetet och ser till 
att skolbibliotekets personal deltar i skolans planering, utformning och utvärdering av verksam-
heten. Skolan ansvarar också för elevers behov av anpassning och särskilt stöd, oavsett om det gäl-
ler funktionsvariationer eller elever med annat modersmål än svenska. Skolan ansvarar också för 
att eleverna får möjlighet att introduceras till folkbiblioteken. 
 

7. Genomförande, uppföljning och revidering 

Biblioteksplanen gäller från antagande tillsvidare.  
Biblioteksplanen följs upp årligen inom respektive verksamhets ordinarie uppföljning.  
Biblioteksplanen uppdateras vid behov dock minst varje mandatperiod.  
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Biblioteksplan – bakgrund  
Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och 
bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och att kommuner och 
landsting ska anta planer för biblioteksverksamheten.  
 
I promemorian ”Om biblioteksverksamheterna” (Ds 2003:66) definieras biblioteksplan:  
”Med biblioteksplan avses en av kommunal eller landstingskommunal antagen plan för viss 
biblioteksverksamhet som ger närmare besked om verksamhetens inriktning och omfattning 
och som är så utformad att medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens 
överväganden gynnas liksom möjligheterna till samverkan…”.  
 
Utgångspunkten för en biblioteksplan är att den är en gemensam angelägenhet för alla 
politikerområden som utbildning, vård, omsorg, fritid, näringsliv och kultur.  
Planen sträcker sig från år 2012 och två år framåt. Efter dessa år utvärderas och revideras 
planen för ytterligare två år. 
 

Styrdokument  
Biblioteksplanen bygger på Bibliotekslagen, politiska beslut angående biblioteksverksamheten i 
Båstad och kommunens vision. Dessutom tar biblioteksplanen fasta på de dokument som länge 
varit vägledande inom området, nämligen Unescos folk‐ och skolbiblioteksmanifest.  
 
Bibliotekslagen  
Lagen fastställer att varje kommun ska ha ett folkbibliotek för att främja intresse för läsning och 
litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt.  
Särskild uppmärksamhet ska ägnas funktionshindrade, invandrare, barn och ungdomar.  
 
Båstad kommuns politiska riktlinjer  
Båstads kommun har fattat ett beslut om att det ska finnas folkbibliotek i de tätorter där det 
finns kommunala skolor.  
 
UNESCO´s folkbiblioteksmanifest  
I manifestet deklareras att folkbibliotekets huvudsakliga uppgift är att verka för läskunnighet, 
information, utbildning och kultur.  
 
UNESCO´s skolbiblioteksmanifest  
I manifestet poängteras skolbibliotekets roll som förmedlare av kunskap och tankar som är 
grundläggande i ett informations‐ och kunskapssamhälle samt färdigheter som behövs för ett 
livslångt lärande och delaktighet i den demokratiska processen.  
 
Skollagen  
I den nya skollagen, som började tillämpas den 1 juli 2011, står det att eleverna i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha 
tillgång till skolbibliotek. Bestämmelsen gäller även fristående skolor. 
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Omvärldsfaktorer  
Förutom allmän ekonomisk, social, politisk och teknisk utveckling i samhället, finns det särskilda 
faktorer som påverkar bibliotekens framtid.  
 
Generella faktorer:  
 

 Tekniska lösningar ger låntagarna möjlighet till självservice i biblioteket.  
 Webbaserad teknik möjliggör mer självservice hemifrån.  
 Mer samarbete mellan bibliotek över kommungränserna.  
 Nya medieformat tillkommer och efterfrågas parallellt med äldre format.  
 Ökad efterfrågan på digitala medier.  
 Höga kostnader för utlån av digitala medier.  
 Ökad konkurrens från kommersiella aktörer.  
 Det växande informationsutbudet  
 IT‐utvecklingen  
 Det mångkulturella samhället  
 Fler behöver anpassade medier 
 Alla elever på grund‐ och gymnasienivå ska ha tillgång till bibliotek  
 Brukarinflytande 

 
Lokala faktorer:  

 Fler äldre låntagare ger ökat behov av anpassade medier och personlig service.  
 Ökat antal högskole‐ och/eller distansstuderande ökar efterfrågan på kurslitteratur.  
 Fler låntagare med annat modersmål än svenska ökar efterfrågan på lättläst svenska och 

litteratur på andra språk än svenska.  
 Ökad samverkan mellan biblioteken i nordvästra Skåne  
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Nuläge  
 

Struktur  
Båstads biblioteksverksamhet består av ett huvudbibliotek i Båstad som är integrerat med 
gymnasiebiblioteket, fem filialbibliotek integrerade med skolbiblioteken i övriga tätorter och ett 
skolbibliotek på Strandängsskolan i Båstad.  

 
Utbud och service  
Utöver biblioteksservice till allmänheten samt barn och ungdom inom kommunal grundskola 
och gymnasium, ger biblioteket service till friskolor på förskole‐ och gymnasienivå samt vuxen‐ 
och distansstuderande.  
 
Biblioteket har fack‐ och skönlitteratur i olika format, tidskrifter, talböcker, DVD‐filmer och 
datoriserade spel för hemlån. På samtliga bibliotek kan man låna datorer med 
internetuppkoppling. Biblioteket prenumererar på databaser inom olika ämnesområden, flera 
av dem är tillgängliga hemifrån från bibliotekets hemsida.  
 
Biblioteket har programverksamhet för barn och vuxna med inriktning på att stimulera till 
läsning och att fördjupa och levandegöra den litterära kulturen.  
 
Böcker och tidskriftsartiklar som inte finns på Båstads bibliotek lånas in från andra bibliotek. 
Det finns dagliga transporter mellan samtliga huvudbibliotek i Skåne NV, inom regionen två 
gånger i veckan. I Båstads kommun sker boktransporter två gånger i veckan mellan filialerna 
och huvudbiblioteket.  
 
Låntagarna kan själva reservera böcker, göra omlån och söka i bibliotekets katalog via internet.  

 
Resultat  
Biblioteken i Båstad har höga utlåningstal/invånare jämfört med andra kommuner och bland de 
högsta utlåningstalen i Sverige för barn‐ och ungdomslitteratur. Antalet utlån och besök per 
invånare var högst i Skåne år 2011.  
 
En relativt hög andel av utlånen är anpassade medier i form av talböcker.  
 
Båstads bibliotek har stor efterfrågan på kurslitteratur för högskolestudier. 
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Samverkan  
 
Lokalt  
Båstads bibliotek samverkar med kulturavdelningen, förskolan, grundskolan, gymnasieskolan 
och äldreomsorgen. Biblioteket har programverksamhet för barn tillsammans med den öppna 
förskolan, familjecentralen och kulturavdelningen.  
 
Biblioteket har tillsammans med förskola/skola utarbetat en läsfrämjandeplan som omfattar 
barn från 0 till14 år.  
 
Biblioteket har utarbetat en plan för att lära ut informationskompetens till grundskoleelever. 
Färdigheterna ska följas upp och fördjupas i gymnasieskolan.  
 
Delregionalt  
Fr.o.m. 1 mars 2012 har de kommunala folkbiblioteken i Skåne Nordväst ett utökat samarbete 
mellan biblioteken, Bibliotek Skåne Nordväst. Fokus ligger på att ge låntagarna i de 
nordvästskånska kommunerna hög servicenivå och kvalité med bl. a en gemensam katalog, som 
innebär att låntagarna får tillgång till ett betydligt större utbud av medier än tidigare. Dagliga 
transporter gör det möjligt att skicka medier mellan kommunerna.  
 
Det innebär också att låntagare inom Skåne Nordväst kan låna och lämna tillbaka på de bibliotek 
som passar dem bäst.  
 
Bibliotek Skåne Nordväst har fått projektbidrag från Region Skåne för att utarbeta en gemensam 
medieplan.  

 
Vision  
Biblioteket ska spela stor roll i invånarnas vardag och vara en öppen dörr till inspiration, 
kunskap och delaktighet.  
 
Biblioteksverksamheten ska vara ett av de avgörande och tydliga bevisen på att Båstad är det 
naturliga valet för barnfamiljer i Öresundsregionen.  

 
Strategi  
Ett bibliotek ska spegla det samhälle det verkar i, både lokalt och i ett större perspektiv. 
Förändringar i omvärlden gör det nödvändigt att ständigt ompröva sin roll eller sina roller.  
Biblioteken växte fram under industrisamhällets utveckling, en tid som präglades av fattigdom, 
trångboddhet och brist på böcker. Med fria boklån kunde biblioteken bidra med att höja 
kunskapsnivån, öka jämlikheten och stärka demokratin.  
 
Bibliotekets uppgift i kunskaps‐ och informationssamhället är delvis en annan. Nu lever vi i en 
tid av informationsöverflöd. Böcker finns att köpa överallt och är relativt billiga och 
informationsteknologin gör det enkelt att söka information. Nu kan biblioteket istället bidra med 
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att inspirera till lustläsning som främjar läsförmågan och ger en aktiv och stimulerande fritid. 
Biblioteket kan också guida i det stora utbudet av medier och information och på så sätt vara en 
viktig aktör i det livslånga lärandet och den demokratiska processen.  
 

 
Bibliotekets roll som läsfrämjare  
Bokläsning kan bjuda på stora upplevelser som gör avtryck i människors liv, likväl som det kan 
vara förströelse och avkoppling för stunden. Därför måste biblioteket ha ett bokbestånd med 
både bredd och djup för människor med olika behov och i olika livssituationer.  
 
Biblioteket har en given roll att tillhandahålla stimulerande litteratur för alla åldrar, inte minst 
för de yngsta barnen, som långt innan de själva har tillägnat sig läsfärdigheter, kan ta del av 
litteratur som förmedlas av andra och på det sättet främja deras språkutveckling.  
 
Under hela skoltiden kan biblioteket vara ett stöd och komplement i träning av läsfärdigheten 
med fokus på läslust och med hjälp av olika gestaltande konstformer som teater, 
skrivarverksamhet, berättande och bild.  
 
För personer med olika funktionshinder kan läsning bidra till en högre livskvalitet. Biblioteket 
kan erbjuda anpassade medier och vid behov ge en utökad, behovsanpassad service.  
Att kunna läsa och förstå text är en grundförutsättning för att kunna vara delaktig i samhället 
och ett villkor för att kunna söka och värdera information.  
 
Utvecklingsområden:  

 Exponering, inspiration  
 Litterära samtal i olika format  
 Uppsökande verksamhet  

 

 
Bibliotekets roll i det livslånga lärandet  
Båstads kommun har en uttalad inriktning att vara en konkurrenskraftig utbildningskommun 
och biblioteket är ett stöd och komplement i formella och informella studier. Att ha tillgång till 
bibliotek är en lagstadgad rättighet och därför kan alla medborgare ta del av den folkbildande 
verksamheten.  
 
Med ett stort utbud av facklitteratur, tidskrifter och databaser på olika nivåer erbjuder 
biblioteket fakta inom alla ämnesområden. För att kunna dra nytta av informationen i olika 
inlärningssituationer krävs bl. a färdigheter i att lägga upp en sökstrategi och granska källorna. 
Bibliotekarierna kan bidra med att ge handledning i det man kallar informationskompetens.  
 
Att söka information har underlättats betydligt med digital teknik och en hel del information 
tillhandahålls numera bara i digitalt format. Det förutsätter tillgång till en dator och 
grundläggande kunskap om hur man använder en sådan. För att inte vissa grupper ska ställas 
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utanför den demokratiska processen och möjlighet att söka alls slags information, ska 
biblioteket bidra med att tillhandahålla publika datorer med internetuppkoppling och 
undervisning i hur man använder dem.  
 
Utvecklingsområden:  

 Samverkan med skola och utbildning  
 Kompetensutveckling i pedagogik  
 Medieplanering  
 Skyltning  

 

Bibliotekets roll som mötesplats och upplevelserum 
Biblioteket ska vara ett öppet kulturrum – en mötesplats för människor och kultur i olika 
former. Alla ska känna sig välkomna och mötas av både igenkänning och överraskning.  
 
För att få till detta på ett bra sätt måste det finnas öppenhet för samverkan med andra 
verksamheter. Bibliotekens storlek och lokalernas utformning kan ibland sätta gränser för hur 
långt det är möjligt, det måste också finnas plats för läsro och studier.  
 
Bibliotekets samlingar är centrala och beståndet ska innehålla litteratur med djup och bredd 
som är relevant utifrån behov och efterfrågan. Samlingarna ska vara ordnade så att låntagarna 
själva kan hitta det de vill ha och därför ska exponering och skyltning göras med ett 
brukarperspektiv. Biblioteket har ett särskilt ansvar för att samla in och organisera lokal 
litteratur, det är en viktig del av det lokala kulturarvet.  
 
Biblioteken ska vara tillgängliga för alla kommuninvånare. För att få veta om det verkligen 
förhåller sig så, måste biblioteket stimulera till dialog med allmänheten och göra mätningar på 
hur väl man lyckas.  
 
Alla kommuninvånare använder sig inte av biblioteket men alla har rätt att få information om 
vad biblioteket kan erbjuda. Därför är det viktigt att biblioteket kommunicerar detta genom flera 
kanaler och på olika arenor.  
 
Utvecklingsområden:  

 Samverkan  
 Dialog med brukare/icke‐brukare  
 Information/marknadsföring  
 Kompetensutvecklingp, bredd, lokalsamling, filialer  

Miljön – utställningar, upptäckter, kontemplation, läsplatser, samtal  
Information – skyltning, marknadsföring  
Tillgänglighet – öppettider, parkering och anpassning i övrigt  
Bemötande – självservice, samtal  
Samverkan – andra verksamheter  
Delaktighet – fokusgrupp, persona, dialog 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete - årlig uppföljning 
 
 

Förslag till beslut 
 
Rapport av samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019 läggs till handlingarna 

 
Sammanfattning av ärendet 
I slutet av 2019 tecknade Båstads kommun ett nytt samverkansavtal med 18 fackförbund där 
alla kommunens samverkansgrupper blev tillika skyddskommittéer.  
Ny samverkansavtalet innebär att arbetsmiljöfrågor hanteras närmare verksamheten. Samver-
kansgrupper, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal utgör grunden i det systematiska ar-
betsmiljöarbetet i Båstads kommun.  
 
Uppföljningen av arbetsmiljöarbetet för 2019 blev kraftigt försenad pga. Coronapandemin. 
I normalfall hade alla samverkansgrupper besvarat enkäten under årets första månader. Nu 
blev det en utdragen process då enkäten först besvarades inför sommaren. 
Båstad kommun har för 2020 hela 26 samverkansgrupper på tre olika nivåer i organisationen. 
Det är också första gången alla samverkansgrupper fått besvara en enkät i den form som nu 
görs årligen. Nu pågår ett strategiskt planeringsarbete för arbetsmiljöarbetet i alla verksam-
hetsområdesövergripande samverkansgrupper inför 2021. Verksamhetsområdeschefer plane-
rar långsiktigt arbetsmiljöåret i sina respektive verksamhetsområden.  
 
Under de senaste året har arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud genomförts och 
utbildning i rehabiliteringsprocessen. Nytt inslag i arbetsmiljöutbildningen fr.o.m 2020 är att 
Försäkringskassan har deltagit och redogjort för sitt uppdrag. Vidare har alla samverkans-
grupper under året genomgått en utbildning i nya samverkansavtalet samt man har genomfört 
workshops i att hålla arbetsplatsträffar för chefer. 
 

Aktuellt 
Arbetsmiljöverket ställer i föreskriften AFS 2001:1 krav på att det systematiska arbetsmiljöar-
betet årligen följs upp. I uppföljningen ingår dels en översyn av styrdokument som används i 
arbetsmiljöarbetet och dels att undersöka hur samverkansarbetet fungerar i Båstads kommun. 
 
Sedan 2019 görs den årliga uppföljningen av samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbe-
tet genom en webbenkät som skickades ut för 2019 verksamhetsområdesövergripande sam-
verkansgrupper. Nytt för 2020 är att enkäten går ut till alla samverkansgrupper, både på verk-
samhetsnivå och lokala samverkansgrupper. 
 
Philipp Seuffer, HR-chef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommundirektör 
VO-chefer 
HR-chef Philipp Seuffer 
Huvudskyddsombuden Ola Andersson, Ingrid Pihlsgård, Jan Nilsson och Jonas Appelgren 
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Bakgrund 
Under de senaste åren har det centralt i  kommunen bedrivits ett aktivt arbetsmiljöarbete för att 
underlätta för cheferna att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet – SAM. Rutiner och 
styrdokument har tagits fram. Återkommande arbetsmiljöutbildningar genomförts för chefer 
och skyddsombud och likaså utbildning inom rehabiliteringsområdet.   
 
I Samverkan Båstad integreras verksamhet, medbestämmande, hälsa och arbetsmiljö som en na-
turlig del av verksamhetens vardag och utveckling. Medarbetarnas engagemang, kunskaper och 
kreativitet blir då en viktig förutsättning. Hälso- och arbetsmiljöarbetet måste bedrivas både på 
kort och på lång sikt. En ständigt pågående utveckling förutsätter att arbetsgivaren i samverkan 
och utifrån ett verksamhetsperspektiv driver ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Det 
omfattar att på alla nivåer planera, styra, kontrollera och följa upp arbetet med hälsa och arbets-
miljö. 
 
Båstads kommun har sedan tidigare tecknat ett samverkansavtal med 18 fackförbund. Samver-
kansorganisationen framgår av bilden nedan. Samverkansavtalet kan du läsa här. 

 
Båstads kommun har  26 samverkansgrupper som är tillika skyddskommittéer för året 2020.   
1 Centralsamverkansgrupp (CESAM) 
6 verksamhetsområdesövergripande samverkansgrupper (VSG)  
19 lokala samverkansgrupper (LOSAM) 
 
Utöver samverkansgrupperna är arbetsplatsträffar ett forum för dialog och gemensamt arbete 
som rör verksamhetens utveckling och samt arbetsmiljö och hälsa. Vidare utgör dialogen mellan 
chef och medarbetare en möjlighet till delaktighet.  
 
Här kan du läsa mer om samverkansgrupperna i Båstads kommun. 

 
 
Aktuellt 
Under 2020 fortsatte utbildningsinsatser inom arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljöutbildning för 
chefer och skyddsombud har genomförts samt chesfnätverksträffar. Det har även genomförts en 
endagarsutbildning i rehabiliteringsprocessen med fokus på kommunens rutiner i rehabilitering. 
Målet är att stärka chefens roll och ansvar i rehabiliteringsprocessen. Det har också genomförts 
workshop för chefer gällande utveckling av arbetsplatsträffar. 

http://intranet.bastad.se/arbetsmiljo-och-halsa/samverkansavtal/
http://intranet.bastad.se/arbetsmiljo-och-halsa/samverkan/
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Utbildningar har anordnats av HR- avdelningen i samarbete med företagshälsovården, Previa 
liksom Avonova1.  
 
Sedan 2019 görs den årliga uppföljningen av samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbetet 
genom en webbenkät som skickades ut till verksamhetsområdesövergripande samverkansgrup-
per. Nytt för 2020 är att enkäten går ut till alla samverkansgrupper, både på verksamhetsnivå 
och lokala samverkansgrupper. Webbenkäten består av tjugofem frågeställningar som berör pa-
ragraferna i  AFS 2001:01 (se bilaga) och AML 9 § kap. 6. 
  
Syftet med uppföljningen är dels att säkerställa att förbättringar uppnås och att arbetsmiljöarbe-
tet bedrivs enligt Båstads kommuns arbetsgivarpolicy, samverkansavtalet och föreskriften för 
systematisk arbetsmiljöarbetet AFS 2001:1. Syftet är också att kontrollera att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom Båstads kommun genomförs på ett adekvat sätt.  
 
Vad ska följas upp? 
 
Den årliga uppföljningen ska minst säkerställa att följande delar av SAM fungerar: 
 
Att SAM är en naturlig del i den dagliga verksamheten 
Att samverkan sker mellan arbetsgivaren, arbetstagarna och 
skyddsombud/samverkansgrupp 
Att det finns arbetsmiljöpolicy, mål och rutiner 
Att det finns uppgiftsfördelning gällande arbetsmiljöuppgifter 
Att de som har arbetsmiljöuppgifter har tillräckliga kunskaper för uppgifterna 
Att det finns rutiner för undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön 
Att rutiner finns för att utreda och åtgärda olycksfall och tillbud 
Att årlig uppföljning görs 
Att tillgång till företagshälsovård finns 
 
Resultat 2019 
 
Samtliga samverkansgrupper har erhållit en webbenkät som besvarats inom i samverkansgrup-
per i samverkan mellan parterna. Respektive samverkansgrupp tar fram egna handlingsplaner 
utifrån sitt resultat. 
 
Övergripande kan vi konstatera höga värden vad gäller strukturen för arbetet i samverkan, sam-
syn kring protokoll och det dagliga arbetet. 

Vi ser också att det finns medvetenhet vad gäller arbetsuppgifter för samverkansgrupperna och 
god kännedom om uppgiftsfördelning enligt Arbetsmiljölagen. Svagare och därmed utvecklings-
områden är samverkansgruppernas analys av verksamheten ur arbetsmiljöperspektiv samt att 
sätta mål och följa upp och utveckla. Detsamma gäller att ta emot och introducera nya medarbe-
tare i arbetsmiljöarbetet, vilka risker som finns och rutiner som gäller m.m. 

Riskbedömningar görs i allmänhet numera och befintlig mall framtaget för detta underlättar 
processen. Men i vissa lägen har arbetsgivaren missat eller genomfört riskbedömningen ganska 
sent i en process. Mallen för riskbedömning innehåller även en handlingsplan med åtgärder. 
Kontrollen av genomförda åtgärder görs i allmänhet i samband med årlig ronder eller i lokala 
samverkansgruppen. Samtidigt visar resultat att det finns förbättringsmöjligheter vad gäller 
uppföljningen av genomförda åtgärder. 
                                                           
1 Båstads kommun har upphandlat företagshälsovårdstjänster inom områdena, förebyggande (systematiskt arbetsmiljöarbete), re-
habilitering och arbetsanpassning, arbetsförmågebedömning med AB Previa företagshälsovård samt inom områdena konflikt och 
krishantering, hot och våld och krisjour samt kränkande särbehandling  med Avonova företagshälsovård. 
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Vad gäller riskbedömningar som visar på allvarliga risker ska skriftliga instruktioner finnas. Re-
sultatet visar att det fortfarande finns brister och att i de fall det finns allvarliga risker behöver 
detta tydliggöras för medarbetarna. 
 
Annat utvecklingsområde är analys av statistikunderlag inom arbetsskador, tillbud och sjuktal. 
Samt analys av företagshälsovårdens uppföljningsrapporter. 
 
Arbetsmiljöarbetet följs upp årligen och företagshälsovården anlitas i de fall som krävs. 
 
För 2020 års enkätuppföljning fanns även en tilläggsfråga med om samverkansgruppen genomgått ett bildspel 
om nya samverkansavtalet. Resultatet visar att hälften av samverkansgrupperna har gått igenom bilderna med sin 
respektive grupp innan svarstiden för enkäten gick ut. Samverkansgrupperna kommer under hösten 2020 att gå 
igenom bildspelet så att alla samverkansgrupper gjort detta innan året är slut. 
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Slutsats 
Det har varit ett annorlunda år i och med pandemin som inte bara påverkat arbetsmiljön för alla 
våra medarbetare likaså har samverkansgrupperna ställts inför helt nya frågor att hantera. 
 
Sammantaget kan arbetsgivaren konstatera att man gjort framsteg vad gäller arbetet med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Vidare noteras en förbättring avseende riskbedömning och 
dokumentation samt uppföljning av dessa. 
 
Åtgärder som föreslås för att ytterligare förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet är fram-
tagna av en central arbetsgrupp som ska arbetar vidare med mål för den organisatoriska och so-
ciala arbetsmiljön (OSA) på kommunövergripande nivå. Arbetsgruppen utgörs av representanter 
för arbetsgivaren och huvudarbetsmiljöombuden. Syfte att genom kommungemensamma mål 
för OSA skapas tydlighet i organisationen att arbeta med dessa frågor. Arbetet med att ta fram 
OSA målen inleds hösten 2020 tillsammans med berörda parter och vår samarbetspartner i före-
tagshälsovård Previa. 
 
OSA målen omfattar även kränkande särbehandling och där kommer HR avdelningen att förtyd-
liga rutinen och tar fram och kommunicerar ett APT material kring kränkande särbehandling. 
Alla medarbetare ges kunskap om vad som gäller kring området på APT. 
 
Ytterligare ett steg i att utveckla arbetsmiljöarbetet i Båstads kommun är införandet av KIA-
systemet 2021. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för att analysera arbetsskador och till-
bud i kommunen. Med KIA får man lättare överblick över skador, tillbud och incidenter, se möns-
ter och hitta lösningar. Systemet innebär att alla medarbetare kan själva direkt anmäla arbets-
miljöproblem in i systemet, via datorn mobil eller surfplatta. 
 
Arbetsmiljöarbetet och strategiska arbetsmiljö insatser samt hälsoarbetet kommer att särskilt 
lyftas fram under kommande året.  
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Bilaga 1- Enkätfrågor 
 
Enkätfrågor om årlig uppföljning av samverkan och systematiskt ar-
betsmiljöarbete 
Ordförande i samverkansgrupp erhåller en webbenkät av HR-avdelning i början av året. Ordförande besvarar en-
käten vid ett tillfälle tillsammans med representanter i samverkansgruppen. Samverkansgruppen genomför sedan 
en uppföljning av enkätresultatet enligt samverkansmodellen Information – dialog – beslut. 
Enkäten är uppdelad i två avsnitt; 15 påståenden kring samverkansarbetet och 10 frågor om systematiskt arbets-
miljöarbete. Påståenden och frågor ställs i form av en webbenkät med svarsalternativen Instämmer helt, Ganska 
väl, Inte så väl, Inte alls och Vet ej/Ingen åsikt. Under varje påstående finns möjlighet till fritext, ex om oenighet 
i påståendet. 
 
Avsnitt 1 påståenden om samverkansarbetet 
 
Samverkansgruppens arbete – Syftet är att gemensamt hantera övergripande frågor om verk-
samhetsutveckling, hälsa och arbetsmiljö.  
 
Information/struktur  
1. vi har en årsplanering för samverkansgruppens arbete 
2. vi tar ett gemensamt ansvar för våra punkter på dagordningen 
3. vi publicerar minnesanteckningar och protokoll från samverkansgruppens möten 
 
 
Dialog och kommunikation  
4. vi avsätter tid för fördjupad dialog för utveckling av verksamheten 
5. vi analyserar olika resultat från undersökningar av verksamhet, arbetsmiljö och hälsa 
6. vi arbetar aktivt med samverkansgruppens arbetsklimat och relationer för att skapa öppenhet och 
kreativitet 
 
 
Beslut och uppföljning  
7. samverkan är en naturlig del i beslutprocessen 
8. vi skapar välgrundade underlag för beslut och planerar in alla stegen information-dialog-beslut 
9. vi följer upp resultat av genomförda aktiviteter inom verksamhet, arbetsmiljö och hälsa 
 
Skyddskommittén enligt AML 6:9  
– Syftet är att vi gemensamt ska arbeta för hållbara, trygga och säkra arbetsplatser. 
 
Vi i samverkansgruppen behandlar:  
arbetsmiljöarbetets handlingsplaner (AML 3:2a), ex handlingsplan för genomförda riskbedömningar 
 

i skyddet mot ohälsa och olycksfall är samverkansgruppen aktiv i utvecklings- och förändringsarbetet 
 

planering av nya eller ändrade lokaler, skyddsanordningar, arbetsprocesser och av arbetsorganisation 
 

planering för användning av nya ämnen (kemikalier) som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, ex att 
kemiska risker beaktas och dokumenteras vid arbetsmiljöronder 
 

statistik inom arbetsskador och tillbud, sjuktal/frisktal, arbetssätt kring arbetsanpassning och rehabili-
tering, ex statistik  
 

analys av företagshälsovårdens uppföljningsrapporter och för dialog om framtida planering 
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Avsnitt 2 frågor om årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM 2001:1)  
Finns ett långsiktigt arbetsmiljö- och hälsoarbete inom samverkansgruppen? 
 

Är det systematiska arbetsmiljöarbetet en naturlig del i den dagliga verksamheten? (vilket omfattar fy-
siska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön, § 3)  
 

Använder ni Chefshandboken för att bevaka förändringar och uppdatera er inom arbetsmiljöområdet?  
 

Har alla chefer inom samverkansområdet fått en skriftlig fördelning enligt Båstads kommuns rutin för 
ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter? 
 

Finns rutiner för att medarbetare får information om sin roll och sitt ansvar enligt Båstads kommuns 
arbetsmiljöarbete? 
 

Har ni identifierat vilka föreskrifter (AFS) inom ert samverkansområde som ni behöver för att före-
bygga ohälsa och olycksfall? 
 

Finns introduktionsprogram på arbetsplatsen för nyanställda, där kunskaper om risker i arbetet syn-
liggörs? 
 

Upplevs genomförda riskbedömningar vid organisations- och verksamhetsförändringar som främjande 
för verksamheter?  
 

Är arbetsmiljöombuden/berörda medarbetare delaktiga vid riskbedömning och vid upprättandet av 
handlingsplan? 

 

Tilläggsfråga för 2020 års enkät: 

 
Har samverkansgruppen genomfört bildspelet om nya samverkansavtalet? 
 
Kommentar: Båstads kommuns centrala samverkansgrupp har tagit fram ett bildspel med manus om kommunens 
nya samverkansavtal. Detta bildspel ska ordförande i  samtliga samverkansgrupper gå igenom vid ett samver-
kansmöte. 
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Bilaga 2 –  Enkätresultat 
 

Resultat årlig uppföljning av samverkan 
och systematiskt arbetsmiljöarbete 2019 

Avsnitt 1 Samverkansgruppens arbete – Syftet är att gemensamt hantera övergripande frågor om verksam-
hetsutveckling, hälsa och arbetsmiljö. Information/struktur Påstående 1: Vi har en årsplanering för samver-
kansgruppens arbete 

Namn Antal % 

Instämmer helt 11 47,8 

Ganska väl 8 34,8 

Inte så väl 3 13 

Inte alls 1 4,3 

Vet ej/Ingen åsikt 0 0 

Total 23 100 

88,5%  (23/26) 
Total 23 100Svarsfrekvens 



201008\7e3\p 

9 (19) 

Påstående 2: Vi tar ett gemensamt ansvar för våra punkter på dagordningen. 

Namn Antal % 

Instämmer helt 16 69,6 

Ganska väl 7 30,4 

Inte så väl 0 0 

Inte alls 0 0 

Vet ej/ingen åsikt 0 0 

Total 23 100 

Påstående 3: Vi publicerar minnesanteckningar och protokoll från samverkansgruppens möten. 

Namn Antal % 

Instämmer helt 20 87 

Ganska väl 2 8,7 

Inte så väl 0 0 

Inte alls 1 4,3 

Vet ej/Ingen åsikt 0 0 

Total 23 100 

Dialog och kommunikation Påstående 1: Vi avsätter tid för fördjupad dialog för utveckling av verksamheten. 

Namn Antal % 

Instämmer helt 11 47,8 

Ganska väl 11 47,8 

Inte så väl 1 4,3 

Inte alls 0 0 

Vet ej/Ingen åsikt 0 0 

Total 23 100 

88,5%  (23/26) 

Inte alls 0 0Svarsfrekvens 

88,5%  (23/26)

Svarsfrekvens 

88,5%  (23/26) 

Svarsfrekvens 
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Påstående 2: Vi analyserar olika resultat från undersökningar av verksamhet, arbetsmiljö och hälsa. 

Namn Antal % 

Instämmer helt 10 43,5 

Ganska väl 9 39,1 

Inte så väl 2 8,7 

Inte alls 0 0 

Vet ej/Ingen åsikt 2 8,7 

Total 23 100 

Påstående 3: Vi arbetar aktivt med samverkansgruppens arbetsklimat och relationer för att skapa öppenhet och 
kreativitet. 

Namn Antal % 

Instämmer helt 10 43,5 

Ganska väl 12 52,2 

Inte så väl 1 4,3 

Inte alls 0 0

Vet ej/Ingen åsikt 0 0 

Total 23 100 

Beslut och uppföljning Påstående 1: Samverkan är en naturlig del i beslutprocessen. 

Namn Antal % 

Instämmer helt 13 56,5 

Ganska väl 8 34,8 

Inte så väl 1 4,3 

Inte alls 0 0 

Vet ej/Ingen åsikt 1 4,3 

Total 23 100 88,5%  (23/26)

Vet ej/Ingen åsiktVet ej/Ingen åsikt 1 4,3Svarsfrekvens 

88,5%  (23/26) 

Svarsfrekvens 

88,5%  (23/26) 

Svarsfrekvens 
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Påstående 2: Vi skapar välgrundade underlag för beslut och planerar in alla stegen information-dialog-beslut. 

Namn Antal % 

Instämmer helt 5 21,7 

Ganska väl 14 60,9 

Inte så väl 2 8,7 

Inte alls 0 0 

Vet ej/Ingen åsikt 2 8,7 

Total 23 100 

Påstående 3: Vi följer upp resultat av genomförda aktiviteter inom verksamhet, arbetsmiljö och hälsa. 

Namn Antal % 

Instämmer helt 9 39,1 

Ganska väl 9 39,1 

Inte så väl 4 17,4 

Inte alls 0 0 

Vet ej/Ingen åsikt 1 4,3 

Total 23 100 88,5%  (23/26) 

Vet ej/Ingen åsikt 1 4,3Svarsfrekvens 

88,5%  (23/26)

Svarsfrekvens 
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Skyddskommittén enligt AML 6:9 – Syftet är att vi gemensamt ska arbeta för hållbara, trygga och säkra ar-
betsplatser. Vi i samverkansgruppen behandlar: Påstående 1 Arbetsmiljöarbetets handlingsplaner (AML 3:2a), ex 
handlingsplan för genomförda riskbedömningar. 

Namn Antal % 

Instämmer helt 13 56,5 

Ganska väl 7 30,4 

Inte så väl 1 4,3 

Inte alls 0 0 

Vet ej/Ingen åsikt 2 8,7 

Total 23 100 

Påstående 2 I skyddet mot ohälsa och olycksfall är samverkansgruppen aktiv i utvecklings- och förän-
dringsarbetet. 

Namn Antal % 

Instämmer helt 9 39,1 

Ganska väl 10 43,5 

Inte så väl 4 17,4 

Inte alls 0 0 

Vet ej/Ingen åsikt 0 0 

Total 23 100 88,5%  (23/26) 

Vet ej/Ingen åsiktVet ej/Ingen åsikt 0 0Svarsfrekvens 

88,5%  (23/26) 

Svarsfrekvens 
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Påstående 3 Planering av nya eller ändrade lokaler, skyddsanordningar, arbetsprocesser och av arbetsor-
ganisation. 

Namn Antal % 

Instämmer helt 11 47,8 

Ganska väl 8 34,8 

Inte så väl 4 17,4 

Inte alls 0 0 

Vet ej/Ingen åsikt 0 0 

Total 23 100 

Påstående 4 Planering för användning av nya ämnen (kemikalier) som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, ex att 
kemiska risker beaktas och dokumenteras vid arbetsmiljöronder. 

Namn Antal % 

nstämmer helt 9 39,1 

Ganska väl 4 17,4 

nte så väl 1 4,3 

nte alls 0 0

Vet ej/Ingen åsikt 9 39,1 

Total 23 100 

nte alls 0 0

Vet ej/Ingen åsikt 9 39,1

Total 10023

Svarsfrekvens 

8,5%  (23/26) 

Svarsfrekvens 

88,5%  (23/26) 
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Påstående 5 Statistik inom arbetsskador och tillbud, sjuktal/frisktal, arbetssätt kring arbetsanpassning och 
rehabilitering, ex statistik. 

Namn Antal % 

Instämmer helt 6 26,1 

Ganska väl 8 34,8 

Inte så väl 5 21,7 

Inte alls 1 4,3

Vet ej/Ingen åsikt 3 13 

Total 23 100 

Påstående 6 Analys av företagshälsovårdens uppföljningsrapporter och för dialog om framtida planering.

Namn Antal % 

Instämmer helt 2 8,7 

Ganska väl 3 13 

Inte så väl 3 13 

Inte alls 7 30,4 

Vet ej/Ingen åsikt 8 34,8 

Total 23 100 

88,5%  (23/26) 

Total 23 100
Svarsfrekvens 

88,5%  (23/26)

Total 23 100
Svarsfrekvens 
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Avsnitt 2 Frågor om årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM 2001:1) Påstående 1 Finns ett lång-
siktigt arbetsmiljö- och hälsoarbete inom samverkansgruppen? 

Namn Antal % 

Instämmer helt 11 47,8 

Ganska väl 8 34,8 

Inte så väl 2 8,7 

Inte alls 2 8,7 

Vet ej/Ingen åsikt 0 0 

Total 23 100 

Påstående 2 Är det systematiska arbetsmiljöarbetet en naturlig del i den dagliga verksamheten? (vilket omfattar 
fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön, § 3). 

Namn Antal % 

Instämmer helt 10 43,5 

Ganska väl 10 43,5 

Inte så väl 1 4,3 

Inte alls 1 4,3 

Vet ej/Ingen åsikt 1 4,3 

Total 23 100 

88,5%  (23/26) 

Vet ej/Ingen åsikt 0 0

Total 23 100
Svarsfrekvens 

88,5%  (23/26) 

Vet ej/Ingen åsikt 1 4,3

Total 23 100
Svarsfrekvens 
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Påstående 3 Använder ni Chefshandboken för att bevaka förändringar och uppdatera er inom ar-
betsmiljöområdet? 

Namn Antal % 

Instämmer helt 9 39,1 

Ganska väl 5 21,7 

Inte så väl 3 13 

Inte alls 2 8,7 

Vet ej/Ingen åsikt 4 17,4 

Total 23 100 

Påstående 4 Har alla chefer inom samverkansområdet fått en skriftlig fördelning enligt Båstads kommuns rutin för 
ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter? 

Namn Antal % 

Instämmer helt 19 86,4 

Ganska väl 1 4,5 

Inte så väl 1 4,5

Inte alls 0 0 

Vet ej/Ingen åsikt 1 4,5 

Total 22 100 

88,5%  (23/26) 
Total 23 100Svarsfrekvens 

84,6%  (22/26) 
Total 22 100Svarsfrekvens 
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Påstående 5 Finns rutiner för att medarbetare får information om sin roll och sitt ansvar enligt Båstads 
kommuns arbetsmiljöarbete?

Namn Antal %

Instämmer helt 11 47,8 

Ganska väl 7 30,4 

Inte så väl 3 13 

Inte alls 1 4,3 

Vet ej/Ingen åsikt 1 4,3 

Total 23 100 

Påstående 6 Har ni identifierat vilka föreskrifter (AFS) inom ert samverkansområde som ni behöver för att 
förebygga ohälsa och olycksfall? 

Namn Antal % 

Instämmer helt 6 26,1 

Ganska väl 9 39,1 

Inte så väl 5 21,7 

Inte alls 2 8,7

Vet ej/Ingen åsikt 1 4,3 

Total 23 100 

88,5%  (23/26) 

Svarsfrekvens 

88,5%  (23/26) 

Vet ej/Ingen åsiktVet ej/Ingen åsikt 1 4,3

Total 23 100
Svarsfrekvens 
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Påstående 7 Finns introduktionsprogram på arbetsplatsen för nyanställda, där kunskaper om risker i arbetet syn-
liggörs? 

Namn Antal % 

Instämmer helt 11 47,8 

Ganska väl 5 21,7 

Inte så väl 2 8,7 

Inte alls 3 13 

Vet ej/Ingen åsikt 2 8,7 

Total 23 100 

Påstående 8 Upplevs genomförda riskbedömningar vid organisations- och verksamhetsförändringar som 
främjande för verksamheter?

Namn Antal % 

Instämmer helt 11 47,8 

Ganska väl 11 47,8 

Inte så väl 0 0 

Inte alls 0 0 

Vet ej/Ingen åsikt 1 4,3 

Total 23 100 

88,5%  (23/26) 

Svarsfrekvens 

88,5%  (23/26) 

Vet ej/Ingen åsikt 1 4,3Svarsfrekvens 
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Påstående 9 Är arbetsmiljöombuden/berörda medarbetare delaktiga vid riskbedömning 
och vid upprättandet av handlingsplan? 
 
 

Namn Antal % 

Instämmer helt 18 78,3 

Ganska väl 5 21,7 

Inte så väl 0 0 

Inte alls 0 0 

Vet ej/Ingen åsikt 0 0 

Total 23 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påstående 10 Har samverkansgruppen genomfört bildspelet om nya samverkansavtalet? 
 

Namn Antal % 

Ja 12 52,2 

Nej 11 47,8 

Total 23 100 

 

 

88,5%  (23/26) 

Svarsfrekvens 

88,5%  (23/26) 

Svarsfrekvens 
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Datum: 2020-11-25 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001159/2018 – 903 
 
 

Val av ledamot samt ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott  
för tiden 2021-01-01 – 2021-12-31 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Följande person väljs till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden  
2021-01-01 - 2021-12-31:  
 
Ebba Krumlinde (C).  
 
2. Följande person väljs till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden  
2021-01-01 - 2021-12-31:  
 
Inge Henriksson (BP). 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med bifogad överenskommelse mellan Bjärepartiet och Centerpartiet 2019-2022  
ska kommunstyrelsen välja in en ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott för  
nästkommande år.  
 
Under de år partierna inte har ordinarie plats är partiet, i enlighet med överenskommelsen, 
ersättare till det parti som har ordinarie plats. Därmed ska även en ny ersättare väljas.   
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansliet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
HR-Servicecenter 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Överenskommelse mellan BP och C inför val av ledamöter i kommunstyrelsens  
arbetsutskott 2019-2022 
 
 
 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Överenskommelse Bjärepartiet och Centern 

Bp och C har idag kommit överens om att dela Ks au plats nr 5 under mandatperioden 2019-
2022. 
Vi är också överens om att lotta vilket part som börjar. 
Det parti som vinner lotten har au platsen år 1 och år 3. Förlorande parti i lotten har år 2 
och4. 
Under de år partierna ej har ordinarie plats är partiet ersättare till det parti som har ordinarie 
plats. 
Det är upp till partierna vilka man nominerar. 

Överenskommelsen kan endast ändras om båda parter är överens under mandatperioden. 

Centerpartiet vann lottningen och får år ett och tre. 

Båstad 7 januari 2019 

FÖr Bjärep .rtiet 

~'~rtl~dare, Ordfö ande / __, . _ 
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Bo Wendt nge Henriksson 
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För Centerpartiet ~~,t/L4/1 

_il:Jolo,,_ ~ r , l4't 

Ebba Krumlinde \}Ino Johanssson 
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Datum: 2020-12-01 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000891/2019 – 900 
 
 

Kommunstyrelsens beslutslogg 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Beslutsloggen för december 2020 godkänns. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det en rutin 
för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde bifogas en förteckning 
över de fattade beslut som ska verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Ärenderubrik Beslutsinstans Dnr Beskrivning	av	ärendet Status Prioritering
1 Båstads	kommuns	
näringslivsorganisation

§	163,	KS	2017‐06‐07 000321/2017			 Ärendet	återremitterat	i	juni	‐17.	
Förvaltningen	får	följande	
uppdrag:	A)	Förtydliga	samtliga	
beslutspunkter	för	hur	det	
kommunala	ansvaret	rörande	
näringslivsfrågor	ska	utformas.	
B)	Tydliggöra	förslaget	angående	
gränsdragningen	samt	inhämta	
synpunkter	från	tillväxtrådet.

Våren	2021. 1

2 Väckt	ärende	‐	Lägesrapport	
avseende	arbetet	med	
näringslivsorganisationen	och	
näringslivspolicyn

§	24,	KS	2020‐01‐15 000048/2020 Centerpartiet	väcker	ett	nytt	
ärende	på	sammanträdet.	De	
önskar	en	lägesrapport	avseende	
arbetet	med	
näringslivsorganisationen	och	
näringslivspolicyn.	Rapporten	ska	
presenteras	i	kommunstyrelsen.	

Våren	2021. 1
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3 Uppdrag	med	anledning	av	
fastighetsutredningen/optimal	
fastighetsorganisation

§	102,	KS	2016‐04‐27 000593/2016 Beslut	i	KS	2019‐08‐21	att	arbeta	
vidare	med	förslag	nr	6	i	KPMG:s	
utredning.	Till	det	uppdraget	
läggs	även	ett	uppdrag	att	utreda	
hur	en	koncernledningsstruktur	
för	Båstads	kommun	ska	kunna	
utformas.	I	uppdraget	redovisas	
hur	de	affärsdrivande	bolagen	ska	
kunna	styras	med	en	gemensam	
koncernmoder	”Båstads	kommun	
AB”	och	där	andra	eventuella	
kommunala	bolag	ska	kunna	
inordnas.	Kommande	förslag	
baseras	på	benchmarking	från	
andra	kommuner.	Förslaget	till	
ny	struktur	tas	fram	i	samråd	
mellan	Båstads	kommun	och	
Båstadhem.				

KS	beslutade	2020‐05‐12	att	ge	
förvaltningen	och	Båstadhem	i	
uppdrag	att	upphandla	en	konsult	för	
att	ta	fram	förslag	till	ny	
bolagsstruktur.	Uppdraget	ska	vara	
klart	under	2020.

1

4 Väckt	ärende:	Strategiskt	ägande	av	
Båstads	kommuns	fastigheter

§	133,	KS	2018‐05‐02 000446/2018 Thomas	Andersson	(L)	väcker	ett	
nytt	ärende	på	sammanträdet,	
mot	bakgrund	av	diskussionerna	i	
ärendet	som	gäller	
igångsättningsbeslut	av
vård‐	och	omsorgsboendet	i	
Förslöv.	Han	yrkar:	I	samband	
med	framtagande	av	förslag	till	
förvaltning	av	kommunens	och	
Båstadhems	fastigheter	ska	också	
underlag	för	beslut	om	strategiskt	
ägande	av
kommunens	fastigheter	tas	fram.

Kommer	att	hanteras	i	utredningen	
ovan.

1
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5 Utredningsuppdrag	fastigheten	
Plommonet

§	304,	KS	2017‐12‐06 001313/2016 Teknik	och	service	tar	fram	status	
för	byggnad	och	kostnader	för	
återställning.	Finns	även	med	i	
förskoleutredningen.

Förvaltningen	kommer	att	begära	
beslut	om	planuppdrag	för	att	kunna	
möjliggöra	andra	ändamål	på	
fastigheten.

1

6 Försäljning	av	Hamnen	3 §	153,	KS	2018‐06‐07 001506/2016 Försäljning	av	fastigheten	
Hamnen	3	i	Torekov	till	
Båstadhem	AB	och	förvaltning	av	
fastigheten	till	dess	försäljning	är	
genomförd.

Frågan	kommer	att	utredas.	
Försäljning	av	fastigheten	är	inte	
aktuellt	för	tillfället.	Inventering	av	
underhållsbehov	pågår.	Båstadhem	
förvaltar	fastigheten.

1

7 Väckt	ärende	‐	Tillfällig	och	
permanent	återvinningsanläggning

§	235,	KS	2019‐10‐09 000763/2019 Bjärepartiet	väckte	ett	nytt	
ärende	på	KS	angående	tillfällig	
och	permanent	
återvinningsanläggning.

Pilotprojektet	med	ny	
återvinningstjänst	är	igång	under	
2020.

1

8 Väckt	ärende	från	(C)	‐	Lägesrapport	
om	Medborgarlöfte	2020‐2022	
mellan	Polisen	och	Båstads	kommun

§	235,	KS	2020‐10‐13 000753/2020 Centerpartiet	väcker	ett	nytt	
ärende	angående	lägesrapport	
om	Medborgarlöfte	2020‐2022	
mellan	Polisen	och	Båstads	
kommun.

Polisen	bjuds	in	till	kommunstyrelsens	
sammanträde	den	12	januari	2021.

2

9 Väckt	ärende	från	(BP)	‐	Information	
från	Bjäre	Kraft	på	kommunstyrelsen

§	236,	KS	2020‐10‐13 000754/2020 Bjärepartiet	väcker	ett	nytt	
ärende	angående	information	
från	Bjäre	Kraft.

Bjäre	Kraft	bjuds	in	till	ett	framtida	
kommunstyrelsesammanträde.

2

Ärenden	som	nu	föreslås	strykas	
från	beslutsloggen:
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Datum: 2020-12-01 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000880/2019 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna delgivningar: 
 
a). Ekonomirapport januari-oktober 2020 för Båstads kommun. 
 
b). Skrivelse - Samarbete beträffande skolutvecklingen i Båstads kommun. 
 
c). Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2020-11-12 - Ekonomiuppföljning för  
myndighetsnämnden januari-oktober 2020. 
 
d). Beslut från länsstyrelsen angående lokala föreskrifter om förbud mot vissa allmänna  
sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av covid-19. 
 
e). Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-11-23 - Ekonomisk  
månadsuppföljning januari-oktober 2020 samt utökat uppföljningsnyckeltal. 
 
f). Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-11-23 - Rapport utifrån  
Lumells genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun. 
 
g). Protokollsutdrag från utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-30  
- Verksamhetsförändring i samband med följder av coronaviruset. 
 
h). Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om kompetensförsörjningen 
i hälso- och sjukvården efter pandemivåren 2020. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Ekonomirapport januari-oktober 2020 
 

Prognos årets resultat 
 

 

Rapporttidpunkt budget prognos avvikelse 

Februari +17,0 +25,8 +8,8 

Mars +17,0 +22,1 +5,1 

April +17,0 +7,3 -9,7 

Maj +17,0 +12,1 -4,9 

Augusti +17,0 +25,3 +8,3 

September +17,0 +23,6 +6,6 

Oktober +17,0 +30,4 +13,4 
 

Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på 
+30,4 (+23,6) mkr, en positiv avvikelse mot budget 
med +13,4 mkr. Bortser vi från engångsposterna explo-
ateringsintäkter, investeringsbidrag och äldre hyresin-
täkt, så landar vi på ett prognostiserat resultat på +2,0 
(+0) mkr. 

Verksamhetsområdenas avvikelser gentemot budget 
beräknas bli sammanlagt -32,7 (-34,2) mkr. Detta är i 
paritet med avvikelsen verksamheterna uppvisat åren 
2017-2019.  

Verksamheternas negativa avvikelser finns inom vård 
och omsorg med -21,3 mkr, inom individ och familj 
med -17,9 mkr, inom boendepeng med -3,6 mkr samt 
inom teknik och service -2,4 mkr.  

Det prognostiserade resultatet på +30,4 mkr innebär 
att balanskravet kommer att uppfyllas. Senast kommu-
nen hade ett negativt resultat var 2008. 

Prognosen innebär att båda två, av fullmäktige beslu-
tade, finansiella målen kommer att uppfyllas. Progno-
stiserat överskott överstiger 2,0 procent av skattein-
täkter och bidrag samt investeringarna täcks till mer 
än 50 procent av skattemedel.

 

Prognostiserade avvikelser +13,4 (+6,6)  
Föregående prognos i undre stapel med ljusare färg. 
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Kommunfullmäktige +0,2 (+0,1) 
Prognostiserar positiv avvikelse mot budget, anled-
ningen är minskning av mötesarvoden och inställda 
evenemang. 

Kommunstyrelse –18,4 (-18,4) 
KS – Kommunstyrelse -0,1 (-0,0)  
Negativ avvikelse mot budget beror på organisations-
förändring och pandemin som råder. Aktiveringen av 
krisledningsnämnd har belastat kommunstyrelsen. 

KS – Kommunledningskontor +0,9 (+0,5)  
Kommunledningskontoret prognostiserar positiv avvi-
kelse mot budget, vilket beror på vakanta tjänster och 
lägre sysselsättningsgrad i bemanningen. Det tillämpas 
även återhållsamhet av kostnaderna. 

KS – Teknik och service -2,4 (-2,1)  
Teknik och service prognostiserar en total budgetavvi-
kelse om -2,4 mkr, inklusive den budgeterade arrende-
intäkten för temporär återvinningscentral (-0,6 mkr). 

En negativ avvikelse om -0,3 mkr prognostiseras rö-
rande budgeterade intäkter i samband med nya mark-
avtal för ledningsägare. 

Säsongens parkeringsintäkter prognostiseras till en po-
sitiv avvikelse om +0,4 mkr, däremot prognostiseras en 
negativ avvikelse om -0,2 mkr rörande uthyrning av 
torg- och evenemangsytor på grund av rådande pan-
demi. 

Volymerna för Båstad Kommunrestauranger (BKR) 
inom äldreomsorgen minskar och det är framför allt 
portioner inom hemvården som uppvisar en nedåtgå-
ende trend. Orsaken håller för närvarande på att utre-
das. BKR prognostiserar därmed en negativ avvikelse 
rörande lägre intäkter om -1,2 mkr. Vårdboendet Haga 
park har inte öppnat så många platser som tidigare avi-
serat, vilket medför en minskad intäkt om -0,1 mkr, in-
kluderat i ovannämnda avvikelse.  

Tillsättning av ett antal tjänster inom Räddningstjänst 
(inkluderar delen inom Myndighetsnämnden) och BKR 
senareläggs, detta tillsammans med tjänstledighet och 
sjukskrivning av personal inom tekniska kontoret med-
för en prognostiserad positiv avvikelse om +0,7 mkr. 

Teknik och service verksamheter har påverkats av co-
vid-19 på olika sätt och den ekonomiska konsekvensen 

beräknas uppgå till -1,6 mkr. Den prognostiserade ne-
gativa avvikelsen inkluderar -0,8 mkr, avseende i hu-
vudsak minskade intäkter för Malenbadet, både inträde 
och simskola, uteblivna intäkter för säkerhetsutbild-
ning för kommunens anställda samt minskade mål-
tidsintäkter för Haga Park. Verksamheterna har även 
haft kostnader och minskade intäkter, som inte är med-
tagna i den prognostiserade negativa avvikelsen, upp-
gående till ca -0,3 mkr, samt åtgärder enligt beslut i 
krisledningsnämnden 6 april 2020, uppgående till 
ca -0,5 mkr. 

KS – Samhällsbyggnad +0,4 (+0,1)  
Prognostiserar positiv avvikelse beror på outnyttjade 
konsulttjänster samt fler kartbeställningar än budgete-
rat. 

KS – Bildning och arbete +0,7 (+0,6)  
Verksamhetsövergripande för bildning och arbete finns 
dubbla kostnader gällande tjänsten som verksamhets-
chef från 1 mars 2020. Avvikelsen motsvarar de åtgär-
der som vidtagits för att uppfylla besparingskravet 1 
procent. Det är främst olika projekt som avbrutits i 
samband med covid-19 pandemin som varit finansi-
erade av balansmedel. Återhållsamhet. 

KS – individ och familj -17,9 (-17,5)  
Individ och familjs verksamheter prognostiserar totalt 
en negativ avvikelse på 17,5 mkr. Den största anled-
ningen beror på placeringar som befarar en negativ av-
vikelse på -15,7 mkr. Avvikelsen beror främst på att an-
talet placeringar ökade kraftigt under andra halvåret 
2019. Under perioden sedan mars månad har flera pla-
ceringar avslutats med nya lösningar på hemmaplan 
varav flera med insatser av öppenvården. 

Individ och familj enheten har under hösten 2019 och 
våren 2020 varit granskade av både revision och IVO 
Enheten har under en period haft mycket hård arbets-
belastning, arbetsmiljöutredningar med dubbla perso-
nalkostnader samt kostnader för avgångsvederlag. 
Sammantaget beräknas en negativ avvikelse för perso-
nalkostnader och konsulter på -1,8 mkr. Verksamheten 
arbetar vidare på att fortsätta anpassa organisationen 
och minska sina kostnader. 

En stor osäkerhetsfaktor är hur pandemin covid-19 får 
ekonomiska effekter då arbetsbelastningen för enheten 
ökar och flera utredningar pågår. 
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Myndighetsnämnd +1,2 (+0,9) 
MN  – Teknik och service +0,2 (+0,2)  
Tillsättning av tjänst är senarelagd. 

MN  – Samhällsbyggnad +1,0 (+0,7)  
Prognostiserad positiv avvikelse beror i huvudsak på 
ökad ärendemängd och flera stora byggen på bygglovs-
sidan. 

Utbildningsnämnd +4,4 (+2,9) 
UN – Utbildningsnämnd +0,1 (+0,0) 
Prognostiserar positiv avvikelse och det baseras på or-
ganisationsförändring och minskade utgifter. 

UN – Skolpeng barnomsorg/grundskola +1,3 (+1,3) 
Besparingskravet 1 procent minskade den interna 
skolpengen och ingen intern ersättning för fortbildning 
från maj månad. Utfallet visar att antalet elever varit 
färre än budgeterat. Avvikelse finns mellan egen regi, 
annan kommun och fristående regi. Budgetväxling ge-
nomförd med skolpeng per skolform, grundsärskolan 
ingår i skolpeng. Löneökning för år 2020 är inte regle-
rad. 

UN – Skolpeng gymnasium +1,6 (+2,1) 
Prognosen visar på en positiv avvikelse som framförallt 
beror på att antal elever i nuläget inte uppfyller befolk-
ningsprognosen för åldersgruppen. Budgetväxling ge-
nomförd  med skolpeng per skolform, gymnasiesärsko-
lan ingår i skolpeng. Snittkostnaden i egen regi ökar 
med anledning av att andelen som går introduktions-
program har ökat. Andelen elever som väljer att stu-
dera i annan kommun och fristående verksamhet har 
också ökat jämfört med förra läsåret vilket medför en 
högre kostnad per elev. Löneökning för år 2020 är inte 
reglerad. 

UN – Barn och skola ram -0,1 (-0,5) 
Avvikelsen beror främst på ofinansierade kostnader för 
moduler -1,5 mkr. Åtgärder har vidtagits med anled-
ning av besparingskravet inför år 2020, innevarande år 
samt besparingskrav inför år 2021. 

UN – Barn och skola resultatenheter +1,5 (+0,0) 
Prognosen bygger på utökade riktade statsbidrag samt 
att man jobbar aktivt för att uppnå målen vad gäller 
tilldelade besparingskrav. 

 

Vård- och omsorgsnämnd -20,1 (-19,7) 
VN – Vård- och omsorgsnämnd +0,1 (+0,0) 
Prognostiserad positiv avvikelse beror på nämndens åt-
gärder till följd av pandemin, nämnden har minskat an-
tal ledamöter, samt ställt in ett sammanträde. 

VN – Hemvårdspeng +4,8 (+5,3) 
Antalet utförda hemvårdstimmar har vänt sedan som-
maren och ligger i oktober på ett högre utfall än budge-
terad nivå, vilket gör att förväntat överskott hos bestäl-
laren har justerat ner med -0,5 mkr. 

VN – Boendepeng -3,6 (-3,4) 
Boendepeng +3,3 (+3,1) 
Prognosen har förbättrats med 0,2 mkr till följd av fler 
tomma lägenheter än beräknat under hösten, delvis till 
följd av coronapandemin. Att korttidsavdelningen end-
ast belägger med enkelrum ger en positiv avvikelse om 
+2,8 mkr då budgeten är beräknad på fler platser. 

Kostnad för köpta korttidsplatser -6,9 (-6,5) 
Antalet köpta korttidsplatser har inte kunnat reduceras 
som planerat, vilket ger en prognosförsämring 
om -0,4 mkr. 

VN – Vård och omsorg -21,3 (-21,5) 
Utförare inom hemvård -4,3 (-4,4) 
Prognosen hos utförare av hemvård har förbättrats med 
0,1 mkr i och med att antalet utförda hemvårdstimmar 
har ökat successivt sedan sommaren. 

Utförare inom särskilt boende -8,4 (-8,4) 
Prognosen oförändrad. Coronapandemin har genererat 
merkostnader kring bemanningen i samband med sjuk-
frånvaro eller extra bemanning vid smitta eller befarad 
smitta, vilka har återsökts hos Socialstyrelsen. Öppnan-
det av Haga Park och stängningen av Ängagården gene-
rerar merkostnader under året vilka inte är budgete-
rade. Korttidsavdelningen har under våren till största 
del bedrivit verksamheten i enkelrum för att minska 
risken för smittspridning. 

Centralt -2,4 (-1,9) 
Verksamheten är i en ansträngd situation till följd av 
coronapandemin. Behovet av att köpa in skydds-
material har ökat vilket försämrar prognosen 
med -0,5 mkr. Totalt sett beräknas kostnader för att 
köpa in skyddsmaterial uppgå till en kostnad 
om -4,7 mkr. 
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Myndighet +0,9 (-0,2) 
Prognosen för personlig assistans i extern regi och För-
säkringskassans 20 första timmar har förbättrats till 
följd av översyn i något ärende samt att ett ärende varit 
budgeterat som att kommunen ska bära full kostnad 
men ärendet har godkänts av Försäkringskassan. Ett 
ärende övergår till intern regi och innebär en kostnad 
för stöd och omsorg. 

Köpta externa placering SoL -3,7 (-3,4) 
Prognosen har försämrats med -0,3 mkr till följd av nå-
gon fördyring i dygnspris samt någon tillkommen pla-
cering inom dagvård. 

Stöd och omsorg -2,3 (-1,5) 
En prognosförsämring på -0,8 mkr har gjorts till följd 
av en felaktig uppbokning av intäkter i bokslutet för 
2019 som får negativ resultateffekt på -0,5 mkr under 
2020. Detta är nu helt utrett och kommer inte att ha 
någon resultateffekt kommande år. Utöver detta över-
går ett personligt assistans-ärende till kommunens regi 
den 1 december som påverkar resultatet med -0,2 mkr, 
vilket blir en prognosförbättring på myndighetsen-
heten. 

HSL -1,3 (-1,8) 
Total prognosförbättring för HSL är +0,6 mkr. Enheten 
för hälso- och sjukvård har förbättrat sin prognos med 
+0,5 mkr till följd av aktivt arbete med bemanningen, 
men också att hela budgeten för förbrukningsmaterial 
kopplat till uppstart av Haga Park inte kommer att ut-
nyttjas, liksom att äldre bilar inte har hunnit bytas ut i 
planerad takt vilket ger en positiv avvikelse. Enheten 
för rehabilitering har förbättrat prognosen med 
+0,2 mkr till följd av uppkommen vakans som inte 
kommer att besättas under året. 

Finansiering +46,2 (+40,8) 
Den prognostiserade avvikelsen på +46,2 mkr beror till 
störst del på prognostiserade exploateringsintäkter om 
21 mkr. Dessa är för försäljning av tomter och är såle-
des engångsintäkter. Del av de investeringsbidrag för 
bryggor som färdigställs under 2019 och 2020 samt för 
Köpmansgatan kommer att tillfalla driften under 2020 
vilket ger en positiv avvikelse om +7 mkr.  

En positiv avvikelse prognostiseras för skatteintäk-
terna med 13,4 mkr. Riksdagen och regering har avise-
rat om ökat statsbidrag till kommuner och regioner, för 

Båstads kommun innebär det tillskott med ca 28 mkr 
för år 2020. Dock sjunker skatteprognoserna i sam-
band med den pågående pandemin, utöver detta så 
hade kommunen redan tagit hänsyn till ökade skattein-
täkter och satt av 2,4 mkr till utökning för individ och 
familj. Skatteprognoserna har varierat stort under året 
vilket försvårat prognosarbetet. 

Pensionskostnaderna beräknas bli något lägre än bud-
geterat vilket ger en positiv avvikelse om +2,3 mkr. Öv-
riga finansiella poster prognostiserar en avvikelse på 
+2 mkr. 

Investeringar +27,4 (+28,3) 
Avser investeringar inklusive medfinansiering statlig 
infrastruktur och exklusive exploatering. 

Prognosen för skattefinansierade investeringar är en 
negativ avvikelse på -5,3 mkr. För medfinansiering 
statlig infrastruktur prognostiseras en negativ avvi-
kelse på -0,9 mkr. Avgiftsfinansierade investeringar 
prognostiseras ge en positiv avvikelse på +33,6 mkr. 

KS - Teknik och service +27,3 (+28,3) 
Skattefinansierad verksamhet inklusive medfinansie-

ring till statlig infrastruktur -6,4 (-5,5) 
Intäkt på ca 0,6 mkr redovisas för Cykelväg Vistorpsvä-
gen, vilket avser ersättning från Trafikverket. Enligt av-
tal mellan Båstads kommun och Trafikverket skulle 
kostnader fördelas lika mellan parterna. Båstads kom-
mun byggde ut del av gc-vägen i samband med bygg-
nation av Pågatågsstation i Förslöv 2015, vilket nu slut-
reglerats enligt avtal då projektet i dess helhet är avslu-
tat. 

Nya bryggor och tillgänglighetsanpassat bad i Torekov 
är färdigställt och det prognostiseras en positiv avvi-
kelse på ca 0,9 mkr eftersom en stor del av kostna-
derna inföll tidigare än beräknat 

Kostnaderna för ombyggnation av Köpmansgatan be-
döms överskrida årets budget med 1,5 mkr då förore-
nade massor har påträffats. Totalt prognostiseras dock 
en positiv avvikelse på 1,0 mkr mot budget för hela 
projektet. 

Negativ avvikelse om -0,2 mkr prognostiseras för rein-
vesteringsprojekt offentliga toaletter, eftersom ett stort 
antal dörrar behöver bytas ut. 



  
 
 
Ekonomirapport 

 

  

De stora skolprojekten i Förslöv och Västra Karup lö-
per på i stort sett enligt plan. I Västra Karup tidigarel-
äggs ombyggnad av idrottshall för att möjliggöra riv-
ning av den gamla skolan, vilket medför ökad investe-
ringskostnad om 6 mkr år 2020. 

Avgiftsfinansierad verksamhet +33,6 (+33,7) 
Utbyggnad av VA i samband med exploatering av Förs-
löv 2:4 visar en positiv avvikelse på 3,0 mkr. 

VA investeringen för anslutning av Sydvatten uppvisar 
en positiv avvikelse om +15,4 mkr då tidsplanen för ge-
nomförandet är förskjuten. Detta medför att även an-
slutningskostnaden prognostiserar en positiv avvikelse 
om +16,0 mkr. 

KS - Samhällsbyggnad +0,1 (+0,1) 
Inget mer behov för resten av året. 

Befolkning 
Den 31 oktober uppgick antalet invånare till 15 355 vil-
ket är en ökning med 227 personer sedan årsskiftet 
(15 128). Motsvarande uppgift för januari-oktober 
2019 är en ökning med 119 personer till 15 067. 

Ökningen innevarande år beror på ett positivt inflytt-
ningsnetto på +237 samt ett negativt födelsenetto 
på -10. Det flyttade ut 942 personer och 1 179 flyttade 
in och det föddes 121 barn och 131 personer avled. 
Uppgifterna är hämtade från Tekis Kid. 

 

 

 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2020-11-17 

Till Kommunstyrelsen, Båstad Kommun 

Ett samarbete beträffande skolutvecklingen i Båstad Kommun! 

Bästa ledamöter, 

Vi har i dag tagit del av er projektplan för Västra Karups skola och vill med det som bakgrund också 

lyfta ett annat perspektiv, nämligen byskolans fundamentala betydelse för närhet, trygghet och 

gemenskap parallellt med ett fokus på lärande. 

Stiftelsen för Nya Sandlyckeskolan har nu under 18 månader seriöst arbetat fram en pedagogisk 

profil såväl som ett realistiskt förslag att överta den befintliga Sandlyckeskolan i Torekov och driva 

den vidare i form av en friskola. Vi är i nu slutfasen av att skicka in vår ansökan till Skolinspektionen 

om tillstånd att starta och driva den Nya Sandlyckeskolan i Torekov. 

I dag har vi 95 anmälningar till den nya skolan i Torekov. Vi ser i anmälningarna att det är den 

småskaliga skolan man söker och vi märker också att den idrotts- och naturprofil som vi erbjuder är 

väldigt intressant ur pedagogisk synvinkel. De föräldrar som vill att deras barn skall gå i vår skola är 

övertygade om att genom inflytande över pedagogiken kan deras föräldramedverkan bli av högre 

kvalitet genom närhet till skolpersonal och skolledning. 

Vi är väl medvetna om att en centralisering av skolor till större och färre enheter är mer lönsamt ur 

kommunpolitikernas perspektiv. Det är billigare med några få stora skolor än fler små. Ofta lyfts 

också de små byskolornas svårighet att leva upp till de krav som ställs på en stor skola i utrustning, 

lokaler och behöriga lärare. Detta skall dock ställas mot föräldrars krav på småskalighet, närhet, 

trygghet, gemenskap och små klasser i den familjära mindre skolmiljön. 

Forskning visar på att skolor i och utanför Europa tar avstånd från de stora centralskolorna där 

eleverna förblir anonyma. Det är just i den nära skolmiljön, med mindre klasser som man utvecklas 

och blomstrar, får självförtroende och intar sin plats. 

Vi vill med detta markera att vi inte ser att en befintlig liten skola i Torekov och en lagom stor skola i 

Västra Karup behöver motverka varandra . Det kan i stället ses som ett samarbete på Bjäre där ett 

flertal befintliga mindre skolor kan berika varandra och där vi tillsammans kan erbjuda barn och unga 

en fantastisk utbildning med betydligt fler pedagogiska alternativ och möjligheter. 

Rätt hanterat skulle Båstad kommun tillsammans med oss friskoleentusiaster kunna erbjuda en 

framtida mångfaldsvision där varje elev utifrån sina intressen och möjligheter kan hitta sin plats i det 

pedagogiska smörgåsbord som vi här på Bjäre i Båstad kommun skulle kunna erbjuda. 

Styrelsen i Stiftelsen Sankta Thora 

Nya Sandlyckskolan 

/Susanne Ericsson, ordförande 



l]lJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-11-12 

MN § 116 Dnr MN 000013/2020 - 905 

Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden 
januari-oktober 2020 

17 av 22 

Beslut Myndighetsnämnden godkänner redovisningen och översänder den 
till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden har i sin uppsiktsplikt över verksamheten ett ansvar för 
att följa upp hur budgeten fö ljs och vid prognostiserade negativa awikelser 
föreslå åtgärder och på så sätt professionellt visa på god ekonomisk 
hushållning, konkreta förbättringsförslag och tydliga möjligheter till 
omprioriteringar. 

Den del av samhällsbyggnad som lyder under myndighetsnämnden 
prognosticeras generera ett överskott på totalt 950 tkr. Det är en höjning av 
prognosen med 250 tkr sedan föregående månadsuppföljning (700 tkr). 

Smittskyddstillsyn av serveringsställen på grund av den rådande Covid-19-
pandemin har gjort att omprioriteringar i miljöavdelningens 
tillsynsverksamhet fått göras och extra personal anställts. Smittskyddstillsynen 
är underfinansierad från statens sida. Totalt prognosticeras miljöavdelningen 
ha ett underskott på 250 tkr (200 tkr) dels beroende på att avloppstillsynen 
inte når budgeterade intäkter, dels för att alkohol- och tobakstillsynen visar på 
högre intäkter än budgeterat. Bostadsanpassningsbidragen prognosticeras ge 
ett underskott på 200 tkr 
(300 tkr) på grund av dyrare anpassningsåtgärder. Bygglov bedöms generera 
ett överskott på 1 400 tkr (1 200 tkr) då ärendemängden ökat under året. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-11-09, med 
tillhörande bilaga. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhäl lsbyggnad 

Datum 
2020-11-09 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2020-424 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden per den 31 oktober 
2020 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen och översänder den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Myndighetsnämnden har i sin uppsiktsplikt över verksamheten ett ansvar för att följa upp 
hur budgeten följs och vid prognostiserade negativa awikelser föreslå åtgärder och på så 
sätt professionellt visa på god ekonomisk hushållning, konkreta förbättringsförslag och 
tydliga möjligheter till omprioriteringar. 

Den del av samhällsbyggnad som lyder under myndighetsnämnden prognosticeras gene
rera ett överskott på totalt 950 tkr. Det är en höjning av prognosen med 250 tkr sedan fö
regående månadsuppföljning (700 tkr) . 

Smittskyddstillsyn av serveringsställen på grund av den rådande Covid-19-pandemin har 
gjort att omprioriteringar i miljöavdelningens tillsynsverksamhet fått göras och extra per
sonal anställts. Smittskyddstillsynen är underfinansierad från statens sida. Totalt progno
sticeras miljöavdelning ha ett underskott på 250 tkr (200 tkr) beroende dels beroende på 
att avloppstillsynen inte når budgeterade intäkter, dels för att alkohol- och tobakstillsynen 
visar på högre intäkter än budgeterat. Bostadsanpassningsbidragen prognosticeras ge ett 
underskott på 200 tkr (300 tkr) på grund av dyrare anpassningsåtgärder. Bygglov bedöms 
generera ett överskott på 1 400 tkr (1 200 tkr) då ärendemängden ökat under året. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 
Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 



Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanställning ekonomiskt utfall med prognos 

2 (2) 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.1'1 .24 



SamhäJlsbyggnad • Prognos per nämnd 
Oktober 2020 

Samhällsbvaanad - Kommunstvrelsen 

Planarbete 
Geodata 
Hållbar utveckling 
Ledning och administration 

Summa Samhällsbvaanad KS 

Samhällsbvaanad - Mvndiahetsnämnden 

Miljö- och hälsoskydd, Energirådgivning 
Alkohol och tobak - tillstånd och tillsyn 
Bygglov 
Bostadsanpassning 

Summa Samhällsbvaanad MN 

Totalt Samhällsbyggnad 

Januari.oktober 
Utfall Budaet Avvikelse Budaet 

-1 270 -1 332 62 -1 686 
-005 -1 050 444 -1 286 
-107 -144 37 -169 
221 35 186 -3 

-1762 -2492 729 -3 144 

Januari.oktober 
Utfall Budaet Avvikelse Budaet 

-2471 -1 970 -502 -2 381 
-28 -142 113 -177 

2347 909 1 438 1 026 
-1400 -1196 -204 -1 441 

-1553 -2 398 845 -2972 

-3 315 -4 890 -6 116 

Helår Avvikelse 
Proanos Avvikelse Intäkt Kostnad Ansvar Vsht 

-1 686 0 -600 600 2101 2005 
-986 300 300 0 2103 2002 
-169 0 0 0 2104, 2101 Il>" 2630 

97 100 0 100 2108, 2109 2006, 2007 

-2744 400 -300 700 

Helår Avvikelse 
Proonos Avvikelse Intäkt Kostnad Ansvar Vsht 

-2781 -400 -400 0 2104 2610, 2252 
-27 150 150 0 2104 2671 

2426 1400 1 350 50 2102 2004 
-1 641 -200 0 -200 2102 5209 

-2022 950 1100 -150 

-4 766 1 3501 800 55ol 



 

   
BESLUT 

  

1(1) 

2020-11-23 
  

Dnr 213-43183-2020 
    

       

 

Kontaktperson 

Förvaltningsjuridiska enheten 
Anna-Britt D. Adell 
010-224 12 03 (9.00-12.00) 
skane@lansstyrelsen.se 

 
 
  
 

 

Postadress Besöksadress Telefon / Fax  Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 

vx 

 102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane 

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 10  www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane 
 

 

Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter om förbud 

mot vissa allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar för att motverka 

spridningen av det virus som orsakar covid-19; 
beslutade den 23 november 2020. 
 

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617), följande.  
 
1 §  I förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar, finns bestämmelser om att allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar med fler än visst i förordningen angivet antal deltagare, tills 
vidare inte får hållas inom Sverige. 
  Dessa föreskrifter innehåller ytterligare begränsningar i fråga om att hålla sådana 
inom Skåne län. 
 
2 §  Sådana allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som avses i 
1 § tredje stycket förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar, får tills vidare inte hållas med fler än 
åtta deltagare inom Skåne län. 
 
3 §  Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot vad som sägs i dessa 
föreskrifter finns i 2 kap. 29 § ordningslagen (1993:1617). 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 24 november 2020 och ersätter då Länsstyrelsen 
i Skåne läns föreskrifter (12FS 2020:24). 
 
Beslutet har fattats av landshövdingen Anneli Hulthén med länsassessorn 
Anna-Britt D. Adell som föredragande. Beslutet har bekräftats digitalt. 

 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §94 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-23 

Dnr VN 000004/2020 - 900 

Ekonomisk månadsuppföljning januari-oktober 2020 
samt utökat uppföljningsnyckeltal 

Sida 

7 av20 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden beslutar månad för månad om den ekonomiska 
redogörelsen från förvaltningen. Månadsrapporten presenteras för nämnden, 
tillsammans med utökat uppföljningsnyckeltal, av ansvarig ekonom 
tillsammans med vård- och omsorgschefen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson 2020-11-16, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Ekonom Åsa Meltzer föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen godkänns och översänds för kännedom till kommunstyrelsen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



rJ1,l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2020-11-16 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000004/2020 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till : Vård- och omsorgsnämnden 

Ekonomisk månadsuppföljning januari-oktober 2020 
samt utökat uppföljningsnyckeltal 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen godkänns och översänds för kännedom till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar månad för månad om den ekonomiska redogörelsen 
från förvaltningen. Månadsrapporten presenteras för nämnden, tillsammans med utökat 
uppföljningsnyckeltal, av ansvarig ekonom tillsammans med vård- och omsorgschefen. 

Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

1 (1) 



Ekonomisk uppföljning 
januari - oktober 2020 

Vård- och omsorgsnäm1 nden 

2020-11-23 
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Ekonomisk månadsrapport BASTADS 
KOMMUN Januari - oktober 2020 

Vård- och omsorgsnämnden 

Januari - oktober 2020 Helår2020 Förändring Föregående 

RESULTATRAPPORT, TKR Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Avvikelse av prognos prognos 

HEMVÅRD -46 069 -46 741 672 -56 390 -55 950 440 -400 840 

- varav hemvårdspeng -42 787 -46 992 4 205 -56 390 -51640 4 750 -500 5 250 

- varav utförare hemvård -3 282 250 -3 532 0 -4310 -4 310 100 -4410 

SÄRSKILT BOENDE -62 340 -53 192 -9147 -64667 -76 657 -11990 -200 -11 790 

- varav boendepeng -50 448 -53 737 3 289 -64 667 -61387 3 280 200 3080 

- varav köpta korttidsplatser -6 088 0 -6 088 0 -6 900 -6 900 -400 -6 500 

- varav utförare boende -5 804 545 -6 349 0 -8 370 -8 370 0 -8 370 

RAM -117 894 -111 778 -6115 -135 248 -143 898 -8 650 100 -8 750 

- varav centralt -6 414 -5 340 -1074 -6 421 -8 811 -2 390 -500 -1890 

- varav myndighetsenhet -12 051 -12 843 792 -15 428 -14 528 900 1100 -200 

- varav externa placeringar Sol -5 300 -2 333 -2 967 -2 800 -6 500 -3 700 -335 -3 365 

- varav stöd och omsorg -35 023 -32 726 -2 297 -39 628 -41928 -2 300 -800 -1500 

- varav hälso- och sjukvård -32 802 -32 015 -786 -38 745 -39 995 -1250 585 -1835 

- varav verksamhetsövergripande äldreomsorg -26 304 -26 521 218 -32 226 -32 136 90 50 40 

SUMMA VÅRD OCH OMSORG -226 304 -211 712 -14590 -256 305 -276 505 -20 200 -500 -19 700 

1~~ ~ BÅSTADS 
KOMMUN 



Prognos oktober 

• Ytterligare -0,5 mkr skyddsmaterial 

• Total prognosavvikelse -20,2 mkr 

- varav Coronarelaterat -9,2 mkr 

- Prognos exklusive Covid-19-11,0 mkr 

~/!0-- iJ1J BÅSTADS 
?[:: 7tt- ~ KOMMUN 



Utökad uppföljning nyckeltal -
hemvårdstimmar per månad 

Antal hemvårdstimmar per månad 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
hemvårdstimmar ackumulerat 
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o / >1- ITiJ BÅSTADS 
~/r~ ~ KOMMUN 



Utökad uppföljning nyckeltal -
Trend antal hemvårdstimmar 
(Exklusive dubbelbemanning} 

Antal hemvårdstimmar - trend 

~5000 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
köpta korttidsplatser per månad 

Antal dygn Kost nad (kr) 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
köpta korttidsplatser ackumulerat 

Antal dygn 
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KOMMENTAR TILL RESULTATRAPPORTVN 2020 JANUARI-OKTOBER 

VÅRD OCH OMSORG (-20,2 mkr) 

HEMVÅRD (+0,4 mkr) 

Hemvårdspeng ( +4,8 mkr) 
Antalet utförda hemvårdstimmar har vänt sedan sommaren och ligger i oktober på ett högre utfall 
än budgeterad nivå, vilket gör att förväntat överskott hos beställaren har justerat ner med -0,S 
mkr. 

Utförare inom hemvård (-4,3 mkr) 
Prognosen hos utförare av hemvård har förbättrats med 0,1 mkr i och med att antalet utförda 
hemvårdstimmar har ökat successivt sedan sommaren. Kostnaderna har dock inte kunnat dra ner 
i motsvarande utsträckning som beräknat. 

SÄRSKILT BOENDE (-12,0 mkr) 

Boendepeng ( +3,3 mkr) 
Prognosen har förbättrats med 0,2 mkr till föl jd av fler tomma lägenheter än beräknat under 
hösten, delvis till följd av Coronapandemin. Att korttidsavdelningen endast belägger med 
enkelrum ger ett överskott om 2,8 mkr då budgeten är beräknad på fler platser. 

Kostnad för köpta korttidsplatser (-6, 9 mkr) 
Antalet köpta korttidsplatser har inte kunnat reduceras som planerat, vilket ger en 
prognosförsämring om -0,4 mkr. 

Utförare inom särskilt boende (-8,4 mkr) 
Prognosen oförändrad. Coronapandemin har genererat merkostnader kring bemanningen i 
samband med sjukfrånvaro eller extra bemanning vid smitta eller befarad smitta, vilka har 
återsökts hos Socialstyrelsen. Öppnandet av Haga Park och stängningen av Ängagården genererar 
merkostnader under året vilka inte är budgeterade. Korttidsavdelningen har under våren till 
största del bedrivit verksamheten i enkelrum för att minska risken för smittspridning. 

RAM (-8,7 mkr) 

Centralt (-2,4 mkr) 
Verksamheten är i en ansträngd s ituation till följd av Coronapandemin. Behovet av att köpa in 
skyddsmaterial har ökat vilket försämrar prognosen med -0,S mkr. Totalt sett beräknas kostnader 
för att köpa in skyddsmaterial uppgå till en kostnad om -4,7 mkr. 

Myndighet (+0,9 mkr) 
Prognosen för personlig assistans i extern regi och Försäkringskassans 20 första timmar har 
förbättrats till följd av översyn i något ärende samt att ett ärende varit budgeterat som att 
kommunen ska bära full kostnad men ärendet har godkänts av Försäkringskassan. Ett ärende 
övergår till intern regi och innebär en kostnad för stöd och omsorg. 

Köpta externa placeringar SoL (-3,7 mkr) 
Prognosen har försämrats med 0,3 mkr till följd av någon fördyring i dygnspris samt någon 
tillkommen placering inom dagvård. 

Stöd och omsorg (-2,3 mkr) 
En prognosförsämring på -0,8 mkr har gjorts till följd av en felaktig uppbokning av intäkter i 
bokslutet för 2019 som får negativ resultateffekt på -0,5 mkr under 2020. Detta är nu helt utrett 



och kommer inte att ha någon resultateffekt kommande år. Utöver detta övergår ett personligt 
assistans-ärende till kommunens regi den 1 december som påverkar resultatet med -0,2 mkr, 
vilket blir en prognosförbättring på myndighetsenheten. 

HSL (-1,3 mkr) 
Total prognosförbättring för HSL är +0,6 mkr. Enheten för hälso- och sjukvård har förbättrat sin 
prognos med +0,5 mkr till följd av aktivt arbete med bemanningen, men också att hela budgeten 
för förbrukningsmaterial kopplat till uppstart av Haga Park inte kommer att utnyttjas, liksom att 
äldre bilar inte har hunnit bytas ut i planerad takt vilket ger ett överskott. Enheten för 
rehabilitering har förbättrat prognosen med +0,2 mkr till följd av uppkommen vakans som inte 
kommer att besättas under året. 
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Beskrivning av ärendet Under våren 2017 gjorde Lumell en genomlysning av vård och omsorg där 
syftet var att utreda om verksamheten var ändamålsenlig samt vad de 
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1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna. 

2. Rapporten skickas till kommunstyrelsen för delgivning. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Under våren 2017 gjorde Lumell en genomlysning av vård och omsorg där syftet var att 
utreda om verksamheten var ändamålsenlig samt vad de ekonomiska problemen berodde på. 
Lumells slutsats i utredningen var att vård- och omsorgsverksamheten var ändamålsenlig och 
uppfyllde ett vårdtagarbehov hos den del av befolkningen som verksamheten ansvarar för. 
Enligt Lumells genomlysning var en bidragande förklaring till vård- och omsorgsverksam
hetens underskott att ett flertal av verksamhetens kostnader helt eller delvis saknade täckning 
i verksamhetens budget. Lumell lämnade elva rekommendationer som de föreslog att 
genomföras på politisk- och tjänstemannanivå. 

Aktuellt 
Utifrån Lumells slutsats arbetades det fram en handlingsplan för att kunna åtgärda de 
utmaningar som genomlysningen hade gett. Stort arbete har lagts på att försöka förbättra, 
utveckla och effektivisera vård- och omsorgsverksamheten och i rapporten redovisas och 
beskrivs vad i de elva punkterna som har åtgärdats. 

Ingrid Pettersson, Sas Vård och omsorg 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Kommunstyrelsen (delgivning) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Rapport utifrån Lumells genomlysning av vård- och omsorgs-verksamheten i Båstads kommun 
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Sammanfattning 

Utmaningarna för vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun föranledde den 
genomlysning som gjordes av Lumells under våren 2017. 

Syftet med genomlysningen var att utreda verksamhetens ändamålsenlighet och utreda vad de 
ekonomiska problemen berodde på samt vilka åtgärder som kunde utföras för att förbättra, 
utveckla och effektivisera verksamheten. 

Inledning 

Slutsatsen från Lumells genomlysning var att Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet 
var ändamålsenlig då verksamheten uppfyllde ett vårdtagarbehov hos den del av befolkningen 
som verksamheten ansvarar för, på ett sätt som uppvisar relativt god kvalitet både sett ur ett 
medarbetar- och ett brukarperspektiv till relativt låga kostnader. Mot bakgrund av identifierade 
utmaningar lämnade Lumells elva rekommendationer som föreslogs att genomföras på politisk 
och tjänstemannanivå. 

Enligt Lumells genomlysning var en bidragande förklaring till vård- och omsorgsverksamhetens 
underskott samt att ett flertal av verksamhetens kostnader helt eller delvis saknade täckning i 
verksamhetens budget. 

Resultat 

1. Budgetanpassning 
Hemvårds- och boendepengen är under översyn. 
2018 gavs en utökning i budgeten på 10 miljoner för att täcka kostnader för förhöjd 
hemvårdspeng (kringtid, bilkostnader, semesterersättning), boendepeng, 
semesterersättning för timanställda, ersättning för semesterdagar m.m. Samtidigt 
sänktes volymen av hemvårdstimmar med ca 4 mkr samt ett generellt sparbeting på 1,5 
mkr. 

2. Inför nytt beräkningssätt för verksamhetskvalitetsmål 
En övergripande nämnds plan har tagits fram där Kommunfullmäktige satt sina mål som 
sedan bryts ner i de olika nämnderna. Vård och omsorgsnämdens har mätbara 
indikatorer som är kopplade till målen. 

3. Inför styrkort för översikt och uppföljning av verksamheten 
Vård och omsorgsnämnden har tagit fram styrkort som är kopplade till ekonomin och 
följs upp på varje nämnds möte. Vissa nyckeltal och volymer som är kopplade till 
ekonomin följs också upp i styrkortet till exempel beläggning på vård- och 
omsorgsboende, hemvårdstimmar, sjuktal och övertid. 

4 . Projekt för verksamhetseffektivisering 
Önskeschema i Timecare är avskaffat. Nytt digitalt schema läggningsprogram Multi Acess 
kommer att implementeras i samband med att Hel tidsresan sätts igång. 
Nytt verksamhetssystem har köpts in, Life Care och i systemet finns en planeringsmodul 
för verkställighetens insatser, beräknas implementeras under 2021. Ruttoptimering är 
gjord och Kommunens karta- och GIS avdelning har varit behjälpliga. Utifrån dagens 
möjlighet har det gjorts vad förbättringar som är möjligt för att utveckla Intranet. 



På grund av ökad vård tyngd och t idigare utskrivning från sjukvården har antalet 
sjuksköterskor utökats, det har också använts Hsl- undersköterskor för att avlasta för 
sjuksköterskornas arbete vilket fallit väl ut. 
Översyn av Boendepengen pågår. 

5. Projekt för inköpseffektivisering 
En inköps grupp från Vård och omsorg har bildats, gruppen träffar regelbundet 
upphandlingsansvarig för att hålla sig uppdaterade i avtals basen när nya upphandlingar 
har gjort eller avtal som upphört. Vård och omsorg har utarbetat goda rutiner för inköp. 

6. Verksamhetsfocus på sänkt övertid 
När Lumell gjorde genomlysningen av Vård och omsorg 2017 låg övertiden på 2%. Idag 
ligger övertiden på 0,9 o/o och i och med att Heltidsresan införs 2021 så är förhoppningen 
att denna siffran ska minska ytterligare. Övertiden redovisas på Vård och 
omsorgsnämndens möten i styrkortet. 

7. Verksamhetsfokus på sänkt sjukskrivning 
Vid Lumells genomlysning låg sjuktalet på 7,5 o/o idag ligger det på 7,9 %. Det är en 
ökning med 0,4% men ökningen beror till största del att vi har under 2020 har en 
pågående Pandemi. Under 2019 låg sjuktalet på ett snitt på 6,8 %. Åtgärder som vidtagits 
är att vid sjukdom ska alltid medarbetaren ha kontakt med sin chef så att chefen har 
möjlighet att fånga upp andra orsaker till frånvaro. Vid flera upprepade korttidsfrånvaro 
så kontaktas Företagshälsan för rehabsamtal. Det förekommer också att medarbetare 
som har mycket korttidsfrånvaro får lämna endagsintyg från läkare redan första dagen 
vid frånvarotillfället. 

8. Utredning av stöd och omsorg 
Myllefallet har idag tre lägenheter till grupp boendeplatser och i två lägenheter bor vård
och omsorgstagare med personlig assistans. 
Schemaöversyn på LSS-boenden görs kontinuerligt och följer de boendes behov vilket 
kan variera. 
2021 kommer assistansersättning höjas med 3,5 o/o från 304,3 kr per timme till 315 kr. 
I LSS-utjämningsystemet som utjämnar kostnadsskillnaderna för kommunernas LSS
verksamhet betalade Båstads kommun: 
2017 31 790 231 kr 
2020 26 742 772 kr 
2021 ligger det preliminära utfallet på 24 950 504 kr 

9. Rutiner för bättre bilanvändning 
En övergripande fordonsorganisation för alla kommunens fordon startades under 
hösten 2019 och drivs av personal som ligger under räddningstjänsten. Den 
övergripande organisationen har gjort att det är en bättre översyn av kommunens 
fordon och att bilarna roterar runt så de används optimalt. Vård och omsorg betalar idag 
en schablonkostnad per bil till fordonsorganisationen + leasingkostnad och 
bränslekostnad. 

10. Projekt för ändamålsenlig biståndshandläggning 
Bistånds handläggarna följer de riktlinjer som vård och omsorgsnämnden beslutat i 
Vägledningsdokument, det har reviderats flertalet gånger senast 20191211 var det uppe i 
Vård och omsorgsnämnden för beslut. För att möta de framtida utmaningarna och den 



ekonomiska situationen som kommunen befinner sig i pågår en ständigt diskussionen 
mellan verksamheten och politiken "vad är skälig levnadsnivå" och "vad kan tillgodoses 
på annat sätt" för att använda våra resurser på rätt sätt. 

11. Mätning av schabloner och kringtid i hemvården 
Kringtid är den tid som inte är insatstid hos vård- och om sorgstagaren utan sådant som 
till exempel transport till och från vård- och omsorgstagare, dokumentation, 
genomförandeplan, tankning av bilar, apt, utbildning m.m. 
Schabloner är den ersättningsmodell som verkställaren får för utförandet av insatser. 

En grupp tillsattes och gick igenom schablonerna för att få ett mer rättvisande 
ersättningssystem och nya schabloner trädde i kraft 2018. 
Kringtiden för hemvården har höjts från 25 % till 30% och serviceinsatser har 
sänkts till 15 % från och med 2018 
Ett försök att mäta kringtid och insatstid i Alfa E-planering gjordes under 2018 men 
man fick aldrig tekniken att fungera. Det har också gjorts mätningar manuellet och 
dessa visar på en kringtid runt 50% men inte helt tillförlitligt kan finnas fe lkällor. Det 
har köpts in Digitala nycklar till hemvården som håller på att installeras hos vård
och omsorgstagarna, när allt är plats så finns det möjlighet att mäta tiden som 
personalen är hos vård- och omsorgstagaren 
Pågår en översyn av hemvårdspengen och schablonerna. 
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Analys och åtgärdsförslag från            
Nationella vårdkompetensrådet om 
kompetensförsörjningen i hälso- och 
sjukvården efter pandemivåren 2020 
Nationella vårdkompetensrådet, ett rådgivande samverkansforum inrättat av 
regeringen för att effektivisera kompetensförsörjningen inom hälso- och 
sjukvården, har gjort en analys av lärdomar av pandemins påverkan på 
kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården. Rådet representerar vik-
tiga aktörer för att möjliggöra hela kedjan av kompetensförsörjningen i 
hälso- och sjukvården – lärosäten, vårdens arbetsgivare och ansvariga myn-
digheter.  

I analysen lyfter vi fram lärdomar och erfarenheter som kan stärka kompe-
tensförsörjningen och belyser också kompetensbrister och utmaningar som 
särskilt synliggjorts under pandemin. Vi föreslår insatser för att driva på en 
önskvärd utveckling och åtgärder som kan möta några av utmaningarna i 
syfte att stärka kompetensförsörjningen framåt. Rådet vill verka för en ökad 
samordning och samverkan mellan regioner, kommuner och lärosäten för 
att stärka insatserna.  

Genom detta utskick sprider vi nu analysen till berörda personer i regioner, 
kommuner och vid lärosäten samt till övriga berörda aktörer. Promemorian 
med vår analys finns även på www.socialstyrelsen.se/vardkompetensradet. 
Där finns också mer information om rådet och vår verksamhet. Se även vår 
debattartikel om analysen, publicerad i Dagens Samhälle den 1 december 
2020 (https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa-kan-vardpersonalens-
kompetens-starkas-34564).  

Vid frågor, kontakta rådskansliet på Socialstyrelsen: 
E-post: nationella.vardkompetensradet@socialstyelsen.se 

Med vänlig hälsning 

 

Ann-Marie Wennberg Larkö 
Ordförande Nationella vårdkompetensrådet 

mailto:nationella.vardkompetensradet@socialstyrelsen.se
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https://scanmail.trustwave.com/?c=10196&d=t9_E3z_Z2vHCTKat3BaR7qSTJ2XevUIpPVA-4_nEuQ&u=https%3a%2f%2fwww%2edagenssamhalle%2ese%2fdebatt%2fsa-kan-vardpersonalens-kompetens-starkas-34564
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Förord 
För ett år sedan såg världen väldigt annorlunda ut jämfört med i dag. 
Knappast någon verksamhet har stått fri från påverkan i coronapandemins 
spår; för de flesta med mer eller mindre negativa effekter. Hälso- och sjuk-
vården är ett av de områden som påverkats i hög utsträckning och som även 
hamnat i blickfånget på ett sätt som ingen på förhand kunnat förbereda sig 
på. Inte minst har vårdens kompetensförsörjning och personal utsatts för 
stora utmaningar under pandemin. 

Vi i Nationella vårdkompetensrådet representerar viktiga aktörer för att 
möjliggöra hela kedjan av kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården 
– lärosäten, vårdens arbetsgivare och ansvariga myndigheter. Med den här 
promemorian vill vi, utifrån våra olika perspektiv, ge vår gemensamma ana-
lys på lärdomar vi dragit av coronapandemins påverkan på kompetensför-
sörjningen i vården.  

Vårt bidrag har inte ambitionen att ge en heltäckande bild. Det bygger istäl-
let på gemensamma diskussioner och analyser utifrån våra verksamheters 
olika erfarenheter och perspektiv. Ur dessa har vi identifierat ett antal lärdo-
mar och förslag till åtgärder som vi tycker känns angelägna att lyfta i nulä-
get – medan vi fortfarande befinner oss mitt i pandemin och har lärdomarna 
på näthinnan. Åtgärdsförslagen handlar om insatser för att driva på en önsk-
värd utveckling och för att möta utmaningar. Rådet kommer att verka för en 
ökad samordning och samverkan mellan regioner, kommuner och lärosäten 
för att stärka insatserna. 

Analysen är främst gjord utifrån läget under våren 2020. När vi nu i decem-
ber 2020 publicerar vår analys ser Sverige, och många andra delar av värl-
den, en ny omfattande smittspridning. Vi kommer att fortsätta följa utveck-
lingen och bedöma pandemins konsekvenser för kompetensförsörjningen 
även på lite längre sikt. 

Vår förhoppning är att analysen och våra förslag ska inspirera till vidare 
diskussioner, erfarenhetsutbyten och idéer kring hur kompetensförsörj-
ningen ytterligare kan effektiviseras och förbättras, utifrån fler perspektiv. 

 

Nationella vårdkompetensrådet den 1 december 2020 
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Sammanfattning  
Nationella vårdkompetensrådet, ett rådgivande samverkansråd inrättat av 
regeringen för att effektivisera kompetensförsörjningen inom hälso- och 
sjukvården, har gjort en analys av lärdomar av pandemins påverkan på 
kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården.  

Nationella vårdkompetensrådet ser både positiva och negativa lärdomar 
som kan bidra till att stärka kompetensförsörjningen framåt: 

• Samarbetet om bemanning, verksamhetsförlagd utbildning och  
fortbildning har stärkts. 

• Forskningens betydelse för sjukvården har lyfts fram. 
• Fokus på kärnverksamheten har ökat och administrationen  

effektiviserats. 
• Vårdens aktörer har kraftsamlat för att bemanna pandemivården. 
• Professionernas betydelse har lyfts fram. 
• Teamarbetet i vården har utvecklats. 
• Digitala arbetssätt har tagit fart, både i vården och vid lärosäten. 
• Snabba fortbildningsinsatser har genomförts. 
• Intresset för vårdutbildningar har ökat. 

Några kompetensbehov och utmaningar som uppmärksammats under  
pandemin är: 

• Behoven av specialistkompetens har synliggjorts. 
• Snabbutbildad personal och omfattande delegering kan påverka patient-

säkerheten. 
• Kompetensen i kommunal hälso- och sjukvård behöver stärkas.  
• Vårdpersonal har behov av återhämtning efter den hårda belastningen. 

Nationella vårdkompetensrådet vill också föra fram förslag på några insat-
ser för att driva på en önskvärd utveckling och möta några av de utmaningar 
om vårdens kompetensbehov som uppmärksammats:  

• Stärka samordning om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genom 
större samverkanspaket 

• Verka för VULF-avtal1 för specialistsjuksköterskor och hälsoprofess-
ioner 

• Stärka samordning mellan lärosäten om specialistutbildningar  
• Verka för att utbildningsmoment om e-hälsa utvecklas i utbildningarna 
• Stärka utveckling och innovation inom e-lärande/digital utbildning 
• Utveckla utbildning i teamarbete 

                                                      
1 VULF står för vårdvetenskaplig utbildning, lärande och forskning. VULF-avtal motsvarar ALF-
avtal för läkare. 
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• Stärka kompetensen i den kommunala hälso- och sjukvården 
• Satsningar på utbyggnad av utbildningar behöver åtföljas av forsknings-

satsning 
• Stärka samverkan om klinisk forskning 

Genom erfarenheterna från den snabba omställningen under våren, de åtgär-
der som vidtagits och den ökade kunskapen om covid-19 är beredskapen i 
vården och vid lärosäten bättre nu när smittspridningen och belastningen på 
vården åter har ökat. Vi behöver gemensamt ta med oss erfarenheterna av 
bland annat förbättrad samverkan, höjd kompetens, ökat teamarbete och  
digitala arbetssätt i det fortsatta arbetet med att stärka kompetensförsörj-
ningen i hälso- och sjukvården. Nationella vårdkompetensrådet kommer  
att fortsätta följa utvecklingen och pandemins konsekvenser för vårdens 
kompetensförsörjning på lite längre sikt i dialog med berörda aktörer. 
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Om Nationella vårdkompetensrådet  
och rådets analys  
Vårdens verksamheter har under lång tid haft svårt att rekrytera nya medar-
betare, säkerställa kompetensutveckling och använda befintlig kompetens 
på ett effektivt sätt. I januari 2020 inrättades Nationella vårdkompetensrådet 
av regeringen med det övergripande uppdraget att samordna, kartlägga och 
verka för att effektivisera kompetensförsörjningen av personal inom hälso- 
och sjukvården genom ökad samverkan mellan berörda aktörer. I rådet  
deltar representanter från regioner, kommuner och lärosäten samt Social-
styrelsen och Universitetskanslersämbetet.  

Arbetet i Nationella vårdkompetensrådet hade precis kommit igång när  
coronapandemin drog in och satte både lärosätena och vårdens aktörer i  
en helt ny sits. Efter vårens utveckling beslutade rådet att analysera hur 
kompetensförsörjningen inom såväl vård- som utbildningsverksamheter på-
verkats av pandemin för att kunna dra lärdomar om utmaningar och positiva 
erfarenheter. 

Så har vi arbetat med analysen 
Vår analys har utgått från gemensamma diskussioner om samlade erfaren-
heter från våra verksamheters olika perspektiv. Ur dessa har vi identifierat 
ett antal lärdomar och konsekvenser. Vi har även föreslagit åtgärder som  
vi tycker känns angelägna att lyfta i nuläget. De handlar om insatser för att 
driva på en önskvärd utveckling och för att möta några av utmaningarna. 
Rådet kommer att verka för en ökad samordning och samverkan mellan  
regioner, kommuner och lärosäten för att stärka insatserna. 

Analysen är främst gjord utifrån läget under våren 2020. När vi nu i decem-
ber 2020 publicerar vår analys ser Sverige, och många andra delar av värl-
den, en ny omfattande smittspridning. Vi kommer att fortsätta följa utveck-
lingen och bedöma pandemins konsekvenser för kompetensförsörjningen 
även på lite längre sikt och utifrån fler perspektiv. Ett flertal myndigheter 
har också fått uppdrag av regeringen för att belysa coronapandemins av-
tryck på olika områden vilket vi också kommer att följa.  
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Om Nationella vårdkompetensrådet 

• I rådet deltar 14 företrädare för regioner, kommuner, lärosäten, Socialsty-
relsen och Universitetskanslersämbetet. Ledamöterna utses av rege-
ringen. 

• Rådet är placerat på Socialstyrelsen med ett tillhörande kansli.  
 

Rådets uppdrag 

• Långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompe-
tensförsörjningen av personal inom hälso- och sjukvården 

• Främja samverkan mellan berörda aktörer och säkerställa att samtliga ak-
törer har en gemensam bild av kompetensförsörjningsbehoven i vården 

• Tillgängliggöra sammanställningar av fakta- och kunskapsunderlag och 
utifrån dessa göra samlade bedömningar av kompetensförsörjningsbeho-
ven, inklusive behovet av framtidens vårdkompetens 

• Lämna bedömningar till berörda aktörer och beslutsfattare i frågor som 
har betydelse för kompetensförsörjningen på lokal, regional och nationell 
nivå 

• Stödja och föra dialog med verksamheterna på den sjukvårdsregionala 
nivån. 

• Uppdraget omfattar i nuläget kompetensförsörjningen av högskoleutbil-
dade yrkesgrupper (för närvarande 22 stycken) i hälso- och sjukvården, 
tandvården och kommunal hälso- och sjukvård.  

Mer information om rådet och rådets verksamhet finns på www.socialstyrel-
sen.se/vardkompetensradet 
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Lärdomar och åtgärdsförslag 
Coronapandemin har medfört stora krav på vårdens och lärosätenas för-
måga att bland annat snabbt ställa om bemanning och arbetssätt, omorgani-
sera verksamheterna och identifiera och möta nya kompetensbehov. För att 
snabbt lösa situationer har man behövt ta hjälp av andra. Traditionella lös-
ningar har heller inte alltid varit ändamålsenliga och ofta för långsamma.  

Vi lyfter här fram ett urval lärdomar och erfarenheter som kan stärka kom-
petensförsörjningen och belyser också kompetensbehov och utmaningar 
som särskilt synliggjorts under pandemin. Vi föreslår insatser för att driva 
på en önskvärd utveckling och åtgärder som kan möta några av utmaning-
arna i syfte att stärka kompetensförsörjningen framåt. När vi i texten som 
följer skriver pandemin avser vi vårens pandemisituation.  

Lärdomar som kan stärka kompetensförsörjningen 
Samordning och samarbete har stärkts 
Ett nära samarbete med kontinuerlig kommunikation mellan myndigheter 
och vårdens aktörer har varit mycket betydelsefullt i hanteringen av pande-
min. Nationell samordning av resurser och kunskapsstöd till vården har ökat 
under pandemin, genom särskilda regeringsuppdrag till bland annat Social-
styrelsen, Folkhälsomyndigheten och flera andra myndigheter. Samtidigt 
har samordning och samarbete även stärkts mellan regioner, mellan reg-
ioner och kommuner och mellan vårdens huvudmän och lärosäten, på både 
nationell, regional och lokal nivå.  

Vi ser många konkreta exempel på stärkt samarbete mellan olika aktörer 
och verksamheter som haft en positiv inverkan på kompetensförsörjningen  
i vården:  

• På nationell nivå har Socialstyrelsen haft i uppdrag att nationellt sam-
ordna regionernas resurser i intensivvården.  

• Regioner har lånat in och ut personal mellan varandra utifrån behov. 
• Personal har omfördelats mellan verksamheter inom vården för att stärka 

bemanningen i pandemivården. 
• Genom ett bra samarbete mellan lärosäten, regioner och kommuner har 

klinisk praktik och verksamhetsförlagd utbildning kunnat upprätthållas 
trots hårt belastade verksamheter. 

• Stärkt samverkan och ökat tempo i samarbetet mellan vård och klinisk 
forskning har inneburit att forskning på covid-19 har kunnat omsättas 
mycket snabbt till ett förbättrat kliniskt omhändertagande och behand-
ling. 

• Samarbete mellan regioner och kommuner har stärkts. Regioner har 
bland annat ökat vårdkapaciteten för hemsjukvård samt förmedlat  
kunskap om smittskydd till kommuner. 

• Samarbeten mellan kommunala verksamheter (särskilda boenden) för att 
upprätthålla bemanningen och minska rörligheten av personal har ökat. 
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• Samverkan och dialog på särskilda boenden för äldre mellan chefer,  
arbetsgrupper, fackliga företrädare, läkare och sjuksköterskor har ökat 
för ett tydligare informationsflöde till medarbetare. 

• Teamarbete och samarbete mellan olika professioner i vården har ökat 
och effektiviserats. 

Nationella vårdkompetensrådet vill särskilt lyfta fram vikten av fortsatt ut-
veckling av samarbete om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och om 
klinisk forskning.  

Hur kan samordning om VFU stärkas framöver?  
Regioner, kommuner och lärosäten behöver ha ett nära samarbete om den 
verksamhetsförlagda delen av vårdutbildningar (VFU) och klinisk prak-
tik. Att säkra ett tillräckligt antal platser för VFU-platser och klinisk prak-
tik med hög kvalitet till alla studerande är en stor och kontinuerlig utma-
ning, såväl före pandemin som framöver. Under pandemin har man på de 
flesta håll lyckats tillhandahålla VFU och klinisk praktik som planerat, trots 
den hårda belastningen. I några fall har man dock varit tvungen att ställa 
in den verksamhetsförlagda delen för läkarstudenter och för sjuksköterske-
studenter i en tidig fas av utbildningen. Även påverkan på tandläkarutbild-
ningen har rapporterats. Konsekvenser av utebliven utbildning för drabbade 
studenter behöver förstås hanteras. Mycket av planeringen för och samar-
betet om VFU och klinisk praktik behöver ske på regional nivå men behov 
av nationellt stöd har också lyfts fram. 

För att stärka samverkan om den verksamhetsförlagda utbildningen och 
klinisk praktik föreslår Nationella vårdkompetensrådet att den verksam-
hetsförlagda delen av utbildningarna i större utsträckning vävs samman 
med samverkanssatsningar mellan lärosätena och vårdverksamheterna. 
Sådana samverkanspaket kan handla om exempelvis samverkan 
kring verksamhetsintegrerat lärande, kliniska träningscenter, akademiska 
vårdcentraler och interaktiva träningsmiljöer för studenter där nya meto-
der och arbetssätt kan prövas. En sådan långsiktig och mer omfattande 
samverkan har förutsättningar att skapa ömsesidig förståelse mellan läro-
sätena och verksamheterna i hälso- och sjukvården. Det skulle förstärka 
kvaliteten både i utbildningen och i den aktuella vårdverksamheten. 

 
Forskningens betydelse för sjukvården  
Forskningens betydelse för sjukvården har blivit mycket påtaglig under 
pandemin när ny evidens om covid-19 snabbt har kunnat tillämpas för att 
kontinuerligt förbättra behandling och omhändertagande av covid-19-pati-
enter. Det är uppenbart att akademisk kompetens är central för utvecklingen 
av hälso- och sjukvården. Effektivare behandling av patienter innebär även 
att vårdens resurser kan användas på ett bättre sätt.   
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Prioriteringen av covid-19-relaterad forskning har samtidigt medfört att kli-
nisk forskning inom andra områden fått stå tillbaka under pandemin. Forsk-
ningsskulden har också byggts på, eftersom kliniska forskare och doktoran-
der har behövts i vården.  

Nationella vårdkompetensrådet ser att det behövs fler forskarutbildade 
inom vården och en stärkt samverkan om klinisk forskning. Fler dispute-
rade är också centralt för lärosätenas kompetensförsörjning av dispute-
rade lärare. Nationella vårdkompetensrådet vill även särskilt lyfta fram 
vikten av fler forskarutbildade och doktorandtjänster inom kommunal 
hälso- och sjukvård. Det skulle kunna främjas genom ett ökat samarbete 
om doktorandsatsningar mellan kommunal hälso- och sjukvård, regioner-
nas primärvård och slutenvård samt lärosäten i sjukvårdsregionerna. Nat-
ionella vårdkompetensrådet stödjer för närvarande uppbyggnaden av 
samverkansforum mellan dessa aktörer i varje sjukvårdsregion.  

 
Ökat fokus på kärnverksamheten och effektivare administration 
Pandemin har inneburit ett ökat fokus på och en förflyttning i synen på  
vårdens kärnverksamhet. Hälso- och sjukvårdens portalparagraf2, att vården 
ska prioritera de med störst behov, har ställts på sin spets. Vårdinsatser för 
kritiskt sjuka har behövt prioriteras, och nödvändiga prioriteringar har inne-
burit att mindre akuta och förebyggande insatser fått vänta.  

Under pandemin har beslutsvägarna varit kortare på flera nivåer. Samtliga 
regioner har ställt om till särskild sjukvårdsledning. Under pandemin har 
fler beslut i det dagliga arbetet lämnats till professionen att fatta. Situat-
ionen har krävt och medgett flexibilitet, bland annat i form av effektivare 
och minskad administration och en mer avskalad verksamhet. En större  
andel av vårdens personal har kunnat arbeta patientnära genom en omför-
delning från administrativa uppgifter till kliniskt arbete. Pandemin har även 
medfört effektivare möten med kortare och mer kärnfulla agendor.  

Stödfunktioner har också effektiviserats. Exempelvis har HR-funktioner 
haft mer av en utförarroll och bidragit till att lösa akuta bemanningsbehov. 
Det har också funnits en ökad frihetsgrad i ekonomiska stödsystem. En  
lärdom är att när stödfunktioner anpassas och utvecklas med utgångspunkt 
från en verklig förståelse för kärnverksamhetens behov, kan verksamhet-
erna utvecklas positivt. En konsekvens är att vårdens medicinska resurser 
och personal har kunnat användas mer effektivt. Dessa positiva erfarenheter 
behöver vi ta vara på och fortsätta utveckla. 

En kraftsamling för att bemanna pandemivården 
Vården har kraftsamlat och mobiliserat för att möta behovet av bemanning 
av kritiska resurser i pandemivården. Uppskalningen av intensivvården, 
öppnandet av nya vårdavdelningar och hanteringen av smittspridningen på 

                                                      
2 Hälso- och sjukvårdslagen 2§. 
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äldreboenden parallellt med stor sjukfrånvaro bland personal har inneburit 
stora utmaningar.  

Att lösa de ökade bemanningsbehoven har möjliggjorts genom en rad åtgär-
der. Krislägesavtal har möjliggjort extra arbetstid och varit viktigt för att 
kunna anpassa arbetet till den extraordinära situationen. Personal från andra 
delar av vården har omfördelats till pandemivården. Bemanningen i vården 
har även förstärkts genom rekrytering av extra tillfällig personal, såsom per-
soner med tidigare sjukvårdsutbildning som inte arbetat i vården på länge, 
pensionerad personal och personer från andra branscher som har snabbutbil-
dats. Inom ramen för det så kallade beredskapslyftet har kortare kurser med 
basal omvårdnadskunskap erbjudits av lärosäten. Regionerna har också 
samarbetat och lånat in personal från varandra utifrån behov och belastning 
i antal covid-patienter.  

Socialstyrelsen har i oktober 2020 fått i uppdrag att stötta regionernas ar-
bete med att etablera arbetssätt för att låna in personal från varandra. I upp-
draget ingår även att analysera om det finns behov av att utveckla en nation-
ell personell förstärkningsresurs med adekvat kompetens som med kort 
varsel kan sättas in för akuta insatser för att stödja en region vars hälso- och 
sjukvård riskerar att överbelastas. Sveriges Kommuner och Regioner har 
också tillsammans med regionerna skapat ett nationellt system för att under-
lätta för regionerna att låna personella resurser mellan varandra.  

Även bemanningen för vård av äldre på särskilda boenden har varit en ut-
maning under pandemin då sjukfrånvaron bland medarbetarna varit hög. 
Genom förändrad organisering av arbetet har man på olika sätt försökt 
stärka bemanningen. Framgångsfaktorer som Inspektionen för vård och  
omsorg (IVO) lyfter i sin tillsyn av särskilda boenden för äldre är bland  
annat mindre arbetsteam med tät kommunikation och ett ökat samarbete 
med andra verksamheter för att minska rörligheten av personal och för att 
undvika att ta in timanställda.3 Man har även organiserat personalen i olika 
team eller avdelningar för att minska risken för smittspridning, så kallad  
kohortvård. Regionerna har också växlat upp vårdkapaciteten för bland  
annat hemsjukvård i form av ökad tillgång till mobila team och utökade 
uppdrag om avancerad sjukvård i hemmet.  

När belastningen på vården återigen ökar, kan vi konstatera att beredskapen 
är bättre nu, jämfört med situationen i våras. Samtidigt finns en oro för att 
den kraft som mobiliserades under våren inte ska kunna mobiliseras igen på 
grund av att vårdpersonalen är utmattad och inte har hunnit återhämta sig 
från i våras. 

                                                      
3 Tillsyn för att minska smittspridning av covid-19 – särskilda boenden för äldre; Inspektionen 
för vård och omsorg, maj 2020 
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Ett erkännande för professionerna 
Pandemin har inneburit ett erkännande för vårdens professioner. Betydelsen 
av de insatser som gjorts av vårdens medarbetare har synliggjorts både 
inom vården och ute i samhället. Vi vill också särskilt lyfta fram de många 
olika kompetenser och yrkesgrupper som verkar inom olika delar av vården 
och i olika sjukdomsfaser – i akutsjukvården och i rehabilitering, på sjuk-
hus, vid vårdcentraler, i hemsjukvården och på särskilda boenden för äldre.  

Trots de stora påfrestningar som pandemin har inneburit för många i vår-
den, har meningsfullheten i arbetet och insikten om att vara betydelsefull 
och avgörande för människors liv fått en ny dimension. Många vill arbeta i 
vården och det ökade intresset för vården behöver tas tillvara. Förutsätt-
ningar som är viktiga för attraktiviteten för vårdens utbildningar och yrken, 
t.ex. möjligheten till olika karriärvägar och ett kontinuerligt livslångt  
lärande, behöver fortsätta att utvecklas. 

Teamarbetet i vården har utvecklats 
Under pandemin har teamarbetet i vården ökat och teambaserade arbetssätt 
har utvecklats på nya sätt. Team med kompletterande kompetenser med en 
tydlig fördelning av arbetsuppgifter för var och en i teamet har varit en 
framgångsfaktor. Alla kan, och ska, inte göra allt och det är viktigt att utgå 
från vilken kompetens som är bäst lämpad för olika uppgifter. Vikten av  
basal omvårdnad har lyfts fram, samtidigt som specialistkompetens har  
varit central för arbetsledningen av vårdteamen. 

Teamarbete och interprofessionella arbetssätt har redan före pandemin lyfts 
fram som en viktig framgångsfaktor för att vårdens resurser ska användas 
effektivt, liksom en viktig förutsättning för en patientsäker vård. Att ta till-
vara dessa erfarenheter och fortsätta utveckla effektiva team är en nyckel-
faktor för att kunna effektivisera vårdens kompetensförsörjning framåt. 

Nationella vårdkompetensrådet vill lyfta fram vikten av att utbildning i 
teamarbete och interprofessionellt lärande stärks i grundutbildningarna 
som förberedelse inför teamarbete i praktiken. Moment med fokus på  
interprofessionellt lärande finns redan idag i utbildningar till vårdyrken 
och blir allt vanligare. Att fortsätta stärka kompetens i teamsamverkan  
är viktigt för framtidens vård, och inte minst för vårdens omställning till 
stärkt nära vård.  

 
Digitala arbetssätt har tagit fart 
Digitaliseringen har under coronapandemin tagit stora kliv framåt inom vår-
den och inom utbildningsverksamheter. Det har skett en kraftig ökning av 
såväl digitala vårdmöten som användning av digitala vårdtjänster.4 Antal  
digitala vårdbesök var fyra gånger högre i april jämfört med februari 2020, 
samtidigt som fysiska besök vid vårdcentraler minskade kraftigt under 
                                                      
4 Samverkan och förnyelse. En spaning över omställningen i hälso- och sjukvården under fem 
månader med corona. Sveriges Kommuner och Regioner, juni 2020. 
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samma period.5 Digitala verktyg för t.ex. sjukdomshistorik, guidning och 
självskattning används av allt fler regioner och vårdgivare.6 Även digitala 
former för rådgivning har stärkts. Till exempel har antalet användare av 
tjänster på 1177.se nästan fördubblats mellan september 2019 och 2020, 
från 4,9 miljoner till 9,7 miljoner.7  

I vården av äldre på särskilda boenden har man, i syfte att minska risken för 
smittspridning, infört bland annat digitala läkarronder, ökad distansmonito-
rering och egenmonitorering av vitala funktioner samt digitala möten med 
andra samarbetsparter och anhöriga. 

På lärosäten ställde lärare och studenter på mycket kort tid om till undervis-
ning på digitala plattformar. Digitala utbildningsformer har utvecklats även 
för den verksamhetsförlagda delen av utbildningarna i samarbete mellan  
lärosäten, regioner och kommuner. En fortsatt digital utveckling behöver 
även ha fokus på pedagogiken och användbarheten. Lärarnas kompetens 
inom pedagogik i digitala verktyg och e-lärande behöver därför utvecklas. 
En sådan utveckling är viktig både för grundutbildningarna och för ökade 
möjligheter till kompetensutveckling och det livslånga lärandet. 

Det är viktigt att ta tillvara de goda erfarenheterna av den snabba digitali-
seringen under coronapandemin. En ökad digitalisering har länge lyfts fram 
som en viktig väg framåt för att effektivisera vården i en framtid med en 
äldre och mer vårdkrävande befolkning. Systemstöd för framtidens vård 
och dess nya arbetssätt behöver utvecklas. Vårdens framtida medarbetare 
behöver ha rätt kompetens för att utnyttja digitaliseringens möjligheter och 
en ökad förmåga att verka i nya vårdmiljöer med digitala verktyg. Det be-
höver vara ett livslångt lärande där det gäller att omsätta ny kunskap i sam-
spel med patienten. Samarbete om tjänsteinnovation med olika gruppers 
perspektiv på digitaliseringens möjligheter inom vården, exempelvis om  
hur framtidens VFU och verksamhetsintegrerat lärande kan utformas mer 
digitalt, bör främjas. En sådan utveckling innebär att vårdens resurser och 
personal kan nyttjas effektivare. 

Nationella vårdkompetensrådet vill främja en ökad digital kompetens i 
vården genom att verka för att utbildningsmoment om digitala arbetssätt, 
e-hälsa och medicinsk informatik utvecklas i utbildningarna. Studenterna 
behöver få en ökad förmåga att verka i nya vårdmiljöer med digitala 
verktyg som stöd.  
Nationella vårdkompetensrådet menar också att utveckling och innova-
tion av e-lärande och pedagogiken i online-baserad utbildning behöver 
stärkas. Det är ett utvecklingsområde som lärosäten bör arbeta vidare 
med. 

                                                      
5 Covid-19 har påverkat vårdkontakter, operationer och väntetider. Socialstyrelsen, juni 2020. 
6 Digitala vårdtjänster – En ögonblicksbild över utvecklingen i Sverige under mars och april 
2020. Sveriges Kommuner och Regioner, 2020. 
7 Källa: Inera 
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Ökat intresse för vårdutbildningar 
Pandemin har medfört en ökad uppmärksamhet för vården och de insatser 
som gjorts av vårdpersonal. Samtidigt har det försämrade arbetsmarknadslä-
get, inte minst för unga vuxna, inneburit ett generellt ökat intresse för högre 
studier.  

Under hösten 2020 har vi sett ett kraftigt ökat söktryck till flera vårdutbild-
ningar. Exempelvis var antal förstahandssökande till sjuksköterskeutbild-
ningar drygt 28 procent (2 800) fler och till läkarutbildningar 26 procent 
(1 600) fler höstterminen 2020 jämfört med höstterminen 2019.8 Det ökade 
intresset för vårdutbildningar kan bero på att pandemin har inneburit en stor 
medial uppmärksamhet och ökade insikter om hur viktiga dessa yrken är. 
Fler vill ha ett yrke där man gör nytta. Att fler söker sig till yrken som är 
trygga och stabila i tider av oro på arbetsmarknaden och även globalt kan 
också bidra till denna utveckling. 

Regeringen har under pandemin beslutat om extra satsningar på fler utbild-
ningsplatser vid universitet och högskolor. Det ökade intresset för utbild-
ningar till vårdyrken kan förbättra förutsättningarna för att möta vårdens 
kompetensbehov av olika yrkesgrupper på sikt. Det är dock viktigt att följa 
upp utbildningarnas utbyggnad och genomströmning framöver, dels utifrån 
ett möjligt högre antal studerande och därmed också ökat behov av VFU, 
dels på grund av förändrade undervisningsformer. Universitetskanslersäm-
betet (UKÄ) har fått regeringens uppdrag att fram till 2022 följa upp konse-
kvenser av pandemin för högskolans verksamhet, vilket bland annat inklu-
derar effekter på grund av utbyggnad av utbildningar och frågor om 
kvalitet, rättssäkerhet och dimensionering. 

Nationella vårdkompetensrådet vill understryka att en viktig förutsättning 
för att vårdutbildningarna ska kunna skalas upp för att ta emot fler stu-
denter är att också forskningsresurser följer med. De nya utbildningsplat-
ser som tillförts lärosätena behöver följas av en forskningssatsning som 
långsiktigt säkrar kvalitet och möjlighet till utveckling. I en sådan sats-
ning bör utvidgad forskarutbildning vara en central del. 

 
Snabba fortbildningsinsatser har genomförts 
Hälso- och sjukvården är en kunskapsintensiv sektor där den medicinska 
kompetensen men även annan kompetens behöver utvecklas kontinuerligt 
för att åstadkomma förbättrade medicinska utfall och för att effektivare 
nyttja vårdens resurser. Att möta behoven av fortbildning och livslångt  
lärande är centralt för utveckling och hållbarhet i alla delar av vården och 
omsorgen. 

                                                      
8 Universitets- och högskolerådet: Antagning till högre utbildning höstterminen 2020 - Statistik i samband med första urvalet.  
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Under pandemin har stora utbildningssprång gjorts inom vård och omsorg. 
Nya utbildningar riktade till personal inom vård och omsorg samt kun-
skapsstöd för förändrade arbetssätt har tagits fram mycket snabbt av såväl 
Socialstyrelsen9 som lärosäten. Det handlar bland annat om webbutbild-
ningar i hygienrutiner och användning av skyddsutrustning för att hindra 
smittspridning samt skydda personal, men också om introduktionsutbild-
ningar för ny personal. Många har snabbutbildats och introducerats till nya 
arbetsuppgifter, vilket har bidragit till att kunna stärka bemanningen och 
öka kompetensen inom vård och omsorg. På äldreboenden har utbildningar 
i basala hygienrutiner kompletterats med filmer som visar praktiska mo-
ment och dialog mellan chefer och medarbetare för att följa upp efterlevna-
den av rutinerna. Sjuksköterskors betydelse för att utbilda och instruera  
övrig personal har också lyfts fram. 

Ny kunskap och fakta om covid-19 har formligen flödat. Det har varit en 
mycket snabb kunskapsutveckling om en helt ny sjukdom. Nya kunskaper 
och forskningsresultat har snabbt kunnat omsättas till ett kontinuerligt för-
bättrat omhändertagande och behandling av en stor patientgrupp.  

Samtidigt har annan fortbildning för vårdpersonal behövt stå tillbaka  
under pandemin. Lärosäten har rapporterat om en minskad efterfrågan  
av uppdragsutbildningar och fysiska kurser har behövt ställas in på grund  
av reserestriktioner. 

De kunskapslyft som har gjorts behöver tas tillvara. Nationella vårdkom-
petensrådet ser vikten av att arbetsgivare arbetar aktivt för att de som fått 
möjlighet till snabbutbildning får möjlighet att ta nya utbildningssteg. 
Detta skulle kunna ske genom riktade utbildningspaket, som t.ex. skulle 
kunna tas fram av lärosätenas uppdragsutbildningsenheter. Även rege-
ringens satsning på ”Äldreomsorgslyftet”, främjar att fler anställda inom 
äldreomsorgen erbjuds fortbildning.  

 
Pandemin har också synliggjort kompetensbrister  
och utmaningar  
Behoven av specialistkompetens har synliggjorts  
Under pandemin har specialistkompetens inom olika områden haft en avgö-
rande roll för att vården har lyckats ställa om och hantera det stora vårdbe-
hovet för personer med covid-19. Specialistkompetens har varit avgörande 
både i den akuta vården och under rehabiliteringsfasen. Specialister har med 
sin erfarenhet och medicinska specialistkompetens eller specialistkunskaper 
i omvårdnad en mycket viktig roll för att leda och lära andra.  

Bristen på specialister, och särskilt specialistsjuksköterskor, har varit påtag-
lig under en längre tid och pandemin har ytterligare synliggjort behoven av 
specialistkompetens inom bland annat intensivvården och äldrevården. 
                                                      
9 Arbetssätt i kommunal hälso- och sjukvård vid covid-19. Praktiska förslag till kommunal 
hälso- och sjukvård i samverkan med socialtjänst; Socialstyrelsen, juli 2020. 
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Trycket på biomedicinska analytiker har också varit högt för att kunna öka 
testkapaciteten under pandemin. Samtidigt har pandemin medfört att bland 
annat tillgången till specialistläkare på sikt kan påverkas då läkares specia-
listutbildning (specialiseringstjänstgöring) har försenats, främst p.g.a. in-
ställda kurser. Vi ser också att utbildningsplatser till flera specialistsjukskö-
terskeinriktningar på många håll inte fylls. Behov av vidare- och 
fortbildning behöver mötas genom utökade kursutbud och flexiblare utbild-
ningsformer. Det finns även behov av stärkt finansiering för regioners och 
kommuners medverkan till utbildning. Regeringen har under flera år, och 
även för kommande år, satsat på särskilda öronmärkta medel till regionerna 
för att främja vidareutbildning för sjuksköterskor och karriärtjänster till spe-
cialistsjuksköterskor. 

Nationella vårdkompetensrådet vill lyfta fram två särskilda åtgärder för 
att främja utbildning av specialistsjuksköterskor. Vi vill verka för att så 
kallade VULF-avtal10 kan komma till stånd, för stärkt samverkan om  
och finansiering av den verksamhetsförlagda delen (VFU) av specialist-
sjuksköterskeutbildningen samt forskningsmedel inom vårdvetenskap. 
Förslaget om VULF-avtal fördes fram i utredningen om specialistsjuk-
sköterskor (Framtidens specialistsjuksköterska, SOU 2018:77) och 
många aktörer har varit positiva till förslaget. För läkare finns en mot-
svarighet i ALF-avtalen11 mellan staten samt regioner och lärosäten med 
läkarutbildning. Det är av särskild vikt att sådana avtal och andra sats-
ningar på specialistsjuksköterskeutbildningar inkluderar såväl regional 
som kommunal hälso- och sjukvård. Vi avser att arbeta vidare med att 
konkretisera hur VULF-avtal kan komma till stånd, både ur ett nationellt 
samordnade perspektiv och genom stöd till regional samverkan mellan 
vårdens huvudmän och lärosäten. Vi vill även verka för motsvarande  
avtal för hälsoprofessionerna12 på sikt. 
 
Nationella vårdkompetensrådet vill också främja ett ökat samarbete mel-
lan lärosäten i varje sjukvårdsregion om särskilt efterfrågade specialist-
inriktningar för sjuksköterskor. Ett mer utvecklat samarbete mellan olika 
lärosäten skulle kunna bredda utbudet av och öka tillgången till specia-
listsjuksköterskeutbildningar. Det finns exempel på sådana samarbeten 
redan idag och rådet kommer att inventera och sprida lärandeexempel på 
sådana samarbeten för att inspirera till fler.  

 

                                                      
10 VULF står för vårdvetenskaplig utbildning, lärande och forskning. VULF-avtal motsvarar 
ALF-avtal för läkare. 
11 ALF-avtalen reglerar statens ersättning till vissa regioner om utbildning av läkare, klinisk 
forskning och utveckling av hälso- och sjukvården, samt regional samverkan om dessa frågor 
mellan regioner med universitetssjukvård och universitet.  
12 Professioner som arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped och psykolog. 
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Snabbutbildad personal och omfattande delegering  
kan påverka patientsäkerheten 
Vi har ovan lyft fram positiva lärdomar av ökat teamarbete i vården och  
de insatser som möjliggjort den snabba uppskalningen av pandemivården. 
Uppgiftsväxling, dvs. hur arbetsuppgifter fördelas mellan olika yrkesgrup-
per för att optimera användningen av kompetenser, behöver fortsätta ut-
vecklas i vården för ett effektivare resursutnyttjande. Samtidigt har vården 
av covid-19 krävt många och snabba lösningar för att lösa bemanningen  
under extrema förhållanden. Oro för patientsäkerhetsrisker har lyfts, bland 
annat på grund av personal som har snabbutbildats och introducerats till nya 
uppgifter och en potentiellt alltför omfattande delegering.  

Patientsäkerhetsrisker som kan ha uppstått till följd av pandemivården be-
höver följas upp. Har till exempel de som snabbutbildats fått adekvat intro-
duktion, stöd och handledning? Vilka effekter kan en ökad delegering under 
pandemin ha haft på patientsäkerheten? Även om det finns tydliga regel-
verk för exempelvis delegering av läkemedelshantering är det känt att dele-
gering av läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård medför 
ökad risk för patientsäkerheten och detta har sannolikt inte minskat under 
pandemin. 

Vid hög arbetsbelastning minskar avvikelserapporteringen och det är svårt 
att fånga alla risksituationer som uppstår. I dagsläget känner vi inte till om 
IVO sett eventuella säkerhetsbrister i tillsynen kopplat till snabbutbildning 
och delegerade uppgifter. Det pågår arbete i regionerna med journalgransk-
ningar för att se på förekomsten av vårdskador under pandemin, men dessa 
är ännu inte publicerade. Vi kan dock konstatera att det än så länge är 
mycket få rapporterade lex Maria-ärenden som kan kopplas till covid-19.  

Vi kan konstatera att det i nuläget inte finns någon evidens för att det har 
uppstått patientsäkerhetsrisker under pandemin på grund av personal som 
har snabbintroducerats till nya arbetsuppgifter. Men det finns en sådan oro 
och vi vill påpeka vikten av att ansvariga säkerställer den kompetens som 
krävs. 

Vårdpersonal behöver återhämtning och stöd 
Många medarbetare i vården har under pandemin haft en mycket hög ar-
betsbelastning under en lång tid. Vårdpersonal behöver få möjlighet till 
återhämtning, annars ökar risken för ohälsa och ökade sjukskrivningstal. 
Det kan också leda till att personal överväger att lämna vården. Att bemöta 
medarbetarnas oro för att själva bli smittade är också viktigt.  

När smittspridningen återigen tagit fart under hösten ökar också belast-
ningen i vården och för personalen. Samtidigt behöver även uppdämda 
vårdbehov och växande köer för planerad vård hanteras. Antalet planerade 
operationer och andra åtgärder i specialistvården var t.ex. nära 50 procent 
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mindre i april 2020 jämfört med samma tidpunkt föregående tre år.13 Vis-
serligen ökade antalet vårdbesök under juli-september, så att antal åtgärder  
i specialistvården under perioden mars-augusti minskade med cirka 30 pro-
cent.14 Men det ökande antalet patienter med covid-19 som sjukvården åter-
igen möter kan medföra att vården på nytt behöver ställa in planerad vård. 
Arbetsbelastningen och arbetsmiljön för vårdpersonal riskerar att om igen 
förvärras.  

Arbetsgivare behöver planera för utökat stöd kring arbetsmiljöfrågor och 
stödinsatser för att förebygga ohälsa hos personal. Ett närvarande och stöd-
jande ledarskap och samtalsstöd till personal har lyfts fram som viktiga åt-
gärder inom äldrevården.  

Behov av stärkt kompetens i den kommunala hälso- och 
sjukvården  
Under pandemin har det varit mycket fokus på vård av äldre på särskilt bo-
ende som drabbats hårt av covid-19, och inte minst på möjliga uteblivna lä-
karinsatser.15  

Nationella vårdkompetensrådets uppdrag omfattar i nuläget endast högsko-
leutbildade yrkesgrupper och vår analys tar därför inte ett helhetsgrepp om 
kompetensutmaningar inom den kommunala hälso- och sjukvården, där  
majoriteten av personalen utgörs av undersköterskor och vårdbiträden. För 
de grupperna finns ett stort och kontinuerligt behov av kompetenshöjande 
insatser i form av utbildningar och vidareutbildningar, inte minst i basal 
vårdhygien16 men även inom andra områden. Regeringens satsning på kom-
petenslyft för äldreomsorgen avser att främja sådan kompetensutveckling. 

Pandemin har satt ljuset på behoven av att stärka vårdkompetensen inom 
äldrevården och även i verksamheter för personer med funktionsnedsätt-
ning.14 Vi har redan pekat på den generella bristen av specialistsjuksköters-
kor och specialistläkare. Legitimerad personal, såsom sjuksköterskor,  
arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister, utgör en liten andel av all 
personal i kommunal hälso- och sjukvård, men denna kompetens är avgö-
rande för kvaliteten och patientsäkerheten i vården. Under pandemin har 
man från särskilda boenden t.ex. lyft fram sjuksköterskornas betydelse för 
att utbilda och instruera övrig personal.17 Pandemin har också ökat behoven 

                                                      
13 Covid-19 har påverkat vårdkontakter, operationer och väntetider. Socialstyrelsen, juni 2017. 
14 Analys av första covid-19-vågen – produktion, köer och väntetider i vården. Faktablad, Soci-
alstyrelsen, november 2020. 
15 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört tillsyn av förutsättningar för individuell 
vård och behandling på samtliga 1 700 särskilda boenden för äldre, med fokus på om patienter 
får individuell bedömning av läkare samt vård och behandling enligt den bedömningen. Brister 
och allvarliga risker har identifierats. www.ivo.se, juli 2020.  
16 Åtgärder inom socialtjänsten vid smittspridning av covid-19. Undersökning av behov av före-
skrifter. Socialstyrelsen, oktober 2020. 
17 Tillsyn för att minska smittspridning av covid-19 – särskilda boenden för äldre; Inspektionen 
för vård och omsorg, maj 2020. 

http://www.ivo.se/
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av rehabiliteringsinsatser som ställer krav på tillgång på fysioterapeuter och 
arbetsterapeuter med specialistkompetens.  

Det är mycket viktigt med väletablerade kontaktvägar mellan den legitime-
rade personalen i den kommunala hälso- och sjukvården och regionens  
primär- och specialistvård. Tillgång till specialister inom bland annat all-
mänmedicin, internmedicin, intensivvård och palliativ vård behöver till  
exempel finnas.18 Regionerna, som ansvarar för läkarvården i de kommu-
nalt finansierade boendena, behöver säkerställa en hög läkarnärvaro för att 
möta behoven av individuella medicinska bedömningar. En bättre tillgång 
till läkare i den kommunala hälso- och sjukvården kan även bidra till ökad 
kontinuitet och ökad grad av förebyggande insatser. 

Nationella vårdkompetensrådet vill lyfta fram flera insatser som kan 
stärka vårdkompetensen i den kommunala hälso- och sjukvården. Flera 
har redan berörts i avsnitten ovan. Vi vill främja en ökad tillgång på legi-
timerad personal i kommunal hälso- och sjukvård, genom att verka för 
ökad attraktivitet för specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktning 
mot vård av äldre och distriktssköterska, samt för fler arbetsterapeuter 
och fysioterapeuter med specialistkompetens. Vi vill också verka för 
forskningssatsningar i kommunal hälso- och sjukvård, genom ett ökat 
samarbete med regional hälso- och sjukvård och lärosäten. Slutligen be-
höver en fortsatt kompetensutveckling, för att bygga på de kunskapslyft 
som redan gjorts, främjas genom utveckling av nya riktade utbildnings-
paket som skulle kunna tas fram av lärosätenas uppdragsutbildningsen-
heter. 

 

Avslutningsvis, pandemin har medfört ett ökat fokus på den kommunala 
hälso- och sjukvården, vilket också kan vara positivt i ljuset av den på-
gående omställningen till en stärkt nära vård. En viktig förutsättning för att 
denna omställning ska lyckas är en stärkt samverkan om kompetensförsörj-
ningen mellan kommunal och regional hälso- och sjukvård samt utbild-
ningsanordnare.  

 

                                                      
18 Arbetssätt i kommunal hälso- och sjukvård vid covid-19. Praktiska förslag till kommunal 
hälso- och sjukvård i samverkan med socialtjänst; Socialstyrelsen, juli 2020. 
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Lärdomarna gör oss bättre rustade 
Vår analys har lyft fram flera lärdomar och utvecklingssteg under pandemin 
som kan stärka vårdens kompetensförsörjning framåt, men pekar också på 
kompetensutmaningar som uppmärksammats och behöver hanteras. Syftet 
har varit att synliggöra viktiga erfarenheter för att driva på en önskvärd ut-
veckling och att identifiera några insatser som kan stärka kompetensförsörj-
ningen framåt.  

Beredskapen är bättre nu jämfört med i våras, såväl i regional och kommu-
nal hälso- och sjukvård som i utbildningsverksamheter vid universitet och 
högskolor. Genom åtgärder som vidtagits under våren står verksamheterna 
bättre rustade nu när pandemin har tilltagit igen – men förhoppningsvis 
också inför en framtid när pandemin har klingat av.  

Kunskapen om hur covid-19 bäst behandlas är större och fortsätter hela  
tiden att byggas på. Erfarenheter av att mycket snabbt kunna ställa om  
och göra omprioriteringar för att hantera en ökad belastning i vården ger en 
ökad trygghet och beredskap om det behöver göras igen. Vården av äldre 
har ett bättre utgångsläge efter genomförda insatser för att höja kompeten-
sen och införa säkrare rutiner och arbetssätt för att minska risken för smitt-
spridning på särskilda boenden. Effektiva teambaserade arbetssätt som har 
prövats kan fortsätta utvecklas och erfarenheter av omställningen till mer 
digitala arbetssätt och utbildningsformer är mycket värdefulla.  

Genom att särskilt lyfta fram flera positiva lärdomar och erfarenheter hop-
pas vi kunna bidra till att motverka att vi efter pandemin faller tillbaka i 
gamla hjulspår. Vi behöver istället gemensamt – regioner, kommuner, läro-
säten, professioner och andra vårdaktörer – sträva efter att fortsätta på den 
inslagna vägen när det gäller bland annat förbättrad samverkan, ökat team-
arbete, utvecklade digitala arbetssätt och kompetenslyft. Samtidigt ska vi 
inte bortse från de utmaningar som finns, inte bara för att kunna hantera den 
fortsatta pandemin, utan även när det gäller det långsiktiga arbetet med att 
möta bemannings- och kompetensbehoven i hälso- och sjukvården.  

Nationella vårdkompetensrådet kommer att fortsätta följa utvecklingen och 
pandemins konsekvenser för vårdens kompetensförsörjning på lite längre 
sikt. Vi är medvetna om att det finns fler perspektiv på vårdens kompetens-
försörjning än de som vi i första hand representerar, som företrädare för 
vårdens huvudmän, högskoleutbildning och ansvariga myndigheter. Kom-
petensförsörjningen i hälso- och sjukvården berör en stor mängd aktörer, 
där förstås även vårdpersonalens, patienternas och studenternas perspektiv 
är mycket centrala. Nationella vårdkompetensrådets breda och långsiktiga 
uppdrag behöver genomföras i dialog med alla dessa aktörer för att ta till-
vara olika erfarenheter, kunskaper och idéer om hur kompetensförsörj-
ningen i hälso- och sjukvården och tandvården kan effektiviseras och där-
med rusta vården bättre för framtiden – även efter en pandemi.  

mailto:nationella.vardkompetensradet@socialstyrelsen.se


 Tjänsteskrivelse  
 

200303\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2020-12-01 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000887/2019 – 900 
 
 

Anmälda delegationsbeslut 
 
 

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

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut: 
 
a). Delegationsbeslut - Dödsboanmälan 2020-08-05. 
 
b). Delegationsbeslut - Ekonomichefen 2020-11-19. 
 
c). Delegationsbeslut - Ekonomichefen 2020-11-20. 
 
d). Ordförandebeslut 2020-12-01 - Julklapp till Båstads kommuns anställda. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 



111.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Delegationsbeslut 
BÅSTAOS KOMMUN 

l<ornrnunstytehren 

onr.K!;1bJ.a.;;.r / 
'L. Y'I .cJ. . .. .• --:: .1. Q .......... . •.... v. .. -~ , 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

KS/ A026 2020-08-05 

Underskrift 
Datum 

2020-11-10 
Namnförtydligande 

Cecilia Svensson 

Dödsboanmälan 

<.:;:::::_--- / 

--
ÄB20Kap8a§ Dödsboanmä Cecilia Svensson 

Ian till 
Skatteverket 



iJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Underskrift 
Datum 

2020-11-26 
Namnförtydligande 

Elisabet Edner 



fTIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Delegationsbeslut 
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Kommunstyrelsen 
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Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Nr enligt 
delega- 0 t 
t
. a um 
1ons-

ordning 

--
Underskrift 
Datum 

2020-11-26 
Namnförtydligande 

Elisabet Edner 

Diarienr Ärendebeskrivning 

-Beslut om förlikning av faktura 
på 8 130 kr till max 50% 

Lagrum Beslut Delegat 

Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 

Datum: 2020-12-01 
Dnr: KS 000868/2020-900 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2020 -1Z- 0 1 . V 
DnrR-!.o. .. Q.~~ 

k..D.J.:.Q .. := ..... QQ. .... 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning, AOl 6,får ordförande besluta i ärenden som är så 
brådskande att styrelsens avgörande inte kan inväntas. Bestämmelsen återfinns i 6 kap. 39 § 
Kommunal/agen. 

Ärendet ska anmälas till nästföljande sammanträde med kommunstyrelsen. 

Beslut - Julklapp till Båstads kommuns anställda 

Med stöd i kommunstyrelsens delegationsordning A016 beslutar undertecknad: 

Att nyttja 1060 tkr av kommunstyrelsens förfogande till att ge kommunens anställda en jul
klapp, i form av ett presentkort till lokala näringsidkare, till ett värde av 700 kronor. 

Till kommunstyrelsens förfogande har en budget avsatts på 2 700 tkr för år 2020. Av denna 
budget har kommunstyrelsen redan allokerat 200 tkr till annat projekt vilket innebär att 2 500 
tkr återstår. Efter ordförandebeslut återstår 1 440 tkr. 

Jo an Olsson Swanste' 
Ko munstyrelsens ordförande 
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Datum: 2020-11-16 Till: Sociala utskottet 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: KS 000823/2020-700 

 
 

Nämndsplan och internbudget för 2021 för sociala utskottet, kommunstyrel-
sen 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens socialutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att fastställa nämnds-
plan och internbudget i de delar som omfattar individ- och familjeomsorgens verksamhet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagens 6 kapitel 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller verksamheten.  Sociala utskottet till-
hör kommunstyrelsens nämnd och är därmed en del av kommunstyrelsens nämndsplan.  
 
Bakgrund 
Den föreslagna nämndsplanen innehåller förutom specifika delar för individ och familjeomsor-
gen, även avsnitt som är kommunövergripande och gemensamma för alla nämnder. Efter inle-
dande ord av ordföranden beskrivs kommunens styrmodell kortfattat samt syftet med 
nämndsplanen. Därefter följer redogörelse för nämndens organisation och verksamheter och 
eventuella större ändringar inför det kommande året. Utifrån omvärldsanalyser beskrivs 
nämndens utmaningar. Under avsnittet  Kommunfullmäktiges inriktningsmål  finns de nio kom-
munfullmäktigemål som ligger till grund för nämndernas strategiska och taktiska insatser vilka 
i sin tur beskrivs i avsnittet Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling.  Upp-
följning av nämndsplanen sker vid delårsrapport och årsredovisning.  Måluppfyllelsen mäts 
med olika indikatorer/mätvärden.  Internkontrollplanen ingår som en del i nämndsplanen och 
kommer upp som ett ärende till december månads socialutskott. Både indikatordokumentet 
och internkontrollplanen kommer att finnas som separata bilagor till nämndsplanen.   
 

Ekonomi 
Nämndsplanen innehåller även internbudget enlig fasställd rambudget utifrån 
kommunfullmäktiges beslut.   
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Socialutskottets ordförande och ledamöter 

Verksamhetsområdeschef Christin Johansson 

Avdelningschef Lena Täringskog  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: Utkast till nämndsplan samt utkast indikatorer  
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1. Nämndens ordförande har ordet 
 

Vi har en resa att göra tillsammans. Samverkan och hållbarhet är viktiga ledord under den här re-
sans gång. För att klara uppdraget måste vi tänka mer långsiktigt och arbeta tillsammans med 
andra och fokusera på innehållet i det vi levererar till våra medborgare och företagare. 
 
Samverkan och en hållbar framtid 
Båstads kommun måste nu samla krafterna kring en hållbar utveckling. Kommunstyrelsen behö-
ver vara motorn och driva på så att vi gör rätt prioriteringar på både kort och lång sikt. Vi agerar 
genom att utöva vår tillsynsplikt gentemot våra nämnder och styrelser. Vi arbetar med vår mål-
stuktur och lednings- och kvalitetsarbete. 
När vi samverkar med näringslivet, våra föreningar och andra offentliga organisationer kan vi 
samla oss kring en samsyn och med det bidra till en stark utveckling av vår kommun. 
Under året är det viktigt att vi har fokus på att jobba vidare i vårt viktiga arbete med barn- och 
unga för att skapa de bästa förutsättningarna att klara sig i livet. Här följer vi arbetet med vår nya 
skolstruktur som ska ge de bästa förutsättningarna för en modern kunskapsskola. Båstads kom-
mun ska återställa förtroendet för vår socialtjänst samt ge goda förutsättningar för förvaltningen 
att klara uppdraget. Inom vård- och omsorg fortsätter resan med vårt nya boende Haga Park som 
är efterlängtat och andra insatser som bidrar till en god äldreomsorg. 
Vi kommer att arbeta nära vårt lokala näringsliv och noga följa utvecklingen på arbetsmarknaden 
för att säkerställa att fler får ett jobb att gå till. 
 
Vi måste tänka långsiktigt 
De ekonomiska utmaningarna i våra olika verksamheter, investeringsbehov, demografiska förut-
sättningar och minskad ökningstakt på våra intäkter ställer stora krav på alla i den kommunala 
organisationen men särskilt på oss som politiker. Vi ska möta dessa utmaningar genom att arbeta 
mer långsiktigt och effektivisera oss genom förändrat arbetssätt, samverkan med andra parter 
samt ny teknik. På så sätt har vi möjlighet till att skapa det engagemang och fokus som krävs för 
att frigöra medel för kommande satsningar och nödvändiga investeringar. 
 
Vi tar ansvar 
Från kommunstyrelsen sida är det tydligt att vi tar ansvar för att målen mäts på det vi som orga-
nisation levererar. För oss kommer 2021 bli ett spännande år präglat av arbete och utveckling av 
vårt målarbete och vår styrmodell. Dialogen inför budgetperioden 2021-2023 kommer att inten-
sifieras och prioriteras. 
 
 
 
 
Johan Olsson Swanstein(M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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2. Styrmodell för Båstads kommun 
 

 
 

 
 

 
 

 

2.1. Vision/ledstjärna 

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

 

Kommunens värdegrund/kärnvärden beskriver vårt förhållningssätt, agerande och beteende. 
Den ska genomsyra vår organisationskultur på alla plan.  Våra kärnvärden är: 
 

 Professionalism 
 Arbetsglädje 
 Respekt (ansvar, tydlighet, öppenhet) 

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

 

 
2.3. Ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning  

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

 

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

Målstyrning 
Målstyrning är politikernas verktyg för att styra verksamheten. Det är de förtroendevaldas upp-
gift att på övergripande nivå formulera mål som anger vad som ska levereras i form av tjänster till 
medborgarna. För att kunna följa upp måluppfyllelsen behövs mätbara resultatindikatorer. 

 
Kvalitetsstyrning 
 Kvalitetsstyrning utgår från de uppdrag som nämnderna har tilldelats av fullmäktige samt den 
lagstiftning som styr den aktuella verksamheten. Det är den kontinuerliga utvecklingen som sker i 
organisationen genom ständiga förbättringar av verksamheter. 
 
 
   2.4 .      Arbetsflöde: Planering – Uppföljning och analys – Åtgärder 

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

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

 

http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Personalpolitiskt-program-f%C3%B6r-B%C3%A5stads-kommun-popul%C3%A4rversion.pdf
http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Personalpolitiskt-program-f%C3%B6r-B%C3%A5stads-kommun-popul%C3%A4rversion.pdf


 6 (18) 

 
 
Uppföljning och analys. 
Systematisk uppföljning och analys är en viktig del av arbetsflödet. Månads- och delårsrapporten 
samt årsredovisningen är delar av den ekonomiska uppföljningen. Mål- och kvalitetsstyrningen 
följs upp genom mål- och kvalitetsindikatorer och nyckeltal.  
  

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

 
3. Syfte med nämndsplan 

 
Nämndsplanen visar hur nämnden bidrar till att uppfylla Kommunfullmäktigens inriktningsmål 
samt vilka områden nämnden kommer att prioritera under 2021.  Verksamhetsplanen visar även 
hur nämnden fördelar ut sina ekonomiska resurser. I samband med att nämnden beslutar om 
nämndsplan och budget beslutar den även om plan för intern kontroll. Nämndsplanen är en del av 
arbetsflödet enligt punkt 2.4. och är en del av planeringsfasen. 
 
Kommunallagens 6 kap. 6 § 
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som 
gäller för verksamheten. 
 

 
4. Nämndens organisation och ansvarsområden  

 
Det pågår en översyn av Båstads politiska organisation, vilket kan innebära förändringar i både 
den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen. 

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

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

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

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

Tillgänglighetsrådet är ett organ med uppgift att verka för att funktionshinderperspektiv beaktas 
i kommunens verksamheter, samt att vara referensorgan i de frågor som rör funktionsnedsatta. 
 
Kulturråd 

Rådets uppgifter är att medverka till att kulturperspektivet beaktas i kommunens verksamheter. 
Rådet ska ta upp och diskutera aktuella och framtida frågor inom kulturområdet i kommunen 
samt vara referensorgan i kommunala kulturfrågor. 
 
Ungdomsråd 

Ungdomsrådet ska medverka till att barn- och ungdomsperspektivet beaktas i kommunens verk-
samheter. Rådet ska ta upp och diskutera aktuella  och framtida frågor av vikt för barn och unga 
samt vara referensorgan i kommunala barn-och ungdomsfrågor. 
 
Socialutskottet 
Socialutskottet ansvarar för kommunens verksamhet inom Individ och Familjeomsorg 
 
 
Kommunledningskontor 
 
Kommunledningskontoret består av: 

 kommundirektör 
 kommunikationsavdelningen med tillhörande kundcenterenhet 
 avdelningen för hållbar utveckling 
 kansliavdelningen 
 ekonomiavdelningen,  
 upphandlingsavdelningen 
 HR-avdelningen 
 IT-avdelningen 

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

Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt med intern och extern kommuni-
kation. Det inkluderar även PR och marknadsföring samt ansvar för den kommunikativa plattfor-
men, grafiska profilen, varumärket Båstads kommun, kommunens officiella webbplats, officiella 
sociala medier samt intranät. 
 
Kundcenterenheten 
Kundcenterenheten arbetar för att öka kundnöjdheten genom att förbättra tillgänglighet och 
bemötande mot kommuninvånare, besökare och företagare. 
 
Avdelningen för hållbar utveckling 

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

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

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

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

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

IT-avdelningen ansvarar för kommunens IT, stödjer verksamheten i att utveckla nya effektiva ar-
betsmetoder med hjälp av IT, ger användarstöd genom Helpdesk och IT-support samt skapar en 
stabil och säker IT-drift 
 
 
Teknik och service 
 
Kommunstyrelsens ansvarsområden inom Teknik och service är: 
 

 Mark- och exploateringsverksamhet 
 Park, gata & natur 
 Kommunens fastigheter på uppdrag av Båstadhem 
 Måltids-, lokalvårds-, kontorsservice- och fordonsverksamhet 
 Fritidsverksamhet 
 Räddningstjänst  
 Renhållningsverksamhet på uppdrag av NSR 
 VA-verksamhet på uppdrag av NSVA 

 
 
Mark- och exploateringsverksamhet samt projektledning 

Mark- och exploateringsverksamheten ansvarar för markförvärv, markanvisningar, mark- och ar-
rendefrågor, tomtförsäljning och beställningar av exploateringsuppdrag. Verksamheten är även 
en beställarkontakt gentemot samarbetspartner som sköter driften av hamnar. Projektledningen 
ansvarar för genomförandet av projekt avseende gator, allmän platsmark, gång.- och cykelvägar, 
klimatanpassning, mark och anläggning samt VA i samband med exploateringsprojekt 
 
Park, Gata & Natur 

Avdelningen sköter och underhåller kommunens skogar, naturområden, stränder, gator, parker, 
lekplatser och skol- och förskolegårdar. Verksamheten ansvarar också för upplåtelser av allmän 
plats och trafikplanering. 
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Fastigheter 

Fastighetsenheten arbetar med projektledning för byggnation och anpassningar av kommunens 
verksamhetslokaler. Verksamheten har också beställaruppdrag till Båstadhem som utför skötsel, 
drift och underhåll av kommunens fastigheter. 
 
 
Måltid, lokalvård, kontorsservice och fordonsskötsel 

Verksamheterna tillhandahåller service till andra verksamhetsområden inom kommunen. Mål-
tidsverksamheten tillhandahåller måltider till förskola, skola samt till vårdtagare inom hemvård 
och särskilt boende.  
Lokalvård utför städning av kommunens verksamhetslokaler. 
Kontorsservice ansvarar för posthantering, tryckeri och vaktmästeritjänster. 
Fordonsorganisation sköter och administrerar kommunens fordon. 
 
Fritid 

Avdelningen ansvarar för Malens utebassäng, föreningsstöd och –bidrag, idrottshallar, arrange-
mang och lovaktiviteter och skötsel av vandrings- och rekreationsleder. 
 
Räddningstjänst och säkerhetsverksamhet 

Räddningstjänsten utför förebyggande brandskydd med utbildning, övning och tillsyn, underhåll 
och skötsel av fordon och material samt genomför operativa räddningsinsatser. 
Verksamheten samverkar med andra räddningstjänster avseende sambands- och ledningsfunkt-
ioner. 
Säkerhetsverksamheten arbetar med krisberedskap och civilt försvar, vilket bland annat innebär 
risk- och sårbarhetsanalyser, krisplanering, övning och utbildning av krisledningsorganisationen 
samt samverkan med andra aktörer. 
 
Renhållningsverksamhet 

Beställarkontakt gentemot NSR som ansvarar för renhållningsverksamheten. 
 
VA-verksamhet 

Beställarkontakt gentemot NSVA som ansvarar för drift, underhåll och investeringar i kommu-
nens VA-anläggningar. 
 
 
Samhällsbyggnad  
 
Kommunstyrelsens ansvarsområden inom samhällsbyggnad: 
 
Planfrågor 

Geodata-verksamhet 
Infrastruktur och kommunikationer 
 
Verksamhetsområdet Samhällsbyggnad ansvarar för att främja en långsiktigt hållbar utveckling, 
för både nuvarande och kommande generationer, i vårt samhälle och omfattar kommunens 
plan-, miljö-, bygglov- och geodata- verksamhet samt bostadsanpassning. Ansvaret omfattar 
handläggning och myndighetsutövning samt information och service till allmänhet, företag och 
andra myndigheter. Samhällsbyggnads verksamhet är ansvarsmässigt uppdelat på kommunsty-
relsen och myndighetsnämnden 
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Planverksamheten 

Planverksamheten arbetar med fysisk planering samt infrastruktur och kommunikationer, dvs 
med framtagandet av strategiska och översiktliga planer samt handläggningen av kommunens 
detaljplaner. 
 
Geodataverksamheten 

Geodataverksamheten arbetar med framtagande av grundkartor och nybyggnadskartor. Ansvaret 
omfattar även uppdatering av kommunens kartdatabas och karttjänster samt bostads-, adress- 
och lägenhetsregister 
 
 
Bildning och arbete  

 
Bildning och arbete består av: 
 

 Arbetsmarknadsenheten 
 Bibliotek 
 Fritidsgårdar 
 Kulturavdelning 
 Kulturskola 
 Yrkeshögskola 
 Vuxenutbildning 

 
Bildning och arbete ska erbjuda aktiviteter och utbildning som gagnar den enskilde kommuninvå-
naren utifrån den situation som personen befinner sig i. Genom att samverka med olika aktörer 
kan verksamheten ställa om och rätta sig efter nya utmaningar på ett effektivt sätt och anpassas 
till omgivningens krav. 
 
Arbetsmarknadsenheten 

Syftet är att stödja den enskilde kommuninvånarens möjlighet till arbete. Enheten driver Kompe-
tenshubben som är en mötesplats för frågor som rör utbildning och arbete och kan hjälpa till att 
matcha arbetssökande till näringslivets behov.  
 
Biblioteken 

Biblioteken verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsför-
medling och fri åsiktsbildning, samt främjar litteraturens ställning och kulturell verksamhet. 
Biblioteken är naturliga mötesplatser som stimulerar till läs- och kulturupplevelser för alla åldrar. 
 
Fritidsgårdar 

Fritidsgårdar är en attraktiv plats för ungdomar mellan 13 och 18 år, där möten och aktiviteter i 
en drogfri miljö erbjuds. 
 
Kulturavdelningen 

Kulturavdelningen har det övergripande ansvaret att integrera kulturen i kommunens olika verk-
samheter. Avdelningen arbetar även med egna arrangemang samt kulturmiljö/minnesvård och 
konst i den offentliga miljön. Ansvarar för kulturbidragen till föreningar och organisationer. 
 
Kulturskolan 

Kulturskolan erbjuder undervisning i musik, både enskilt och i grupp. Dansgrupper för olika åld-
rar. Drama erbjuds på förskolor och skolor och på fritiden i åldern 6-19 år. 
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Akademi Båstad 

Vuxenutbildning och yrkeshögskola som erbjuder attraktiva långa och korta utbildningar på olika 
nivåer, utifrån den enskildes kompetensbehov och utifrån Bjäres och den närmaste regionens be-
hov av arbetskraft. Studie- och yrkesvägledning erbjuds till kommunens invånare som behöver 
vägledning i frågor som gäller utbildning och arbete. Lärcentrum finns. 
 
 
 

Individ- och familjeomsorg  
 
Individ- och familjeomsorg består av: 
 
 Mottagningsenheten 
 Förebyggande enheten 
 Barn- och ungdomsenheten 
 Vuxenenheten och ekonomiskt bistånd 
 Verksamheter i samverkan med Familjen Helsingborg 
 
Mottagningsenheten 

Mottagningsenheten som är den första kontakten med individ- och familjeomsorg, hanterar alla 
inkommande ärenden. Det kan handla om orosanmälningar, ansökningar om stöd och hjälp gäl-
lande både barn och vuxna, ärenden gällande ekonomiskt bistånd samt rådgivande samtal. 
 
Förebyggande enheten 

Förebyggande enheten arbetar med förebyggande insatser för att mer ingripande åtgärder kan 
undvikas. Insatserna riktar sig till barn och vårdnadshavare, våldsutsatta och våldsutövare, spel-
beroende, personer i missbruk. Brobyggare arbetar drogförebyggande, är nätverksledare och har 
en nära samverkan med skola. Budget och skuldrådgivning ger stöd till personer ekonomiska svå-
righeter. 
 
Barn- och ungdomsenheten 

Barn- och ungdomsenheten arbetar med ärenden enligt SoL samt lagen om vård av unga (LVU). I 
första hand ges insatser på hemmaplan och på frivillig grund. Ibland behövs placeringar utanför 
hemmet, exempelvis familjehem eller stödboende. 
 
Vuxenenheten och ekonomiskt bistånd 

Vuxenenheten arbetar med ärenden enligt SoL samt lagen om vård av missbrukare, LVM. Ären-
dena kan vara relaterade till missbruk, samsjuklighet, relationskonflikter, våld i nära relationer, 
hedersvåld, spelberoende och suicid.  I första hand erbjuds stöd på hemmaplan, ibland krävs in-
stitutionsplaceringar. 
Socialtjänstlagen styr kommunens arbete med försörjningsstöd. Socialtjänsten huvuduppdrag: 
hjälp till självförsörjning (långsiktigt). 
hjälp med försörjning (akut). 
 
. 
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5. Utmaningar och förutsättningar inför 2021 
 

Planeringsförutsättningarna inför 2021 är exceptionella ur många perspektiv. Coronapandemin 
slog till under våren och verksamheten i kommuner fick ställa om i rekordfart. Efter nedgången 
under våren har ekonomin vänt uppåt, men prognosen är mycket osäker. 
 
Förutom pandemin har  Båstads kommun stora ekonomiska och därav verksamhetsmässiga ut-
maningar de kommande åren. En utmaning som delas av flertalet av Sveriges kommuner. Kon-
junkturen viker och som följd av det försämras arbetsmarknaden. Samtidigt ökar förväntningarna 
på välfärden. Överlag visar Båstads välfärdssektor goda resultat men genom den nu tuffa ekono-
miska situationen krävs effektivisering i verksamheterna och fokus på att hitta andra lösningar 
för att servicen ska kunna bibehållas.  
 

Våra största utmaningar är: 
 
Arbetslösheten 
Skåne har sedan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Sverige. Båstad har legat lågt, men 
under 2020 har arbetslösheten ökat, delvis på grund av pandemin. Det är de unga och de utrikes-
födda som ligger högst. Snabba åtgärder, som utbildning via vuxenutbildning och stöd från ar-
betsmarknadsenheten behövs för att hindra utanförskap och ett ökat försörjningsstöd.  
 
Demografi 
Båstad kommun växer och särskilt inom åldersgrupperna 0-19 år och över 80 år. Tyvärr växer 
inte gruppen i arbetsför ålder, 20-64 år, i samma takt vilket medför en stor ekonomisk utmaning. 
Utvecklingen är densamma i hela Sverige, men särskilt tydlig i Båstads kommun.  
 
Investeringsbehov 
Kommunens tillväxt och ett eftersatt fastighetsunderhåll i vissa av våra fastigheter ökar behovet 
av investeringar. Särskilt stort är behovet av att investera i skolfastigheter på flera håll i kommu-
nen. För att sänka våra uppvärmningskostnader är nu behovet stort av att investera i energispa-
rande åtgärder.  
 
Behov av arbetskraft - kompetensförsörjning 
Konkurrensen om arbetskraften är stor inom flera yrkesområden men särskilt stor inom 
förskola, skola samt vård och omsorg.  Det blir allt svårare att hitta arbetskraft med rätt kompe-
tens och det blir allt svårare att ersätta de medarbetare som nu går i pension. Med anledning av 
detta är det viktigt med ökad sysselsättningsgrad/heltidstjänster. 
 
Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling involverar aktörer från alla sektorer - från den globala till den lokala nivån. Det 
handlar om en omställning till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Kommu-
ner har ett stort ansvar för att den önskvärda utvecklingen blir verklighet och bör därför vara ett 
föredöme inom sina respektive verksamheter. 
 
Ekonomi 
De senaste åren har Båstads kommun visat positivt ekonomiskt resultat men det är tack vare ex-
ploateringsintäkter medan verksamheterna gått med underskott.  Detta är inte hållbart, överskot-
tet behövs för att kunna finansiera markreserver och andra nyinvesteringar.  Vi behöver även 
minska våra skulder. Ränteläget är lågt just nu, men stiger räntorna, påverkas vår ekonomi nega-
tivt. Sveriges kommuner och regioner(SKR) gjorde under 2019 en analys av kommuns ekonomi 
för att utröna vilka utmaningar som kommunen står inför fram till 2025. Analysen visade på att 
de goda tiderna är förbi och att vi behöver arbeta på ett nytt sätt och vidta effektiviseringsåtgär-
der för att få ekonomin i balans. 
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6. Planerade ändringar i verksamheten  
 

För att skapa en organisation och verksamhet som är ekonomiskt hållbar på lång sikt behövs det 
effektiviseringar. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att effektivisera verksamhetens kostnader 
motsvarande 2 %.för 2021.Utöver detta ges kommundirektören ett uppdrag om att hitta bespa-
ringar i kommunens verksamheter med 2,5 mkr. 
 

 

För närvarande pågår det arbete med följande möjliga effektiviseringar och omställningar: 
 

Bolagsstyrning 
En koncernstruktur med moderbolag  
 

Organisationsändringar 
Under 2020 inleddes en revidering av den politiska organisationen, vilket kommer att påverka 
även förvaltningsorganisationen. Målet är att skapa en effektiv förvaltningsorganisation med tyd-
ligare ledning och styrning av samtliga verksamheter. 
 

Mellankommunala samarbeten 
Under 2020 har Båstads kommun inlett ett samarbete med Höganäs kommun om samarbete med 
olika tjänster, exempelvis kommunjurist. Avsikten är att ytterligare fördjupa samarbetet för att på 
sikt öka kompetensen och minska kostnaderna. 
 

Ledningsgruppens arbete kommer nu tydligare att inriktas på uppföljning av verksamheternas 

resultat såväl kvalitativt som ekonomiskt. Därtill kommer arbetet långsiktigt att få en annan in-

riktning som innebär att vi måste tänka nytt; använda ny teknik, samarbeta med exempelvis ci-

vilsamhället, andra kommuner och våra företagare. Syftet är att kunna bibehålla den kommu-

nala servicen, men till en lägre kostnad. 
 

 

7. Kommunfullmäktiges Inriktningsmål  
 

 
Den 19 juni 2019 har Båstads kommunfullmäktige beslutat om 9 inriktningsmål fördelade på fyra 
fokusområden som kommer att gälla under hela mandatperioden. 
 
Fokusområde Medborgaren: 

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

 
Mål 4:   Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité – jämlikt, tillgängligt och ef-
ter den enskildes behov 
 
Fokusområde Hållbar samhällsutveckling: 

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

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

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

 
 

 
8. Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling  
 
Av kommunfullmäktiges prioriteringar i årets rambudget ingår följande i kommunstyrelsens 
verksamhetsområde: 

 
Barn, ungdomar, kultur, bibliotek och fritid  
Kulturskolan, fritidsanläggningarna och fritidsgårdarna är en viktig del för många i vardagen. 
Vi värnar dessa verksamheter då vi vet att de har en förebyggande effekt. Våra bibliotek ska även i 
fortsättningen vara naturliga mötesplatser för alla åldersgrupper. 
 
Arbetsmarknad  
Arbetsmarknadsenheten är viktig för sysselsättning och ökad självförsörjning. 
 
Miljö  
Miljöprogrammets intentioner och mål skall vara en integrerad del i förvaltningens arbete och i 
vårt beslutsfattande. Vid om- till- och nybyggnation används certifieringen Silver för friska och 
energieffektiva byggnader. Vi satsar också på klimatåtgärder, exempelvis mot stranderosion. 
 
Strategisk fysisk planering 
Samhällsbyggnad 
Genom att konsekvent följa de strategiska riktlinjerna i översiktsplanen sker den huvudsakliga 
bebyggelseutvecklingen för bostäder och verksamheter i goda kollektivtrafiklägen och med god 
hushållning av jord- och skogsmark samt värnande av våra värdefulla natur- och kulturmiljöer. 
Under 2021 kommer en fördjupad översiktsplan för Torekov att arbetas fram. Planering för att 
möta klimatförändringarnas påverkan på våra olika vattenfrågor är viktig för att uppnå en hållbar 
utveckling av den bebyggda miljön. 
Teknik och Service 
Genom god strategisk planering ska kommunens fastigheter, gator, parker, VA-ledningar och 
andra tekniska anläggningar vidmakthållas och utvecklas i takt med övrig utveckling i kommu-
nen. Kommunmedborgarnas krav på god kvalitet till en rimlig kostnad ska tillgodoses. Insatser 
inom kommunal infrastruktur ska bidra till en god livsmiljö som är långsiktigt hållbar ur såväl 
ekologisk som ekonomisk synpunkt. 
Den långsiktiga satsningen på vatten, avlopp och dagvatten för kommunens södra sida har påbör-
jats och beräknas vara genomförd under 2022. 
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Attraktiv arbetsgivare  
En ökad satsning på digitalisering öppnar för en effektivare verksamhet och bättre kvalitet samt 
bättre arbetsmiljö för medarbetarna. 
Vi fortsätter implementera Heltidsresan för ett hållbart arbetsliv, ökad jämställdhet och attraktiva 
tjänster. 
För ökad attraktivitet satsar vi på utbildningsinsatser inom vård och omsorg. 
Lönesatsningar sker på yrkesgrupper som är viktiga för att uppnå verksamhetens framtida kom-
petensförsörjning. 
Strategiska hälsofrämjande insatser genomförs för ökad hälsa och lägre sjukfrånvaro och ett håll-
bart arbetsliv. 
 
Näringsliv 
Framtagande av näringslivsstrategi sker i samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Det 
lokala näringslivet är en nyckelgrupp i arbetet. 
Den nyinrättade företagslotsen ska underlätta nyetableringar och effektivare myndighetsutöv-
ning. 
 
Motverka ofrivillig ensamhet  
Arbetet fortsätter tillsammans med föreningslivet, det lokala näringslivet, volontärerna, frivillig-
organisationerna och kommunen. 
 
Totalförsvarsuppbyggnad och krisberedskap 
De nationella kraven på kommunernas deltagande i totalförsvarsuppbyggnaden ska uppnås. Kris-
beredskapsarbetet ska stärkas ytterligare. 
 
Ny extern webbplats  
Webbplatsen behöver moderniseras för att möta våra medborgare på ett enklare och tydligare 
sätt och för att öka tillgängligheten och det digitala serviceutbudet. 
 
Individ och familjeomsorg 
IFO fortsätter det aktiva arbetet med genomföra sin beslutade handlingsplan, som togs fram i 
samband med inspektionen för vård och omsorg, IVO samt granskning av revisionen. 
Fokus ska vara på det förebyggande arbetet 
 
 

8.1 Nämndsmål/effektmål 

 
Kommunstyrelsen tar till sig och följer upp samtliga kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
För några inriktningsmål har kommunstyrelsen satt upp egna nämndsmål. 
Kommunfullmäktiges indikatorer/nyckeltal kompletteras med ett antal egna mätvärden.  
 
 
Mål 1:   Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 
 
Kommunstyrelsens bidrag:  

- Fortsatt satsning på kulturskolan, fritidsanläggningarna, ungdomsgårdarna samt biblio-
teken. 

- Förstärkt krisberedskap samt totalförsvarsuppbyggnad. 
- Ren, tillgänglig och trygg utomhusmiljö, god trafiksäkerhet, en väl fungerande infrastruk-

tur och bra kommunikationer 
- Hög beredskap för utbyggnad av bostads- och verksamhetsmark 
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Mål 2:   Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad 
 
Kommunstyrelsens bidrag:  

- En ökad satsning på digitalisering för en bättre kvalitet och effektivare verksamhet. Ge-
nom en modernisering av vår externa webbplats kan vi öka tillgängligheten och det digi-
tala serviceutbudet. 

 
Nämndsmål: En professionell och serviceinriktad kundservice  
 
 
Mål 3:   Båstads kommun erbjuder  bra och likvärdiga skolor och en trygg stimulerande 
miljö för barn och vuxna 
 
Kommunstyrelsens bidrag:  

- Stöd i digitaliseringsarbetet 
- God arkitektur, en god utemiljö samt välanpassade verksamhetslokaler 
- Goda, säkra och näringsriktiga måltider 
- Klimatsmarta menyer i förskola och skola 

 
 

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

- Ändamålsenliga, tillgängliga och effektivt använda lokaler, som erbjuder god miljö att vis-
tas i. 

- God, säker, näringsriktig och enhetlig måltid 
 
Kommunstyrelsens/socialutskottets bidrag: 
Socialtjänstens service och stöd ska medverka till att den enskilde så långt som möjligt, ges förut-
sättningar att själv ta ansvar för sitt liv 

- Barn, unga och familjer får rätt stöd i rätt tid och i rätt omfattning 
- Utredningstiden ska inte överstiga lagens krav i antal dagar 
- Förhandsbedömningar sker inom 14 dagar 

 
 
Mål 5:   I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 
 
Kommunstyrelsens/socialutskottets bidrag: 

- Antalet vuxna biståndstagare med långvarigt biståndsberoende ska minska 
- Kortare väntetid för beslut om försörjningsstöd 
- Vuxna med missbruksproblem få stöd över tid 
- Kortare utredningstid för vuxna med missbruksproblem 
- Välfungerande samarbete mellan verksamheterna inom skolan, individ- och familje-

omsorgen och arbetsmarknadsenheten med fokus på förebyggande åtgärder. 
- Välfungerande samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen 
- Ökat antal praktikplatser inom kommunens verksamheter 

 
 
Mål 6:   Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett 
gott företagsklimat 
 
Kommunstyrelsens bidrag:  
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- Etablera en kultur av dialog och samarbete mellan kommunen och företag samt företag 
emellan 

- Service till företag – en väg in 
- God fysisk planering för företagsetablering samt för utveckling av befintliga företag 
- Kompetensförsörjning 

 
Nämndsmål: Företagsamheten ska ligga på en fortsatt hög nivå. 
 
 
Mål 7:   Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett 
hållbart samhälle. 
 
Kommunstyrelsens bidrag:  

- Minskad energianvändning i lokaler, gatubelysning och transporter 
- Minskat matsvinn 
- Bevarad ekonomisk mångfald och utveckling av ekosystemtjänster 
- Miljöprogrammets intentioner och mål integreras i verksamheternas arbete 
- Nya lokaler uppfyller kraven för certifiering Miljöbyggnad Silver för friska och energief-

fektiva byggnader. 
- Fördjupad översiktsplan för Torekov klar under 2021 

 
Mål 8:   Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 
 
Kommunstyrelsens bidrag: 

- Bra stöd inom hela HR-området 
- Kompetenshöjande insatser för alla medarbetare 
- Modernisering av våra digitala system och verktyg 

 
Nämndsmål: Verksamheterna inom KS erbjuder attraktiva heltidsanställningar 

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

- Effektiv organisering av nämndens verksamhetsområden 
- Förbättrade inköpsprocesser 

 
Nämndsmål: Effektiv offentlig upphandling och avtalstrohet 

 
Bilaga: arbetsblad med indikatorer 

 
8.2. Uppdrag 
 
Kommunstyrelsen har fått ett antal uppdrag att arbeta med under 2021. Uppdragen i korthet: 
 

 Kommunstyrelsen ska se över alternativa sätt att organisera verksamheten kring strate-
giska och operativa IT-frågor. 

 Ta fram riktlinjer för en lokalbank 
 Identifiera områden där kostnaderna skiljer sig från jämförbara kommuner och riket med 

syftet att ta föreslå åtgärder för långsiktiga, hållbara effektiviseringar 
 Se över pengsystemen (i samarbete med vård- och omsorgsnämnden samt utbildnings-

nämnden) 
 Genomlysning av hemvården (i samarbete med vård- och omsorgsnämnden) 
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 Utformning av framtidens räddningstjänst. 

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

 
9. Ekonomisk översikt  
 

9.1 Ramförändringar från KF i tabellformat 
 

Ramförändringar från KF     

 (tkr) 
Bokslut Budget Budget Förändring 

2019 2020 2021 2020-2021 

Vård och omsorg, individ och familj -51 011 -36 287 -47 459  -11 172 

- Varav förändring Löneökningar   -600   

- Varav förändring ramväxling/tekniska justeringar   140   

- Varav omprioritering och effektivisering      

- Varav övriga tillskott   -10 712   

 

 

9.2 Effektiviseringar och omprioriteringar 
 

De tillskott som individ och familjeomsorgen fått inför år 2021 gällande personalförstärkningar 
och placeringar innebär ändå att organisationen måste fortsätta med sitt påbörjade effektivise-
ringsarbete. Flera tjänster har tidigare finansierats med intäkter från Migrationsverket där intäk-
terna fortsätter att minska. Hela organisationen ser över samtliga kostnader och det råder stor 
återhållsamhet. 
 

9.3 Sammanställning driftsbudget 
 

Driftbudget     

 Bokslut Budget Budget Förändring 

(tkr) 2019 2020 2021 2020-2021 

Vård och omsorg - Individ och familj -51 011 -36 287 -47 459 -11 172 

Summa -51 011 -36 287 -47 459 -11 172 

 

9.4 Sammanställning investeringsbudget 
 

Investeringsbudget     

 Bokslut Budget Budget Totalbudget 

(tkr) 2019 2020 2021 projekt 

IoF IT system -448 -100 0  

IoF inventerier -109 -75 -75  

IoF personlarm  -75 0  

IoF arkivskåp  -50 0  

Summa -557 -300 -75 0 
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Datum: 2020-11-12 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: KS 000616/2020 – 901 
 
 

Uppdatering av kommunstyrelsens delegationsordning gällande individ och 
familj 
 
 
Förslag till beslut 
 
Föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning gällande individ och familj god-
känns enligt bilaga.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Det har skett en översyn av delegationsordningen för kommunstyrelsen gällande individ och 
familj och förvaltningen föreslår att den ändras enligt bilagt förslag.  
 
 
 
IOF-chef Lena Tärringskog 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli 
Individ och familj 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förslag till uppdaterad delegationsordning 
Bilaga 2. Nuvarande delegationsordning 
 
 
 



Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser 
Kompletterande beslutsrätt 

I vissa akuta situationer när nämnden inte hinner samlas har ordförande eller särskilt förordnad 
ledamot en kompletterande beslutsrätt (10 kap 6 § SoL och 6 kap 39 § KL). Detta är inte delegation 
utan en laglig direkt beslutsrätt om beslut vid brådskande situationer enligt LVU och LVM. Vid ett 
förordnande ges en namngiven person en beslutsrätt. Förordnade politiker och tjänstemän, se 
bilaga. Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Kompletterande beslutsrätt gäller för 
följande beslut: 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/IOF0.01 Beslut om omedelbart 

omhändertagande 
6 § och 6a § 
LVU 
13 § LVM 

Ordförande Vice 
ordförande  
Förordnad 
ledamot 

KS/IOF0.02 Beslut om hur vården ska 
ordnas och var den unge 
ska vistas under 
vårdtiden, samt beslut om 
att den unge får vistas i 
sitt eget hem under 
vårdtiden 

11 § LVU  Ordförande Vice 
ordförande  
Förordnad 
ledamot 

KS/IOF0.03 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

27 § LVU  
2 stycket 

Ordförande Vice 
ordförande  
Förordnad 
ledamot 

KS/IOF0.04 Begäran om 
polishandräckning för att 
genomföra 
läkarundersökning 

43 § LVU punkt 
1  
45 § LVM 

Ordförande 

KS/IOF0.05 Begäran om 
polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård 
eller omedelbart 
omhändertagande 

43 § LVU punkt 
2  
45 § LVM 

Ordförande Vice 
ordförande  
Förordnad 
ledamot 

Övrigt 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/IOF0.06 Beslut på socialnämndens 

vägnar i ärenden som är 
så brådskande att 
nämndens beslut inte kan 
avvaktas 

Kap 6 § 39 
Kommunallagen 

Ordförande 1. Vice
ordförande i 
egenskap av 
tjänstgörande
ordförande 
2. 2:e vice
ordförande i 
egenskap av 
tjänstgörande
ordförande 



1. LVU - Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF1.01 Ansökan om vård hos 

förvaltningsrätten

4 § LVU

13 § LVM

Utskottet Avser både beslut att 

ansöka och att inte 

KS/IOF1.02 Omedelbart 

omhändertagande

6 § och 6a § LVU Utskottet När utskottets 

beslut inte kan 

avvaktas finns 

möjlighet till 

kompletterande 

beslutsrätt

Se förordnande enligt 

särskilt beslut i 

socialnämnden/kommuns

tyrelse

KS/IOF1.03 Begäran om förlängd tid för 

ansökan om beredande av 

vård eller ansökan om 

fortsatt omhändertagande 

för tillfällig vård

8 § LVU Enhetschef

KS/IOF1.04 Beslut om att omedelbart 

omhändertagande enligt 6 § 

eller 6a § LVU ska upphöra

9 § LVU

45 § LVM

Utskottet 1. Ordförande 

2. Vice ordförande

KS/IOF1.05 Ansökan om medgivande till 

fortsatt omhändertagande 

för tillfällig vård enligt 6a § 

LVU

9a § LVU Utskottet Avser både beslut att 

ansöka och att inte 

KS/IOF1.06 Beslut att fortsatt 

omhändertagande för 

tillfällig vård enligt 9a § LVU 

ska upphöra

9b § LVU Utskottet 1. Ordförande 

2. Vice ordförande

3. Ledamot

KS/IOF1.07 Beslut om hur vården ska 

ordnas och var den unge ska 

vistas under vårdtiden

11 § 1-2 st LVU Utskottet När utskottets 

beslut inte kan 

avvaktas finns 

möjlighet till 

kompletterande 

beslutsrätt

Se förordnande enligt 

särskilt beslut i 

socialnämnden/kommuns

tyrelse

KS/IOF1.08 Beslut att den unge får vistas 

i sitt eget hem under 

vårdtiden

11 § 2 och 3 st. 

LVU

Utskottet Ordförande Ordförande har 

beslutanderätt i akuta 

ärenden

KS/IOF1.09 Beslut om utlandsvistelse för 

den som vårdas med stöd av 

LVU och är placerad i 

familjehem

11 § 4 st. LVU Enhetschef

KS/IOF1.10 Beslut som rör den unges 

personliga förhållanden och 

som inte går att hänföra till 

11 § 1 och 2 st. LVU eller 

utlandsvistelse

11 § 4 st. LVU Enhetschef

KS/IOF1.11 Övervägande av vård 13 § 1 st. LVU Utskottet

KS/IOF1.12 Omprövning av vård 13 § 2 st. LVU Utskottet

KS/IOF1.13 Särskilt övervägande om det 

finns skäl att ansöka om 

överflyttning av vårdnaden 

enligt 6 kap 8 § FB

13 § 3 st. LVU Utskottet

KS/IOF1.14 Beslut om hur rätt till 

umgänge ska utövas när 

överenskommelse inte kan 

nås med förälder eller 

vårdnadshavare

14 § LVU 2 st 1 p Utskottet Ska övervägas minst var 

tredje månad



KS/IOF1.15 Beslut att den unges 

vistelseort inte ska röjas för 

förälder eller 

vårdnadshavaren

14 § LVU 2 st 2 p Kommunstyrelse

n

KS/IOF1.16 Övervägande om beslut om 

umgänge eller 

hemlighållande av vistelseort 

jml 14 § 2 st 1 och 2 

fortfarande behövs

14 § LVU 3 st Kommunstyrelse

n

KS/IOF1.17 Beslut om upphörande av 

vården

21 § LVU Utskottet Ordförande, vice 

ordförande eller 

annan ledamot 

enl särskilt beslut

KS/IOF1.18 Beslut om regelbunden 

kontakt med särskilt 

kvalificerad kontaktperson 

eller behandling i öppna 

former som inte kan ges med 

samtycke av den unge

22 § LVU Utskottet Gäller både beslut att 

bevilja och beslut om att 

insatsen ska upphöra

KS/IOF1.19 Övervägande av beslut om 

kvalificerad kontaktperson 

eller behandling i öppna 

former enligt 22 § LVU

22 § 3 st. LVU Utskottet

KS/IOF1.20 Beslut att förebyggande 

insats jml 22 § ska upphöra

22 § LVU 3 st Utskottet

KS/IOF1.21 Ansökan hos 

förvaltningsrätten om 

flyttningsförbud

24 § LVU Utskottet Gäller både beslutet att 

ansöka och att inte ansöka

KS/IOF1.22 Övervägande och beslut om 

upphörande av 

flyttningsförbud

26 § 1 st. LVU Utskottet Övervägande ska ske 

minst en gång var tredje 

månad

KS/IOF1.23 Beslut om upphörande av 

flyttningsförbud

26 § 2 st. LVU Utskottet

KS/IOF1.24 Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud

27 § LVU Utskottet När utskottets 

beslut inte kan 

avvaktas finns 

möjlighet till 

kompletterande 

beslutsrätt

Se förordnande enligt 

särskilt beslut i 

socialnämnden

KS/IOF1.25 Beslut om att tillfälligt 

flyttningsförbud ska upphöra

30 § 2 st. LVU Utskottet 1. Ordförande 

2. Vice ordförande

KS/IOF1.26 Beslut om den unges 

umgänge med förälder eller 

vårdnadshavare efter beslut 

om flyttningsförbud eller 

tillfälligt flyttningsförbud

31 § LVU Utskottet 1. Ordförande 

2. Vice ordförande

KS/IOF1.27 Beslut om 

läkarundersökning, att utse 

läkare samt plats för 

läkarundersökningen

32 § LVU Enhetschef

KS/IOF1.28 Beslut om polishandräckning 

för att genomföra 

läkarundersökning

43 § LVU punkt 1 Utskottet När utskottets 

beslut inte kan 

avvaktas finns 

möjlighet till 

kompletterande 

beslutsrätt för 

ordförande

Förordnad ledamot får 

inte ta beslut



KS/IOF1.29 Begäran om 

polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård 

eller omedelbart 

omhändertagande

43 § LVU punkt 2 Utskottet När utskottets 

beslut inte kan 

avvaktas finns 

möjlighet till 

kompletterande 

beslutsrätt

Se förordnande enligt 

särskilt beslut i 

socialnämnden

KS/IOF1.30 Beslut om utreseförbud utan 

samtycke från 

vårdnadshavare

31 a § LVU Utskottet När utskottets 

beslut inte kan 

avvaktas finns 

möjlighet till 

kompletterande 

beslutsrätt

KS/IOF1.31 Ansökan hos 

förvaltningsrätten om 

utreseförbud

31 b § LVU Utskottet När utskottets 

beslut inte kan 

avvaktas finns 

möjlighet till 

kompletterande 

beslutsrätt

KS/IOF1.32 Omprövning av utreseförbud 

inom 6 månader från senaste 

prövning

31 c § första 

stycket LVU

Utskottet När utskottets 

beslut inte kan 

avvaktas finns 

möjlighet till 

kompletterande 

beslutsrätt

KS/IOF1.33 Beslut om tillfälligt 

utreseförbud när rättens 

beslut inte kan avvaktas

31 d § LVU Utskottet När utskottets 

beslut inte kan 

avvaktas finns 

möjlighet till 

kompletterande 

beslutsrätt

KS/IOF1.34 Beslut om tillfälligt undantag 

från utreseförbud för viss 

resa

31 1 § LVU Utskottet När utskottets 

beslut inte kan 

avvaktas finns 

möjlighet till 

kompletterande 

beslutsrätt

2. LVM - Lagen om vård av missbrukare

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF2.07 Beslut att inleda utredning 7 § LVM Soc. Sekr

KS/IOF2.02 Beslut att inte inleda 

utredning

7 § LVM Enhetschef

KS/IOF2.03 Beslut att avsluta utredning 

utan insats

7 § LVM Enhetschef

KS/IOF2.04 Beslut om 

läkarundersökning samt utse 

läkare för undersökningen

9 § LVM Soc. Sekr Efter samråd med 

enhetschef

KS/IOF2.05 Ansökan om vård hos 

förvaltningsrätten

11 § LVM Utskottet Gäller både beslutet att 

ansöka och att inte ansöka

KS/IOF2.06 Beslut om omedelbart 

omhändertagande

13 § LVM Utskottet När utskottets 

beslut inte kan 

avvaktas finns 

möjlighet till 

kompletterande 

beslutsrätt

Se förordnande enligt 

särskilt beslut i 

socialnämnden

KS/IOF2.07 Beslut om upphörande av 

omedelbart 

omhändertagande

18b § LVM Utskottet 1. Ordförande 

2. Vice ordförande

3. Ledamot



KS/IOF2.08 Begäran om 

polishandräckning för att 

föra missbrukare till en 

beslutad läkarundersökning 

eller inställelse till vård på 

LVM-hem eller sjukhus

45 § LVM Soc. Sekr Efter samråd med 

enhetschef

3. SoL - Socialtjänstlagen

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF3.01 Beslut om överflyttning av 

ärende till eller från annan 

kommun

2a kap 10 § SoL Enhetschef Gäller både begäran och 

beslut vid annan kommun

KS/IOF3.02 Ansökan hos IVO om 

överflyttning av ärende till 

annan kommun

2a kap 11 § SoL Enhetschef

KS/IOF3.03 Beslut om insats efter 

ansökan från person boende 

i annan kommun

2a kap 8 § SoL Enhetschef

KS/IOF3.04 Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Soc. Sekr

KS/IOF3.05 Beslut att inte inleda 

utredning

11 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF3.06 Beslut att avsluta utredning 

utan insats - barn

11 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF3.07 Beslut att avsluta utredning 

utan insats - vuxen

11 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF3.08 Beslut om förlängning av 

utredningstid

11 kap 2 § SoL Enhetschef Beslutet ska anmälas till 

sociala utskottet 

KS/IOF3.09 Beslut om uppföljning av 

barnets förhållande eller 

situation efter avslutad 

utredning eller insats

11 kap 4a och 4b 

§§ SoL 

Enhetschef Uppföljning ska avslutas 

senast 2 månader efter 

avslutad utredning

KS/IOF3.10 Beslut om placering i 

jourhem

4 kap 1 § SoL Enhetschef Beslut om placering högst 

två månader efter att 

utredningen avslutats

KS/IOF3.11 Beslut om placering inom 

barnets nätverk som inte 

avser stadigvarande vård och 

fostran

4 kap 1 § SoL Enhetschef Endast tillfälligt beslut 

under tiden hemmet 

utreds till familjehem eller 

medgivandehem

KS/IOF3.12 Beslut gällande barn om 

placering i familjehem

4 kap 1 § SoL Utskottet

KS/IOF3.13 Beslut gällande barn om 

placering vid externt HVB 

eller stödboende

4 kap 1 § SoL Enhetschef inom 

ramavtal IOF-

chef utom 

ramavtal

IOF-chef ska informeras

KS/IOF3.14 Beslut gällande vuxen om 

bistånd i socialnämndens: 

• Träningslägenhet 

• Korttidsboende

4 kap 1 § SoL Soc. Sekr

KS/IOF3.15 Beslut gällande vuxen om 

bistånd genom 

socialnämndens: 

• Bostadssocial lägenhet 

4 kap 1 § SoL Enhetschef Kan endast beviljas till 

vuxen

KS/IOF3.16 Beslut gällande vuxen om 

bistånd boende i extern regi

4 kap 1 § SoL Enhetschef



KS/IOF3.17 Beslut gällande vuxen i 

familjehem

4 kap 1 § SoL Enhetschef inom 

ramavtal IOF-

chef utom 

ramavtal

IOF-chef ska informeras

KS/IOF3.18 Beslut gällande vuxen vid 

HVB eller stödboende

4 kap 1 § SoL Enhetschef inom 

ramavtal IOF-

chef utom 

ramavtal

IOF-chef ska informeras

KS/IOF3.19 Beslut om kontaktperson 

eller kontaktfamilj

4 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF3.20 Förordnande och 

entledigande av 

kontaktperson eller 

kontaktfamilj

Soc. Sekr

KS/IOF3.21 Personligt stöd 4 kap 1 § SoL Soc. Sekr

KS/IOF3.22 Beslut om särskilda 

kostnader

4 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF3.23 Beslut om bistånd drogtest 4 kap 1 § SoL Soc. Sekr

KS/IOF3.24 Beslut om bistånd 

strukturerad öppenvård vid 

socialnämndens egna 

verksamheter

4 kap 1 § SoL Soc. Sekr

KS/IOF3.25 Beslut om bistånd 

strukturerad öppenvård vid 

externa verksamheter

4 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF3.26 Beslut om övrigt bistånd i 

samband med vård och 

behandling

4 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF3.27 Medgivande till placering av 

barn och unga

6 kap 6 § SoL Utskottet

KS/IOF3.28 Godkännande av jourhem för 

barn och unga

6 kap 6 § SoL Utskottet

KS/IOF3.29 Överväga om vård 

fortfarande behövs för barn 

och unga

6 kap 8 § 1 st SoL Utskottet

KS/IOF3.30 Särskilt övervägande om det 

finns skäl att ansöka om 

överflyttning av vårdnaden 

enligt 6 kap 8 § FB

6 kap 8 § 2 st SoL Utskottet

KS/IOF3.31 Medgivande till adoption 6 kap 12-13 §§ 

SoL

Kommunstyrelse

n

Gäller även återkallande 

av medgivande

KS/IOF3.32 Samtycke till att 

adoptionsförfarande får 

fortsätta

6 kap 14 § SoL Soc. Sekr

KS/IOF3.33 Beslut att inte lämna 

samtycke till att 

adoptionsförfarande får 

fortsätta

6 kap 14 § SoL Kommunstyrelse

n

KS/IOF3.34 Beslut om egenavgift vid 

placering

8 kap 1 § SoL 6 

kap 1-4 §§ SoF

Soc. Sekr

KS/IOF3.35 Föra talan hos 

förvaltningsrätten om 

ersättning för kostnader 

enligt 8 kap 1 § SoL

9 kap 3 § SoL Enhetschef

KS/IOF3.36 Beslut om nedsättning eller 

befrielse från avgift enligt 8 

kap 1 § SoL

9 kap 4 § SoL Enhetschef

4. Familjerätt

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning



KS/IOF4.01 Beslut om godkännande av 

faderskap/föräldraskap för 

sammanboende förälder

1 kap 4 § 

FB/1 kap 9 § FB

Soc. Sekr

Soc.sekr 

familjerätt 

Helsingborg
KS/IOF4.02 Beslut om godkännande av 

faderskap/föräldraskap för 

icke sammanboende förälder

1 kap 4 § 

FB/1 kap 9 § FB

Soc.sekr 

familjerätt 

Helsingborg

KS/IOF4.03 Beslut att väcka och föra 

talan i mål om 

faderskap/moderskap

3 kap 5 § 

FB/ 1 kap 14 § 

FB

Soc.sekr 

familjerätt 

Helsingborg

KS/IOF4.04 Beslut att utse utredare i 

adoptionsutredning

4 kap 14 § FB Sektionschef 

familjerätt 

Helsingborg

KS/IOF4.05 Godkännande/resp. icke 

godkännande av föräldrars 

avtal gällande vårdnad, 

boende och umgänge

6 kap 6 §, 14a § 

andra stycket, 

15a § tredje 

stycket FB

Soc.sekr 

familjerätt 

Helsingborg

KS/IOF4.06 Beslut att vidta åtgärder med 

enbart ena 

vårdnadshavarens samtycke

6 kap 13a § FB Utskottet

KS/IOF4.07 Yttrande gällande 

umgängesstöd och beslut om 

att utse viss person som 

umgängesstöd

6 kap 15c § FB Soc.sekr 

familjerätt 

Helsingborg

KS/IOF4.08 Utse handläggare för 

samarbetssamtal

6 kap 18 § FB Sektionschef 

familjerätt 

Helsingborg

KS/IOF4.09 Beslut om att utse utredare i 

mål och ärenden om 

vårdnad, boende och 

umgänge

6 kap 19 § FB Sektionschef 

familjerätt 

Helsingborg

KS/IOF4.10 Lämna upplysningar till 

rätten i mål och ärenden om 

vårdnad, boende och 

umgänge

6 kap 19 § FB Soc.sekr 

familjerätt 

Helsingborg

KS/IOF4.11 Lämna upplysningar till 

rätten inför interimistiskt 

beslut i mål och ärenden om 

vårdnad, boende och 

umgänge

6 kap 20 § FB Soc.sekr 

familjerätt 

Helsingborg

KS/IOF4.12 Godkänna avtal om 

underhållsbidrag för 

framtiden

7 kap 7 § FB Soc.sekr 

familjerätt 

Helsingborg

Avser engångsbelopp eller 

utbetalning för period 

mer än tre månader

KS/IOF4.13 Utredning och yttrande till 

rätten i namnärende

45-46 §§ 

namnlagen

Soc.sekr 

familjerätt 

Helsingborg

KS/IOF4.14 Beslut om ersättning för 

kostnader vid 

blodundersökning

Soc.sekr 

familjerätt 

Helsingborg

KS/IOF4.15 Erbjuda och genomföra 

samarbetssamtal

5 kap 3 § SoL Soc.sekr 

familjerätt 

Helsingborg

5. Yttranden, överklaganden, anmärkningar mm

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF5.01 Överklaga dom eller beslut Beslutsfattaren

KS/IOF5.02 Begära inhibition hos 

domstol

Beslutsfattaren



KS/IOF5.03 Rättidsprövning och beslut 

om avvisning om 

överklagandet har inkommit 

för sent

45§ 

förvaltningslagen

Beslutsfattaren

KS/IOF5.04 Omprövning av beslut 37-39 §§ 

förvaltningslagen

Beslutsfattaren

KS/IOF5.05 Yttrande till domstol Beslutsfattaren

KS/IOF5.06 Yttrande till IVO, JO, DO, UD Utskottet

KS/IOF5.07 Ansökan till Skatteverket om 

skyddad folkbokföring för 

barn som vårdas med stöd av 

2 § LVU

30 § 

folkbokföringslag

en

Utskottet

KS/IOF5.08 Anmälan till Skatteverket att 

det inte längre behövs 

skyddad folkbokföring för ett 

barn

17 § 

folkbokföringslag

en

Soc.sekr

KS/IOF5.09 Yttrande till Tingsrätten och 

överförmyndare i ärende om 

god man och förvaltare

11 kap 16 § FB Soc.sekr

KS/IOF5.10 Yttrande till åklagare vid 

åtalsprövning gällande den 

som vårdats med stöd av 

LVM

46 § LVM Soc.sekr

KS/IOF5.11 Yttrande till allmän domstol 

då den som begått brottslig 

gärning kan bli föremål för 

LVM vård

31 kap 2 § 

Brottsbalken

Soc.sekr

KS/IOF5.12 Yttrande gällande unga 

lagöverträdare

11 § LUL Soc.sekr

KS/IOF5.13 Underrättelse till 

åklagarmyndighet

12 kap 8 § SoL Soc.sekr

KS/IOF5.14 Yttrande enligt lag om 

personutredning i brottmål

6 § lag om 

särskild 

personutredning 

i brottmål

Soc.sekr

KS/IOF5.15 Samråd med SIS 22 § LSU Soc.sekr

KS/IOF5.16 Framställan till domstol om 

behov av målsägandebiträde 

för underårig

5 kap 2 § SOF Soc.sekr

KS/IOF5.17 Yttrande till 

förvaltningsrätten gällande 

kostnadsräkning för 

offentligt biträde

7 § förordning 

om offentligt 

biträde

Enhetschef

KS/IOF5.18 Yttrande till 

Migrationsverket

17 kap 1 § UtlL Soc.sekr

KS/IOF5.19 Yttrande till passmyndighet 11 a § PassL och 

3 § 

Passförordninge

n

Enhetschef

KS/IOF5.20 Yttrande till 

Polismyndigheten i ärende 

om vapenlicens

Enhetschef Den enskildes samtycke 

krävs

KS/IOF5.21 Yttrande till 

Transportstyrelsen i 

körkortsärende

3 kap 8 § 

Körkortsförordni

ngen

Soc.sekr



KS/IOF5.22 Yttrande till kriminalvården 

om spädbarn kan följa med 

sin vårdnadshavare till 

anstalt

11 § 

Fängelseförordni

ngen

Enhetschef

KS/IOF5.23 Yttrande till Kriminalvården 4 kap 1 § 

Förordning 

(2015:109) om 

erkännande och 

verkställighet av 

påföljder inom 

EU

Enhetschef

KS/IOF5.24 Beslut om avslag på begäran 

om handling i individärende

OSL Enhetschef Omfattar även förbehåll

KS/IOF5.25 Beslut om avslag på begäran 

om handling i övriga ärenden

OSL Enhetschef

Jurist

Omfattar även förbehåll

KS/IOF5.26 Polisanmälan vid misstanke 

om folkmord, brott mot 

mänskligheten eller grovt 

krigsbrott

Möjlighet att 

lämna ut 

uppgifter 

regleras i 10 kap 

23 § OSL

Utskottet

KS/IOF5.27 Polisanmälan vid misstanke 

om brott mot ett barn

3, 4, 6 kap Brb, 

eller lagen med 

förbud om 

könsstympning 

av kvinnor

Enhetschef

KS/IOF5.28 Utlämnande av 

personuppgifter för 

forskningsändamål

12 kap 6 § SoL Nämndsekretera

re

Ska anmälas till nämnd

KS/IOF5.29 Beslut att godkänna lex 

Sarah utredning samt beslut 

om åtgärder med anledning 

av utredningen

14 kap 6 § SoL IOF-chef Ska anmälas till nämnd

KS/IOF5.30 Beslut att anmäla enligt Lex 

Sarah till IVO

14 kap 7 § SoL IOF-chef Ska anmälas till nämnd

KS/IOF5.31 Utfärda fullmakt att 

företräda nämnden vid 

domstol och andra 

myndigheter

IOF-chef

KS/IOF5.32 Beslut gällande muntlig 

handläggning av ett ärende

9 § FL Enhetschef

KS/IOF5.33 Avslå begäran från part om 

att ett ärende ska avgöras

12 § FL Enhetschef

KS/IOF5.34 Beslut att ombud eller 

biträde inte längre får 

medverka i ärendet

14 § FL Enhetschef

KS/IOF5.35 Föreläggande att ombud ska 

styrka sin behörighet genom 

fullmakt

15 § FL Enhetschef

KS/IOF5.36 Beslut att avvisa 

överklagande på grund av att 

det inkommit för sent

45 § FL Soc.sekr

KS/IOF5.37 Beslut om jäv - anställd 6 kap 30 § och 7 

kap 4 § KL

Enhetschef

KS/IOF5.38 Beslut om jäv – ledamot i 

utskott

6 kap 30 § och 7 

kap 4 § KL

Utskottet

KS/IOF5.39 Lämna upplysning till 

smittskyddsläkare

6 kap 11 § 

Smittskyddslagen

Soc.sekr



KS/IOF5.40 Anmälan till 

smittskyddsläkare

6 kap 12 § 

Smittskyddslagen

Soc.sekr

KS/IOF5.41 Anmäla behov av god 

man/förvaltare till 

överförmyndare samt 

anmäla att behov inte längre 

föreligger

5 kap 3 § SoF Soc.sekr

KS/IOF5.42 Anmäla till överförmyndare 

att förälder inte förvaltar sitt 

barns egendom på ett 

betryggande sätt

5 kap 3 § SoF Soc.sekr

KS/IOF5.43 Anmäla beslut om placering 

till IVO om beslutet innebär 

att fler än tre barn eller unga 

kommer att vara placerade i 

familjehemmet eller 

jourhemmet

19a § SoF Soc.sekr

KS/IOF5.44 Begäran hos 

Försäkringskassan om 

minskning av sjukpenning

8 kap 1 § SoL 

106 kap 13 §, 38-

39 §§ SFB

Soc.sekr

KS/IOF5.45 Framställan till 

Försäkringskassan om att 

barnbidraget avseende barn 

i familjehem ska uppbäras av 

familjehemsföräldrarna

4 § 3 st Lag om 

allmänna 

barnbidrag

Soc.sekr

KS/IOF5.46 Framställan till CSN om 

ändring av 

betalningsmottagare

2 kap 33 § 

Studiestödsföror

dningen

Soc.sekr

KS/IOF5.47 Yttrande till 

kronofogdemyndigheten om 

skuldsanering

Skuldsaneringsla

gen

Budget- och 

skuldrådgivare

6. Dödsbo

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF6.01 Beslut om dödsboanmälan 20 kap 8 § 

ärvdabalken

Soc.sekr

KS/IOF6.02 Beslut om gravsättning 5 kap 2 § 

begravningslagen

Soc.sekr

KS/IOF6.03 Beslut att överlämna 

förvaltning och avveckling 

till dödsbodelägare, 

allmänna arvsfonden eller 

god man för bortavarande

18 kap 1 § 

ärvdabalken 

11 kap 3 § 

föräldrabalken

Soc.sekr

KS/IOF6.04 Beslut att förvalta och 

avveckla dödsboet

18 kap 2 § 

ärvdabalken 

20 kap 2 § 

ärvdabalken 

2 kap 5 § Lag om 

arv i 

internationella 

situationer

Soc.sekr

7. Ekonomiskt bistånd

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF7.01 Kompletterande rätt att fatta 

beslut om ekonomiskt 

bistånd utöver riktlinjerna 

om ekonomiskt bistånd

Utskottet



KS/IOF7.02 Beslut om att överklaga 

förvaltningsrättens och 

kammarrättens beslut samt 

begäran om inhibition

Gäller 

individärenden 

och övriga 

ärenden som 

utskottet 

ansvarar för. 

Ska anmälas till 

sociala utskottet

Utskottet 1. Ordförande 

2. Vice ordförande

3. Ledamot

KS/IOF7.03 Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd som 

beviljats enl. 4 kap 1 § och 

som utgått felaktigt eller med 

för högt belopp

9 kap 1 § 

socialtjänstlagen

Enhetschef

KS/IOF7.04 Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd som 

beviljats enl. 4 kap 1 § eller 2 

§ och som beviljats under 

villkor om återbetalning

9 kap 2 § 

socialtjänstlagen

Enhetschef

KS/IOF7.05 Beslut om att väcka talan hos 

förvaltningsrätt om återkrav 

för ekonomisk hjälp

9 kap 3 § 

socialtjänstlagen

Enhetschef Sociala utskottet delges

KS/IOF7.06 Beslut om polisanmälan av 

misstänkt bidragsbrott

6 § 

bidragsbrottslage

n

Enhetschef Sociala utskottet delges

KS/IOF7.07 Beslut om ekonomiskt 

bistånd i akut situation

4 kap 1 § 

Avser akuta 

situationer 

utanför 

nämndens 

ordinarie 

verksamhetstid

Soc. sekr i 

Socialjour

KS/IOF7.08 Beslut om ekonomiskt 

bistånd och annat bistånd

4 kap 1-2 och 4- 

5 §§ Tillämpa 

riktlinjer om 

ekonomiskt 

bistånd och 

bostadssociala 

insatser

Soc. sekr/ 

Enhetschef

KS/IOF7.09 Beslut om eftergift helt eller 

delvis från 

ersättningsskyldig-het som 

avses i 9 kap § 1 och § 2

9 kap 4 § 

Socialtjänstlagen

Enhetschef

KS/IOF7.10  Beslut att begära att den 

som får försörjningsstöd 

under viss tid ska delta i av 

nämnden anvisad 

praktik/annan 

kompetenshöjande 

verksamhet

SoL   4 kap 4 § Soc. sekr

KS/IOF7.11 Beslut i fråga om ekonomiskt 

bistånd enligt riksnorm. 

Beslut i fråga om högre eller 

lägre nivå än riksnorm. 

Beslut att avslå del av 

ansökan genom reducering.

4 kap 3 § 

Socialtjänstlagen

4 kap 5 § 

Socialtjänstlagen

Soc. sekr



KS/IOF7.12 Beslut i fråga om ekonomiskt 

bistånd till skäliga kostnader 

utöver riksnorm och 

riktlinjer till max ett halvt 

prisbasbelopp.

4 kap 1 § 

Socialtjänstlagen

Soc. sekr

KS/IOF7.13 Beslut i fråga om ekonomiskt 

bistånd till skäliga kostnader 

utöver riksnorm och 

riktlinjer till max ett 

prisbasbelopp.

4 kap 1 § 

Socialtjänstlagen

Enhetschef

KS/IOF7.14 Beslut i fråga om ekonomiskt 

bistånd till skäliga kostnader 

utöver  riksnorm och 

riktlinjer som överstiger ett 

prisbasbelopp.

4 kap 1 § 

Socialtjänstlagen

Utskottet

KS/IOF7.15 Beslut att bevilja bistånd till 

depositionsavgifter.

4 kap 1 § med 

stöd av 9 kap 2 §

Enhetschef

KS/IOF7.16 Beslut att bevilja bistånd till 

kostnad för sanering av 

bostad.

4 kap 2 § 

Socialtjänstlagen

Enhetschef

KS/IOF7.17 Beslut att bevilja bistånd till 

hyresskuld överstigande en 

månad då den enskilde haft 

medel att klara kostnaden 

själv.

4 kap 2 § 

Socialtjänstlagen

Enhetschef

KS/IOF7.18 Beslut att bevilja bistånd till 

elskuld då den enskilde haft 

medel att klara kostnaden 

själv.

4 kap 2 § 

Socialtjänstlagen

Enhetschef

KS/IOF7.19 Beslut i fråga om ekonomiskt 

bistånd mot återbetalning.

4 kap 1-2 §§ med 

stöd av 9 kap 2 §

Enhetschef



Individ och familj

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF001 Beslut om att utredning ska 

inledas.

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare Se socialstyrelsens 

allmänna råd, 

dokumentation.

KS/IOF002 Beslut om att förlänga 

utredningstiden för viss tid. 

1 kap 2 § 2 st SoL Enhetschef 

KS/IOF003 Beslut att utredningen inte 

ska inledas eller att inledd 

utredning avslutas utan 

insats.  

11 kap 1 § SoL Förste 

socialsekreterare

KS/IOF004 Fatta beslut om att följa upp 

ett barns situation när en 

utredning som gäller barns 

behov av stöd eller skydd 

avslutats utan insats.

11 kap 4a § SoL Enhetschef 

KS/IOF005 Beslut att övervägande i 

utredning inte ska föranleda 

någon ytterligare åtgärd.

11 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF006 Beslut om framställan att 

flytta över ärendet till annan 

kommun.

2 kap 10 § SoL IOF-chef Gäller även ärenden enligt 

FB, SOL, LVU, LVM och 

LASS.

KS/IOF007 Beslut i fråga om mottagande 

av ärende från annan 

kommun.

SU Gäller även ärenden  enligt 

FB, SoL, LVU, LVM och 

LASS.

KS/IOF008 Beslut om att ansöka hos 

Inspektionen för Vård och 

Omsorg (IVO) om 

överflyttning av ärende.

2 kap 11 § SoL IOF-chef

KS/IOF009 Beslut om att avge yttrande 

till IVO i ärenden.

Handläggare IOF-chef Information till SU.

KS/IOF010 Beslut om att föra 

kommunstyrelsens talan vid 

domstol eller annan 

myndighet i Sverige i 

ärenden enligt SoL och FB.

SoL 10 kap 2 § Socialsekreterare Kommunjurist

KS/IOF011 Yttrande till Inspektionen för 

vård och omsorg med 

anledning av inkommet 

klagomål till inspektionen.

IOF-chef Yttrande av särskild vikt: 

information till SU. 

KS/IOF012 Beslut i ärenden om 

ekonomiskt bistånd till 

livsföring i övrigt:

En individuell bedömning 

ska alltid göras i 

biståndsärenden.

KS/IOF013 - enligt riksnorm och 

riktlinjer.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

/Assistent 

KS/IOF014 - upp till 40% av 

prisbasbeloppet utöver norm 

och riktlinjer.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

/Assistent 

KS/IOF015 - upp till ett helt 

prisbasbelopp utöver norm 

och riktlinjer.

4 kap 1 § SoL Enhetschef 

KS/IOF016 - mer än ett prisbasbelopp 

utöver norm och riktlinjer.

4 kap 1 § SoL SU

KS/IOF017 - med villkor om praktik eller 

andra kompetens-höjande 

åtgärder.

4 kap 4 § SoL Socialsekreterare



KS/IOF018 - avslå eller sätta ned fortsatt 

ekonomiskt bistånd. 

4 kap 5 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF019 Beslut om ekonomiskt 

bistånd utöver vad som 

följer av 4 kap 1 § SoL:

KS/IOF020 - hyresskulder mer än 3 mån. 4 kap 2 § SoL SU

KS/IOF021 - skuldsanering. 4 kap 2 § SoL SU

KS/IOF022 - borgensåtagande. 4 kap 2 § SoL SU

KS/IOF023 - andrahandskontrakt på 

lägenhet.

4 kap 2 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF024 Beslut om ekonomiskt 

bistånd till 

begravningskostnader och 

utgifter i omedelbar 

anslutning till dödsfallet.

4 kap 2 § SoL Socialsekreterare 

KS/IOF025 Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd enligt 4 

kap 1§ SoL.

9 kap 1 § och 9 

kap 2 § SoL

Socialsekreterare Samråd, arbetsledning.

KS/IOF026 Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd enligt 4 

kap 2§ SoL.

9 kap 2 § 2 st. 

SoL

Socialsekreterare Samråd arbetsledning. 

Återkrav får endast ske 

under villkor om 

återbetalning.

KS/IOF027 Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet enligt 

9 kap 1 och 2§§ SoL och 8 

kap 1 § SoL.

9 kap 4 § SoL IOF-chef

KS/IOF028 Beslut om att föra talan i 

förvaltningsrätt om återkrav 

avseende ekonomiskt 

bistånd enligt 9 kap 1 och 2 

§§ och 8 kap 1 § SoL.

9 kap 3 § SoL SU

KS/IOF029 Beslut enligt riktlinjer om 

bistånd i form av 

öppenvårdsinsatser.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF030 Beslut om bistånd i form av 

kontaktperson/-familj.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF031 Beslut om förordnande och 

entledigande:

KS/IOF032 - av kontaktperson, Socialsekreterare

KS/IOF033 - av kontaktfamilj. Socialsekreterare

KS/IOF034 Beslut om 

boendestödsinsatser.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF035 Beslut om bistånd åt vuxna i 

form av placering/  

omplacering i familjehem.

4 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF036 Beslut om bistånd till vuxna i 

form av vård 

(placering/omplacering) i 

hem för vård eller boende.

4 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF037 Beslut om köp av plats i 

annan kommun eller annan 

vårdgivare.

IOF-chef OBS: Lagen om offentlig 

upphandling.

KS/IOF038 Beslut om upphörande av 

biståndsinsats enligt 4 kap 

1§ SoL.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare



KS/IOF039 Beslut om att polisanmäla 

grövre brott.

IOF-chef

KS/IOF040 Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet enligt 

9 kap 1 och 2 §§ SoL och 8 

kap 1 § SoL.

9 kap 4 § SoL IOF-chef

KS/IOF041 Beslut om bistånd åt barn 

och ungdom i form av vård 

(placering/omplacering) i 

enskilt hem.

4 kap 1 § SoL SU

KS/IOF042 Beslut om tillfällig placering 

eller omplacering av barn 

och ungdom i familjehem.

4 kap 1 § SoL Enhetschef Ej varaktig vård. Högst 4 

månader.

KS/IOF043 Beslut om bistånd åt barn 

och ungdom i form av vård 

(placering/omplacering) i 

hem för vård eller boende.

4 kap 1 § SoL Enhetschef

KS/IOF044 Beslut om kolonivistelse. 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Kommunförbundets 

cirkulär.

KS/IOF045 Beslut om upphörande av 

biståndsinsats enligt 4 kap 

1§ SoL.

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF046 Privat placering av barn t ex 

hemma hos en släkting.

6 kap 6 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF047 Beslut om medgivande till 

adoption.

6 kap 12 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF048 Beslut om övervägande om 

vård i annat hem än det egna 

fortfarande behövs.

6 kap 8 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF049 Beslut om godkännande av 

en utländsk 

myndighetsplacering av ett 

barn i Sverige.

6 kap 11a § SoL Socialsekreterare

KS/IOF050 Beslut om placering av ett 

barn i ett annat land.

6 kap 11b § SoL Socialsekreterare

KS/IOF051 Beslut om medgivande att ta 

emot ett barn med hemvist 

utomlands i adoptionssyfte.

6 kap 12 § SoL SU Delegeringsförbud råder 

enligt 10:4 SoL.

KS/IOF052 Återkallelse av medgivande 

att ta emot adoptivbarn.

6 kap 13 § SoL Socialsekreterare

KS/IOF053 Prövning av samtycke till 

fortsatt adoptions- 

 förfarande

- vid samtycke.

6 kap 14 § SoL Socialsekreterare Kommunförb. cirkulär 

1997:79. Ändring vad gäller 

internationella adoptioner.

KS/IOF054 Prövning av samtycke till 

fortsatt adoptions- 

förfarande

-ej samtycke.

6 kap 14 § SoL SU Kommunförb. cirkulär 

1997:79. Ändring vad gäller 

internationella adoptioner.                                                                                                  

KS/IOF055 Prövning av samtycke till 

fortsatt adoptions- 

förfarande

Utreda och lämna förslag till 

beslut vid tingsrättens 

prövning av adoption.

6 kap 15 § FB Socialsekreterare Kommunförb. cirkulär 

1997:79. Ändring vad gäller 

internationella adoptioner.

KS/IOF056 Beslut om polisanmälan 

angående vissa brott mot 

underåriga samt grövre 

brott.

10 kap 21 och 23 

§§ OSL

Förste 

socialsekreterare

Ersättningar



Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning
KS/IOF057 Beslut om ersättning till 

kontaktperson/kontaktfa

milj:

Kommunförbundets 

riktlinjer, senast gällande 

cirkulär.

KS/IOF058 - enligt riktlinjer, Socialsekreterare 

KS/IOF059 - utöver riktlinjer. IOF-chef

KS/IOF060 Beslut om ersättning till 

familjehem:

Kommunförbundets 

riktlinjer, senaste gällande 

cirkulär.

KS/IOF061 - enligt riktlinjer, Socialsekreterare 

KS/IOF062 - utöver riktlinjer. IOF-chef

KS/IOF063 Beslut om ersättning till 

särskilt förordnad 

vårdnadshavare som tidigare 

varit familjehemsförälder.

6 kap 11 § SoL IOF-chef

KS/IOF064 Beslut om ersättning till 

privat hem för vård eller 

boende.

IOF-chef Kommunförbundets 

riktlinjer, senaste gällande 

cirkulär.

KS/IOF065 Beslut om ersättning från 

förälder vars barn är under 

18 år och får vård i ett annat 

hem än det egna.

8 kap 1 § 2 st

SoL 43-44 § SoF

Socialsekreterare Kommunförbundets 

riktlinjer, senaste gällande 

cirkulär.

KS/IOF066 Beslut om ersättning från 

förälder vars barn är under 

18 år och får vård i ett annat 

hem än det egna. - inkl. 

beslut om framställan till 

försäkringskassan om 

ändring av 

betalningsmottagare för 

allmänt barnbidrag.

4 § 3 st Lagen

om allmänna

barnbidrag.

SoL 43-44 § SoF

Socialsekreterare Kommunförbundets 

riktlinjer, senaste gällande 

cirkulär.

KS/IOF067 Beslut om ersättning för 

uppehälle (egen-avgift) vid 

stöd- och hjälpinsatser av 

behandlingskaraktär när 

bistånd ges i form av plats i 

hem för vård eller boende 

eller i familjehem (vuxna).

8 kap 1 § 1 st och 

42 a § SoF 

Socialsekreterare 

KS/IOF068 Återkrav vid bistånd mot 

återbetalning, beslut om 

betalningsuppskov under 12 

månader. Möjlighet att 

undanta ränta.

Socialtjänstlag 9 

kap Återkrav § 1-

2

Socialsekreterare

KS/IOF069 Beslut om betalningsuppskov 

under 12 månader - fakturor 

utfärdade av individ och 

familjeomsorg.

Verksamhetschef 

för individ och 

familjeomsorg

I samråd med Ekonomichef.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF070 Ansökan hos förvaltningsrätt 

om vård enligt LVU.

4 § LVU SU



KS/IOF071 Beslut om omedelbart 

omhändertagande.

6  och 6a §§ LVU SU (ordförande 

har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

Brådskande beslut av 

ersättare enligt 6 kap 36 § 

KL  

KS/IOF072 Ansökan hos förvaltningsrätt 

om förlängning av 

utredningstiden.

8 § LVU IOF-chef

KS/IOF073 Beslut om upphörande av 

omhändertagande jml 6 § 

LVU.

9 § LVU SU (ordförande 

har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

KS/IOF074 Beslut om hur vården ska 

ordnas och var den unge ska 

vistas under vårdtiden.

11 §, 1 och 3 st 

LVU (OBS 14 §)

SU (ordförande 

har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

KS/IOF075 Beslut att den unge får vistas 

i sitt eget hem under 

vårdtiden.

11 §, 2 och 3 st 

LVU

SU (ordförande 

har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

KS/IOF076 Beslut om den unges 

personliga förhållanden (om 

inte 11 § 1 och 2 st) t ex 

kortare vistelse utanför 

familjehemmet eller HVB.

11 § LVU Socialsekreterare De till vilka nämnden 

överlåtit vården har också 

bestämmanderätten om 

den unges personliga 

förhållanden. I första hand 

gäller det de befogenheter 

som tillkommer föräldrarna 

i motsvarande fall.

KS/IOF077 Övervägande om vård jml 2 § 

fortfarande behövs.

13 § LVU 1 och 2 

st

SU

KS/IOF078 Prövning om vård jml 3 § 

fortfarande behövs.

13 § LVU 1 och 3 

st

SU

KS/IOF079 Beslut att vården ska 

upphöra.

21 § LVU SU Ordförande, vice 

ordförande eller 

annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

Brådskande beslut av 

ersättare enligt 6 kap 36 § 

KL  

KS/IOF080 Beslut om kontaktperson 

eller öppen behandling.

22 § LVU 1 st 1 

och 2

SU

KS/IOF081 Prövning om beslut jml 22 § 

fortfarande behövs.

22 § LVU 3 st SU

KS/IOF082 Beslut att förebyggande 

insats jml 22 § ska upphöra.

22 § LVU

3 st

SU

KS/IOF083 Ansökan hos förvaltningsrätt 

om flyttningsförbud.

24 § LVU SU

KS/IOF084 Övervägande om 

flyttningsförbud fortfarande 

behövs.

26 § LVU SU

KS/IOF085 Beslut att flyttningsförbud 

ska upphöra.

26 § LVU SU



KS/IOF086 Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud.

27 § LVU SU (ordförande 

har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

KS/IOF087 Beslut om att tillfälligt 

flyttningsförbud ska 

upphöra.

30 § LVU

2 st

SU

KS/IOF088 Beslut om den unges 

umgänge med förälder eller 

vårdnadshavare efter beslut 

om flyttningsförbud eller 

tillfälligt flyttningsförbud.

31 § LVU SU

KS/IOF089 Beslut om 

läkarundersökning, vilken 

läkare och plats för 

läkarundersökning.

32 § LVU Socialsekreterare

KS/IOF090 Beslut om begäran/biträde 

av polis för att genomföra 

läkarundersökning.

43 § LVU SU Ordförande 

KS/IOF091 Beslut att begära biträde av 

polis för att genomföra 

beslut om vård eller 

omhändertagande jml LVU.

43 § LVU SU (ordförande 

har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

KS/IOF092 Begäran om 

polishandräckning för att 

genomföra 

läkarundersökning.

43 § LVU, punkt 1 SU (ordförande 

har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

KS/IOF093 Begäran om 

polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård 

eller omedelbart 

omhändertagande.

43 § LVU, punkt 2 SU (ordförande 

har 

beslutanderätt 

enligt lag i akuta 

ärenden)

Vice ordförande 

Förordnad 

ledamot 

Förordnad 

sektionschef 

Förordnad soc. 

sekr. jour

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF094 Beslut om att inleda 

utredning om skäl för 

tvångsvård.

7 § LVM Förste socialsek-

reterare

KS/IOF095 Beslut om att utredning inte 

ska inledas eller att påbörjad 

utredning ska läggas ned 

alternativt övergå i en 

utredning enligt SoL.

7 § LVM Förste socialsek-

reterare

KS/IOF096 Beslut om omedelbart 

omhändertagande.

13 § LVM SU Annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

KS ordförande har 

beslutanderätt enligt lag 

i akuta ärenden.

KS/IOF097 Beslut att omhändertagande 

genast ska upphöra.

18 b § LVM SU Ordförande, vice 

ordförande eller 

annan ledamot 

enligt särskilt 

beslut.

KS/IOF098 Beslut om 

läkarundersökning samt utse 

läkare.

9 § LVM Socialsekreterare



KS/IOF099 Beslut om att begära 

polishandräckning för att 

föra en missbrukare till 

läkarundersökning.

45 § 1 p LVM IOF-chef

KS/IOF100 Beslut om ansökan hos 

förvaltningsrätt om vård 

enligt LVM.

11 § LVM SU Förordnande för utskottets 

ordf. eller vice ordf. om 

utskottets beslut inte kan 

avvaktas.

KS/IOF101 Beslut att begära 

polishandräckning för 

inställelse vid 

vårdinstitution.

45 § 2 p LVM IOF-chef

Yttrande till domstol, åklagarmyndighet och frivårdsmyndighet
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF102 Lämna upplysningar till 

tingsrätt i vårdnads- och 

umgängesmål.

6 kap 19 § FB Socialsekreterare

KS/IOF103 ”Snabbyttrande” till allmän 

domstol angående 

interimistisk vårdnad.

6 kap 20 § FB Socialsekreterare

KS/IOF104 Yttrande till allmän domstol 

angående överlämnande 

till vård

- i ärenden där styrelsen 

redan vidtagit åtgärder då 

insatser erbjudes med stöd 

av SoL eller behov av insat-

ser saknas.

BrB 31:1 IOF-chef

KS/IOF105 Yttrande till 

åklagarmyndighet

- i ärenden där styrelsen 

redan vidtagit åtgärder, då 

insatser erbjudits med stöd 

av SoL eller behov av 

insatser saknas.

Lag med sär-

skilda be-

stämmelser om 

unga lagöver-

trädare, 11 § 

LVU.

Socialsekreterare

KS/IOF106 Lämna upplysningar och 

förslag på åtgärder till 

åklagaren.

6 § Lag om 

särskild 

personutredning 

i brottmål.

Socialsekreterare

KS/IOF107 Yttrande enligt namnlagen. 45 § Namnlagen Socialsekreterare

KS/IOF108 Yttrande beträffande 

äktenskapsdispens.

15 kap 1 §

ÄktB

Socialsekreterare

KS/IOF109 Yttrande i ärenden om 

förordnande av god man 

eller förvaltare för någon 

som har fyllt 16 år.

11 kap 16 § 2 st. 

FB

Socialsekreterare

KS/IOF110 Yttrande i körkortsärende. 39 § 3 st. 

Körkortslagen

Socialsekreterare

KS/IOF111 Yttrande till 

åklagarmyndigheten 

beträffande den 

som vårdas enligt LVM.

46 § LVM IOF-chef



KS/IOF112 Yttrande till allmän domstol 

när den som begått brottslig 

gärning kan bli föremål för 

LVM-vård.

31 kap 2 § 1 st

BrB

IOF-chef

Ärenden enligt föräldrabalken
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF113 Godkännande av 

faderskapsbekräftelse då 

parterna varit 

sammanboende under hela 

konceptionstiden eller haft 

stadigvarande förbindelse 

under hela konceptionstiden 

och är sammanboende vid 

barnets födelse samt är 

överens om att barnet är 

deras gemensamma

1 kap 4 §

1 st FB

Assistent 

KS/IOF114 Godkännande av 

faderskapsbekräftelse då 

parterna varit 

sammanboende under hela 

konceptionstiden eller haft 

stadigvarande förbindelse 

under hela konceptionstiden 

och är sammanboende vid 

barnets födelse samt är 

överens om att barnet är 

deras gemensamma

- i övriga ärenden.

2 kap 4 §

1 st FB

Socialsekreterare

KS/IOF115 Beslut om att inleda 

utredning om fastställande 

av faderskap när dom eller 

bekräftelse finns och 

faderskapet kan ifrågasättas.

2 kap 1 § FB Socialsekreterare

KS/IOF116 Beslut om att återuppta 

nedlagd utredning.

2 kap 1 § FB Socialsekreterare

KS/IOF117 Beslut om att inleda 

utredning om någon annan 

än den som är gift med 

barnets moder kan vara far 

till barnet.

2 kap 9 §,

1 st FB

Socialsekreterare

KS/IOF118 Beslut att väcka och föra 

talan i mål om faderskap.

3 kap 5 § FB Socialsekreterare

KS/IOF119 Beslut att utse utredare i mål 

och ärenden om vårdnad 

eller umgänge.

6 kap 19 § FB Enhetschef

KS/IOF120 Beslut om godkännande av 

föräldrars avtal om vård-nad, 

boende och umgänge.

6 kap 6 §, 14a § 

andra stycket, 

15a § tredje 

stycket FB

Socialsekreterare

KS/IOF121 Beslut att verkställa 

utredningar gällande barnets 

vårdnad, boende och 

umgänge.

6 kap 19 §,

tredje stycket FB

Socialsekreterare



KS/IOF122 Beslut att överklaga 

Socialstyrelsens beslut 

angående överflyttning av 

ärende.

16 kap. 4 § SoL IOF-chef

KS/IOF123 Beslut om att viss åtgärd till 

stöd för ett barn får vidtas, 

även om den ena 

vårdnadshavaren inte 

samtycker till detta.

6 kap 13a § FB SU 6 kap 36 § KL

Beslut angående utländsk medborgare
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF124 Lämna underrättelse och 

avge anmälan om utlänning 

enligt 

utlänningskungörelsen.

Utlänningslagen 

11 kap och 

Utlänningsförord

ningen 6 kap

Socialsekreterare

Övrigt
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

KS/IOF125 Beslut om anmälan till 

överförmyndare att behov av 

god man/förvaltare 

finns/inte längre finns.

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare Assistent

KS/IOF126 Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om 

förhållan-den betr. 

förvaltningen av underårigs 

egendom.

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare

KS/IOF127 Framställan till domstol om 

behov av målsägandebi-

träde för underårig.

5 kap 2 § SoF Socialsekreterare

KS/IOF128 Beslut gällande ansökan om 

fondmedel.

Assistent

KS/IOF129 Yttrande i vapenärenden. Socialsekreterare

KS/IOF130 Underrättelse till IVO om 

missförhållanden i enskild 

social verksamhet.

13 kap 5 § SoL SU

KS/IOF131 Anmälan till IVO om ett 

allvarligt missförhållande 

eller en påtaglig risk för ett 

allvarligt missförhållande.

14 kap 7 § SoL SU

KS/IOF132 Prövning av att överklagande 

skett i rätt tid samt avvisning 

av överklagande som kommit 

in för sent.

24 § FL Delegaten i ur-

sprungsbeslutet

IOF-chef/

enhetschef

KS/IOF133 Beslut om att nämnden inte 

ska ansöka hos tingsrätten 

om särskilt förordnad 

vårdnadshavare.

Enhetschef Gäller då barnet beräknas 

fylla 18 år innan processen 

kan färdigställas i 

tingsrätten.
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Datum: 2020-12-01 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000890/2019 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Till detta sammanträde redovisas följande informationsärenden: 
 
a). Årlig uppföljning av kommunens lönehantering  
(Philipp Seuffer/Carl Suwe). Se bilaga. 
 
b). Uppföljning avseende smittskyddskontroller av serveringsställen  
(Roger Larsson - Skriftlig information). 
 
c). Plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande vuxenutbildningen  
(Ewa Nilsson - Skriftlig information). 
 
d). Återkoppling avseende Båstads kommuns beslut om förberedande arbete inför att  
barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020  
(Ewa Nilsson - Skriftlig information). 
 
e). Kommundirektören informerar. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: : 2019-07-17 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr: KS 000539/2019 – 900 
 
 

Granskning av kommunens lönehantering 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka nedanstående som svar till kommunrevisionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Företaget EY har på uppdrag av kommunrevisionen följt upp processen kring kommu-
nens lönehantering. Sammantaget visar revisionens rapport Båstads kommun har en 
god lönehantering. Av granskningen framkommer vidare att kommunstyrelsens upp-
siktsplikt behöver förbättras. Båstads kommun kommer med anledning av granskning-
en genomföra en rad åtgärder i syfte att tydliggöra och förbättra kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt.  
 
Det förekommer ett sakfel i granskningsrapporten under punkt 2.2 Processer och ruti-
ner , se korrigering nedan: 
 
Ägarrådet för HR-servicecenter beslutade i november 2016 att genomföra en analys av 
den gemensamma löneadministrationen i syfte att öka kvalitén och effektivisera hante-
ringen från "Ax till limpa". Analysen utfördes av ett extern företag som resulterade i 
fem delaktiviteter och en separat plan för respektive samverkanspartner. Aktiviteterna 
bestod av att göra en lathund för attesteringen, att skapa ett utbildningsmaterial  
(e-learning) avseende attestering, att standardisera blanketter, att gå igenom tjänste-
beskrivningen och att ta fram ett SLA. Aktiviteterna är genomförda och från och med 
den 1 juni 2019 inför ett SLA som kommer att följas upp av operativa rådet och ägar-
rådet.  
 

Bakgrund 

Kommunrevisionen har granskat Båstads kommuns lönehantering 
 
Kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att: 
 

 Säkerställa att kontrollen inför löneutbetalningen struktureras och sker på ett likvär-

digt sätt för att kunna följas upp politiskt  

 Löpande följa upp nyckeltal och avvikelserapportering 

 Se över möjligheten att inkludera lönehanteringen i en riskanalys och stärka de inter-

na kontrollerna. 

 

Kommunrevisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast 2019-09-07 med sär-
skilt beaktande av ovanstående rekommendationer. 
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Aktuellt 

Åtgärder som förslås är följande: 
 
Rekommendation Säkerställa att kontrollen inför löneutbetalningen 

struktureras och sker på ett likvärdigt sätt för att 
kunna följas upp politiskt  
 

Åtgärd 
 

A. Rutin för chefer avseende kontroll inför löneutbe-

talning tydliggörs i chefshandboken och kommuni-

ceras till samtliga chefer samt tas upp vid introdukt-

ion av nya chefer. En kommungemensam mall införs 

där chef/chefsstöd noterar medarbetarens avvikel-

ser (frånvaro, avvikande tjänstgöring mm.). Mallen 

är ett underlag för chefen och chefsstöd att verifiera 

löneposter i personalsystemet innan chef attesterar 

inför lönekörningen. 

B. Chefsuppdraget för chefer i Båstads kommun kom-

pletteras avseende lönehanteringen. 

C. Genom internkontrollen som genomförs en gång 

per år kommer Kommunstyrelsen att få en uppfölj-

ning kring återapportering. 

 

Ansvarig HR-avdelningen 

Klart senast 2019-12-31 

 

 
Rekommendation Löpande följa upp nyckeltal och avvikelserapporte-

ring 
 

Åtgärd 
 

A. HR-servicecenter och HR-avdelningen har kvar-

talsvisa kundmöten där nyckeltal och avvikelser följs 

upp kontinuerligt.  

B. En standard rapport för nyckeltal tas fram som följs 

upp vid varje kundmöte. Nyckeltal som följs upp är: 

antal löner och lönesumman, attesteringsgrad, öv-

riga avvikelser t.ex. antal anställningsavtal som 

skrivs/beviljas efter startdatum eller avslut av an-

ställning som inkommer i efterhand samt löneskul-

der. 

Ansvarig HR-avdelningen 

Klart senast 2019-12-31 

 
Rekommendation Se över möjligheten att inkludera lönehanteringen i 

en riskanalys och stärka de interna kontrollerna. 
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Åtgärd 
 

A. Båstads kommuns HR-avdelning gör en riskanalys 

vilket utgör ett underlag för framtagning av vilka in-

ternkontroller som behöver göras en gång per år. 

HR-servicecenter deltar och bidrar med kunskap. 

 

B. Resultatet av utförda internkontroller och återkopp-

las till Kommunstyrelsen. 

 

 

C. En gång årligen återkoppla kommunens lönehante-

ring till Kommunstyrelsen. HR-servicecenter deltar 

och bidrar med kunskap. 

 

Ansvarig HR-avdelningen 

Klart senast 2019-12-31 

 
 
Konsekvenser av beslut 

Säkra Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende uppsiktsplikten gällande Båstads 
kommuns lönehantering. 
 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Erik Lidberg, Kommundirektör 
Philipp Seuffer, HR-chef 
Kommunfullmäktige 
 
Samråd har skett med: 
Kommunstyrelsen ordförande Johan Olsson Swanstein 
Kommundirektör Erik Lidberg 
Chef för HR-servicecenter Carl Suwe 
Anna Löfström, Biträdande HR-chef 
Anna Trotzig, HR-samordnare 
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2020-11-30 

 

 

Skriftlig information till KS angående smittskyddskontroll av  
serveringsställen 

 

Hittills (per den siste oktober) har vi på samhällsbyggnads miljöavdelning gjort cirka 160  
planerade kontroller och varit ute på 15 klagomål samt 14 uppföljande inspektioner efter  
påpekade brister. Bristerna har varit av mindre allvarlig karaktär och åtgärdats av  
verksamheterna. Endast i ett fall har vi behövt fatta beslut om åtgärder. Det gäller ett  
serveringsställe som inte hade fungerande rutiner för stående gäster och köbildning  
utanför entrén.  

Utöver de planerade kontrollerna har relativt mycket tid lagts på information, både på  
inkommande frågor och utgående riktad information till serveringsställen. Den riktade  
informationen upplever vi har gett goda resultat och gett en bra dialog med verksamheterna.  

Under resten av året blir de planerade kontrollerna av julbord eller andra tillställningar inte 
aktuellt. När året är slut har vi sannolikt genomfört de kontroller som planerades i  
tillsynsplanen som krisledningsnämnden beslutade om den 29 april (200 st). Vi har lagt  
något mer tid på information än vad vi inledningsvis trodde.  

Totalt har vi lagt drygt 300 tillsynstimmar på smittskyddskontroller som vi annars skulle lagt 
på annan intäktsfinansierad tillsyn och cirka 300 timmar på information med mera. För att  
avlasta de handläggare som utfört smittskyddskontrollerna har extra personal anställts under 
del av året för att täcka upp. Totalt uppskattas samhällsbyggnads missade intäkter och extra 
kostnader uppgå till 700 tkr. Staten har kompenserat Båstads kommun med drygt 120 tkr för 
smittskyddskontrollen under perioden 1 juli - 31 december, dvs. vi har haft en nettokostnad  
på cirka 580 tkr. 

Sannolikheten är stor för att den tillfälliga lagen om smittskyddskontroll förlängs minst  
till halvårsskiftet 2021. Riksdagen har dock inte fattat något beslut än. Ska vi ha samma  
ambitionsnivå på trängselkontrollerna nästa år behöver vi avsätta 0,5-1 tjänst för detta.  
Dessa resurser finns inte inom befintlig budget utan kommer i det fall att staten även 2021  
underfinansierar tillsynen kräva att nämnden prioriterar om i sin tillsynsplan.   

 

 
Båstad enligt ovan 

 

Roger Larsson, Samhällsbyggnad 
Samhällsbyggnadschef 
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Inledning

Akademi Båstad Vuxenutbildnings fokus är att arbeta för elevers lika rättigheter och 
möjligheter. Ingen elev ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för 
kränkande behandling. På skolan ska alla kunna finna sig tillrätta. Med ett individuellt 
synsätt möter Akademi Båstad Vuxenutbildning studerandes olika behov och 
förutsättningar. Skolan ska präglas av respekt för människors olikheter och vara en 
skola som är trygg för elever och fri från diskriminering, sexuella trakasserier och annan 
kränkande behandling. Skolans personal arbetar aktivt med att förebygga och förhindra 
diskriminering och trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder. 

Lagen 

Skolan har i uppdrag att arbeta för en skolmiljö som är fri från diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). 
1 januari 2020 barnkonventionen. 

Skollagen kapitel 6 

§ 6 Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje enskild verksamhet bedrivs ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. 

§ 7 Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra
att elever utsätts för kränkande behandling. 

§ 8 Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. 
Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses påbörjas eller 
genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna 
ska genomföras ska tas in i efterföljande års plan. 

§ 9 Huvudmannen eller personalen får inte utsätta en elev för kränkande behandling.

§ 10 En lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig att ha
blivit utsatt för kränkande behandling har är skyldiget att anmäla detta till rektorn. En 
rektor som fått kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.  

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppkomna 
kränkningarna och i förekommande fall vidta åtgärder som skäligen kan krävas för att 
förhindra kränkande behandling i framtiden. Gäller även trakasserier eller sexuella 
trakasserier. (Diskrimineringslagen)  

Sedan 1 januari 2020 är barnkonvention svensk lag. Det innebär att det blir tydligare att 
domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen 
vid avvägningar och bedömningar i ärenden som rör barn. Det skapar en grund för ett 
mer barnrättsbaserat synsätt i offentlig verksamhet. Inom vuxenutbildningen tas hänsyn 
till de vuxna som studerar som har barn och möjligheten att studera om man är förälder. 
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För elever 

Varje skolenhet målgruppsanpassar informationsmaterial och enkäter för eleverna. 
Lärarna delar ut material och informerar vid introduktionsträff eller kursstart. 
Likabehandling och kränkningar följs upp i en årlig enkät (eller för verksamheten lämplig 
tidpunkt) och sammanställningen redovisas för kommunstyrelsen, enligt Vuxenut-
bildningens SKA-hjul. 

Om en elev upplever sig utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling, ska 
kontakt ske med läraren och/eller rektorn. Detta gäller också elever som känner någon 
som är utsatt. Åtgärdstrappan för kränkningar sätts igång.  

Syftet med likabehandlingsplan och plan mot 
kränkande behandling 

Syftet med planen: 
- främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet och/eller
uttryck samt ålder.
- förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Innehåll: 
- hur skolan ska agera vid akuta situationer och hur uppföljning ska ske
- hur skolan arbetar för att främja studerandes lika rättigheter
- åtgärder för att förebygga diskriminering
- hur ska elever ska agera

Vad står begreppen för? Definition av 
diskriminering och kränkande behandling 

Diskriminering - Direkt och indirekt diskriminering 
Diskriminering är när skolan, på osakliga grunder behandlar en elev sämre 
än andra elever. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. 
Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling 
till t ex elevens kön. Ett exempel kan vara när en kvinna nekas tillträde till en viss 
utbildning, med motiveringen att det redan går så många kvinnor på just denna 
utbildning. Men man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det 
som kallas indirekt diskriminering. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller 
ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev 
med ett visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Om 
exempelvis alla elever serveras samma mat, diskriminerar skolan indirekt de elever som 
på grund av religiösa skäl behöver annan mat. 

Trakasserier 
Trakasserier är en behandling som kränker en elevs värdighet och som har koppling till 
någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna, det vill säga kön, funktionshinder, 
sexuell läggning, etnisk tillhörighet och religion eller en annan trosuppfattning, köns-
överskridande identitet 0ch/eller uttryck samt ålder. 
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Annan kränkande behandling 
Med annan kränkande behandling menas en kränkning av en elevs värdighet som saknar 
koppling till en diskrimineringsgrund. 

Vad står begreppen för? 
Diskriminering är när en person i skolan missgynnar en elev och det har samband med 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Trakasserier som 
utförs av skolans personal kan också vara diskriminering. Diskriminering kan även ske 
genom skolans regler, undervisning, läroböcker etc. 
Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en studerandes värdighet. 
Kränkningar kan vara texter och bilder (även som lappar, fotografier, sms, mms, och 
meddelanden i olika sociala medier). 
Annan kränkande behandling är uppträdande som – utan att vara trakasserier – kränker 
en elevs värdighet. 
Trakasserier är kränkande behandling som har samband med 
- kön
- könsöverskridande identitet eller uttryck
- etnisk tillhörighet
- religion eller annan trosuppfattning
- funktionsnedsättning
- sexuell läggning
- ålder

Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är trakasserier 
även när en elev kränks på grund av en förälders sexuella läggning, funktionshinder etc. 

Inget krav på uppsåt 
Man behöver inte ha haft någon elak avsikt för att göra sig skyldig till diskriminering, 
trakasserier eller annan kränkande behandling. Skolan har en skyldighet att agera så 
snart någon ur personalen får kännedom om att en elev känner sig utsatt för tra-
kasserier eller annan kränkande behandling. Skolan ska utreda vad som har hänt och 
vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar. 

Främjande insatser 
Att främja lika rättigheter kan till en början handla om att skaffa sig kunskaper kring 
varje specifik diskrimineringsgrund och vad som utgör annan kränkande behandling. Det 
är kunskap man kan behöva för att lära sig att förstå och se behovet av att främja lika 
rättigheter och på vilket sätt man kan göra detta. Det kan exempelvis vara genus-
pedagogisk kompetens, kunskap om hur funktionsnedsättningar påverkar elevers 
situation i skolan och kunskap om hur samhället och skolan förmedlar normer kring 
sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion och ålder. 
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Vision 
 
Vid Akademi Båstad Vuxenutbildning ska ingen bli diskriminerad, trakasserad 
eller utsatt för annan kränkande behandling. 
 

Kartläggning 
 
Det dagliga arbetet, hur gör vi? 
 

- Täta vardagliga kontakter mellan lärare och elever, fångar upp eventuella kränk-
ningar, trakasserier och andra likabehandlingsfrågor. 

- I utvecklingssamtal och betygssamtal, ska läraren ställa frågor kring likabe-
handling och diskriminering. 

- Varje enhet gör en plan för hur utvärderingar där likabehandlingsfrågor kan 
fångas upp, ska genomföras och sammanställas. 

- Vid arbetsplatsträffar och arbetslagsträffar ska uppkomna ärenden redovisas och 
handlingsplan göras upp. 

 
 

Mål 
Hur ska vi arbeta? 

- Akademi Båstad Vuxenutbildnings personal och elever, ska alla ta avstånd från 
alla former av trakasserier och kränkande behandling. 

- All personal ska arbeta med ett förhållningssätt där alla elever ska känna sig 
rättvist behandlade. 

- Skolan ska skapa ett öppet förhållningssätt gällande likabehandling. 
- En gemensam enkät med bland annat inriktning kränkningar och likabehandling 

genomförs inom varje skolform. Lärare genomför och ser till att sammanställning 
lämnas till rektor. 

- Vid anmälan av kränkning ska utredning skyndsamt starta. 
 

 

Handlingsplan 
Hur ska vi nå målet? 

1. Samtlig personal ska vara lyhörd och anmäla till rektor om kränkning skett. Om 
någon kränkning sker, ska ärendet tas upp så snart som möjligt med berörda. 

2. Genom att informera personal och elever i skolans utbildningar om 
likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling ska alla elever känna 
till skolans värdegrund. 

3. Varje lärare ska ha fasta rutiner och främjande arbete mot likabehandling i sin 
undervisning. 

4. Om en elev känner sig diskriminerad eller kränkt, ska anmälan ske. På blankett 
användas (”anmälan av kränkande behandling”) och lämnas till lärare eller 
rektor. Eller muntligen till ansvarig lärare. 

5. Ärendet ska då utredas snarast och en handlingsplan görs upp tillsammans med 
berörda. 

6. Varje år ska anmälda kränkningar och ärenden sammanställas av rektor och 
redovisas till kommunstyrelsen enligt årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete. 
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Planerade åtgärder 
- Personal och rektor uppdaterar planen för likabehandling och mot kränkande

behandling på arbetsplatsträff vid höstens första möte.
- Varje skolform anpassar informationsmaterial för målgruppen.
- Elever informeras om likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling av

lärare.
- I enkät, djupintervjuer eller annan lämplig form undersöker varje lärare hur

kännedom om planen finns och om några kränkningar inträffat.
- Rektor följer upp resultat på personalens arbetsplatsträffsmöten. Analys och

handlingsplan görs utifrån resultaten.

Uppföljning och utvärdering 

Hur mäter vi resultatet? 
- Antal likabehandlingsärenden som inkommit under året analyseras och eventuellt

görs en förbättringsplan upp.
- En trivselenkät genomförs årligen och resultaten analyseras.
- Kursutvärderingar analyseras också löpande och ligger till grund för det

kommande årets åtgärder gällande likabehandling.
- Muntliga anmälningar dokumenteras och tas upp med berörda och sammanställs

vid årets slut.

Likabehandlingsarbetet  
Likabehandlingsarbetet ska bedrivas på ett målinriktat och systematiskt sätt. 

Likabehandlingsarbetet ska präglas av ett helhetstänkande och ska: 
- ingå i det systematiska kvalitetsarbetet
- ingå i arbetet med skolans ordningsregler
- innehålla konkreta åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkningar.
- innehålla åtgärder för att förbättra studiemiljö för studerande.
- analys ska ske varje år, kring antalet kränkningar och likabehandlingsärenden.
- handlingsplanen avslutas och stäms av, samt en ny görs upp för kommande år.
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Anmälan av kränkande behandling 
Syftet med denna blankett är att utgöra ett stöd för dokumentation vid förekomst av kränkande 
behandling. Anmälan kan dock även göras muntligt eller lämnas in skriftligt på annat papper. 
Lämna anmälan till läraren eller rektorn. 
Anmälan hanteras i enlighet med bestämmelser kring sekretess för att skydda anmälarens, den 
anmäldes och eventuella vittnens integritet. 

Jag som anmäler 
Namn 

Vem/Vilka riktas anmälan gentemot 
Namn 

Beskrivning 
Beskriv vad du upplever som kränkande behandling 

Vid vilket/vilka tillfällen har du upplevt att du blivit kränkt/När och hur fick du kännedom om förekomst av kränkande behandling? 
(Ange datum och tidpunkt/‐er) 

Vem/Vilka har informerats om vad som hänt? Vittne/‐n till det inträffade? 

Underskrift 

Ort och datum  Namnteckning 



 
2020-12-01 
 

 
 

Uppföljning av att Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020 
 
Mål: 
 
Barnets rättigheter ska därmed inte bara beaktas som en faktor bland andra vid avvägningar, 
bedömningar och beslut i mål eller ärenden som rör barn, utan barnets rättigheter ska framledes 
ges särskild vikt. I ett arbete för att förbereda Båstads kommun på att barnkonventionen blir lag 
har ett par olika aktiviteter påbörjats i enighet med det beslut som KS fattade 8 maj 2019. 1)  
 
En samordnare har utsetts, som inom ramen för ordinarietjänst, fått uppdrag att organisera 
arbetet och förbereda kommunen på ikraftträdandet av lagen. 
 
Samordnaren avslutade sin tjänst 31 december 2019 och har inte ersatts av någon. Detta innebär 
att det samordnande arbetet inte har kunna fortlöpa.  
 
 

1. Säkerställa att det finns en baskompetens kring barnrätt hos kommunens 
medarbetare och politiker. Utbildningar genomfördes 2019. 
Det fortsatta utbildningsarbetet har inte fortsatt 2020. 
 

2. Säkerställa att tjänsteskrivelser och andra underlag harmoniseras med 
lagstiftarens krav gällande barnrätt och barnkonsekvensperspektiv. 
Varje verksamhetsområde har haft eget ansvar för detta. 
 

3. Bildning och arbetes kulturavdelning, bibliotek och fritidsgårdar har under året 
fått ställa in flera arrangemang kring barnkonventionen på grund av pandemin. 
 

 
 
 
Ewa Nilsson 
Tf bildningschef 
Bildning och arbete 




