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Tjänsteskrivelse 

161019\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: 2016-10-19 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000047/2016 – 900 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Samråd har skett med: 

Val av justeringspersoner till kommunfullmäktige, 2016 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver ordföranden. För dessa 
personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordförande och justerings-
personerna på den dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Utse Mats Lundberg (L) och Ebba Krumlinde (C) som justeringspersoner.
2. Utse Susanna Heiskanen (M) som ersättare.
3. Justeringen äger rum 2016-10-28 klockan 15.00 på kommunkansliet.

Båstad 2016-10-19 

Olof Nilsson  
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160913\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\on 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-09-13 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000050/2016 – 900 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
  
 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef 
 

 
Godkännande av dagordningen för kommunfullmäktige 2016-09-21 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till sammanträ-
dena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, presenteras för kommunfull-
mäktiges presidium och godkänns av ordförande före utskick.   

 
Förslag till beslut 
Dagordningen godkänns.  
 
 
 
Båstad 2016-09-13 
 
 
Olof Nilsson  
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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 Tjänsteskrivelse  
 

161019\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-10-19 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000051/2016 – 900 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
  
 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 
 

 
Informationsärenden till kommunfullmäktige, 2016 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 2016-10-26 föreligger följande informationsärenden:  

- Information från kommunstyrelsen, nämnderna, beredningarna och revisionen. 
- Information om flyktingfrågan av bildningschef Henrik Andersson.  

 
Förslag till beslut 
Lägga informationen till handlingarna.  
 
 
 
Båstad 2016-10-19 
 
 
Olof Nilsson  
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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 Tjänsteskrivelse  
 

161019\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-10-19 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000048/2016 – 900 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
  
 

Samråd har skett med: 
 
 

 
Delgivningar till kommunfullmäktige, 2016 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 

- Delårsrapport daterad 2016-10-19 inklusive skrivelse med rättningar 
- Revisorernas bedömning av delårsrapporten 
- Kvartalsrapport till IVO över ej verkställda beslut 
- Regelverk för intern representation 
- Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Anna Bolin (M) 
- Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Torgny Brenton (M) 

 
Förslag till beslut 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.  
 
 
 
Båstad 2016-10-19 
 
 
Olof Nilsson  
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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Förvaltningsberättelse 
 

 

 

 

 

Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner minst 
en gång under varje räkenskapsår upprätta en delårs‐
rapport, som omfattar verksamheten från årets början. 
Den ska innehålla en översiktlig redogörelse för ut‐
vecklingen av kommunens verksamhet och ekono‐
miska resultat samt lämna upplysningar om sådana 
förhållanden som är viktiga för bedömningen av kom‐
munens ekonomiska ställning. 

Denna delårsrapport har upprättats utifrån kommu‐
nens räkenskaper per 31 augusti 2016. Samma redo‐
visningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i 
delårsrapporten som i årsredovisningen för 2015. 

Verksamhetsmål 
Båstads kommun har tre övergripande fullmäktigemål 
samt åtta nämndsmål och har under året arbetat efter 
den budget som uppdragsgivarna beslutade om och 
som stödjer deras ambition inom kommunens mål‐
komplex. 

Inom nämndsmålet att Båstads kommun ska vara en av 
Sveriges tio bästa skolkommuner, ligger Båstad på 
plats 36, i 2015 års siffror, med en låg effektivitet 
främst kopplad till att mycket pengar används till skol‐
lokaler istället för till verksamhet. Resultatet har mins‐
kat från plats 19 i 2014 års mätning. Kommunen behö‐
ver satsa på att öka möjligheterna till goda undervis‐
ningsförutsättningar i de lägre årskurserna samt an‐
vända mer av allokerade resurser till verksamhet. 
Detta gällde även i 2015 års mätning vilket nu indike‐
rar krav på någon form av åtgärd.  

För målet att Båstads kommun ska vara en av Sveriges 
10 bästa kommuner inom vård och omsorg; skapar 
kommunens verksamhet goda resultat. Båstads kom‐
mun hamnar i mitten (plats 100 i 2015 års siffror jäm‐
fört med plats 117 i 2014 års mätning) jämfört med ri‐
kets kommuner. Detta resultat skapas samtidigt som 
Båstads kommun tillhör de 25 billigaste kommunerna 
inom vård och omsorgsverksamheterna i riket. Dock 
sticker hemvården ut genom att tillhöra de 25 procent 
dyraste i landet. De delar som sticker ut har verksam‐
heten ställt under särskild bevakning och genomför in‐
satser för att åtgärda. Vi ser resultat av detta genom att 
resultaten för hemvården stiger medan resultaten för 
särskilt boende ligger still eller sjunker i jämförelse. 
Förvaltningen arbetar intensivt för att säkerställda en 

hög effektivitet, att pengar hamnar i verksamhet som 
stödjer målen samt att prioritera följsamhet mot lag‐
stiftningen.  

För målet att Båstads kommun ska vara en av Sveriges 
50 bästa näringslivskommuner, ligger Båstads kom‐
mun på plats 88, jämfört med plats 168 vid föregående 
mätning. Kommunens starka sidor är brandtillsyn samt 
alkoholhandläggning. Området bygglov behöver för‐
bättras liksom politiker och tjänstemäns upplevda atti‐
tyd mot företagande. Störst förbättring i den senaste 
ätningen står området miljö‐ och hälsoskydd för. Vi in‐
väntar nya siffror vid årsskiftet men prognosen indike‐
rar stigande resultat inom detta område. I Svenskt nä‐
ringslivs mätning ökade Båstads kommun 16 place‐
ringar på totalen. Bäst resultat gavs området kommu‐
nikationer. Sämst resultat gavs områdena tillämpning 
av lagar och regler samt service. Denna trend är tydlig 
och insatser måste prioriteras inom detta område. 

För målet att Båstads kommun ska vara en av Sveriges 
10 bästa miljökommuner, ligger Båstads kommun på 
plats 46 jämfört med plats 105 i 2015 års mätning. För 
att på riktigt närma sig toppen måste kommunen vara 
mer innovativ, satsa mer på miljöfrågorna generellt 
och ligga i framkant inom miljötänk, miljöteknik och 
samarbete med näringslivet. Detta sker numera bland 
annat genom en mycket aktiv projektverksamhet med 
EU‐finansierade miljöprojekt i samverkan med små och 
medelstora företag. 

För målet att Båstads kommun ska vara en av Sveriges 
10 bästa kommuner inom trygghet och säkerhet, går 
det sämre. Båstad har plats 135 jämfört med plats 130 i 
2014 års mätning och plats 97 i 2013 års mätning. 
Detta område kräver långsiktigt förebyggande arbete, 
samverkan samt en tydlig politisk vilja. Området priori‐
teras inte i budgeten och vi ser ett stadigt sjunkande 
resultat över tid. 

För målet att Båstads kommun ska främja allas möjlig‐
heter till kulturupplevelser året runt genom att vara 
bland de 50 bästa i riket, går det bra. Båstads kommun 
är på plats 63 i 2014 års mätning jämfört med plats 61 
i 2012 års mätning, och arbetar för att öka resultatet. 
Mätningarna sker vart annat år inom detta område och 
vi inväntar 2016 års resultat. 

Mål 7 är att kommunens överskott ska uppgå till 2 pro‐
cent av skatteintäk‐
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ter och generella statsbidrag. Mål 8 är att investeringar 
exklusive VA‐investeringar ska finansieras fullt ut med 
skattemedel. Båstads kommun uppfyller inget av dessa 
mål. Vi når ett resultat på 0.2 procent av skatteintäk‐
terna och en prognostiserad självfinansiering på 47 
procent. Båda dessa finansiella mål minskar i jämfö‐
relse med förra året. 

Sammantaget kan vi utläsa att det görs många bra in‐
satser samtidigt som det är tydligt att kommunens nya 
mål‐ och resultatstyrning fungerar. Vi kan konstatera 
att Båstads kommuns nämnder behöver skärpa sitt ar‐
bete med mål och resultatstyrningssystemet; för rätt 
prioriterade insatser till kommunens mål ur ett kon‐
cerntänk samt för att bibehålla goda förutsättningar för 
en disciplinerad budgetföljsamhet. 

Vi ser vilka områden som måste prioriteras, vilka in‐
satser som krävs och vilka hindren är för att vi ska nå 
uppställda mål och kan konstatera att vi uppfyller kra‐
vet på god ekonomisk hushållning. 

Befolkning 
Den 31 augusti uppgick antalet invånare till 14 524 
(14 433) vilket är en ökning med 151 personer sedan 
årsskiftet (14 373). Motsvarande uppgift för januari‐
augusti 2015 är en ökning med 32 personer till 14 451. 

Ökningen innevarande år beror på ett positivt inflytt‐
ningsnetto på +183 samt ett negativt födelsenetto 
på ‐32. Det flyttade ut 589 personer och 772 flyttade in 
och det föddes 84 barn och 116 personer avled. Uppgif‐
terna är hämtade från Tekis Kid. 

Ekonomi 
Samhällsekonomin 
Kommentarer från SKL (hämtat från Ekonomirappor‐
ten i april samt cirkulär 16:45): 

”Den	 svenska	ekonomin	utvecklades	mycket	 starkt	 ifjol.	
Under	 första	 halvåret	 i	 år	 har	 utvecklingen	 varit	mer	
dämpad.	Förutsättningarna	för	svensk	ekonomi	ser	trots	
det	 fortsatt	 gynnsamma	 ut.	Den	 svenska	 ekonomin	 be‐
räknas	fortsätta	att	utvecklas	betydligt	starkare	än	eko‐

nomin	i	många	andra	länder.	Anledningen	är	en	fortsatt	
stark	 utveckling	 av	 inhemsk	 efterfrågan.	 En	 försvagad	
krona	 tillsammans	med	en	 förbättrad	 tillväxt	 i	omvärl‐
den	 innebär	 också	 att	 exporten	 väntas	 få	 bättre	 fart	
framöver.	Högkonjunkturen	 i	 svensk	 ekonomi	 förstärks	
därmed	nästa	år”.	

Sedan	 föregående	 skatteunderlagsprognos	 har	 bedöm‐
ningen	av	antalet	asylsökande	påtagligt	sänkts.	Den	nya	
och	lägre	bedömningen	av	antalet	asylsökande	och	anta‐
let	ensamkommande	flyktingbarn	innebär	att	prognosen	
för	kommunal	och	statlig	konsumtion	har	skruvats	ned.	
En	 svagare	utveckling	av	offentlig	konsumtion	 innebär,	
allt	 annat	 lika,	 en	 svagare	 utveckling	 av	 efterfrågan	 i	
svensk	ekonomi.	Av	bland	annat	detta	 skäl	har	bedöm‐
ningen	av	tillväxten	i	svensk	ekonomi	justerats	ned.	

Resultat och kapacitet 
Båstads kommuns resultat per 31 augusti 2016 upp‐
gick till 22,1 mkr. Eftersom delårsresultatet till och 
med augusti innefattar sommarmånaderna då kommu‐
nens kostnad för verksamheten är betydligt lägre än 
under andra delar av året påverkar detta delårsresulta‐
tet positivt. Exempelvis är många av kommunens öv‐
riga verksamhetskostnader, vid sidan av personalkost‐
naderna, lägre under sommaren. Intäkter däremot, 
som till övervägande del består av skatteintäkter, 
minskar inte i samma utsträckning som kostnaderna 
under sommarmånaderna.  

Prognosen vid årets slut är ett överskott på 4,6 mkr, en 
avvikelse mot budget	med	‐9,6 mkr.  

De prognostiserade budgetavvikelserna i verksamhet‐
erna beräknas uppgå till ‐12,1	mkr, en förbättring jäm‐
för med 2015 då avvikelsen uppgick till ‐23,4	mkr och 
en försämring jämfört med prognosen vid tertial 1 som 
uppgick till ‐11,5	mkr. Avvikelsen motsvarar 1,7	pro‐
cent av nettokostnaderna. 

De största avvikelserna inom verksamheterna uppvisar 
bildning och arbete ram med ‐9,5	mkr och vård och 
omsorg	med	‐7,0	mkr.  

För finansförvaltningen beräknas vid årets slut en posi‐
tiv avvikelse mot budget på +2,5 mkr. 
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Föregående månads prognostiserade avvikelser inom parantes samt stapel i ljusare färg. 

 
 

Enligt kommunallagen skall kommunen ha en god eko‐
nomisk hushållning. Ett minimikrav för detta är ba‐
lanskravet. Enligt balanskravet ska intäkterna över‐
stiga kostnaderna och ett negativt resultat efter ba‐
lanskravsjusteringar ska regleras under de närmast 
följande tre åren. Det prognostiserade resultatet på 
+4,6 mkr innebär att balanskravet kommer att uppfyl‐
las. 

 

Balanskravsutredning 
(mkr) 

Prognos 
2016 

Bokslut 
2015 

Årets resultat 4,6 6,7 

- avgår samtliga reavinster -0,6 -0,8 

Årets resultat efter balanskravsjuste-
ringar 

4,1 5,8 

Avsättning till/uttag från pensionsre-
serv 

-0,8 -5,8 

Balanskravsresultat 3,2 0,0 

	

En förutsättning för att kunna uppnå och bibehålla ”en 
god ekonomisk hushållning”, är en god budgetdisciplin 
i verksamheterna. 

Finansiella mål 
Balanskravet anger ett golv för det ekonomiska 
resultatet. Kommunfullmäktige har därtill fastställt två 
finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 

 Mål: Överskottet ska uppgå till 2 procent av skattein-

täkter och generella statsbidrag. 

Måluppfyllelse: Målet uppfylls ej. Prognostiserat resul-

tat på +4,6 mkr motsvarar 0,7 procent av skatteintäkter 

och generella statsbidrag. 

 

 Mål: Investeringarna (exklusive exploaterings- och VA-

investeringar) ska finansieras till 100 procent med 

skattemedel. 

Måluppfyllelse: Målet uppfylls ej. Resultat och avskriv-

ningar räcker inte till för att självfinansiera investering-

arna fullt ut. 

Investeringar och självfinansiering 
Kommunens prognos för nettoinvesteringar inom skat‐
tefinansierad verksamhet inklusive medfinansiering 
under 2016 uppgår till 106,1 mkr, en positiv avvikelse 
mot budget med +3,0 mkr. Detta innebär att självfinan‐
sieringsgraden inte beräknas bli hundraprocentig. 
Inom den avgiftsfinansierade verksamheten beräknas 
en avvikelse med +17,7 mkr vilket innebär att progno‐
sen för de avgiftsfinansierade nettoinvesteringarna 
uppgår till 51,1 mkr. 

Några av de större investeringar som hittills utförts 
under året är 

 Östra Karups skola värme och ventilation 11,0 mkr 

 Ängstorps RV 3,7 mkr 

 Takbyte	A‐hus Strandängsskolan 2,8 mkr 

0,4 (0)
-0,6 (-2,4)

1,2 (0,2)

3,9 (2,3)
-2,4 (-1,7)

-0,9 (-0,6)
-0,7 (-1,1)

-1,4 (-1,3)

0 (0)
(0)

2,6 (2,1)

0 (0)
0,3 (0)

0 (0)

-0,1 (0,0)
2,1 (2,0)

0,7 (0,8)
-9,5 (-7,9)

0 (0)
0 (0)

-7,0 (-4,4)
-0,7 (-0,7)

2,5 (3,0)

Kommunfullmäktige
KF - skolpeng bo/grsk

KF - skolpeng gymn
KF - hemvårdspeng

KF - boendepeng
KS - kommunstyrelse
KS - kommunledning

KS - teknik & service sk.fin.
KS - samhällsbyggnad

KS - samhällsskydd
KS - bildning & arbete

MN - myndighetsnämnd
MN - samhällsbyggnad

MN - teknik & service
UN - utbildningsnämnd

UN - barn & skola ram
UN - barn & skola RE

UN - bildning & arbete ram
UN - bildning & arbete RE

VN - vård- och omsorgsnämnd
VN - vård & omsorg

Valnämnd, Överf, Komrev
Finansförvaltning
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Upplåning 
Enligt ursprunglig budget beslutad i november 2015 
skulle nyupplåning om totalt 107 mkr ske under 2016. 
Hittills under 2016 har nyupptagning av lån skett med 
80 mkr. Amorteringar under samma period uppgår till 
8,76 mkr. Om resterande utrymme på 27 mkr kommer 
utnyttjas under resterande del av året beror bland an‐
nat på hur mycket av kvarvarande prognostiserade in‐
vesteringar 2016 som förfaller till betalning under in‐
nevarande år. 

Pensioner och pensionsskuld 
För dagens anställda har kommunen ett framtida pens‐
ionsåtagande. Enligt den så kallade blandmodellen re‐
dovisas de intjänade pensionerna till och med 1997 
som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. 
Förbindelsen uppgick per den 31/8 2016 till 271 mkr 
inklusive löneskatt.  

Enligt prognos från KPA uppgår ansvarsförbindelsen 
utanför balansräkningen vid slutet av 2016 till 
268 mkr. I och med att Båstads kommun redovisar en‐
ligt blandmodellen påverkar eventuell förändringar av 
ansvarsförbindelsen inte kommunens resultat. 

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

Koncernens resultat per 31 augusti 2016 uppgick till 
24,5 mkr. För helåret prognostiseras ett resultat på 
9,3 mkr, en förbättring med 5,9 mkr jämfört med 2015 
då resultatet uppgick till 3,4 mkr. 

Båstadhems byggverksamhet går på högtryck under 
2016. Bland annat pågår byggnation av 44 lägenheter 
på Malens Tryghetsboende och 16 hyresrätter på 
Trollbäcken i Båstad. Förvärv av en fastighet i Förslöv 
medger byggnation av 12 lägenheter. 

Renovering av fasad, tak och fönster i Grevie har redan 
visat positiv effekt på energiförbrukningen. I jakten på 
minskad energiåtgång har Båstadhem under året 
fortsatt satsningen på bergvärme. 

Personal 
Personalkostnaderna har uppgått till 355,8 mkr, vilket 
är en ökning med 10 procent jämfört med motsvarande 
period förra året. I personalkostnaderna ingår, utöver 
löner och semesterersättning till våra medarbetare, 
även arvode till politiken.   

Det finns i huvudsak tre anledningar till ökningen av 
personalkostnaderna: 

 Ökade lönekostnader som en följd av 2016 års lö‐
neöversyn, exklusive Kommunalarbetarförbundet.  

 Nyanställning av medarbetare inom Bildning och 
arbete, som arbetar med flyktingmottagning och in‐
tegration, bland annat som en följd av statliga bi‐
drag under 2016. 

 Som en följd av punkt ovan har Barn och Skola samt 
Bildning och Arbete anställt lärare för att uppfylla 
kravet på rätten till skolgång för alla asylsökande 
barn och ungdomar.  

Antalet månadsavlönade medarbetare uppgår per den 
31 augusti till 1 120, vilket är 11 personer fler jämfört 
med 31/12 2015. 

Den totala sjukfrånvaron per den 31 augusti 2016 har 
ökat marginellt till 5,1 procent jämfört med den 31/12 
2015 då den var 4,8 procent. Antalet sjukfrånvaroda‐
gar per den 31/8 2016 har ökat med 3 093 dagar jäm‐
fört med samma period under 2015. En mycket stor del 
av sjukfrånvaron är långtidssjukskrivna (91‐ dagar). 
Ökningen består till största delen av långtidssjuk‐
skrivna medan den övriga sjukfrånvaron är stabil. 

Projektet för att minska korttidssjukfrånvaron inom 
Vård och omsorg som startades våren 2015 och avslu‐
tades våren 2016 kan vara en anledning till att kort‐
tidssjukfrånvaron har sjunkit. Den 31/12 2015 var den 
3,3 procent och den 31/8 2016 hade den sänkts till 3,1 
procent. 

Det infördes en ny rutin vid upprepad korttidssjuk‐
frånvaron för cheferna att jobba utifrån per den 15/8‐
16. Rutinen är att om en medarbetare har fyra sjuk‐
frånvarotillfällen eller fler under sex månader ska che‐
fen ha ett samtal med medarbetaren för att bilda sig en 
uppfattning om det är aktuellt att boka ett samtal med 
företagshälsovården ett så kallat Feelgoodsamtal. Un‐
der detta samtal görs en kartläggning av medarbeta‐
rens totala livssituation både på arbetet och privat. Vid 
ett uppföljningssamtal tillsammans med chef och med‐
arbetare ger företagshälsovården råd och rekommen‐
dationer på lämpliga åtgärder som kan sättas in för den 
anställde. På detta sätt tror vi att vi kommer att kunna 
minska korttidssjukfrånvaron ytterligare och det i sin 
tur leder till minskad långtidssjukfrånvaro.  

I januari 2016 började vi arbeta mer aktivt med på‐
gående rehabiliteringsärenden gällande långtidssjuk‐
frånvaron i ett nära samarbete med företagshälsovår‐
den. Den 31/12 2015 var den totala långtidssjukfrån‐
varon (dag 91 ‐	 ) 7,3 procent. Den 31/8‐16	hade den 
sänkts till 6,3 procent Ett nära samarbete mellan HR‐
specialist och Case Manager på Feelgood är en av nyck‐
larna till det framgångsrika arbetet. 
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Båstads kommuns mål
Resultatindikatorer KF-mål
KF-mål 1 Mätmetod Mått Prog-

nos
Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är attraktiv att 
leva bo och verka i

Nöjd regionindex för hur invånarna bedömer Båstads 
kommun som en plats att leva och Bo på.

RT Vanligtvis brukar resultaten vara goda på 
denna punkt. Det finns varken insatser 
eller indikaitoner som tyder på någon 
förändring

Nöjd inflytandeidex för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter 
och beslut i Båstads kommun.

RT Vanligtvis brukar resultaten vara dåliga på 
denna punkt. Det finns varken insatser 
eller indikaitoner som tyder på någon 
förändring

En av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner enligt 
Svenskt näringslivs ranking

RT Vanligtvis brukar resultaten vara dåliga på 
denna punkt. Med satsningar på en bättre 
näringslivsservice inom kommunen är 
förhoppningen att resultaten ska stiga 
markant. Dock kan det vara för tidigt i 
denna mätning att se resultat.

Arbete med ÖP enligt plan E Arbetet invämntar beslut om ny vision. 
När väl denna är på plats finns 
förutsättnignar att fortsätta arbetet.

KF-mål 2 Mätmetod Mått Prog-
nos

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är 
välkommnande, 

Nöjd medborgarindex för hur invånarna bedömer de 
kommunala verksamheterna  i Båstads kommun.

RT Indikationerna är att detta område 
kommer att få sämre resultat inom flera 
delområden.

professionell och tydlig Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-
post och får svar inom två arbetsdagar 

V Vanligtvis brukar resultaten vara goda på 
denna punkt. Det finns varken insatser 
eller indikaitoner som tyder på någon 
förändring

Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med 
handläggareför att få svar på en enkel fråga 

V Vanligtvis brukar resultaten vara dåliga på 
denna punkt. Det finns varken insatser 
eller indikationer som tyder på någon 
förändring

Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott 
bemötandenär de via telefon ställt en enkel fråga till 
kommunen

V Vanligtvis brukar resultaten vara goda på 
denna punkt. Det finns varken insatser 
eller indikaitoner som tyder på någon 
förändring

Hur nöjda medborgarna är med bemötande och 
tillgänglighet

RT Det finns indikationer på att resultaten 
kan bli sämre på denna punkt. Båstads 
kommun har länge halkat efter i fråga om 
kommunikation och e-tjänster. Så länge 
frågan inte prioriteras i budgeten kommer 
andra att springa ifrån Båstads kommun

KF-mål 3 Mätmetod Mått Prog-
nos

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är i ekonomisk 
balans

Båstads kommuns resultat, finansiella mål Indikationer om lägre skatteunderlag och 
fortsatt stora investeringsbehov, 
pensionsskulder och ökad andel äldre i 
relation till inflyttning och andelen 
barnfamilje, ger indikationer på sämre 
ekonomiska förutsättningar

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag

RT Prognostiserat resultat uppgår till 4,6 
mkr. Det motsvarar 0,7 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag.

Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras 
fullt ut med skattemedel.  Undantag kan göras för 
finansiellt lönsamma projekt.

RT Självfinansieringsgraden av 
skattefinansierade investeringar 
prognosticeras till 50 %. De 
budgetmässiga förutsättningarna för 
självfinansering ligger på 57 %.
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Resultatindikatorer Nämndsmål
Nämndsmål 1 Mätmetod Mått Prog-

nos
Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av Sveriges 
10 bästa 

10:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser RT Grundskolan ligger på plats 36. Resultatet 
baseras på 2015 års siffror.

skolkommuner Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år V Elever folkbokförda i kommunen 77 
procent inkl IM(Öppna jämförelser 2016). 
Elever i egen verksamhet på nationella 
program med examen 94 procent

Andel elever som påbörjar studier vi högskola el 
universitet inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning

V Statistik från Öppna jämförelser 16 
redovisas två år efter avslutad utbildning. 
Elever folkbokförda i kommunen 28 
procent. Elever i egen verksamhet 25 
procent

80 % nöjda eller mycket nöjda enligt elevenkät RT
80 % nöjda eller mycket nöjda enligt vårdnadshavarenkät RT

Andel examina V 88 procent av de studerande på YH tog 
examen 2016. Endast utbildningar med 
mer än 200 YH poäng ges möjlighet till 
examen. Två utb ej avslutade.

Andel yrkesutbildningar per invånare V Sju yrkesutbildningar för vuxna per  ca 
14000 inv. 208 platser vid 
yrkeshögskolan och 25 platser på 
yrkesvux i Båstad. Totalt 750 platser 
yrkesvux och vuxlärling i familjen 
helsingborg  genom samverkansavtal

Andel i arbete efter utbildning V Mäts sex månader efter avslutad utb. 
Förra årets resultat var att 98 procent 
hade arbete sex månader efter examen.

Genomströmmning SFI E 152 elever inskrivna.
Nivå SFI E 45 har gjort nationellt prov av dessa 

godkändes 36 (80 %)
Nämndsmål 2 Mätmetod Mått Prog-

nos
Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av Sveriges 
10 bästa kommuner 

En av Sveriges 10 bästa  ÄO-kommuner enligt öppna 
jämförelser 

RT Båstads Kommun är 100:e bästa 
äldreomsorgskommun

inom vård och omsorg Andel nöjda brukare i hemvården RT Enligt socialstyrelsens 
brukarundersökning har Båstad 93 % 
andel nöjda brukare i hemtjänsten (93 % 
2014)

Andel nöjda brukare i särskilt boende RT Enligt socialstyrelsens 
brukarundersökning har Båstad 83 % 
andel nöjda brukare i särskilt boende (81 
% 2014)

Andel brukare nöjda med inflytandet i hemvården RT Inflytande och tillräckligt med tid tycker  
55 % av brukarna

Andel personer med hemvård som varit delaktiga i 
genomförandeplanering

RT Alla (100 %) vård- och omsorgstagare har 
möjlighet att vara delaktiga i 
genomförandeplanen

Andel tid hos brukare E Tillräckligt med tid tycker 82 % av vård- 
och omsorgstagarna i hemtjänsten( 80 % 
2014) gult och i särskilt boende  68 %  (67 
% 2014)rött
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Nämndsmål 3 Mätmetod Mått Prog-
nos

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av Sveriges 
50 bästa 

En av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s
INSIKT

RT Detta område har de senaste åren fått bra 
resultat. Det finns inget som indikerar 
motsatsen.

näringslivskommuner En av de 50 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs 
ranking kring

RT Detta område har de senaste åren fått 
dåliga resultat. Det finns inget som 
indikerar motsatsen.

företagarnas uppfattning om kommunens service till 
företagen
En av de 50 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs 
ranking kring

RT Med satsningar på en bättre 
näringslivsservice inom kommunen är 
förhoppningen att resultaten ska stiga 
markant. Dock kan det vara för tidigt i 
denna mätning att se resultat.

företagarnas uppfattning om kommunens tillämpning av 
lagar och regler

Detta område brukar få låga resultat. Det 
finns inga indikationer på någon 
förändring.

Antal nystartade företag efter tre år med anställda V Detta område brukar få mycket bra 
resultat, det finns inga indikationer på 
någon förändring

Antal lagvunna detaljplaner som möjliggör etableringar 
inom handel, besök eller tjänstesektorn

V 2016 kommer förhållandevis få 
detaljeplaner för verksamhet att vinna 
laga kraft.

Nämndsmål 4 Mätmetod Mått Prog-
nos

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av Sveriges 
10 bästa miljökommuner

En av Sveriges 10 bästa miljökommuner enligt 
Miljöaktuellts ranking

RT Båstads kommun kommer på plats 46 
2016, vilket är en klar förbättring mot 
föregående år. Vi är en bit från målet men 
närmar oss med stora steg.

30 procent av kommunens livsmedel ska vara miljömärkta V

Båstads kommun ska minska mängden hushållsavfall V Avfallet minskar inom NSR -kommunerna, 
dock är det långt kvart till målet.

Kommuen ska öka andelen elbilar i verksamheten V Under året kommer det troligen inte att 
bli fler elbilar.

Båstads kommun ska öka mängden sol och 
vindkraftsanläggningar

RT Under året kommer det troligen inte att 
bli fler sol- eller vinkraftsanläggningar i 
kommunal regi ellerpå kommunala 
fastigheter.

Nämndsmål 5 Mätmetod Mått Prog-
nos

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av Sveriges 
10 bästa kommun inom 
trygghet och folkhälsa

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 tryggaste 
och säkraste kommuner enligt SKL:s öppna jämförelser

RT Båstad kommer troligen inte att nå upp till 
detta mål.  Området har ingen prioritet i 
budget. Årets resultat presenteras i 
december 2016. Förra året placerade sig 
Båstad på 135:e plats i mätningen. 

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa 
kommuner i fråga om folkhälsa enligt SKL:s öppna 
jämförelser (vart fjärde år)

RT Båstad kommer troligen inte att nå upp till 
detta mål.  Området har ingen prioritet i 
budget. Från 2016 arbetar inte Båstads 
kommun aktivt med folkhälsa. 

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa 
kommuner i i Regions Skånes folkhälsoenkät barn-vuxna 
(vart fjärde år)

RT Båstad kommer troligen inte att nå upp till 
detta mål. Från 2016 arbetar inte Båstads 
kommun aktivt med folkhälsa. 

Medborgarnas upplevelse kring inflytande över 
kommunens verksamheter ska öka

RT Troligen nås inte detta mål. Inga större 
insatser har skett inom detta område 
under året.

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa 
kommuner på webbinformation

RT Med ambition att nå målet är vi i full färd 
med att bygga en helt ny och responsiv 
webbplats.

Nämndsmål 6 Mätmetod Mått Prog-
nos

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun ska främja 
allas möjligheter till 
kulturupplevelser året runt

Medborgarnas upplevelser kring möjligheter till ett 
varierat kulturutbud

x Inom såväl kultur-, bibliotek- och 
integrationsverksamheten genomförs ett 
stort antal kulturevenemang under året
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Servicedeklarationer 2016

Kommunledningskontor Not

Kommunens webbplats ger information om kontaktuppgifter och kommunens service samt 
tillgång till e-tjänster.
Kommunen erbjuder stöd och vägledning i näringslivsfrågor rent allmänt och service i alla 
kommunala myndighetsfrågor och erbjuder i mer komplexa ärenden ett möte med rätt 
konstellation tjäntemän inom sju dagar.
Skrivelser från allmänheten skall besvaras skyndsamt 1)

Teknik och service Not

Vid mer än fyra timmars leveransavbrott ska abonnenten beredas möjlighet att hämta vatten 
från brandpost eller dricksvattentankar.
Vid planerade avstängningar av vattenleverans skall abonnenten meddelas minst 2 dagar före 
avbrott.
Avfallshämtning sker på utsatt dag. 2)
Skötsel av kommunens offentliga ytor såsom park, gata, torg och stränder sker enligt 
kommunens skötselplaner.
På kommunens webbplats publiceras aktuell och lättbegriplig information om hur kommunen 
enligt gällande skötselplaner ska sköta de offentliga ytorna.
Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år.
Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år.
Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla.
Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder en drogfri miljö.

Markerade vandringsleder och motionsslingor är framkomliga.
Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkra att vistas i.

Samhällsbyggnad Not

Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att 
ansökan inkommit. Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan 
ska kompletteras.

3)

Planbesked ges inom fyra månader från det att ansökan är komplett.
I enkla och väl förberedda ärenden tas bygglovsbeslut samma dag som ansökan inkommer. 4)

Beslut om bygglov fattas inom tio arbetsdagar om ansökan är komplett och följer gällande 
detaljplan, regler och lagar.
Beslut i övriga bygglovsärenden, t.ex. ansökan utanför detaljplanelagt område eller ansökan som 
avviker mot gällande detaljplan, fattas senast inom tio veckor förutsatt att ansökan är komplett.

5)

Samhällsskydd Not

Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att 
ansökan inkommit. Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan 
skall kompletteras. Kunden ska få återkoppling inom tio arbetsdagar efter inspektion.

6)

Beslut i inkommande ärenden fattas senast inom sex veckor, förutsatt att ansökan är komplett. 7)

Inom tio dagar efter en insats mot brand i byggnad skall räddningstjänsten ta kontakt med den 
drabbade i syfte att ge råd och stöd samt att följa upp räddningstjänstinsatsen.

Servicedeklarationerna är en del i kommunens systematiska kvalitetsarbete som följs upp och prövas 
varje år. Varje verksamhetsområde kontrollerar sina respektive servicedeklarationer. Finns det ingen 
avvikelse så ska den gröna färgen kvarstå. Har det upptått någon avvikelse ska cirkelns färg bytas till röd 
och en not ska skrivas.
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Barn och skola Not

Alla föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år erbjuds föräldrautbildning
Barnomsorg ska erbjudas i kommunens samtliga sex tätorter.
Placeringsbeslut om barnomsorg meddelas två månader före inskolningens början
Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla ämnen. 8)

Bildning och arbete Not

Alla vuxna i yrkesverksam ålder som saknar godkänt gymnasiebetyg i svenska, engelska och 
matematik ges möjlighet att studera bl.a. dessa ämnen på Akademi Båstad.

Kommuninvånare som står till arbetsmarknadens förfogande och saknar inkomst och statliga 
stödinsatser, skrivs in på arbetsmarknadsenheten och ges inom tre månader sysselsättning och 
sådant stöd så att de får fotfäste på arbetsmarknaden alternativt kan påbörja studier.

På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på Individ och familjeenheten och kontakt 
med en handläggare på Individ och Familj senast följande arbetsdag.
Bibliotek finns i alla sex tätorterna.
Kommunens huvudbibliotek är öppet alla vardagar, med kvällsöppet minst en dag per vecka och 
öppet minst fyra timmar på helgen.
Kulturupplevelser för allmänheten varje dag året runt.
Inom biblioteken ska det genomföras minst tio barnaktiviteter per år.

Vård och omsorg Not

Det finns äldreombud eller motsvarande för rådgivning, personlig kontakt och eventuellt 
hembesök.
Kontaktman ska utses och genomförandeplan upprättas inom fem dagar efter mottaget 
uppdrag.
På vård- och omsorgsboende erbjuds det i samverkan med kulturavdelningen gemensamma 
aktiviteter och kulturupplevelser vid fyra tillfällen per vecka, varav en ska vara på helg.

Alla som har hemsjukvård ska erbjudas att registrera sig i det nationella kvalitetsregistret Senior 
Alert.
Personligt besök ska göras inom 30 minuter efter larm om svar inte fås på trygghetslarmet.

Det ska finnas två alternativa maträtter vid huvudmålet.
Beslutade insatser ska utföras inom angiven tid. Våra kunder ska veta när vi kommer och få 
besked om när vi inte kommer.
Åtgärder till följd av avvikelser och klagomål ska påbörjas inom fem arbetsdagar.

Avvikelser
1) Kontrollmoment ingår i intern kontroll och det förekommer enstaka ärenden som inte 
besvarats skyndsamt. Merparten av granskade skrivelse är dock besvarade skyndsamt.

2) NSR har handlat upp ny renhållningsentreprenör som har inkörningsproblem.
3) I enstaka ärenden klaras inte detta.
4) Stryk denna punkt, eftersom bygglov inte har sådana rutiner att beslut kan lämnas samma dag.

5) I enstaka ärenden klaras inte detta.
6) I enstaka ärenden klaras inte återkoppling efter inspektion 10 dagar.
7) I enstaka ärenden klaras inte detta, i vissa fall med anledning av personalskifte och 
omfördelning av arbetsområden.
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8) Om förskolan.För att uppfylla denna servicedelkaration krävs att de allra yngste barnen (1-5 
år) i förskolan får en bra start i livet. Förskolans verksamhet är det första steget i det livslånga 
lärandet och utifrån det perspektivet måste förutsättningarna vara goda gör att barnen så 
småningpm ska nå målen i grundskolan. Med längre vistelsetider för barnen och en stor andel 
små barn måste barnens trygghet prioriteras. Det innebär att pedagogernas til för planering och 
uppföljning samt kompetensutveckling måste minskas. I längden ger detta barnen sämre 
förutsättningar för utveckling och lärande. Även svårigheterna att rekrytera och behålla 
legitimerade förskollärare är en viktig faktor och här har arbetsvillkor, kollegor och lön en 
avgörande betydelse. 

Om grundskolan. Alla elever får inte de förutsättningar som behövs på grund av ekonomiska 
resurser för tilläggsbelopp och svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens och 
legitimation där det krävs. Som exempel kan nämnas svårigheterna att rekrytera 
studiehandledare på modersmål, lärare för modersmålsundervisning och lärare med 
specialpedagogisk kompetens. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 
anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Skolan har ett kompensatorisk 
uppdrag och ska genom utbildningen medverka till att alla kan delta i samhälls- och arbetslivet 
och därmed undvika att hamna utanför samhället där försörjningsstöd blir enda möjligheten. 
Undervisningen och elevhälsans verksamhet har utformats så att eleverna i så stor utsträckning 
får det stöd de behöver, för att utifrån sina förutsättningar ges möjlighet till måluppfyllelse i alla 
ämnen. Verkligheten är i dagsläget ändå att alla elever inte når målen i alla ämnen. Orsakerna 
kan vara flera: Autism, ADHD, hörsel, syn, svåra språkstörningar och andra 
funktionsnedsättningar samt nyanlända elever med bristfällig skolgång. Här är IT-stödet av stor 
betydelse för lärandet och måluppfyllelsen. Elever i behov av studiehandledning på modersmål 
får inte detta i tillräcklig omfattning. Konklusionen är att verksamheten inte kan uppfylla 
servicedeklarationen i dagsläget men kan göra det i framtiden med tillräckliga resurser. 
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Resultaträkning

Kommun
2016-08 2015-08 2016 2016 2015 2016-08 2015-08 2016 2015

(mkr) Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Utfall Utfall Prognos Bokslut
Verksamhetens intäkter 169,7 132,6 222,9 228,7 224,9 200,4 169,7 274,2 275,9
Verksamhetens kostnader -586,5 -539,3 -859,7 -878,3 -844,8 -597,4 -558,3 -892,6 -873,1
Avskrivningar -33,5 -30,7 -56,5 -53,9 -53,1 -43,1 -40,3 -68,8 -65,6
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER -450,2 -437,4 -693,3 -703,6 -672,9 -440,0 -429,0 -687,2 -662,8
Skatteintäkter 417,7 404,8 630,2 625,1 607,1 417,7 404,8 625,1 607,1
Generella statsbidrag och utjämning 54,0 48,8 80,3 83,5 74,4 54,0 48,8 83,5 74,4
Finansiella intäkter 2,3 1,1 1,7 2,1 1,4 1,5 0,4 1,0 0,4
Finansiella kostnader -1,7 -2,6 -4,7 -2,5 -3,4 -8,2 -10,3 -12,6 -14,9

RESULTAT FÖRE
EXTRAORDINÄRA POSTER 22,1 14,8 14,2 4,6 6,7 25,0 14,8 9,8 4,1
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 -0,6 -1,5
Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bokslutsdisposition 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
ÅRETS RESULTAT 22,1 14,8 14,2 4,6 6,7 24,5 14,8 9,3 3,4

Kommunkoncern
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Balansräkning

(mkr) 2016-08 2015 2016-08 2015
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 727,8 696,1 1 208,3 1 182,3
   Maskiner och inventarier 72,2 73,2 79,8 80,4
   Övriga materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 67,2 15,0
Finansiella anläggningstillgångar 33,2 33,5 32,6 33,9
Summa anläggningstillgångar 833,2 802,8 1 387,9 1 311,6
Bidrag till statlig infrastruktur 60,2 62,0 60,2 62,0
Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsfastigheter 23,1 22,4 23,4 22,7
Kortfristiga fordringar 111,2 85,6 116,0 89,2
Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassa, bank 15,8 20,3 27,5 40,0
Summa omsättningstillgångar 150,2 128,4 166,9 151,8
SUMMA TILLGÅNGAR 1 043,6 993,2 1 615,0 1 525,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat 22,1 6,7 24,5 3,4
Pensionsreserv 83,8 78,0 83,8 78,0
Övrigt eget kapital 370,6 369,7 451,4 453,8
Summa eget kapital                          476,5 454,4 559,7 535,2
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 7,6 7,6 7,6 7,6
Avsättningar för latent skatt 1,8 1,8 8,4 8,4
Avsättningar för bidrag till statlig infrastruktur 18,7 18,3 18,7 18,3
Summa avsättningar 28,2 27,7 34,7 34,3
Skulder
Långfristiga skulder 378,9 306,4 835,4 714,9
Kortfristiga skulder 160,0 204,7 185,3 241,2
Summa skulder 539,0 511,1 1 020,7 956,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 043,6 993,2 1 615,0 1 525,5

0,00000 0,0
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Inga Inga
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har tagits
upp bland skulderna eller avsättningarna 271,0 280,3 271,0 280,3
Övriga ansvarsförbindelser 455,3 455,3 27,0 27,0

Kommun Kommunkoncern
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Kassaflödesrapport

(mkr) 2016-08 2015 2016-08 2015
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 22,1 6,7 24,5 4,4
Justering för av- och nedskrivningar 33,5 53,1 43,1 65,6
Justering för upplösning av investeringsbidrag -1,2 -0,2 -1,2 -0,2
Justering för gjorda avsättningar 0,0 18,1 0,0 16,3
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 1,8 2,7 1,8 2,7
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -0,6 -0,8 -1,1 0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 55,6 79,5 67,1 88,8
Minskning/ökning kortfristiga fordringar -25,6 -21,1 -26,3 -20,0
Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter -0,7 0,0 -0,7 0,1
Minskning/ökning kortfristiga skulder -44,7 55,1 -56,4 62,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten -15,4 113,5 -16,4 131,6
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar -64,6 -119,0 -120,6 -138,4
Investeringsbidrag till anläggningstillgångar 0,9 31,4 0,9 31,4
Anslutningsavgifter VA 1,4 10,8 1,4 10,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1,0 1,0 1,0 3,5
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 -6,2 0,0 -6,2
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -61,3 -82,0 -117,3 -98,9
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 80,0 30,0 128,0 30,0
Amotering av skuld -8,5 -11,2 -8,5 -11,2
Ökning av långfristiga fodringar 0,0 -14,8 0,0 -14,8
Minskning av långfristiga fordringar 0,2 0,3 1,2 0,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 71,7 4,3 120,8 4,3
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,4 -33,8 0,4 -33,8
Kassaflöde från utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,4 -33,8 0,4 -33,8
Årets kassaflöde -4,5 2,0 -12,5 3,3
Likvida medel vid periodens början 20,3 18,1 40,0 36,5
Likvida medel vid periodens slut 15,8 20,3 27,5 40,0

Kommunen Kommunkoncernen
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(tkr) Budget Prognos Avvikelse
Kommunfullmäktige -2 382 -1 982 400
Skolpeng, barnomsorg/grundskola -161 802 -162 352 -550
Skolpeng, gymnasium -40 990 -39 750 1 240
Hemvårdspeng -50 679 -46 779 3 900
Boendepeng -55 908 -58 308 -2 400
Kommunstyrelsen -144 319 -144 794 -475
- varav kommunstyrelse -2 003 -2 903 -900
- varav kommunledningskontor -49 507 -50 232 -725
- varav teknik & service -49 120 -50 520 -1 400
- varav samhällsbyggnad -2 838 -2 838 0
- varav bildning & arbete -40 850 -38 300 2 550
Myndighetsnämnd -3 326 -3 026 300
- varav myndighetsnämnd -404 -404 0
- varav samhällsbyggnad -2 673 -2 373 300
- varav teknik & service -249 -249 0
Utbildningsnämnd -109 534 -116 380 -6 846
- varav utbildningsnämnd -381 -456 -75
- varav barn & skola ram -77 669 -75 599 2 070
- varav barn & skola resultatenheter 0 700 700
- varav bildning & arbete ram -31 484 -41 025 -9 541
- varav bildning & arbete resultatenheter 0 0 0
Vård- och omsorgsnämnd -103 858 -110 858 -7 000
- varav vård- och omsorgsnämnd -381 -381 0
- varav vård & omsorg -103 477 -110 477 -7 000
Valnämnd -111 -5 106
Överförmyndare -691 -1 451 -760
Kommunrevision -840 -840 0
Summa verksamheter -674 439 -686 524 -12 085
Finansförvaltning 688 640 691 140 2 500
SUMMA 14 200 4 615 -9 585
VA 0 0 0
TOTALT 14 200 4 615 -9 585

Driftredovisning
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Investeringsredovisning, specifikation per projekt (tkr)
Redovisat Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse

mot budget
Kod Projekt Jan-aug 2016 2016 2016

KOMMUNLEDNINGSKONTOR
1001 Möbler och teknisk utru -16 -50 -50 0
1002 Kundcenter -107 -500 -500 0
1003 E-arkiv 0 0 0 0
1700 Inventarier (VO) -285 -398 -398 0
1405 Inventarier (SS) 0 -64 -64 0
1601 Inventarier, arbetsmiljö -41 -40 -41 -1
1611 Inventarier, arbetsmiljö 0 -100 -100 0
1618 Lärararbetsplatser -182 -176 -182 -6
1484 Inventarier bibliotek 0 -20 -20 0
1629 Inventarier vuxenutbild 0 -10 -10 0
1636 Individ och familj, barn/ 0 -20 -20 0
1640 Inventarier arbetsmark -4 -40 -40 0
1009 Kommungemensamt do 0 -26 -26 0
1012 Läsplattor och 

mjukvara till 
ungdomsråd

0 -30 -30 0

1014 Arkiv 0 -83 -83 0
1004 Webb/E-tjänster -32 -200 -200 0 Projektet drar igång med full kraft under hösten
1050 IT-utrustning -13 0 -13 -13
1051 Serverplattform -630 -600 -630 -30
1052 IP-Telefoni -16 -25 -35 -10 Hänvisning från Groupwise ska genomföras
1053 Ombyggnad/vidarutby

ggnad av nät 
-432 -200 -450 -250 Ökade kostnader då en stor utbyggnaden av nätet sker för att 

leva upp till skolans krav 
1054 Pc -1 305 -1 000 -1 400 -400 Stort uppdämt behov av att byta till nyare datorer
1058 Pc programvaror -340 -200 -340 -140

Större delen av kostnaden ska ha varit konterad på 1068 & 1069
1059 Automatisering av 

användarkonton och 
processer

-87 -100 -100 0

1060 Verksamhetsstödssyst
em 

-42 -200 -50 150 Något mindre än budget då vi inte hinner att utveckla i den 
önskade takten.

1061 Singel sign on (SSO) 0 -50 -50 0
1062 It-säkerhet -51 0 -51 -51 Ingen budget för IT-säkerhet
1066 E-handel -200 -156 -200 -44 Något mer än budgeterat
1068 Uppgradering av 

operativsystem
0 -100 -100 0

Program inköp är konterad på 1058
1069 Uppgradering av office 

programvaran
-657 -1 000 -657 343

Program inköp är delvis konterad på 1058
SUMMA 
KOMMUNLEDNINGSK
ONTOR

-4 440 -5 388 -5 840 -452

TEKNIK & SERVICE
Skattefinansierad 
verksamhet

Måltid
1920 Ram Måltid -374 -400 -400 0

Gata
3000 Ram Gata 0 -500 -520 -20 Tennisvägen (se proj 3929)
3004 Stationsmiljö Förslöv, B -2 -1 750 -1 750 0
3008 Trafiksäkerhetsprogram -1 0 -1 -1
3009 Trygghetsåtg gångt Lyc -1 0 -1 -1
3310 GC-vägar -1 -500 -400 100 GC-passage järnvägsbank Förslöv. Se proj 3913
3311 GC-väg Kustvägen (Kar -1 331 -1 500 -1 500 0 Erhåller statsbidrag 1000tkr
3904 Utbyte armaturer gatub -616 -500 -620 -120
3905 Mätbar gatubelysning -1 -100 -1 99 Utförs ej 2016
3030 Reinvestering asfaltsbe 0 -3 000 -3 700 -700 Se underprojekt nedan
3031 Strandgatan -566 0 0 0 Underprojekt till Reinvestering avsfaltsbeläggning
3032 Hallvägen -347 0 0 0 Underprojekt till Reinvestering avsfaltsbeläggning
3033 Skogsvägen -1 0 0 0 Underprojekt till Reinvestering avsfaltsbeläggning
3034 Killebacken -223 0 0 0 Underprojekt till Reinvestering avsfaltsbeläggning
3035 Kullgatan -257 0 0 0 Underprojekt till Reinvestering avsfaltsbeläggning
3036 Ordensgatan -267 0 0 0 Underprojekt till Reinvestering avsfaltsbeläggning
3037 Jungmansgatan -1 0 0 0 Underprojekt till Reinvestering avsfaltsbeläggning
3038 Dalhemsvägen -359 0 0 0 Underprojekt till Reinvestering avsfaltsbeläggning
3039 Ranviksvägen -472 0 0 0 Underprojekt till Reinvestering avsfaltsbeläggning
3040 Trädgårdsvägen -799 0 0 0 Underprojekt till Reinvestering avsfaltsbeläggning
3041 Majvägen -3 0 0 0 Underprojekt till Reinvestering avsfaltsbeläggning
3042 Torpvägen -217 0 0 0 Underprojekt till Reinvestering avsfaltsbeläggning
3043 Bergsvägen -73 0 0 0 Underprojekt till Reinvestering avsfaltsbeläggning
3929 Tennisvägen -508 0 0 0 Underprojekt till Ram gata 
2031 Färdigställande av explo 0 -300 -300 0
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Redovisat Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse
mot budget

Kod Projekt Jan-aug 2016 2016 2016

Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning)
3003 Kattegattsleden 0 0 0 0 Intäkt från privat exploatör balanserar upp kostnad
3005 Pågatågsstation Förslöv 0 -7 000 -7 000 0
3006 Stationsmiljö Förslöv, V 0 -2 350 -2 350 0
3913     Cykelväg Vistorpsvägen -10 0 0 0 Underprojekt till proj 3310 GC-vägar
3917     Köpmansgatan upprust -7 0 0 0 Underprojekt till proj 3000 Ram gata

Summa Gata (medfin. s -16 -9 350 -9 350 0

Park
4900 Ram Park/lekplats/stra -177 -600 -700 -100 Se underprojekt nedan
4906 Utbyte träd o belysning -11 0 -11 -11 Underprojekt till 4900 Ram park
4913 Renovering offentliga to -101 -100 -180 -80 Dyrare pga oförutsedda VS-arbeten
4915 Klimatsäkring utredning -8 -300 -300 0 Utredning beräknas påbörjas under hösten
4918 Tillgänglighetsanpassni 0 -600 -600 0
4922 Upprustning lekplatser -4 -600 -400 200
4925 Pollare -443 0 0 0 Underprojekt till 4900 Ram park
4926 Trädinventering -74 0 0 0 Underprojekt till 4900 Ram park
4941 Lejontrappan -1 -50 -50 0

Fritid
1460 Ram fritidsanläggningar -289 -300 -400 -100 Merkostnad pga arbeten vid Örebäcksvallen
1492 Allvädersanläggning Ör -537 -4 300 -4 300 0
1496 Tillbyggnad brygga Tore -1 0 -1 -1

Hamn
1950 Ram hamnverksamhet ( -928 -1 627 -1 327 300 Vissa arbeten hinns inte med pga resursbrist

Övrigt
1461 Utbyte fordon 0 -1 500 -1 500 0
4916 Åtgärder, förhindra öve -34 -1 113 -113 1 000 Försening pga att Båstads kommun äger ej mark
4951 Återströmningsskydd b -31 0 -31 -31 Eventuellt driftskostnad

Fastighetsservice
7000 Ram Fastighetsservice -84 -1 000 -1 000 0 Se nedan underprojekt
7004 ÖK förskola ny 5 avdeln -118 0 0 0 Underprojekt till proj 7000 Ram fastighet
7005 ÖK skola värme o vent -10 954 0 0 0 Fördelas från proj 7009. Intäkt från Boverket.
7009 Energieffektivisering, v -532 -8 500 -10 000 -1 500 Se proj 7705.

7011 Ombyggnad i A-huset, S -350 0 0 0 Underprojekt till proj 7000 Ram fastighet.
7014 Datanät, kablage, överv -93 -200 -150 50
7018 Skogsbyns förskola -578 -2 000 -1 500 500 Enbart projektering under 2016
7019 Ombyggn Förslöv skola -9 0 0 0 Underprojekt till proj 7000 Ram fastighet.
7020 Oförutsedda fastighets -578 -2 000 -1 700 300 Ombyggnation av Bjäredalen resp bibliotek Förslöv
7030 Reinvestering fastighet -10 -8 000 -8 000 0 Hanteras via BåstadHem. Se nedan underprojekt
7033 Takbyte A-hus Strandän -2 802 0 0 0 Underprojekt till proj 7030 reinvestering
7038 Armatur IH Strandäng -219 0 0 0 Underprojekt till proj 7030 reinvestering
7080 Utemiljö och lekredskap -283 -500 -800 -300 Överskidande pga utemiljö på Skogsbyns moduler

T&S Summa (Skattefinan -25 670 -41 840 -42 256 -416
T&S Summa (Skattefinan -16 -9 350 -9 350 0

TEKNIK & SERVICE
Taxefinansierad 
verksamhet

Reinvesteringar
6950 Tennisvägen 10950 -106 -160 -125 35
6001 Ram 0 -500 -200 300
6047 Projektering 0 -200 -110 90
6048 Ängstorps RV -3 711 -3 711 -3 711 0
6992 Serviser -796 -900 -900 0
6951 Järnvägsgatan Grevie 1 -107 -150 -110 40
6970 Ventiler -182 -700 -700 0
6077 Brandposter -48 0 -600 -600
6073 Alvägen, Förslöv, 11180 -8 -20 -8 12
6079 Relining avlopp Båstad 0 -200 -200 0
6201 Sigurdsvägen -971 -1 100 -1 100 0
6994 Avloppsrening -565 -4 200 -2 730 1 470
6993 Dricksvattenproduktion -559 -1 465 -1 715 -250

Landsbygdsinvesteringar
6033 Förslöv/Vadebäck, vatt 0 -200 -200 0
6049 Öllövsstrand, vatten+sp 0 -2078 0 2 078

1 2016: Östra Karups skola
2017: Post och Polis, Backabyns förskola, Ängsbyn samt Centralförrådet
2018: Projektering samt arbeten på Brandstation Båstad och Förslöv
(2019: Arbeten på Päronbyn, Malens förskola, Äppelbyn, Vitsippan samt Lyan)
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Redovisat Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse
mot budget

Kod Projekt Jan-aug 2016 2016 2016

Nyinvesteringar
6004 Ängstorp, nytt reningsv -374 -2 500 -840 1 660
6006 Ledning till Ängstorp -768 -6 000 -2 770 3 230 Bara projektering 2016
6007 Driftövervakning Drick -36 -500 -250 250
6028 Reningsverket, Utredni 0 -150 -150 0
6030 Pumpstationer, utredni 0 -150 -150 0
6009 Serviser, vatten -459 -300 -1 200 -900 Fler serviser byggts än planerat, ger intäkter
6009 Serviser, spill -748 -225 -900 -675
6009 Serviser Dagvatten -163 -225 -900 -675
6012 Mätning V+S+D -35 -50 -50 0
6014 Åtgärder enl. sanerings 0 -370 0 370
6014 Åtgärder enl. sanerings 0 -200 -120 80
6014 Åtgärder enl. sanerings 0 200 0 -200
6015 Skalskydd -200 -1 100 -500 600
6017 Mätning S 0 -250 -200 50
6019 Mätning D 0 -100 -50 50
6041 Säkerhetsbarriär (UV-lj -243 -300 -300 0
6042 Vattendomar 0 -100 0 100
6043 Skyddsområde/Föreskr -76 -100 -100 0
6074 Reservkraft mobil, gene -208 -250 -250 0
6075 Samlingskammare, Eski -113 -1 000 -1 000 0
6076 Tryckspill Norrviken P1 -28 -800 -800 0
6212 Ekvägen, Förslöv, dagva -115 -1 100 -1 100 0

Skottorp (Båstad insats -202 0 -202 -202 Budget först 2017

Exploatering VA
5004 Heden exploatering -287 -8 500 -8 500 0
5005 Östra Karup 6:7 exploa -7 322 -6 196 -7 500 -1 304 Tilkommande arbeten
5007 Förslöv verks. Omr. Va -1 554 -4 828 -4 800 28
5009 Förslöv Väst 105 Va 0 -2 000 0 2 000 Inga arbeten 2016
5021 Exploatering Åstad Bas -193 -10 594 -500 10 094 Vissa arbeten senarelagda
5022 Exploatering Åstad v-om 0 -2 300 -2 300 0 Vissa arbeten senarelagda
5023 Banvaktarstugan Va 0 -200 -200 0
5025 Hasselbacken nedre -15 0 -20 -20
5027 Exploatering Trollbäcke -22 -3 000 -3 000 0

T&S Summa (Taxefinans -20 215 -68 772 -51 061 17 711

Anslutningsavgifter
5211 Anslutningsavgifter Öst 0 1 552 0 -1 552 Inga tomter sålda, detaljplan ej färdig
5213 Anslutningsavgifter Hed 0 2 985 0 -2 985 Färdigt först 2017
5214 Anslutningsavgifter För 0 2 500 2 500 0
5202 Övriga anslutningsavgif 1 364 1 500 1 500 0

Summa Anslutningsavg 1 364 8 537 4 000 -4 537

TEKNIK & SERVICE
Exploateringsområden 
(Ej VA)

8005 Östra Karup 6:7 (Etapp 1)
Kostnader 
Skattefinansierade investeringar inom Östra Karup-projekt

3909 Belysning -3 0 0 0
5501 Belysning -924 -1 864 -1 864 0
5301 Gator (ägs av kommune -2 219 -4 000 -3 000 1 000 Lägre kostnader än budget
5401 Grönområden/park (ägs -3 462 -7 000 -4 200 2 800 Lägre kostnader än budget

Summa skattefin. investe -6 607 -12 864 -9 064 3 800

Medfinansieringar statlig infrastruktur "Östra Karup"
5381 Kostnader Cirkulations 424 0 424 424 Intäkt från exploatörer

Summa Medfin. statlig in 424 0 424 424

Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup"
8005 Tomtförsäljning -30 500 -30 -530 Inga tomter sålda

Summa Övrig exploateri -30 500 -30 -530

8015 Heden, Hemmeslöv 10:10
8015 Kostnader -25 0 -25 -25

Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmeslöv
5507 Belysning Heden Hemm -91 0 -91 -91
5307 Vägar -582 -9 324 -9 324 0
5407 Grönområden/park (ägs -37 -1 000 -1 000 0

Summa Skattefin. investe -711 -10 324 -10 415 -91
8015 Tomtförsäljning 0 12 000 0 -12 000 Området blir klart först 2017

8010 Förslöv 2:4
8010 Kostnader -128 0 -128 -128

Skattefinansierade investeringar inom Förslöv 2:4
Vägar
Grönområden/park (ägs av kommunen)
Summa Skattefin. investe 0 0 0 0

8010 Tomtförsäljning 0 0 0 0
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Redovisat Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse
mot budget

Kod Projekt Jan-aug 2016 2016 2016

8151 Förslöv Väster, verks. Omr. (Vistorp industriområde)
8151 Kostnader -153 0 0 0 tillhör 5306

Skattefinansierade investeringar Vistorp industriområde
5306 Vägar -1 730 -3 041 -3 041 0
5309 Vägar (investeringsbidrag 0 3 300 3 300 0
5506 Belysning -150 0 0 0

Summa Skattefin. Invest -1 880 259 259 0
8151 Intäkter

8014 Förslöv Väst 105
Skattefinansierade investeringar inom "Förslöv Väst 105"
Vägar
Belysning
Summa Skattefin. investe 0 0 0 0

Övrig exploateringsverksamhet "Förslöv Väst 105"
8014 Kostnader -10 0 -10 -10
8014 Markinköp
8014 Intäkter

Summa övrig exploaterin -10 0 -10 -10

8001 Åstad
Skattefinansierade investeringar inom Åstad-projekt

3101 Stationstorget 0 0 0 0
3103 P-Plats vid stationen 0 0 0 0
3103 P-Plats vid stationen (inv 0 0 0 0
3119 Kollektivtrafikanläggning 102 -4 000 -4 000 0
3119 Kollektivtrafikanläggning 0 500 500 0
4921 Konstnärlig utsmyckning -78 -797 -797 0
3105 Mellanvägen/Karupsväge -22 -1 000 -1 000 0
4927 Stränder vid sjö 0 -1 500 -1 500 0

Stationstorget inom planområde Tuvelyckan 0
8050 Oförutsett projektet helh 0 -3 000 -3 000 0

Summa skattefin. investe 3 -9 797 -9 797 0

Medfinansieringar statlig infrastruktur "Åstad"
3107 Inre Kustvägen (2,5 mkr 0 -263 -263 0
3117 Ny GC-tunnel (vid nya sta 0 -1 840 -1 840 0
3117 Ny GC-tunnel (vid nya sta 0 9 584 9 584 0
3119 Kollektivtrafikanläggning 0 -4 210 -4 210 0
3119 Kollektivtrafikanläggning 0 0 0
3119 Bullerskydd järnväg (Traf 0 0 0
8051 Oförutsett projektet helh 0 -3 000 -3 000 0

Summa Medfin. statlig in 0 271 271 0

Övrig exploateringsverksamhet "Åstad"
8961 Flytt Gasledning och elled -600 -600 -600 0
8963 Fastighetsbildning 0 -200 -200 0
8001 Projektledning 1 986 0 1 986 1 986
8967 Markförvärv Trafikverket 0 -1 800 -1 800 0
8052 Oförutsett projektet helh 0 -2 000 -2 000 0

Summa Övrig exploateri 1 386 -4 600 -2 614 1 986
8960 Intäkter tomtförsäljning Å -77 2 808 500 -2 308

8000 TOREKOV 98:50
8007 Kostnader -28 0 -100 -100 Tvist

8007 Ny station Förslöv detaljplan
8007 Kostnader -3 0 -5 -5

8012 Hemmeslöv 6:2
8012 Kostnader -30 0 -40 -40

8023 Killeröd 11:12
8023 Kostnader 1 455 0 1 455 1 455 Markförsäljning

8024 Exp Eskilstorp 6:3
8024 Kostnader -8 0 -10 -10

8025 Exp Hemmeslöv 8:2
8025 Kostnader -26 0 -30 -30

8027 Trollbäcken
8027 Kostnader 2 753 0 2 269 2 269
5327 Väg, GC-Väg och Parkerin 0 0 -1 444 -1 444
5427 Park 0 0 -481 -481
5527 Belysning 0 0 -344 -344

8100 Strategiska markinköp (markförsörjning)
8101 Markförvarv tunnelbygge -6 159 -6 200 -6 200 0
8102 Övriga markinköp -96 -4 000 -4 000 0

8099 Ospec exploateringar
8099 Kostnader 0 -3 000 -1 000 2 000 Inga "större" ospec exploateringar vänats göras
8099 Intäkter 260 2 500 260 -2 240

T&S Summa (Exploaterin -15 450 -42 926 -41 486 1 440
T&S Summa (Exploaterin 424 271 695 424
T&S Summa (Exploaterin 5 334 10 208 492 -9 716
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Redovisat Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse
mot budget

Kod Projekt Jan-aug 2016 2016 2016

SAMHÄLLSBYGGNAD
1422 Kartstöd i samband med 0 -100 -100 0
1425 e-arkiv för bygglovhand 0 -150 -50 100 Billigare än förväntat
1427 Kvalitéetssäkring av be 0 -50 0 50 Bortpriotiterat
1428 Digital bygglovhanterin 0 -50 -50 0
1438 Mätutrustning (ny total -284 -352 -352 0

SUMMA SAMHÄLLSBYG -284 -702 -552 150

RÄDDNINGSTJÄNST
1401 Brandmaterial 0 -68 -68 0
1403 Kameraövervakning ÖK 0 68 68 0
1406 Räddningsfordon 0 -450 -450 0
1406 Räddningsfordon Bidra 0 0 0 0
1408 Skyddsutrustning -25 -65 -65 0
1409 Kommunikationsutrust -40 0 -40 -40 Fördelas på proj 1412
1412 Räddningsutrustning -38 -191 -191 0
1413 Passagesystem/skyddså 0 -100 0 100
1414 Personlarm 0 -240 -240 0

SUMMA RÄDDNINGSTJÄ -103 -1 046 -986 60

BARN & SKOLA
1600 Instrument Kulturskola -27 -100 -100 0
1602 Pedagogisk utrustning, -91 -300 -300 0
1606 IKT-plan -1 447 -1 500 -1 500 0
1607 Pedagogisk utrustning, -253 -500 -500 0
1610 Stöd och utveckling -13 -50 -70 -20
1612 Datorer förskola, grund -937 -1 300 -1 300 0
1621 Barn och elever i behov -45 -250 -230 20
1624 Kursplanerelaterade, 8 -89 -500 -500 0

SUMMA BARN & SKOLA -2 902 -4 500 -4 500 0

BILDNING OCH ARBETE
1609 Individ och familj, barn 0 -50 -50 0
1619 Datorer vuxenutbildnin -178 -250 -250 0
1635 Socialstyrelsens metod 0 -77 -77 0
1641 Datorer bibliotek 0 -200 -188 12
1692 Datorer gymnasieskola -62 -50 -62 -12
1693 Bio Scala 0 -200 -200 0
1696 A-huset Arbetsmarknad -212 -200 -200 0

SUMMA BILDNING & AR -452 -1 027 -1 027 0

VÅRD & OMSORG
1702 Nyckelfri hemvård med 0 -1 000 0 1 000 Föra över budget till 2017 pga försenad upphandlingsprocess

1704 Trygghetstelefoner -333 -760 -450 310 Föra över resterande budget till 2017 pga att projektet sträcker 
sig över ett längre tidsperspektiv

1713 Arbetstekniska hjälpme -45 -215 -215 0
1718 Verksamhetssystem 0 -500 0 500 Föra över budget till 2017 pga försenad upphandlingsprocess

1719 E-Hälsa 0 -100 -100 0
SUMMA VÅRD & OMSO -378 -2 575 -765 1 810

TOTALT (inkl. exploate -64 152 -167 647 -156 636 11 011
varav:
Skattefinansierad inves -49 678 -100 004 -97 412 2 592
Medfinansiering statlig 407 -9 079 -8 655 424
Avgiftsfinansierad inve -20 215 -68 772 -51 061 17 711
Exploatering 5 334 10 208 492 -9 716

Summa Anslutningsavg 1 364 8 537 4 000 -4 537
Avgiftsfinansierad inve -18 852 -60 235 -47 061 13 174
Summa Exploateringsin 152 17 808 730 -17 078
Summa utgifter relater 1 119 -24 412 -14 640 9 772
Summa Inventarier -528 -918 -925 -7
 - varav inventarier 5 år -345 -628 -635 -7
 - varav inventarier 10 år -183 -290 -290 0
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Kommunfullmäktige – Kommunfullmäktige 
 
 
EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Kommunfullmäktige och beredningar -1 131 -2 382 -1982 400 

 

Verksamhet 
Under senare delen av våren beslutade kommun‐
fullmäktige bland annat om ett avtal om VA‐
samverkan mellan Båstad och Laholm. Fullmäk‐
tige beslutade även om ett inriktingsdokument 
för Båstads utveckling, att ge Båstadhem tillåtelse 
att bygga hyresrätter vid Trollbäcken samt att 
avveckla välbefinnanderådet.  

Demokratiberedningen arbetar med en översyn 
av arvodesreglementet samt med översyn av 
medborgarförslagsrätten. 

Ekonomiskt resultat 
Fullmäktige får ett överskott. Överskottet avser 
medel som är avsedda till tillfälliga beredningar. 
Under året beräknas enbart en tillfällig beredning 
tillsättas. 
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Kommunfullmäktige - Skolpeng 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Skolpeng, barnomsorg/grundskola -107 808 -161 802 -162 352 -550 

Skolpeng, gymnasium -23 929 -40 990 -39 750 1 240 

 
Ekonomiskt resultat 
Skolpeng för barnomsorg och grundskola 
Skolpeng barnomsorg/grundskola prognostise‐
rar totalt ett underskott om ‐550 tkr. Kostnader 
för köp av barnomsorg och skola (från egen och 
extern regi) prognostiseras överstiga budgeten 
med ‐1	000	tkr. Vid tillfället för delårsbokslutet 
prognostiseras det bli ca 28 fler barn och elever 
än vad det budgeterats med, vilket antalsmässigt 
avser en avvikelse på 1,1 procent. Budget 2016 
baseras på det antal som var folkbokförda i Bå‐
stads kommun september 2015. Sedan dess har 
nettoinflyttningen varit ca 21 barn, men ca 10 av 
dem går även på fritidshem. Intäkter för barnom‐

sorgsavgifter beräknas redovisa ett överskott om 
ca 450 tkr  

Skolpeng, gymnasium 
Skolpeng gymnasium prognostiserar ett över‐
skott om 1 240 tkr. Prognosen är än så länge 
oviss eftersom antagningen fortfarande pågår. 
Vid tillfället för delårsbokslutet prognostiseras 
antalet folkbokförda gymnasieelever bli i stort 
sett samma som budget. För de elever som valt 
att läsa på en kommunal gymnasieskola progno‐
stiseras snittpengen bli lägre än den budgeterade 
snittpengen vilket genererar det prognostiserade 
överskottet. 

 

Tabell:	Antal	folkbokförda	barn	och	elever	barnomsorg/grundskola	

 Budget Utfall Avvikelse 

Egen regi 2 204 2 241 37 

Fristående regi 323 316 -7 

Annan kommun 48 46 -2 

Summa 2 575 2 603 28 

 

 

Tabell:	Antal	folkbokförda	elever	och	snittpeng	gymnasium	

 Budget Utfall Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

 antal antal antal snittpeng, kr snittpeng, kr snittpeng kr 

Egen regi 146 147 1 76 044 69 704 6 430 

Fristående regi 84 98 14 124 873 129 252 -4 379 

Annan kommun 199 183 -16 104 280 97 072 7 208 

Summa 429 428 -1    
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Kommunfullmäktige – Hemvårds- och boendepeng 
 
 
EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Hemvårdspeng -30 964 -50 679 -46 779 3 900 

Boendepeng -38 555  -55 908 -58 308 -2 400 

 

 

Verksamhet 
Hemvårdspeng 
Beviljade hemvårdstimmar ligger för närvarande 
under den nivå som timmarna uppgick till under 
samma period 2015. I dagsläget överbeläggs 
kommunens platser för korttidsvård, vilket ska 
minimeras genom bland annat ett mottagnings‐
team. Detta kommer i sin tur att leda till fler antal 
hemvårdstimmar. 

Boendepeng 
Några av vård och omsorgsboendena har inte haft 
full beläggning under perioden, vilket till stor del 
beror på hanteringstiden för flytt efter att bru‐
kare har avlidit. Beläggningsgraden under januari 
till och med augusti för vård och omsorgsboende 
var 99 procent.	

Behovet av korttidplatser är stort och kommu‐
nens korttidsboende har därför varit överbe‐
lagda. Som tidigare nämnts arbetar förvaltningen 
med att minimera behovet av korttidsplatser 

genom att så fort som möjligt säkerställa en trygg 
och säker hemgång. Beläggningsgraden under 
januari till och med augusti för korttidsboende 
var 116 procent.	

Externa köp 
Beslut har tagits att inte köpa externa platser, och 
ett resultat av detta är att vissa brukare har fått 
dela rum på kommunens korttidsboende.	

Ekonomiskt resultat 
Hemvårdspeng  
En positiv avvikelse om 3 350 tkr prognostiseras 
för köp av hemvårdstimmar. Detta är baserat på 
en prognos om totalt 152 000 timmar, i jämfö‐
relse med budget satt till 160 000 timmar. Hem‐
vårdstimmarna har stadigt gått ned från februari 
till april och stabiliserats på en lägre nivå, vilket 
medför sänkning av prognosen. 	

Intäkterna för omvårdnadsavgifterna beräknas 
överstiga budget med 550 tkr, vilket inkluderar 
en höjning av maxtaxan från oktober 2016. 

 
	

Diagram:	Hemvårdspeng	–	Köp	av	timmar	månadsvis	
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Boendepeng 
Prognosen för köp av boendedygn visar en nega‐
tiv avvikelse om 2,4 mkr, vilket till stor del beror 
på köp av fler korttidsplatser på Bjärehemmet 
och Skogsliden än budgeterat. 14 platser är bud‐
geterade och under perioden har det genomsnitt‐
ligt belagts 16 platser. Den negativa avvikelsen 
beror även på ett större behov av demensplatser 
än budgeterad, och det har således skett ett skifte 
från somatikplatser till demensplatser med ge‐
nomsnittligt 6 platser under perioden. 

Externa köp 
Det har inte köpts någon plats externt under pe‐
rioden, vilket ligger i linje med budget. 

 

 

 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser från budget 
Förvaltningen planerar att arbeta med vidareut‐
veckling av befintligt vårdplaneringsteam samt 
en övergång till mottagningsteam i bostaden, där 
flertalet av vårdplaneringarna bör ske.  

Ett nytt vägledningsdokument beslutades i juni 
2016. Dokumentet tydliggör riktlinjer, för bi‐
ståndshandläggare samt utförare av hemvård och 
vård och omsorgsboende, som ska möjliggöra en 
enhetlig hantering av ärende.  

Resursfördelningsmodellens schabloner har re‐
viderats och beslut är taget i vård‐	och omsorgs‐
nämnden. Vid fastställandet av de nya schablo‐
nerna har hänsyn tagits till tiden det tar att utföra 
de olika insatserna samt att ersättning ska utgå 
då insatsen kräver dubbelbemanning. De nya 
riktlinjerna kommer att gälla från och med janu‐
ari 2017. 
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Kommunstyrelse - Kommunstyrelse  
 
 
EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Kommunstyrelse -1 860 -2 003 -2 903 -900 

 

 

Verksamhet 
Kommunstyrelsen beslutade om miljöpris och om 
namnsättning på ett flertal platser i kommunen. 
Kommunstyrelsen besvarade även ett flertal re‐
misser och svarade på revisionens granskning. 
Kommunen är med i ett projekt där kommunför‐
bundet gör en projektanalys för kommunen. 
Kommunstyrelsen fick löpande redovisning av 
analysen under perioden. 

Kommunsstyrelsen gav förvaltningen ett flertal 
uppdrag om bland annat lokalförsörjning för 
kommunen och vitalisera kulturfrågorna i kom‐
munen. 

Ekonomiskt resultat 
Kommunstyrelsen beräknas göra ett negativt 
resultat under året. Styrelsen har fyra ledamöter i 

utskottet som vardera har ett fast arvode om 
25 procent av heltid. Till detta har dessa rätt till 
sammanträdesersättning vid möten. Sammanträ‐
deskostnaderna är mycket höga. Därmed följer 
att ersättning för förlorad arbetsförtjänst också 
är väldigt hög. Styrelsen bekostade tidigare under 
året en utredning om investeringsbeslut om 
120 tkr. Under året bekostade styrelsen även 
utskick till kommuninvånarna, priser, tidningen 
Dagens samhälle till politikerna, kostnader för 
föredragshållare i budgetprocessen med mera. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 
Kommunstyrelsens stora avvikelse beror till stor 
del av sammanträdesarvoden i kombination med 
fasta arvoden. 
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Kommunstyrelse - Kommunledningskontor  
 
 
 
EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

RESULTAT KOMMUNLEDNINGSKONTOR -34 340 -49 507 -50 232 -725 

Kommunledningsstab -7 242 -9 260 -9 735 -475 

Kundcenter -912 -992 -992 0 

Kommunikationsavdelning -1 131 -1 787 -1 787 0 

Kommunkansli -2 895 -4 553 -4 553 0 

Ekonomiavdelning -8 370 -12 858 -12958 -100 

HR-avdelning -7 134 -10 567 -10 567 0 

IT-avdelning -6 656 -9 490 -9 640 -150 

INVESTERING -4 440 -5 388 -5 840 -432 

 

Verksamhet 
Kommunledningsstab 
Tjänsten som exploateringsingenjör gick den 
1 juli över till Teknik och service. 	

Upphandlaren arbetar tillsammans med verk‐
samheten med införandet av e‐handel. Systemet 
kommer att generera högre avtalstrohet och 
kostnadsbesparing. 	

Arbetet med att forma projekt och söka extern 
finansiering har varit framgångsrikt. Tre stora 
projekt beviljade och många små. 	

Kommunikationsavdelning 
Förutom löpande kommunikationsarbetet arbe‐
tade avdelningen bland annat med den årliga 
sommarbearbetningen som utgjordes av guidade 
bussturer samt monter i tennisgallerian. Årets 
budskap var "Framtidens Båstad" då vi främst 
berättade om de mest spännande byggplanerna 
inom kommunen. Till sommarbearbetningen 
producerades tre nya broschyrer: "Framtidens 
Båstad 2016", "Snabba fakta om Båstads kom‐
mun" samt en "Årsredovisning 2015 En kortvers‐
ion". Arbetet med att bygga en ny webbplats fort‐
satte under perioden och beräknas bli klar till 
årsskiftet. Ett annat spännande projekt är upp‐
starten av Båstads kommuns stafettkonto på 
Instagram där medarbetare är ambassadörer för 
en vecka med syfte att stärka vårt arbetsgivarva‐
rumärke. 

Kundcenter 
Startat upp den 1 juli. Arbetar med att förbättra 
tillgänglighet och service för kommunmedbor‐
gare och företagare. 

Kommunkansli 
Kommunkansliets verksamhet renodlades genom 
den organisationsändring som genomfördes den 
1 juli. Verksamheter som gick över till andra en‐
heter var kontorsservice, till teknik och service, 
och reception/växel, till kundcenter. 	

Ekonomiavdelning 
Införande av E‐handel och nytt fakturahante‐
ringssystem är genomförd. Utbildningar i det nya 
systemet  har hållits och fortlöper.	

HR-avdelning 
HR‐avdelningen fortsätter att jobba med våra 
strategiska satsningar: 

‐ Chefsutvecklingsprogram i Båstads 
Kommun (CUB) 

‐ Strategisk rekrytering med tydliga rikt‐
linjer 

‐ Alla Lika Unika! – stor satsning på öp‐
penhet och inkludering i hela kommunen 

‐ Lönebildning som styrmedel 
‐ Arbetsmiljö – ny AFS 2015:4, en före‐

skrift om organisatorisk och social ar‐
betsmiljö 

Under dessa månader har vi också infört möjlig‐
het till bruttolöneavdrag för de medarbetare som 
vill göra synfels‐	och fertilitetsbehandlingar samt 
löneväxling till pension. 

För att ge våra chefer bästa möjliga stöd i sitt 
uppdrag som chef och ledare arbetar vi just nu 
intensivt med att ta fram en webbaserad chef‐
shandbok. 

Inom området Hälsa har vi erbjudit medarbetare 
några träningstillfällen utomhus. Vi har också 
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planerat och bjudit in medarbetare till dels en 
livsstilskurs och dels en föreläsning inom person‐
lig utveckling. 

IT-avdelning 
Arbetar med att digitalisera vården med bland 
annat trygghetskameror, GPS positionering, vide‐
samtal till sjukhusen, nytt journalsystem. 

En ny hemsida för www.bastad.se beräknas vara 
på plats i september. Följande har genomförts 
integrationen till ett nytt passagesystem i Vistorp, 
KC och Lilla KC, gymnasiet har nu gått Google 
Apps (GAFE), användarna har nu möjlighet att 
återställa sitt lösenord själv. Förslövsskola har 
fått en stor utbyggnad av det trådlösa nätverket. 

Ekonomiskt resultat 
Kommunledningsstab 
Traineeavtalet är uppsagt. Pågående trainee kos‐
tar året ut, därför uppstår avvikelse.	

Kommunkansli 
Kommunkansliets ekonomi, avseende den del 
som kvarstår efter den 1 juli, är god. Den bespa‐

ring på 250 tkr som lagts på kansliet sparas in 
genom att inte återbesätta alla tjänster under 
resterande del av året. Kansliet betalade även 
årets medborgarundersökning om ca 97 tkr inom 
ram. 	

Ekonomiavdelning 
Kostnader för färdtjänst som köps från Skånetra‐
fiken och avgifter till olika förbund kommunen 
ingår i har ökat i och med koppling till olika in‐
dexuppräkningar. På grund av utebliven inflat‐
ionskompensation i budgeten tidigare och inne‐
varande år saknar kostnadsökningarna täckning 
inom budget. Sammantaget för ekonomiavdel‐
ningens ansvarsområde väntas en negativ avvi‐
kelse om ca ‐100	tkr uppstå.	

IT-avdelning 
IT‐avdelningen beräknar ett underskott då det 
krävs då kostnaden för licenser har ökat och en 
utökad personalstyrka behövs för	att	möta	verk‐
samheternas krav. 

 

IT-avdelningen i siffror 2003 2008 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal system inklusive applikationer 300 550 420 353 373 394 376 

Antal datorer 600 1 200 1 600 1 700 1 750 1 700 1 500 

Antal mobiltelefoner 70 160 550 600 600 600 650 

Antal surfplattor   200 400 500 1 200 2 200 

Antal ärenden ej felanmälan  3 000 4 526 6 780 5 956 19 251 4 104 

Antal felanmälningar  1 000 1 114 957 221 404 52 

Handläggningstid felanmälan inom 24 timmar   67 % 74 % 76 % 70 % 52 % 

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

 

 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 

Kommunledningsstab 
Underskott beräknas på grund av pågående 
traineeavtal.	

Kommunkansli 
Kommunkansliet beräknar klara både extra 
utgifter för medborgarundersökning om 97 tkr 
samt den besparing om 250 tkr som lagts på 
kansliet. Åtgärder som vidtagits är att inte åter‐

besätta alla tjänster under resterande del av 
året.	

Ekonomiavdelning 
Det prognostiserade underskottet om ‐100	tkr 
beror till ‐166	tkr på indexuppräkningar av avtal 
med Skånetrafiken (Färdtjänst) och andra med‐
lemsavgifter till olika förbund som kommunen 
ingår i. Ekonomiavdelningen som avdelning 
håller återigen nere sina kostnader i den ut‐
sträckning den förmår.	
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Kommunstyrelse – Teknik och service 

 
EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

REULTAT TEKNIK & SERVICE -34 121 -49 120 -50 520 -1 400 

Tekniska kontoret -1338 -1829 -2 379 -550 

Park, Gata och Natur -14 756 -21 112 -21 412 -300 

Fastighet -5 903 -6 698 -8 598 -1 900 

Fritidsverksamhet -4 666 -7 005 -6 605 400 

Service (kontor, lokalvård & måltid) -161 -1 600 -650 950 

Räddningstjänst -7 296 -10 875 -10 875 0 

Renhållningsverksamhet -26 0 0 0 

VA-verksamhet -5 070 -1 610 -1 610 0 

Återställning VA-regleringsfond 5 070 1 610 1 610 0 

Resultat VA 0 0 0 0 

INVESTERING     

Skattefinansierad verksamhet -41 223 -85 812 -84 728 1 084 

Medfinansiering statlig infrastruktursatsning 407 -9 079 -8 655 424 

Renhållningsverksamhet 0 0 0 0 

VA-verksamhet -20 215 -68 772 -51 061 17 711 

Övrig Exploateringsverksamhet 5 334 10 208 492 -9 716 

 

 

Verksamhet 
Skattefinansierad verksamhet 
Fram till och med augusti har verksamheterna i 
stort fortskridit som planerat. På grund av stor 
aktivitet avseende bland annat privata byggnat‐
ioner, kommunala investeringar och bredbands‐
utbyggnad kombinerat med vakanta tjänster har 
verksamheten haft vissa problem att hinna med 
de insatser som planerats samt akuta behov som 
uppstått.  

Inom förvaltningen har en omorganisation verk‐
ställts från och med juli. För Teknik‐ och service 
innebar detta att Ungdomsgårdarna flyttades till 
Bildning och arbete medan kontorsservice, ex‐
ploateringsverksamheten samt Räddningstjäns‐
ten tillfördes organisationen. 

Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst har 
gjort en förstudie om Räddningstjänsten Båstads 
inträde i förbundet. Efter utredning som presen‐
terades i Kommunstyrelsen togs ett enhälligt 
beslut om att inte gå med i Räddningstjänstför‐
bundet. Ett nytt samverkansavtal mellan rädd‐
ningstjänsterna i Familjen Helsingborg har teck‐

nats och gäller från årsskiftet. Avtalet handlar i 
korthet om att vi samverkar om vattendykare 
från Helsingborg, inre befäl och bakre ledning i 
Bårslöv samt vakthavande brandingenjör och 
räddningschef i beredskap/tjänsteman i bered‐
skap. 

Sommaren innebar många välbesökta evenemang 
och nöjda besökare på Malenbadet. Stränderna 
och badvattnet höll en god kvalitet undantaget 
den sista provtagningen i augusti då otjänligt 
badvatten uppmättes på två platser. 

Förvaltning har erhållit medel via ett LONA‐
projekt. Projektet innebär anläggning av gång‐
stråk mellan Båstad och Skummeslöv. Första 
etappen är Båstad till Mellanvägen. Gångstråket 
är tänkt att följa Stensån och ansluta till den nya 
stationen samt vidare upp till Skummeslöv.  

Renhållningsverksamhet 
Inom renhållningsverksamheten har NSR upp‐
handlat nya entreprenörer för avfallshämtning 
och slamtömning. Det har varit inkörningspro‐
blem med nya entreprenörer och i synnerhet för 
avfallshämtningen har kunderna drabbats av 
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stora avvikelser. Entreprenören har inte hunnit 
med att tömma soptunnorna på utsatt dag. 
 
Planering har pågått avseende lokalisering av ny 
återvinningscentral. 
 
VA-verksamhet 
VA‐verksamheten har fortskridit som planerat. 

Avtal har slutits med Laholms kommun avseende 
VA‐samverkan för Ängstorps reningsverk samt 
Skottorps vattenverk.  

Investeringar 
Projekt har slutförts på Östra Karups skola där ett 
nytt ventilationsrum byggts med aggregat som 
kan försörja hela skolan. Vidare installerades 
bergvärme och flera reinvesteringar har också 
utförts. Dessa arbeten har medfört att eleverna 
inte kunnat vistas i lokalerna och moduler har 
därför placerats på skolgården som ersättnings‐
lokaler.	

Vidare har arbetet med utbyte av gammal gatube‐
lysning fortsatt och ny gång‐ och cykelväg längs 
Kustvägen har slutförts. Beläggning av ny asfalt 
har pågått på flera gator. 

Under vår och sommar har projektering och upp‐
handling för ny friidrottsanläggning i Båstad ge‐
nomförts.  

Projektering har slutförts för nytt bostadsområde 
på Heden och entreprenör har upphandlats. I 
Östra Karup har utbyggnation av infrastruktur 
för nytt bostadsområde slutförts och i Vistorp, 
norr om Förslövs station, har utbyggnationen av 
nytt verksamhetsområde slutförts. 

Ekonomiskt resultat 
Skattefinansierad verksamhet 
Sammantaget prognostiseras en negativ avvi‐
kelse på cirka 1,4 mkr för den skattefinansierade 
verksamheten. Detta beror främst av kostnader 
för moduler som ersättningslokaler vid ombygg‐
nationer. Kostnader för moduler har tidigare 
hanterats som en investeringskostnad vid om‐
byggnationer men ska redovisningsmässigt han‐
teras som en driftskostnad.	

	

Skogsbyn stängdes under 2014 och sedan hösten‐
14 har verksamheten bedrivits i moduler. Driften 
för de moduler som motsvarar Skogsbyns tre 
avdelningar beräknas kosta cirka 800 tkr under 
2016. Utöver dessa moduler finns också moduler 
som ersättningslokaler för ombyggnationer i 
Östra Karups skola, vilket ger en merkostnad på 
1,4 mkr. Viss del balanseras upp av drygt 300 tkr 
i bidrag från Boverket.	

Måltidsverksamheten prognostiserar en negativ 
avvikelse med 300 tkr. Avvikelsen beror bland 
annat på att kommunrestauranger bara till viss 
del är kompenserade för Åslidens inkomstbortfall 
och att ingen kompensation för höjda livsmedels‐
priser skett.	

Inom gatuverksamheten prognostiseras också en 
negativ avvikelse på 300 tkr, vilket beror på lägre 
parkeringsintäkter än budgeterat. Parkeringsin‐
täkterna har minskat markant framförallt bero‐
ende av att trafiken jämnats ut, Hantverksmässan 
flyttat ut från Båstad samt vissa tekniska problem 
med parkeringsautomaterna. Vidare har andelen 
resenärer med kollektivtrafik varit högre än be‐
räknat.	

I samband med omorganisation ingick kontorser‐
vice och exploateringsverksamheten till Teknik‐	
och service från Kommunledningskontoret. Dessa 
verksamheter prognostiserar en negativ avvi‐
kelse på cirka 700 tkr. På grund av hög aktivitet 
inom exploateringsverksamheten har bland an‐
nat tjänstgöringsgraden varit högre än budgete‐
rat.	

Lokalvården prognostiserar en positiv avvikelse 
på cirka 1,4 mkr. Avikelsen beror på nytt förmån‐
ligare städavtal samt effektivisering i den egna 
regin.	

Vidare prognostiserar fritidsverksamheten en 
positiv avvikelse på cirka 400 tkr.	

För övriga verksamheter förväntas ingen avvi‐
kelse totalt även om det kan finnas avvikelser 
som tar ut varandra inom olika verksamheter. 

Renhållningsverksamhet 
Ingen avvikelse har rapporterats från NSR. 

VA-verksamhet 
Ingen avvikelse har rapporterats från NSVA. 
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Investering 
För de skattefinansierade investeringar är de 
största avvikelserna ombyggnad av värme och 
ventilation på Östra Karups skola. Här förväntas 
en negativ avvikelse på runt 1,5 mkr på grund av 
oförutsedda kostnader. Även reinvestering inom 
gatuverksamheten bedöms redovisa en negativ 
avvikelse på grund av oförutsedda kostnader (ca 
700 tkr).  

För exploatering i Östra Karup beräknas markar‐
betena bli cirka 3,8 mkr lägre än budget medan 
VA‐delen	 i projektet blir cirka 1,3 mkr dyrare. 
När det gäller Tomtförsäljning för området He‐
den så kommer denna inte att ske 2016 utan först 
2017, vilket innebär en negativ avvikelse. Detta 
gäller även för VA‐anslutningsavgifter avseende 
Heden. 

Inom VA‐verksamheten	 förväntas sammantaget 
en positiv avvikelse framförallt beroende av bud‐
geterade kostnader för Ängstorpsreningsverk och 
överföringsledning till Ängstorp som försenats. 
Detta gäller också för VA‐investeringar i anslut‐
ning till framtida utbyggnadsområden vid Bå‐
stads nya station. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 
Måltidsverksamheten får en ny kund från 1 au‐
gusti som kan ge ökade intäkter andra halvåret. I 
övrigt kan det bli aktuellt med personaleffektivi‐
sering. Om verksamheten vid Åsliden fortsatt ska 
drivas i privat regi behöver sannolikt också för‐
ändringar i måltidskvaliteten genomföras alter‐
nativ ersättningsnivån höjas. 

Beträffande merkostnader för moduler balanse‐
ras dessa delvis upp av överskott inom lokalvår‐
den. Statsbidrag har erhållits från Boverket avse‐
ende upprustning vid Östra Karups skola. Even‐
tuellt kan delar av bidraget användas för att täcka 
hyreskostnader för moduler vid detta objekt. I 
övrigt bedöms det inte möjligt med ytterligare 
besparingar. Från och med 2017 hanteras kost‐
naderna inom	Barn‐	och skolas budget. 

Årets avvikelser inom exploateringsverksamhet‐
en bedöms vara korrigerade inför 2017.  
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Kommunstyrelse – Samhällsbyggnad 

 
 

 

 

 

Verksamhet 
Verksamhetsövergripande 
Organisatoriska förändringar i förvaltningen har 
inneburit att verksamhetsområdet Samhälls‐
byggnad från och med den 1 juli berikats med 
kommunens miljösida. Samhällsbyggnad omfat‐
tar därmed sedan halvårsskiftet fem verksam‐
hetsgrenar; plan, bygglov, kart/GIS, bostadsan‐
passning och miljö. Ärendemängden har varit 
fortsatt stor för alla delar av verksamheten. Un‐
der perioden har både mijöchef och planchef gått 
hem på föräldraledighet, vakanserna täcks upp 
genom förordnande av bef handläggare. En hand‐
läggare på miljö har sagt upp sig och vår nya 
handläggare på bygglov har börjat sin anställning. 
Vidare backar en av våra planhandläggare upp 
Teknik och Service med projektledning för kom‐
munens utbyggnadprojekt på grund av vakanser 
och föräldraledigt inom projektledning. 

Planarbete 
På den strategiska sidan har projektbeskrivning‐
en för arbetet med översiktsplanen beretts i KSau 
och beslut i KF förväntas i septemer. Inriktnings‐
dokumentet för Båstad antogs av KF i juni och 
arbetet med inriktningsdokumenten för Förslöv 
och Grevie har påbörjats. Under perioden har 
arbetet med de större detaljplanerna för hamnen 
i Båstad och Förslöv 2:4 fortsatt. Detaljplanen för 
Tegelugnslyckan 11 och 17 antogs i juni men har 
överklagats och detaljplanen för Hemmeslöv 
5:14, Tuvelyckan har vunnit laga kraft.  

Totalt har en detaljplan varit på samråd, en på 
granskning, en antagits och en vunnit laga kraft. 

Under perioden har personal från Plan i stor ut‐
sträckning bemannat kommunens monter under 

tennisveckorna och bussturerna ’Framtidens 
Båstad’. Plan har också bistått Teknik & Service 
med projektledning för kommunala utbyggnads‐
projekt, Vistorp 7:19 och Heden. Plan har också 
tagit emot studiebesök från både Umeå och Borg‐
holms kommuner.  

Kart/GIS 
Tillsammans med skola har kart/GIS tittat på om 
skolskjutsplaneringen kan effektiviseras. Efter‐
frågan på kartprodukter i bygglovsprocessen är 
fortsatt hög, dock en något lägre ärendemängd 
under juli månad. Båstadkartan fylls på med nya 
lager av verksamhetsinformation efterhand som 
verksamhetsområdena har information att pre‐
sentera i kartan. Marknadsföringen av kartan 
fortsätter.  

Ekonomiskt resultat 
Verksamhetsövergripande 
Samhällsbyggnad som helhet förväntas gå 
+300 tkr. Överskottet beror på högkonjukturen 
vilket innebär ett högt tryck på bygglovsidan. 
Bygglov har haft en stor ärendemängd, hanterat 
många bygglovsbeslut och anmälningsärenden, 
varav flera bygglov för stora verksamheter. 

Planarbete 
Plan har för 2016, tack vare tilläggsbeslut för 
ofinansierat planarbete, äntligen en realistisk 
budget. Budgeten beräknas vara i balans vid årets 
slut.   

Kart/ GIS 
Året har fortsatt med många beställningar av 
nybyggnadskartor. Budgeten beräknas vara i 
balans vid årets slut.  

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

RESULTAT KS SAMHÄLLSBYGGNAD -1 912 -2 838 -2 838 0 

Planarbete -1 170 -1 695 -1 695 0 

Kart och mätningsverksamhet -734 -1 068 -1 068 0 

Miljö- och hälsoskydd – hållbar utveckling -8 -75 -75 0 

INVESTERING -284 -702 -552 150 
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Kommunstyrelsen – Bildning och arbete 

 
EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

RESULTAT KS - BILDNING & ARBETE -22 384 -40 850 -38 300 2 550 

Verksamhetsövergripande -700 -1 279 -1 279 0  

Vuxenutbildning (inklusive SFI) -3139 - 6 819 -6 219 600 

Yrkeshögskola och Yrkesvux 762 - 513 -513 0 

Arbetsmarknad -4121 -7 741 -7 191 550 

Bibliotek -6003 -9 121 -9 121 0 

Kultur -1608 -2 198 -2 198 0 

Ungdomens hus -2 112 -3 262 -3 362 -100 

Ekonomiskt bistånd -5 464 -9 917 -8 417 1 500 

Flyktingmottagning och integration 0 0 0 0 

INVESTERING -452 -1 027 -1 027 0 

 

Verksamhet 
Vuxenutbildning och SFI 
SFI ‐	Svenska för invandrare, har haft fler elever 
än tidigare. Det innebär att verksamheten har 
förstärkts med personal, det behövs dock ytterli‐
gare förstärkning fram till årsskiftet. Fokus är på 
måluppfyllese i verksamheten, så att fler elever 
går ut med betyg.  Optimering av lokalutnyttjande 
sker genom undervisning i flera pass under da‐
gen i A‐huset. Det är cirka tre månaders väntetid 
för att börja på SFI just nu (gäller ej elever från 
etableringen som får plats snarast möjligt).	

Vuxenutbildningens verksamhet är stabil. En för‐
ändring är att fler elever från SFI fortsätter att 
studera. Endast SFI‐kunskaper räcker inte för att 
kunna etablera sig i samhället.  Med en nytill‐
trädd förstelärare inom vuxenutbildningen, 
kommer fokus att ligga på utveckling av vuxen‐
pedagogiken och ökad samverkan med SFI, AME 
och AF. Detta kommer på sikt att öka måluppfyl‐
lelse. 

Yrkeshögskola och yrkesvux 
Verksamheten är stabil med sex utbildningar 
inom yrkeshögskolan och en inom yrkesvux,. 
Totalt cirka 225 studerande. Antalet avhopp har 
fram tills nu varit färre, vilket innebär att intäk‐
terna från staten också varit stabila. 

Arbetsmarknad (AME) 
Arbetsmarknadsläget har förbättrats, arbetslös‐
heten har minskat och fokus har delvis flyttats till 
att arbeta med målgruppen nyanlända. Målsätt‐

ningen är att göra personer mer anställningsbara 
och därmed egenförsörjande. AME arbetar allt‐
mer i projektform med ekonomiska medel från 
staten och Länsstyrelsen. Exempel på detta är 
projekt ByaMor, Manliga Förebilder och Båstad 
Move för ungdomar. Intäkterna har minskat un‐
der första halvåret då personer i Fas 3 minskat  
och uppdraget därmed förändrats till att istället 
tillhandahålla fullt subventionerade anställningar 
(extratjänster) för dessa personer. 

38 ungdomar mellan 15‐17 år fördelat på två 
omgångar har under sommaren erbjudits som‐
marjobb inom olika verksamhetsområden inom 
kommunen. 

Orderingången på Jv9 både internt och externt 
har varit god. Tjänsten interna flyttningar har 
kommit i gång igen. Cirkulationen av inventarier 
inom Bibi har varit bättre än förväntat. Samar‐
betsprojektet Samsyn (AME/Iof/Af) fortlöper väl. 

Bibliotek 
Folkbibliotekets verksamhet i Östra Karups skola 
är åter i drift då de ombyggnationer som inleddes 
i början av året nu är klara. 

En flytt av biblioteket från Förslövs skola f‐6 till 
Förslövs skola 6‐9 har projekterats under tertial 
2.  

Samarbetet med föreläsningar från Lunds univer‐
sitet samt integrationsavdelningen påbörjades 
under denna period. Elva föreläsningar på Kun‐
skapscentrum kunde kommuninnevånarna ta del 
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av, varav fyra även vände sig till gymnasieelever‐
na på Akademi Båstad. 

Kultur 
För barn och unga: Sommarlovsaktiviteter i en‐
lighet med bidrag från statlig myndighet och 
särskilt program. Kulturavdelningen ansvarade 
särskilt för gatuteater för barn och en veckas 
bild‐	 och ljudskapande samt filmvisning på 
biblioteket. Nationaldagen firades med särskilt 
innehåll för barn och unga.  

För vuxna: Klädbytardag och föreläsning Graceful 
Living i samverkan med studieförbund. Berättar‐
café i biblioteket Båstad. Musik i biblioteket, 
Kammarmusikföreningen har haft tre konserter 
under perioden. Visans vänner har haft konsert i 
biblioteket. Medverkan i såväl Lilla Filmfestiva‐
len, Kammarmusikfestivalen, Nationaldagen, 
Gatuteater för vuxna. Folkmusikens dag. Förbe‐
redelser pågår för jubileumsfirande av Skånegår‐
den, Ludvig Nobel och Birgit Nilsson 2018.  

Två möten har genomförts i det nybildade Kul‐
turrådet som är ett samarbete mellan kommunen 
de lokala kulturkreativa näringarna.  

Fritidsgårdar 
Verksamheten är överflyttad från verksamhets‐
område Teknik och service till verksamhetsom‐
råde Bildning och arbete 160701. 

Ekonomiskt bistånd 
Ett arbete med att ta fram nya riktlinjer samt 
effektivare arbetsmetoder har startats.	

Karaktären på ärendena som handläggs är fort‐
satt komplicerade och kräver mycket resurser vid 
biståndsbedömningen. Ett stort behov föreligger 
av ett samarbete med psykiatrin och försäkrings‐
kassan. 	

Samarbetet med AF och AME fortskrider i en 
positiv riktning.  

En stor del av de nya sökande är i dag personer 
inom etableringen vilket är resurskrävande med 
att förklara regler och rutiner samt med ett stort 
tolkbehov.  

Antalet ansökningar har minskat med anledning 
av den förbättrade arbetsmarknaden. Karaktären 
på ärendena har dock blivit mer komplicerade 

vilket kräver mer omfattande utredningar och 
fler beslut. 

Flyktingmottagning och integration 
Arbetet med den nya bosättningslagen (2016:38), 
som trädde i kraft den 1 april 2016 har också 
påbörjats. Båstads kommun har fått ett anvis‐
ningstal på 43 personer under 2016 och har tagit 
emot i enighet med planen från Arbetsför‐
medlingen varje månad. Anvisningsarbetet följer 
en ny struktur och arbetsmodell som kallas MEDI 
(Mottagande, Etablering, Delaktighet, Inklude‐
ring). MEDI innebär boendestöd och individfokus 
för att skapa struktur, tydlighet och fokus framåt 
direkt. Anvisningsarbetet har gått bra och det 
finns en plan för det fortsatta arbetet med bo‐
sättningslagen framöver.  

I övrigt är fokus att arbeta för bred samverkan 
genom olika främjande insatser för arbete och 
egen försörjning med tydlig intern organisation 
kopplat till frågorna. Utifrån detta perspektiv har 
flera olika samverkansgrupper startat tvärsekto‐
riellt och verksamhetsövergripande för att	under‐
lätta arbetet framåt och säkerställa goda förut‐
sättningar för enskild, såväl som för kommunen.  

Därtill har flera samverkansprojekt startats så 
som Kompis Sverige, Mentorsprogrammet Yrkes‐
dörren, Invitationsdepartementet, Föreläsnings‐
serie på temat Migration och flykt med mera.  

Ekonomiskt resultat 
Kommunstyrelsen Bildning och arbete prognosti‐
serar totalt en positiv avvikelse om 2 550 tkr.  

Gymnasial vuxenutbildning får under 2016 stat‐
liga medel som extra tillskott för köp av utbild‐
ning av andra kommuner. Verksamheten progno‐
stiserar därför en positiv avvikelse om 100 tkr, 
med reservation för att om antalet elever som vill 
studera vidare på andra orter ökar, kan resultatet 
vid årets slut istället bli noll. SFI prognostiserar 
en positiv avvikelse om 500 tkr som uppkommer 
2016 på grund av tillfälligt ökade intäkter under 
året.  

Arbetsmarknadsenheten prognostiserar totalt en 
positiv avvikelse om 550 tkr, vilket främst beror 
på vakanser inom verksamheten utväxling. Verk‐
samheten för ungdomsåtgärder förväntas redo‐
visa ett visst överskott vid årets slut, vilket beror 
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på att lönekostnader för ungdomsjobben förvän‐
tas understiga budget.  

Ungdomens hus fick i uppdrag att under 2016 
genomföra en besparing på 238 tkr. Det har dock 
inte lyckats under den tidsram som krävts för 
helårseffekt och därför prognostiserar verksam‐
heten ett underskott	om	‐100	tkr.  

Ekonomiskt bistånd prognostiserar i dagsläget en 
positiv avvikelse om 1 500 tkr. Utbetalning av 
ekonomiskt bistånd har varit lägre under första 
och andra tertialet 2016 än vad de var för samma 
period föregående år. Även resten av 2016 för‐
väntas ligga på en lägre nivå än 2015. 

 

Diagram:	Ekonomiskt	bistånd	per	månad	(tkr)	
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Myndighetsnämnd – Myndighetsnämnd 
 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Myndighetsnämnd -202 -404 -404 0 

 

Verksamhet 
Myndighetsnämndens verksamhet har fortgått i 
ett jämt flöde med flera ärenden gällande bygg‐
lov och miljötillsyn. I augusti antog nämnden 
riktlinjer för handläggning av små enskilda av‐
lopp. 

Ekonomiskt resultat 
Nämnden håller budget. 
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Myndighetsnämnd – Samhällsbyggnad 
 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

RESULTAT MN SAMHÄLLSBYGGNAD -433 -2 673 -2 373 300 

Bygglov 962 -194 206 400 

Bostadsanpassning -954 -1 470 -1 470 0 

Miljö- & hälsoskydd  -441 -1 009 -1 109 -100 

 

Verksamhet 
Verksamhetsövergripande 
Organisatoriska förändringar i förvaltningen har 
inneburit att verksamhetsområdet Samhälls‐
byggnad från och med den 1 juli berikats med 
kommunens miljösida. Samhällsbyggnad omfat‐
tar därmed sedan halvårsskiftet fem verksam‐
hetsgrenar; plan, bygglov, kart/GIS, bostadsan‐
passning och miljö. Ärendemängden har varit 
fortsatt stor för alla delar av verksamheten. Un‐
der perioden har både miljöchef och planchef 
gått hem på föräldraledighet, vakanserna täcks 
upp genom förordnande av bef handläggare. En 
handläggare på miljö har sagt upp sig och vår 
nya handläggare på bygglov har börjat sin an‐
ställning. Vidare backar en av våra planhandläg‐
gare upp Teknik och Service med projektledning 
för kommunens utbyggnadprojekt på grund av 
vakanser och föräldraledigt inom projektledning. 

Bygglov 
Efter årets inledande månader med många an‐
sökningar och mycket hög ärendebalans har 
antalet ansökningar minskat något och ärende‐
balansen kunnat halveras. Arbetsbelastningen 
har minskat, men fortfarande är  tillsynsären‐
dena nedprioriterade och endast akuta tillsynsä‐
renden handläggs. 

Bostadsanpassning 
Antalet ärenden har under perioden legat på en 
betydligt lägre nivå än förväntat. En möjlig för‐
klaring kan vara bristen på arbetsterapeuter 
inom omsorgsverksamheten. 

Miljö- och hälsoskydd 
Arbetsbelastningen på avdelningen är hög med 
anledning av vakanser och till följd av det om‐
ställning av arbetsuppgifter bland handläggarna. 
Antal händelsestyrda händelser under perioden 
fortsätter att vara hög och det gäller framförallt 
klagomålsärenden gällande buller under semes‐
termånaderna.  

Under oktober månad kommer ytterligare en 
handläggare avsluta sin anställning vilket kan 
påverka gällande tillsynsplan. Tillsyn fortgår 

dock som planerat och bedöms i nuläget fortfa‐
rande kunna utföras enligt tillsynsplanen för 
2016. 

Under perioden har framtagen avloppspolicy 
antagits av myndighetsnämnden vilket kommer 
att underlätta handläggningen av avloppsären‐
den framöver för sökande, entreprenörer och 
handläggare. Ett flertal ärenden med förorenade 
mark har handlagts under perioden, bland annat 
Trafikverkets slutsanering av fastigheten Hem‐
meslöv 6:2. Vissa ärenden kommer kräva fort‐
satt handläggning under hösten 

Ekonomiskt resultat 
Verksamhetsövergripande 
Samhällsbyggnad som helhet förväntas gå 
+300 tkr. Överskottet beror på högkonjukturen 
vilket innebär ett högt tryck på bygglovsidan. 
Bygglov har haft en stor ärendemängd, hanterat 
många bygglovsbeslut och anmälningsärenden, 
varav flera bygglov för stora verksamheter. 

Bygglov 
Det stora överskottet jämfört med budget beror i 
huvudsak på högkonjunkturen för byggande 
med flera stora byggprojekt där bygglov lämnats 
och på att ärendebalansen har kunnat halveras. 
Stora byggprojekt ger större intäkter. På året 
som helhet förväntas överskottet minskas till 
400 tkr då kostnaderna ökar under årets andra 
halva och ärendeingången uppvisar mer nomala 
nivåer.  

Bostadsanpassning 
Litet överskott under perioden. Budgeten hålls 
under året. 

Miljö- och hälsoskydd 
Ekonomiuppföljningen per den siste augusti 
visar på ett överskott intäktsmässigt. Detta över‐
skott beror på att årliga tillsynsavgifterna beta‐
las in tidigt på året och inte är periodiserade. 
Intäkterna under kvarvarande månader kommer 
av denna anledning att vara lägre vilket gör att 
det finns risk för att miljö inte klarar sin intäkts‐
budget.
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Myndighetsnämnd - Räddningstjänst 

 

 EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Räddningstjänst 83 -249 -249 0 

 

 
Verksamhet 
Räddningstjänsten har under andra tertialen 
arbetat med tillsyn enligt tillsynsplan.  

Ett antal tillstånd för brandfarlig vara har bevil‐
jats under perioden.  

Inom Familjen Helsingborg sker sedan många år 
ett samarbete mellan räddningstjänsterna. I ar‐
betsgruppen skydd och säkerhet planeras och 
genomförs aktiviteter. I år ligger fokus på brand‐
skydd och säkerhet för våra äldre medborgare.  

I Skåne sker motsvarande samarbete och i år 
genomfördes en temadag kring tillsyn och brand 

farlig vara. Genom detta ökar kunskapen och 
tillsynen och bedömningsgrunderna likriktas 
mellan kommunerna.   

Ekonomiskt resultat 
Den stora positiva avvikelsen beror på utebliven 
omföring av medel från Kommunstyrelsen till 
Myndighetsnämnden (personalkostnader för 
myndighetsutövning).	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 

Vid årets slut väntas ingen avvikelse mot budget. 
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Utbildningsnämnd - Utbildningsnämnd 

 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Utbildningsnämnd -304 -381 -456 -75 

 

 

Verksamhet 
Utbildningsnämnden hanterade under perioden 
ett antal angelägna ärenden om verksamhetslo‐
kaler. Nämnden beslutade om återhållsamhet 
med utgifter under resterande del av 2016. 

Ekonomiskt resultat 
Utbildningsnämnden får ett beräknat underskott 
om ca ‐75	tkr. Underskottet beror på höga utgif‐

ter för förlorad arbetsförtjänst och därtill ar‐
betsgivaravgifter. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 
Nämndens underskott beror på höga ersättning‐
ar för förlorad arbetsförtjänst.  
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Utbildningsnämnd – Barn och skola 
 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

RESULTAT UN- BARN & SKOLA -41 629 -77 669 -74 899 2 770 

Verksamhetsövergripande (inklusive tilläggsbelopp) -40 055 -63 970 -62 075 1 895 

Kulturskola -2 071 -3 279 -3 279 0 

Öppen förskola (familjecentral) -672 -1 042 -1 042 0 

Grundsärskola och specialskola -5 891 -9 378 -9 203 175 

Summa -48 639 -77 669 -75 599 2 070 

Resultatenheter     

Förskola 1-5 år 1 811 0 300 300 

Grundskola F-9 inklusive fritids 5 199 0 400 400 

Summa 7 010 0 700 700 

INVESTERING -2 902 -4 500 -4 500 0 

 

Resultatenheters 

ackumulerade resultat  

(tkr) 

Ingående ack 

 resultat 

Disponerat 

2016-08-31 

Utgående 

ack. resultat 

Förskola 1-5 år 2 049 -21 2 028 

Grundskola F-9 inklusive fritids 4 405 -936 3 469 

Summa 6 454 957 5 497 

 

 

 

Verksamhet 
Verksamhetsövergripande 
Ett nytt läsår har börjat med nya möjligheter och 
nya utmaningar. Möjligheten att erbjuda en god 
verksamhet så som kommunfullmäktige har be‐
slutat och styrdokumenten föreskriver påverkar 
all planering. Utmaningen att rekrytera personal 
är stor med tanke på den rådande lärarbristen 
och svårigheten att rekrytera personal till elev‐
hälsan. Den nya föreskriften ”Organisatorisk och 
social arbetsmiljö” har redan påverkat rekryte‐
ringsläget. Den sökande frågar vad kommunen 
som arbetsgivare har att erbjuda – inte vad den 
sökande kan erbjuda kommunen. Detta är bara 
början och innebär att kommunen måste arbeta 
aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare.  

En god arbetsmiljö i för verksamheterna anpas‐
sade lokaler är en framgångsfaktor. Detta är en 
stor uppgift för kommunen då underhållet är 
eftersatt på flertalet av för‐	 och grundskolorna 
och då lokalerna inte är anpassade för dagens 
undervisning. På alla förskole‐	 och grundskole‐

enheter finns barn och elever i omfattande behov 
av särskilt stöd och lokalerna är inte alltid lämp‐
liga till dessa barn och elever. Tidsenliga lokaler 
behövs.  

Kulturskolan 
Det är kö till kulturskolans olika verksamheter 
och besparingen är märkbar då den innebar ned‐
dragning av tjänster. En del av undervisningen 
har förlagts till skolans teatersal för att ge grund‐
skolan en möjlighet att låna lokaler till den obli‐
gatoriska undervisningen på grund av lokalbrist 
på Förslövs skola. 

Resultatenheter 

Förskola	1‐5	år	
Antalet barn med autismdiagnoser ökar ständigt 
vilket är förbryllande och oerhört resurskrä‐
vande. Budgeten för tilläggsbelopp riktad till 
förskolan räcker inte till. Dessa barn behöver en 
vuxen vid sin sida för att klara förskolans stora 
barngrupper. Det riktade statsbidraget för 
mindre barngrupper i förskolan skulle kunna 
underlätta även för dessa barn men lokalerna är 
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inte anpassade till små barngrupper och i syn‐
nerhet inte till barn med autism eller andra sär‐
skilda behov. Samtidigt är skollagen tydlig med 
att barnen ska få det stöd de behöver. Ett di‐
lemma för förskolecheferna när tilldelade resur‐
ser inte räcker till eller det inte går att rekrytera 
rätt personal. 

Lokalerna behöver anpassas till både nuvarande 
läroplan och till de barn som finns i verksamhet‐
en. Tidsenliga lokaler underlättar rekryteringen 
av utbildad personal vilka behövs för att klara 
läroplanens undervisningsuppdrag. 

Merparten av föräldrarna har fått sina första‐
handsval av förskola tillgodosedda. Men med 
större enheter på fyra till sex avdelningar kan 
långt flera önskemål tillgodoses.  

Då barnens vistelsetid har ökad med ungefär 9 
procent sedan förskolepengen fastställdes är det 
svårt att personalplanera för att ge barnen en 
trygg och säker förskoledag. Det behövs en bättre 
balans för personalen mellan arbete i barngrupp, 
planering och dokumentation. Detta är en kon‐
kurrensfaktor när det är brist på förskoleperso‐
nal. 

Grundskola	F‐9	inklusive	fritidshem	
Grundskolans uppdrag är att samtliga elever ska 
nå målen i samtliga ämnen. Det är ett stort och 
viktigt uppdrag som syftar till att alla ska kunna 
delta i arbets‐ och samhällslivet. Varje elev ska nå 
så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling – 
det individuella perspektiv som framgår av skol‐
lagen. För att fullfölja uppdraget krävs duktiga 
och legitimerade lärare samt skickliga rektorer. 
Rekryteringen av lärare blir därför en avgörande 
faktor för varje elevs möjlighet att lyckas i grund‐
skolan. Finns rätt personal och rätt skolledning är 
första steget mot full måluppfyllelse tagit. Nästa 
steg blir då att organisera arbetet så att eleverna 
kan få den utbildning de har rätt till.  

För elever med omfattande behov av särskilt stöd 
är organiseringen grundläggande. Rätt specialpe‐
dagogisk stöd, insatser av elevhälsan och till‐
räckliga resurser kring eleverna – samt höga  
förväntningar – krävs i skolorna. Dilemmat för 
rektor blir när tilldelade resurser inte räcker till. 
Kravet i skollagen är tydligt men inte fullt finan‐
sierat.  

Rekrytering av rätt kompetens ställer stora krav 
både på rektorer och på kommunen som arbets‐

givare. Om kompetent personal saknas ökar ar‐
betsbörden både för övriga lärare och rektor 
vilket ger en sämre arbetsmiljö och leder till 
stress. Med andra ord är kompetensförsörjning 
en avgörande faktor nu när lärarbristen är ett 
faktum. Kommunen konkurrerar med andra 
kommuner om samma personer och måste därför 
kunna framstå som en attraktiv arbetsgivare 
samt erbjuda god lön och god arbetsmiljö. Då de 
flesta grundskolelokalerna inte är tidsenliga och 
underhållet eftersatt ställs större krav på perso‐
nal och ledning för att ge rätt undervisning.  

Ekonomiskt resultat 
Utbildningsnämnden Barn och skola ramfinansi‐
erade verksamheter prognostiserar totalt en 
positiv avvikelse mot budget på +2 070 tkr. 

Förskolelokaler prognostiserar en negativ avvi‐
kelse om ‐930 tkr på grund av hyra moduler på 
Skogsbyn för tre stycken nya avdelningar med 
anledning av ökat barnantal. En av avdelningar‐
na, motsvarande 310 tkr, finansieras genom be‐
sparingar inom kompetensutveckling och till‐
läggsbelopp. Ytterligare en avdelning, 310 tkr, 
finansieras genom att inte tillsätta skolintendent‐
tjänsten under resten av året. 

För skolskjutsar grundskola prognostiseras det 
en negativ avvikelse om ‐250 tkr, på grund av 
utökad skolskjuts för elever med särskilda behov. 

För att täcka en del av underskottet inom Utbild‐
ningsnämnden, bland annat på grund av place‐
rade barn i familjehem, åläggs Skolexperten ett 
sparbeting på 2 400 tkr. Detta sparbeting är 
mycket tufft och kommer att påverka verksam‐
heterna. 

Resultatenheter 
Kommunens resultatenheter visar tillsammans 
en positiv avvikelse om +7 010 tkr per den 31/8 
2016. Överskottet beror på en positiv semester‐
löneskuld om +5 179 tkr. Resultatenheterna har 
också använt överskottspengar om ‐957 tkr från 
tidigare år. Efter reglering av semesterlöneskul‐
den som kommer att utjämnas under året, visar 
resultatenheterna tillsammans en positiv avvi‐
kelse om +1 831 tkr inklusive de riktade statsbi‐
dragen. Den positiva avvikelsen beror främst på 
ökade intäkter på grund av fler barn och elever i 
verksamheten. Löneökningar för år 2016 är ännu 
inte reglerat i skolpengen. Resultatenheterna har 
fått ca 4 866 tkr i statsbidrag under januari‐
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augusti månad. Om kommunen inte uppfyller 
kriterierna för de riktade statsbidragen kommer 
bidragen att betalas tillbaka till skolverket. För 
övrigt råder återhållsamhet inom samtliga verk‐
samheter för att Utbildningsnämnden totalt sett 
ska nå en budget i balans. Resultatenhetscheferna 
planerar att använda del av tidigare års överskott 
till riktade engångsinsatser såsom personalför‐
stärkning, inköp av läromedel, förbättra arbets‐
miljön, intensivundervisning i matematik samt 
hjälpa barn och elever som är i behov av särskilt 
stöd. 

Investeringar	
Samtliga årets budgeterade investeringar bedöms 
utnyttjas. Investeringarna avser främst inköp av 
en‐till‐en datorer eller läsplattor enligt IKT‐
planen. IT‐utrustning inom förskola och grund‐
skola, inköp av pedagogiska läromedel, möbler 
samt förbättring av arbetsmiljön. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 
Det råder fortsättningsvist stor återhållsamhet 
inom samtliga verksamheter. Tjänsten som skol‐
intendent återbesätts inte. Det blir ingen ökning 
av studiehandledning på modersmål och under‐
visning på modersmål när elevantalet ökar men 
istället en omfördelning av resurserna. Det 
samma gäller för ämnet svenska som andra 
språk. Tilldelningen av tilläggsbeloppet har setts 
över i samband med nytt verksamhetsår och 
åtstramningar har genomförts. Kompetensut‐
vecklingsinsatser granskas noga men det är inte 
möjligt att avstå från allt. Åtgärderna blir märk‐
bara på enheterna och bör inte fortgå under 2017 
då det i så fall kan finnas risk för långsiktiga kon‐
sekvenser vilka senare kan påverka kommunens 
ekonomi negativt. Syftet med dessa åtgärder är 
att utbildningsnämnden ska få ett budgetresultat 
på +/‐0 då Individ och familj visar på ett under‐
skott. 
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Utbildningsnämnd – Bildning och arbete 

 
EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

RESULTAT UN- BILDNING & ARBETE -27 638 -31 484 -41 024 -9 541 

Gymnasiesärskola -1 622 -3 812 -2 862 950 

Gymnasium ramfinansierad  -6 638 -10 573 -10 273 300 

Individ- och familjeomsorg -20 219 -17 099 -27 890 -10 791 

Summa -28 479 -31 484 -41 024 -9 541 

Resultatenhet     

Akademi Båstad Gymnasium 841 0 0 0 

Summa resultatenhet 841 0 0 0 

 

Resultatenheters 

ackumulerade resultat  

(tkr) 

Ingående ack. 

resultat 

Disponerat 

  2016-08-31 

Utgående 

      ack. Resultat 

 

Akademi Båstad Gymnasium 324 0 324  

 

Verksamhet 
Gymnasiesärskola 
Verksamheten följer plan.	

Gymnasieskola 

Gymnasieskolan har under året haft ett större 
elevunderlag än beräknat i budget. Flera av dessa 
elever har kommit från andra länder och går i så 
kallad förberedelseklass. Skolan har också haft 
färre elevavhopp i jämförelse med föregående 
läsår.  

Under våren och hösten har det varit ett stort 
fokus på internationella utbyten då elever från 
Wolfsburg besökt Båstad under en vecka och våra 
egna elever varit på studieresa i Toledo i Spanien 
under en vecka. Till följd av beviljat Erasmusbi‐
drag kommer elever från handels‐	och vård och 
omsorgsprogrammen att göra delar av sin ar‐
betsplatsförlagda utbildning i London i novem‐
ber. Akademi Båstad Gymnasium kommer att ta 
emot besökande elever från Toledo i oktober.  

Skolstart i augusti har upplevts positiv från såväl 
elev‐	som personalhåll. Det är 66 elever som bör‐
jat i årskurs 1 på något av de nationella pro‐
grammen och  64 elever som börjat på introdukt‐
ionsprogrammet. Totalt har skolan 262 elever. 
Det nya ekonomiprogrammet har fyllt sina 16 
erbjudna platser och även Vård‐	 och omsorgs‐
programmet, där skolan erbjuder nya profiler 

med anknytning till räddningstjänst eller träning 
och hälsa, har fyllt 16 erbjudna platser.  

Individ och familj 
Verksamheten på Individ och familj har under 
året präglats av en stor omsättning av personal 
samt ett flertal långvariga sjukskrivningar. Detta 
har medfört ett flertal vakanser. Kombinerat med 
en osedvanligt stor inströmning av anmälningar 
och ansökningar, främst gällande oro för barn, 
har arbetstyngden varit påfrestande för kvarva‐
rande personal. För att kunna ge en acceptabel 
samhällservice, upprätthålla rättsäkerheten och 
kvalitén i arbetet, har det varit nödvändigt att 
anlita inhyrd personal.  

Den ökade ärendemängden har också resulterat i 
fler placeringsärenden på institution, konsult‐
stödda familjehem och familjehem.  

Ekonomiskt resultat 
Utbildningsnämnden BA ramfinansierade verk‐
samheter prognostiserar totalt en negativ avvi‐
kelse	om	‐9	540	tkr.  

Gymnasiesärskolan prognostiserar en positiv 
avvikelse om 950 tkr, som beror på att det är 
färre inskrivna elever än vad det finns budget för.  

Gymnasium ramfinansierat prognostiserar en 
positiv avvikelse om 300 tkr. Utbetalning av in‐
ackorderingsbidrag gymnasium beräknas bli 
drygt 100 tkr lägre än budget och skolskjutsar för 
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gymnasieelever beräknas redovisa en positiv 
avvikelse om drygt 350 tkr. Akademi Båstad 
gymnasium har under de senaste åren fått ett 
ökat antal elever och därmed har behovet av 
leasing av en till en datorer ökat. Ökade leasing‐
kostnader förväntas överstiga budgeten med 
50 tkr. 

Individ och familj prognostiserar en negativ avvi‐
kelse om ‐10 790 tkr (totalt Individ och familj 
inklusive ekonomiskt bistånd redovisar de en 
negativ avvikelse om ‐ 9 290 tkr). Sedan månads‐
uppföljning maj har prognosen försämrats med 
drygt 1 500 tkr, vilket främst beror på nya place‐
ringar i konsulentstödda familjehem och HVB‐
hem. Kostnaderna för konsulter beräknas bli 
något högre än vad det tidigare prognostiserats 
till följd av att några rekryteringar har tagit 
längre tid än beräknat. 

Avvikelsen inom Individ och familj beror främst 
på långa och vårdkrävande placeringar av främst 
barn och unga men även vuxna samt ökade kost‐
nader för våld i nära relationer. Sjukskrivningar 
och svårigheter med rekrytering för Individ och 
familj medför behov av bemanningsföretag, vilket 
är en stor bidragande faktor till underskottet.  

Resultatenhet 
Akademi Båstad Gymnasium visar en positiv 
avvikelse om +841 tkr per den 31/8 2016. Över‐
skottet beror på en positiv semesterlöneskuld om 
+722 tkr. Efter reglering av semesterlöneskulden 
som kommer att utjämnas under året, visar gym‐
nasiet en positiv avvikelse om +119 tkr. Den posi‐

tiva avvikelsen beror främst på ökade intäkter på 
grund av fler elever i verksamheten. Flera av 
dessa är nyanlända elever som har stora behov av 
anpassningar och särskilt stöd. Löneökningar för 
år 2016 är ännu inte reglerat i skolpengen. För 
övrigt råder återhållsamhet inom samtliga verk‐
samheter för att Utbildningsnämnden totalt sett 
ska nå en budget i balans.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 
Personalgruppen är nu i stort sett fulltalig med 
ordinarie personal. En familjehemssekreterare är 
anställd vars uppgift är att utvärdera och anlita 
egna familjehem vid behov. Målet är att kunna 
kontraktera ett eget jourfamiljehem och en egen 
”pool” med familjehem. Detta kommer att med‐
föra en lägre kostnad både vid akutplacering, som 
oftast medför höga kostnader, och vid längre 
placeringar.  

En ny öppenvård håller på att byggas upp och 
som kommer att arbeta med familjer och enskilda 
individer, för att förebygga att en placering blir 
nödvändig. Om en placering blir nödvändig är 
avsikten att den ska vara  kortvarig och att arbe‐
tet fortsätter på hemmaplan med öppenvården 
som stöd. 

Ett omfattande arbete med översyn av rutiner 
och riktlinjer har påbörjats. Detta tillsammans 
med ett utvecklingsarbete kopplat till flera av 
personalgrupperna förväntas ge en förbättrad 
psykosocial arbetsmiljö vilket ska minska både‐
stress och hög personalomsättning.  
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Vård- och omsorgsnämnd – Vård- och omsorgsnämnd 

 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Vård- och omsorgsnämnd -244 -381 -381 0 

Verksamhet 
Vård‐	 och omsorgsnämnden bjöd in Kommun‐
förbundet Skåne för att informera nämnden om 
förslag till nytt hälso‐ och sjukvårdavtal. Vård‐ 
och omsorgsnämnden beslutade om riktlinjer 
för biståndshandläggning inom SOL, LSS och 

socialpsykiatrin. Nämnden kallade till extra 
sammanträde i augusti för att få återkoppling av 
sommarens verksamheter. 

Ekonomiskt resultat 
Vård‐	och omsorgsnämnden håller budget. 
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Vård- och omsorgsnämnd – Vård och omsorg 

 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

RESULTAT VN- VÅRD & OMSORG -78 834 -103 477 -110 477 -7 000 

Centralt -7 379 -10 142 -10 142 0 

Myndighetsenhet -2 917 -3 983 -4 213 -230 

Stöd och omsorg -25 363 -34 869 -37 359 -2 490 

Hälso- och sjukvård -19 891 -28 741 -29 401 -660 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg -16 134 -25 542 -24 612 930 

Summa -71 684 -103 277 -105 727 -2 450 

Resultatenheter     

Hemvård -4 506 -104 -2 904 -2 800 

Vård- och omsorgsboende -2 644 -96 -1 846 -1 750 

Summa -7 150 -200 -4 750 -4 550 

INVESTERING -378 -2 575 -765 1 810 
 

Verksamhet  
Vård och omsorg har genomfört en omorganisat‐
ion med start i början av 2016. Syftet med omor‐
ganisationen var att uppnå en rättvis fördelning 
av antalet medarbetare per chef, samt att ut‐
veckla samarbetet mellan boende och hemvård.  

Vård och omsorg har tillsammans med förvalt‐
ningen för Teknik och service, arbetat med att ta 
fram en lokalförsörjningsplan för hela kommu‐
nens framtida planering av lokaler och boende. 

I början av året startade anhörig/socialt innehåll 
sin verksamhet utifrån de nya förutsättningarna. 
Nytt anhörigcenter öppnade på Vårliden i april, 
som i augusti flyttade till daglig verksamhets lo‐
kaler. Aktiviteter för Båstads kommuninvånare 
finns på Vårliden, Ängahällan, Bjärehemmet och 
Församlingshemmet i Torekov (som ersätter 
Båtsmansgården). Träffpunkterna har och kom‐
mer att innehålla: gymnastik, våffelcafé, bingo, 
underhållning, samtalscafé, vernissage med mera. 

I januari anställdes en demenssamordnare som 
har till uppgift att arbeta övergripande med de‐
mensfrågor. 

Ny vård‐ och omsorgschef har anställts med start 
i mitten av september 2016.  

Rekrytering av vikarier inför sommaren av sjuk‐
sköterskor och omvårdnadspersonal har varit 
svårt, framförallt till vissa områden. 

Hemvård 
Enhetschefer och samordnare i hemvården har 
lagt mycket tid på att införa nytt planeringspro‐

gram, vilket ska skapa en tydligare överblick, och 
på sikt ska planerad och utförd tid kunna mätas. 
Under årets första månader har behovet av insat‐
ser sjunkit, vilket har inneburit stora differenser 
av timmar mellan månaderna och svårt att parera 
med schemaläggning. 

Schablonersättningen/ekonomistyrningen i hem‐
vården är inte anpassad fullt ut till verksamheten, 
vilket påverkar både planeringen och ekonomin. 
Schablonerna är lågt satta i jämförelse med andra 
kommuner och 2016 sänktes ersättningen för 
både omsorg‐	 och serviceinsatser, vilket försvå‐
rar en budget i balans. En del insatser ersätts inte 
alls, exempelvis dubbelbemanning, trygghetslarm 
och matdistribution. 

71 sommargäster (inklusive HSL) kom till Bå‐
stads kommun under sommaren 2016, varav 
hälften vistades i Torekov. 

Serviceinsatsen städ har förvaltningen köpt av fö‐
retaget Alliance+ under perioden 1 juni till 15 
september, ca 150 vård‐	och omsorgstagare har 
varit berörda initialt. 

Serviceinsatsen inköp har underlättats med hjälp 
av två mataffärers assistans att packa varor och 
skicka fakturor direkt till berörda vård‐	och om‐
sorgstagare. 

Nattpatrullen har utökad bemanning på grund av 
ökat behov. 

Hemsjukvård 
Under våren har en sjuksköterska tillsammans 
med enhetschefen gått igenom samtliga patienter 
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för att säkerställa att de ska tillhöra hemsjukvår‐
den och inte vårdcentralen. Samma rutin görs då 
ansökningar inkommer rörande tillfälliga vistel‐
ser. 

Personalsituationen för sjuksköterskorna har va‐
rit ansträngd i sommar, och bemanningsföretag 
har anlitats. Det har varit svårt att få bemanning‐
en att räcka till, och befintlig personal har fått 
flytta sina semesterveckor. Det största problemet 
är att det inte funnits kontinuitet för den en‐
skilde, men trots detta så har den medicinska sä‐
kerheten varit god. 

Vård- och omsorgsboende  
På kommunens boende och korttid har det satts 
in personal vid punktinsatser till vård‐	 och om‐
sorgstagare samt vid extra vak vid flera tillfällen. 
Personalen har varit på utbildning/internat un‐
der december 2015 och våren. Utbildningarna 
har varit mycket uppskattade och stor kraft har 
lagts på kvalitésområden inom verksamheten.  

Lyan, kommunens dagverksamhet för dementa 
på Almgården i Grevie, har inte haft öppet fem 
dagar per vecka, på grund av att behovet inte 
finns. 

Demensteam är ännu inte rekryterat och uppstar‐
ten har senarelagts. 

Stöd och omsorg 
Det pågår en omställning av Ängens verksamhet 
från satellitlägenheter till en mer samlad verk‐
samhet i trapphusboende, och detta har inneburit 
extra hyror under 2016. Under sommaren 2016 
har Ängen bemannats extra dagtid på vardagarna 
då vård‐	 och omsorgstagarna har haft semester 
från daglig verksamhet. 

Det pågår i dagsläget ett arbete med att utöka 
verksamheten på Aromagården med ytterligare 
en	vård‐	och omsorgstagare.  

Aromagården och Ängen har extra bemanning 
varje dag på grund av utökat behov hos vårdta‐
garna. 

Två vård‐ och omsorgstagare flyttade in på 
gruppbostaden Myllefallet i juni 2016.  Gruppbo‐
staden har ingen budget men kostnaden upp‐
skattas till 1,4 mkr under 2016. Verksamheten är 
i nuläget inte kostnadseffektiv, eftersom endast 
två av fem boende har beslut om gruppbostad.  

Antalet vård‐ och omsorgtagare har ökat under 
våren och sommaren i boendestödet, framförallt 

relaterade till neuropsykiatriska funktionsned‐
sättningar (NPF). Flera av de nya vårdtagarna har 
ett mer omfattande behov, med flera besök om 
dagen. 

Daglig verksamhet (DV) har flyttat sin verksam‐
het till A‐Huset på Strandängsskolan från Bränn‐
borns fastighet vid Lyckan torget, men i augusti 
flyttade DV tillbaka till Brännborns fastighet på 
grund av att lokalerna inte var anpassade fullt ut 
till verksamheten. 

Träffpunkt SOL öppnades under våren i A‐huset, 
och kommer att stanna kvar i samma lokal. 

Kontaktpersonärenden och ledsagarbeslut har 
ökat i antal ärenden under året.  

Ekonomiskt resultat 
Övriga enheter  
Stimulansmedel om 4,2 mkr för ökad bemanning 
inom vård och omsorg har utbetalats i maj 2016, 
och en andel av dessa medel har bokförts i au‐
gusti (1,8 mkr). Dessa medel har fördelats på 
verksamheter som ryms under resultatenheterna 
hemvård och vård‐	 och omsorgsboende samt 
nattpatrullen under verksamhetsövergripande 
äldreomsorg. Prognosen för 2016 antar att reste‐
rande belopp om 2,2 mkr fördelas på verksam‐
heten. Prognosen antar även att medel till kom‐
munstyrelsens förfogande rörande anhörigverk‐
samheten kommer vård och omsorg tillhanda 
(870 tkr).  

Vård och omsorgs resultat påverkas negativt av 
semesterlönekostnader. Den första aspekten är 
relaterad till det faktum att budgeten är beräknad 
på 25 dagar semester men personalstyrkan har 
de facto fler semesterdagar. Det rör sig ungefär 
om 25 procent med 25 dagar, 25 procent med 31 
och resterande 50 procent med 32 dagar semes‐
ter. Den andra aspekten är relaterad till en av‐
saknad av budget för timanställdas semesterlö‐
ner, vid framför allt sjukfrånvaro.  

Sjukfrånvaron inom vård och omsorg är budgete‐
rad till 4,5 procent och uppmätt för perioden till 
6,7 procent. 

Stöd och omsorgs ökade behov hos brukare till‐
sammans med besparingar i 2016 års budget har 
lett till en negativ prognos om 2,5 mkr. Under‐
skottet innefattar även gruppboendet Myllefallet 
samt en extra köpt plats inom psykiatrin. 
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Hälso‐	 och sjukvård prognostiserar ett under‐
skott om 660 tkr, främst på grund av bemanning 
av vikarier under sommaren samt utökade kost‐
nader för hyra av hjälpmedel från Medelpunkten. 

Det budgeterade demensteamet förväntas starta 
upp under 2017, vilket resulterar i en positiv av‐
vikelse om 1 mkr. 

Vissa grupper inom hemvård och HSL har flyttat 
till Bjäredalen i Förslöv under sommaren, och hy‐
reskostnaden för 2016 är medtagen i prognos 
med 550 tkr. 

Resultatenheter  
Hemvården prognostiserar en negativ avvikelse 
om 2,8 mkr för perioden. Huvudorsaker till detta 
är dels lägre timpeng 2016 i jämförelse med 2015 
som utförarna har haft svårighet att anpassa sig 
till, och dels en nedgång av hemvårdstimmar där 
schemaläggning i samma takt visat sig innebära 
svårigheter. Vikariat under storhelger, utbild‐
ningstillfällen och vid implementering av nytt 
planeringsverktyg har också bidragit till under‐
skottet. 

Tillfälliga sommarvistelser inom hemvården fak‐
tureras hemkommunerna kontinuerligt efter 
vård‐	 och omsorgstagarens hemgång, och in‐
täktsreserver uppgår till 840 tkr i augustis resul‐
tat. Hemvården prognostiserar ytterligare 
600 tkr i intäkter för tillfällig vistelse. 

Under perioden har vård‐ och omsorgsboende 
haft en beläggning på 99 procent och korttidsbo‐
ende 116 procent. Att några av boendena inte har 
haft full beläggning beror till stor del på hante‐
ringstiden för flytt efter att brukare avlidit, vilket 
resulterar i en negativ prognos om 200 tkr. Kort‐
tidsvårdens överbeläggning resulterar i en nega‐
tiv prognos om 800 tkr, vilket beror på svårighet‐
en till effektiv personalplanering då korttiden på 
Skogsliden befinner sig på två våningar. 

Ett boende har haft omfattande punktinsatser, 
vilket resulterar i ökad bemanning som är med‐
taget i fördelningen av stimulansmedel. Huvudor‐
saken till den negativa prognosen om 750 tkr är 
ovan nämnda negativa effekt av semesterlöne‐
kostnader som inte budgeterats korrekt, och även 
extra vak på boendena samt vikariat för persona‐
lens utbildningstillfällen.  

Investeringar 
En arbetsgrupp arbetar med inköp av ett nytt 
verksamhetssystem. Målet är att starta imple‐
mentering av det nya systemet under 2017. 

Övriga pågående investeringsprojekt 2016 är re‐
laterade till trygghetstelefoner, nyckelfri hem‐
vård samt tidsplaneringsverktyg inom hemvår‐
den. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 
Flytt av de olika kontoren på den södra sidan till 
Bjäredalen i Förslöv pågår. City‐kontoren och 
kvälls‐ och nattpersonal har flyttat till Skogsli‐
dens bottenplan, för att underlätta samarbete. 

Inom stöd och omsorg pågår planering att åter‐
ställa Aromagården och Myllefallet till gruppbo‐
städer, utifrån vård‐	 och omsorgsnämndens in‐
riktningsbeslut. 

Ängens verksamhet samlas under 2016 till ett 
trapphusboende med förhoppningen att detta re‐
sulterar i en bättre kostnadseffektivitet. 

Mottagningsteamet som arbetar för trygg hem‐
gång är under uppförande och förhoppningen är 
att beläggningen går tillbaka till tidigare nivå på 
korttiden. 

Ett nytt vägledningsdokument beslutades i juni 
2016. Dokumentet tydliggör riktlinjer, för bi‐
ståndshandläggare samt utförare av hemvård och 
vård och omsorgsboende, som ska möjliggöra en 
enhetlig hantering av ärende.  

Översyn av schablonerna inom hemvården har 
skett och riktlinjerna för resursfördelningsmo‐
dellen togs av vård‐	 och omsorgsnämnden den 
5 september 2016. Med hjälp av nytt planerings‐
verktyg ska uppföljning av resursfördelningen 
göras årligen.	

Översyn av avgifterna mot vård‐	och omsorgsta‐
gare har påbörjats och ska tas upp i vård‐ och 
omsorgsnämnden för beslut i oktober 2016. 

Maxtaxan kommer att ändrats från och med 1 ok‐
tober 2016, från 1 772 kr till 1 991 kr per månad. 
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Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

 EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Valnämnd -1,5 -111 -5     106 

Överförmyndare -1 074 -691 -1 451 -760 

Kommunrevision -443 -840 -840 0 

Verksamhet 
Valnämnd 
Valnämnden håller endast ett möte år 2016. 
Nästa år startar arbetet inför valet 2018. 

Överförmyndare 
Överförmyndarens verksamhet omfattar två de‐
lar, dels den traditionella verksamheten avseende 
gode män och förvaltare till de som har behov av 
detta, dels gode män och tillförordnade vård‐
nadshavare för ensamkommande barn.  

Överförmyndarens traditionella verksamhet 
hanterar ett stort antal huvudmän varav kommu‐
nen bekostar ersättning till gode män och förval‐
tare i ett flertal komplicerade ärenden. Vid läns‐
styrelsens tillsyn under våren noterades det höga 
antalet ärenden i förhållande till invånarantalet. 
Länsstyrelsen noterade även att de personella 
resurserna inte ökat i samma omfattning som 
antal ärenden ökat. Länsstyrelsen anser att det är 
av yttersta vikt att överförmyndarverksamheten 
tillförs de resurser som behövs för att verksam‐
heten ska kunna skötas på ett godtagbart sätt. 

Verksamhetens kostnader avseende ensamkom‐
mande barn återsöks hos Migrationsverket, dock 
ersätts ej administrationen som hör därtill. 

Kommunrevision 
Arbetar enligt uppgjord revisionsplan. Slutförda 
granskningar under januari‐augusti är årsredo‐

visning, budgetprocessen, långtidsplanering inom 
vård‐	 och omsorg, långtidsplanering inom för‐
skola och skola, gemensam granskning Region 
Skåne utskrivningsklara patienter och styrning 
inom vård och omsorg. 

Pågående granskningar som startats under 2016 
är överförmyndarverksamheten och enskilda 
avlopp. 

Ekonomiskt resultat 
Valnämnd 
Valnämnden får ett överskott detta år på grund 
av låg verksamhetsnivå, endast ett möte. 

Överförmyndare 
Överförmyndarverksamheten är lagstadgad. 
Verksamheten får ett stort underskott för året då 
det finns ett mycket stort antal ärenden och att 
budget inte ens täcker kostnader för personal och 
administration. 

Kommunrevision 
Inga avvikelser mot budget. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelser mot budget 
Överförmyndare 
Verksamheten ser ständigt över kostnader men 
har begränsade möjligheter att påverka yttre 
faktorer. Avvikelsen kvarstår därför. 
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Finansiering

EKONOMISK ÖVERSIKT 

(tkr) 

Utfall 

Jan-aug 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Finansiering 501 928 688 640 691 140 2 500 

Ekonomiskt resultat 
Finansförvaltning 
Helårsprognosen för finansförvaltningen är ett 
överskott om 2,5 mkr. Dock en smärre försäm‐
ring av prognosen jämfört med prognosen om 
3 mkr i maj. 

Större avvikelser är bland annat skatteintäkter 
som förväntas bli ca ‐4,4 mkr lägre än budgeterat. 
Anledningen är den kraftigt försämrade skatte‐
prognos för 2016 som SKL presenterade i au‐
gusti.  

De samlade kostnader för pensioner väntas ge ett 
underskott med ‐3,2 mkr. Förväntade nedskriv‐
ningar av anläggningstillgångar, bland annat på 
grund av rivning av Skogsbyns förskola, belastar 

prognosen med ca	 ‐3,2 mkr. Ordinarie avskriv‐
ningar väntas dock bli drygt +2,8 mkr lägre än 
budgeterat. Det låga ränteläget förväntas inne‐
bära sänka räntekostnader med +2,2 mkr jämfört 
med budget. En ytterligare positiv avvikelse 
gentemot budget är ett prognostiserat överskott 
från det tillfälliga statsbidrag för mottagning av 
flyktingar som kommunen erhöll under 2015 
med uppdrag att använda under 2015 och 2016. 
Det samlade bidraget uppgick till 12,3 mkr och av 
detta prognostiseras ca +2,5 mkr ej användas. 

Därutöver väntas reavinster inom exploaterings‐
verksamhet och övriga finansieringsposter sam‐
mantaget leda till att finansverksamheten som 
helhet uppnår en positiv avvikelse gentemot 
budget på +2,5 mkr vid årets slut. 
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161019\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-10-19 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Delårsrapport 2016-08-31 
 
Justerade uppgifter 

Efter att delårsrapporten behandlades i KS har förvaltningen rättat två saker: 
 
Sidan 5 under rubrik Investeringar och självfinansiering: Texten ”Inom den avgiftsfinansierade verksamheten 
beräknas en avvikelse med +2,6 mkr vilket innebär att prognosen för de avgiftsfinansierade nettoinvestering-
arna uppgår till 97,4 mkr.” har rättats till ”Inom den avgiftsfinansierade verksamheten beräknas en avvikelse 
med +17,7 mkr vilket innebär att prognosen för de avgiftsfinansierade nettoinvesteringarna uppgår till 
51,1 mkr.” 
 
Sidan 6 under rubrik Upplåning: Texten ”Hittills under 2015 har nyupptagning av lån...” har rättats till ”Hit-
tills under 2016 har nyupptagning av lån...”. 
 
 
 
Båstad 2016-10-19 
 
 
Christel Crespin, Ekonomiavdelningen/Kommunledning 
Ekonom 
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 Tjänsteskrivelse  
 

161019\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-10-19 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000049/2016 – 900 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunfullmäktiges presidium 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2016-10-19  
 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 
 

 
Beslutslogg för kommunfullmäktige, 2016 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige finns en rutin för 
uppföljning, en beslutslogg. En förteckning bifogas över de fattade fullmäktigebeslut som ska 
verkställas, har bordlagts eller återremitterats. Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för 
beslutsloggen och ska gå igenom loggen innan den skickas ut i kallelsen till fullmäktige.   
 

Förslag till beslut 
Bilagd redovisning daterad den 19 oktober 2016 godkänns.  
 
 
 
Båstad 2016-10-19 
 
 
Olof Nilsson  
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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Beslutslogg för kommunfullmäktige 
 

1 (5) 

2016-10-19 
Dnr: KS 000019/2016-900  
 

 

Beredningsuppdrag: 
 

Beslutsinstans,  
datum och paragraf 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 
 

§ 48, KF 2015-03-25 
Program för idrott och 
det rörliga friluftslivet 

311/15 Kommunstyrelsens initiativ att inrätta en 
till-fällig beredning för att ta fram förslag till 
ett program för idrott och det rörliga fri-
luftslivet godkänns. Fullmäktiges presidium 
får i uppdrag att ta fram förslag till en upp-
dragsbeskrivning till en tillfällig beredning. 

KF-presidium 
Kommunstyrelsen 

Uppdragsbeskrivning till vinter 2016. Förstudie pågår, 
som underlag till KF-presidium. 

Vinter 2016 

§ 15, KF 2016-02-17 
Arvodesreglemente för  
förtroendevalda 

1623/14 Demokratiberedning får i uppdrag att ta 
fram nytt förslag för arvodesreglemente 
2019-2023. Förslaget beslutas i november 
2017. 

Demokratibered-
ningen 

Arbete pågår i demokratiberedningen. November 
2017 

 
Motioner: 
 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 
 

2015-02-25 285/15 Motion från (MP) - Kommunen ska införa ett integrationspris Kommunstyrelsen Äremdet återremitterat av kommunstyrelsens arbetsut-
skott  2016-09-28. 

December 
2016 

2015-04-14 564/15 Motion från (S) - Bygg hyreslägenheter Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning.  September 
2016 

2015-05-04 644/15 Motion från (S) - Arbetskläder inom vård och omsorg Vård- och om-
sorgsnämnden 

Ärendet berett i vård- och omsorgsnämnden i juni. Ärendet 
till kommunstyrelsen i november/december. 

December 
2016 

2015-05-04 653/15 Motion från (S) - Vägföreningar som inte vill fortsätta bör 
kommunen överta ansvaret för 

Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning. - 

2015-09-08 1179/15 Motion från (S) - Motion om att lyfta fram framstående kultur-
personligheter i kommunen samt att konst i offentlig miljö i 
Båstads kommun får en tydlig och adekvat skyltning 

Kommunstyrelsen Ärendet bereds i kommunstyrelsens arbetsutskott i okto-
ber. 

November 
2016 

2015-09-29 1290/15 Motion från (SD) - Stöd till Sjöfartsmuseet i Torekov på grund av 
upprepad skadegörelse 

Kommunstyrelsen Ärendet bereds i kommunstyrelsens arbetsutskott i okto-
ber. 

Oktober 2016 

2016-02-17 59/16 Motion från (MP) – Förslag om nedläggning av Statoilmacken 
och anläggning av grönområde på platsen 

Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning. Februari 2017 
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Forts. motioner: 
 
Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

 
2016-02-17 60/16 Motion från (MP) – Utvärdering av tjänsteproduktionen i Bå-

stads kommun 
Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning. Februari 2017 

2016-02-17 61/16 Motion från (S) – Ny lekplats i Förslöv Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige i oktober.  
 

Oktober 2016 

2016-02-17 180/16 Motion från (S) – Översyn av kommunens verksamhetslokaler Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning. Rapport i VN den 5/9 
iom lokalöversyn. 

Februari 2017 

2016-02-17 178/16 Motion från (S) – Försköna entréerna till Bjäre Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning. 
 

Februari 2017 

2016-02-17 179/16 Motion från (S) – Upphäv politiskt beslut för att kunna rekrytera 
barnskötare till förskolan 

Utbildnings-
nämnden 

Hos förvaltningen för handläggning. Förarbete pågår. Februari 2017 

2016-02-12 
 

230/16 Motion från (S) - Standarden/hygienen på toaletterna i kommu-
nens skolor 

Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning. Februari 2017 

2016-02-12 231/16 Motion från (S) – Fria skolmåltider för gymnasieelever Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning. November 
2017 
 

2016-02-19 310/16 Motion från (SD) – Åldersbestämning av ensamkommande ung-
domar 

Kommunstyrelsen Ärendet bordlagt i KF i september. Åter i oktober. Oktober 2016 

2016-03-22 428/16 Motion från (C) - Skolskjutsar och kamrater Utbildnings-
nämnden 

Hos förvaltningen för handläggning. Förarbete pågår. Mars 2017 

2016-04-19 552/16 Motion från (M) - Kommunens upphandling av livsmedelspro-
dukter 

Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning. April 2017 

2016-04-20 584/16 Motion från (M) - Tillgänglighet för hörselskadade i kommunhu-
set 

Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning. April 2017 

2016-04-20 585/16 Motion från (M) - Angående anhörigverksamheten Vård- och  
omsorgsnämnden 

Hos förvaltningen för handläggning. Rapport till vård- och 
omsorgsnämnden 5/9 med äskande om medel. 

April 2017 
 

2016-04-20 368/16 Motion från (M) - Genomfartstrafiken i Båstad tätort under 
högsäsong 

Kommunstyrelsen Ärendet bereds i kommunstyrelsens arbetsutskott i okto-
ber. 

April 2017 

2016-05-24 716/16 Motion från (C) – Ta fram plan mellan kommun och näringsliv 
för att skapa förutsättningar för byggnation av hyresrätter i 
kommun. 

Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning. Juni 2017 

2016-05-24 715/16 Motion från (C) - Inrättande av politisk enhet för Kultur och 
Fritid 

Kommunstyrelsen Ärendet bereds i kommunstyrelsens arbetsutskott i okto-
ber. 

November 
2016 

2016-06-01 763/16 Motion från (M) - Om förebyggande arbete mot våldsbejakande 
extremism genom att tillskjuta medel för att upprätta bered-
skapsplan. 

Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning. Juni 2017 

2016-06-09 792/16 Motion från (M) – Om gratis simundervisning på sommaren för 
kommunens barn i åldern 6-12 år. 

Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning. Juni 2017 

2016-06-21 865/16 Motion från (L) och (MP) – Tillsakapande av gemensam målbild. Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning. Juni 2017 
 

2016-06-21 864/16 Motion från (L) och (MP) – Översyn av internhyressystem. Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning. Juni 2017 
 

2016-06-21 863/16 Motion från (L) och (MP) – Idéburet offentligt partnerskap. Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning. Juni 2017 
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Medborgarförslag: 
 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig nämnd Status  Till KF 
 

2014-04-02 490/14 Medborgarförslag om att upplösa vägföreningarna i Bå-
stads kommun 

Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning. Maj 2015 

2015-03-25 464/15 Medborgarförslag från Diakonigruppen i Västra Karup om 
tillskapande av trygghetsboende eller motsvarande i 
Västra Karup 

Vård- och  
omsorgsnämnden 

Hos förvaltningen för handläggning. Oktober 
2015 

2015-04-23 612/15 Medborgarförslag om HBT-certifiering Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning. Oktober 
2015 

2015-06-13 881/15 Medborgarförslag om att upplåta Strandängsskolans A-
hus till ett integrationsprojekt med ett kombinerat allak-
tivitetshus och en utbildningsverksamhet utifrån kofo-
edsskolornas modell 

Kommunstyrelsen Till KF i oktober. Oktober 
2016 

2015-08-20 1124/15 Medborgarförslag om att formellt och officiellt inrätta 
begreppet Lex Dahlman 

Kommunstyrelsen Ärendet berett av kommunstyrelsen. Beslut i mars 2016. Februari 
2016 

2015-09-08 1174/15 Medborgarförslag om farthinder utmed Järnvägsgatan i 
Grevie 

Kommunstyrelsen Återremiss i kommunfullmäktige den 28 oktober 2015. Januari 
2016 

2015-10-15 1363/15 Medborgarförslag om att behålla skoltomten vid Backas-
kolan i kommunal ägo 

Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning. April 2016 

2016-02-17 90/16 Medborgarförslag om utökad sopsortering på återvin-
ningsstationen i Svenstad. 

Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning. Februari 
2017 

2016-02-17 188/16 Medborgarförslag om bevarande av centralorten Västra 
Karup 

Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning. Februari 
2017 

2016-02-17 192/16 Ljussättning på träd vid Lyavägen Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning. Februari 
2017 

2016-02-17 196/16 Medborgarförslag om framtagande av inriktningsdoku-
ment för Grevie tätort. 

Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning. Februari 
2017 

2016-02-17 197/16 Medborgarförslag om implementering av ett tvåårspro-
jekt för rekrytering av gode män och förvaltare. 

Överförmyndare Hos förvaltningen för handläggning. Februari 
2017 

2016-03-23 219/16 Medborgarförslag om förslag på byggnation av lekplat-
ser/social mötesplatser i Förslöv. 

Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning. Mars 2017 

2016-05-12 
 

654/16 Medborgarförslag om förslag på byggnation av lekplat-
ser/social mötesplatser i Förslöv. 

Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning. Svar samordnas med 
ovanstående medborgarförslag. 

Maj 2017 

2016-04-29 603/16 Medborgarförslag  om ridväg på gamla järnvägsrälsen 
mellan Grevie och Båstad 

Kommunstyrelsen Ärendet bereds i kommunstyrelsens arbetsutskott i okto-
ber. 

Maj 2017 

2016-05-12 654/16 Medborgarförslag angående lekplatser/sociala mötes-
platser i Förslöv. 

Kommunstyrelsen Ärendet bereds i kommunstyrelsens arbetsutskott i okto-
ber. 

Maj 2017 

2016-05-23 702/16 Medborgarförslag om en kombinerad gång-, cykel- och 
ridväg på gamla banvallen 

Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning. Maj 2017 

2016-05-24 717/16 Medborgarförslag angående den nedlagda järnvägsba-
nans framtida användning 

Kommunstyrelsen Hos förvaltningen för handläggning. Maj 2017 
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Forts. medborgarförslag: 
 
Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

 
2016-07-27 991/16 Medborgarförslag om att inte upplåta mark till cirkusar 

med vilda djur. 
Kommunstyrelsen. Hos förvaltningen för handläggning. September 

2017 

2016-08-10 1036/16 Medborgarförslag om toaletter i Kattviks hamn. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet och delger  
kommunfullmäktige. 

- 

2016-08-10 1021/16 Medborgarförslag om toaletter i Kattviks hamn. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet och delger  
kommunfullmäktige. 

- 
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Övriga ärenden och uppföljningar: 
 

Datum Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig nämnd Status  Till KF  

§ 139, KF 2012-06-27 
Miljöprogram 2012-
2020 

235/11 Programmet antaget av KF 2012-06-27. 
 

Kommunstyrelsen Programmet ska ses över, utvärderas och 
revideras under 2016. 

2016 

§ 25, KF 2013-02-27 
Program för folkhälsa, 
trygghet och säkerhet 
2013-2020 

318/11 Programmet antaget av KF 2013-02-27. 
 

Kommunstyrelsen Program och handlingsplan för folkhälsa, trygghet och 
säkerhet ska antas i början av varje mandat-period. In-
nan 2016 års utgång kommer nya 
program och handlingsplaner att färdigställas 
för politiskt antagande. 

2016 

§ 60, KF 2013-03-27 
Vård- och omsorgspro-
gram 2013-2020 

236/11 Programmet antaget av KF 2013-03-27. 
 

Kommunstyrelsen Programmet ska ses över, utvärderas och 
revideras under 2016. Frågan diskuterats i vård- och 
omsorgsnämnden. 

2016 

§ 172, KF 2013-12-18 
Skol- och utbildnings- 
program 2014-2021 

1231/12 Programmet antaget av KF 2013-12-18. 
 

Kommunstyrelsen Programmet ska ses över, utvärderas och 
revideras under 2016. 

2016 

§ 108, KF 2014-06-25 
Energiprogram 2014-
2020 

1039/12 Programmet antaget av KF 2014-06-25. 
 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av pro-
grammet när miljöprogrammet utvärderas 2016. 

2016 

§ 109, KF 2014-06-25 
Vindkraftsprogram 

1038/12 Programmet antaget av KF 2014-06-25. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av pro-
grammet under 2017. 

2017 

§ 6, KF 2015-01-28 
Kulturprogram för Bå-
stads kommun 2015 - 
2025 

685/14 Programmet antaget av KF 2015-01-28. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av pro-
grammet under 2017. 

2017 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2016-10-12 1 av 1 

KS § 197 Dnr KS 000600/2016 - 903 

Redovisning av partistöd för 2015 

Beskrivning av ärendet Kommunalt partistöd betalas ut årligen i enligt med beslut från 
kommunfullmäktige. 2014 ändrades kommunallagen avseende att partierna 
årligen ska redovisa hur de använt partistödet under föregående år. 
Redovisningen ska lämnas in till kommunen senast den 30 juni året efter stödet 
erhållits. 2016 är första året denna redovisning görs. Samtliga partier i 
kommunfullmäktige (Bjärepartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna, 
Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna samt Miljöpartiet) som erhållit 
partistöd 2015 har lämnat in redovisning inom tidsramen.   

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2016-09-20. 
Partiernas redovisning. 
Regler för partistöd.  

Förvaltningens och 1. Kommunfullmäktige lägger partiernas redovisning av partistöd för 2015 till
arbetsutskottets förslag handlingarna. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige lägger partiernas redovisning av partistöd för 2015 till
handlingarna. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160920\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-09-20 
Handläggare: Catharina Elofsson 
Dnr: KS 000600/2016 – 903 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kansliet 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Partiernas redovisning 
Regler för partistöd  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Redovisning av partistöd för 2015 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalt partistöd betalas ut årligen i enligt med beslut från kommunfullmäktige. 2014 
ändrades kommunallagen avseende att partierna årligen ska redovisa hur de använt partistö-
det under föregående år. Redovisningen ska lämnas in till kommunen senast den 30 juni året 
efter stödet erhållits. 2016 är första året denna redovisning görs. Samtliga partier i kommun-
fullmäktige (Bjärepartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokra-
terna, Liberalerna samt Miljöpartiet) som erhållit partistöd 2015 har lämnat in redovisning 
inom tidsramen.  
  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-21, § 72, om nya regler för partistöd att gälla från den 
15 oktober 2014. I de nya reglerna finns krav på redovisning av partistöd, i enlighet med den 
ändring som gjorts i kommunallagen och som trädde i kraft den 1 februari 2014. Mottagarna av 
kommunalt paristöd ska årligen till kommunfullmäktige ge in en skriftlig redovisning som vi-
sar att partisödet använts i enlighet med det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket 
kommunallagen samt partistödets syfte enligt kommunens regler.  
 
Aktuellt 
Samtliga partier som erhållit kommunalt partistöd 2015 har lämnat in redovisning inom tids-
ram. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Kommunfullmäktige lägger partiernas redovisning av partistöd för 2015 till handlingarna.   
 
Båstad 2016-09-20 
 
Catharina Elofsson  
Kanslichef 
Kommunledningskontoret  
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Antagen av Kommunfullmäktige den 21 maj 2014, § 72 Dnr: KS 604/14‐903, att gälla fr.o.m. 2014‐10‐15 
 
Regler för partistöd 
 
Lagstöd 
Partistödet regleras i 2 kapitlet 9‐12 §§ kommunallagen (1991:900) där det framgår att 
kommunerna får lämna sådana bidrag, men att stödet inte får utformas så att	det	otill‐
börligt gynnar eller missgynnar ett parti.  
 
Valresultatet 
Valresultatet utgör beräkningsgrund vid fastställande av partistöd och andra liknande  
situationer då mandatfördelningen ligger till grund för en fördelning.  
 
Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kapitlet vallagen (2005:837). Det är Länsstyrelsen	som	fast‐
ställer detta. 
 
Skulle en situation uppstå i kommunfullmäktige att en ledamot byter	parti	eller	inte	repre‐
senterar något parti, tillfaller det mandatbundna stödet för just det mandatet det parti för 
vilket ledamoten ursprungligen valdes in i kommunfullmäktige. 
 
Partistödets syfte 
Partistöd ges till de politiska partier som är representerade i	kommunfullmäktige.	Parti‐
stödet ska användas för att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala 
demokratin och stödet ska användas för politisk verksamhet med anknytning till Båstads 
kommun. Partistödet ska användas till ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att öka 
medborgligt inflytande och valdeltagande i kommunen. 
 
Grundstöd och mandatbundet stöd samt krav på representation 
Partistödet ges som ett grundstöd och ett mandatbundet stöd. 
 
Komunfullmäktige fattar årligen i januari månad beslut om utbetalning av partistödet 
samt hur mycket partistöd respektive parti ska erhålla. Det mandatbundna stödet betalas 
endast för mandat som är tillsatta i kommunfullmäktige, det vill säga det betalas inte ut för 
tomma platser i kommunfullmäktige. 
 
Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. 
 
I det fall representationen i fullmäktige helt upphör 
Till parti som upphör att vara representerat i kommunfullmäktige ges partistöd för åter‐
stoden av det innevarande året. Detta gäller under förutsättning att partiet varit represen‐
terat i de sex månader som närmast följer efter mandatperiodens början.  
 
Redovisning av partistödet 
Mottagarna av kommunalt partistöd (de politiska partierna) ska årligen	till	kommunfull‐
mäktige ge in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts i enlighet med 
det ändamål som anges i 2 kapitlet 9 § första stycket kommunallagen samt partistödets 
syfte enligt detta dokument. 
 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari	‐	31 december varje år	och	ges	in	till	kommun‐
fullmäktige (kommunkansliet) senast sex månader efter redovisningsperiodens (kalen‐
derårets) utgång. 
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Av redovisningen ska framgå: 
 
• Organisationsnummer för partiet. 
• Partiföreningens stadgar. 
• Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande år. 
• Årsredovisning från föregående år samt protokoll från årsmöte som visar att ansvars‐

frihet beviljats. Av årsredovisningen ska det framgå hur partistödet har använts. 
• Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto. Bankontouppgiften 

ska styrkas med bankkontobevis. 
• Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma. 
 
En av mottagaren (de politiska partierna) utsedd särskild granskare ska granska	om	redo‐
visningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens 
rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. 
 
Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte lämnar 
redovisning och granskningsrapport enligt 2 kapitlet 11 § första och andra styckena 
kommunallagen. 
 
Utbetalning av partistöd, antal utbetalningar  
Kommunkansliet ansvarar för att förse ekonomiavdelningen med underlag för utbetalning 
av partistödet i februari månad årligen.  
 
Tolkning och tillämpning av reglerna om partistöd  
Kommunstyrelsen tolkar och tillämpar bestämmelserna för partistöd.  
 
Kommunstyrelsen får dock inte besluta om utbetalning av partistöd, då denna rätt enligt 
lag är förbehållen kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-10-12 1 av 2 

 

 

KS § 184  Dnr KS 001118/2016 - 200 

Exploateringsavtal - Båstad 109:368 och 109:370 

 
Beskrivning av ärendet Detaljplanen för del av Båstad 109:368 och 109:370 m.fl. fastigheter, etapp II, i 

Båstad är nu föremål för slutlig handläggning inom Båstads kommun. För att 
reglera finansiering och genomförande av planens infrastruktur har upprättats 
ett exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören av detaljplanen, 
Fastighetskonsult i Båstad AB.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Per Selldén, daterad 2016-09-23. 
 Upprättat exploateringsavtal med bilagor.   
 
Förvaltningens och 1. Under förutsättning att upprättat förslag till detaljplan för del av Båstad 
arbetsutskottets förslag  109:368 och 109:370 m.fl. fastigheter, etapp ll, vinner laga kraft, godkänna 
 upprättat förslag till exploateringsavtal. 
 
Föredragande Exploateringsingenjör Per Selldén och planarkitekt Camilla Nermark föredrar 

ärendet. 
 
Notering Ej tjänstgörande ersättare Jessica Andersson (S) och kanslichef Catharina 

Elofsson närvarar ej under beslutet. Daniel Kling går in som sekreterare. 
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
 Helena Stridh (BP): Avslag till arbetsutskottets förslag.      
 
Ajournering Sammanträdet ajoureras i 10 minuter. 
 
Propositionsordningar Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutat bifalla Helena Stridhs yrkande. 
 Omröstning begärs.      
 
Omröstningsresultat Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ledamot som vill avslå arbetsutskottets förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifall arbetsutskottets förslag röstar NEJ.   

 
 Omröstningen utfaller med 5 JA- och 8 NEJ-röster. Ordförande finner att 

kommunstyrelsen beslutat bifall arbetsutskottets förslag. 
 
  

Ledamot Ja-
röst 

Nej-
röst 

Avstår från att 
rösta 

Inge Henriksson (BP) X   

Helena Stridh (BP) X   

Eddie Grankvist (BP) X   

Ingela Stefansson (S)  X  

Thomas Nerd (S)  X  

Carolin Gräbner (SD) X   
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-10-12 2 av 2 

 

 

Gösta Gebauer (C)  X  

Uno Johansson (C)  X  

Kerstin Gustafsson (M)  X  

Christer de la Motte (M)  X  

Johan Olsson Swanstein (M)  X  

Thomas Andersson (L)  X  

Ordförande Bo Wendt (BP) X   

Summa: 5 8  
    
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

 
1. Under förutsättning att upprättat förslag till detaljplan för del av Båstad 
109:368 och 109:370 m.fl. fastigheter, etapp ll, vinner laga kraft, godkänna 
upprättat förslag till exploateringsavtal.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160923\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-09-23 
Handläggare: Per Selldén 
Dnr: KS 001118/2016 – 200 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Fastighetskonsult i Båstad AB, Exploateringsingenjören, Samhällsbyggnadschefen, Fredrik 
Jönsson 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Upprättat exploateringsavtal med bilagor  
 

Samråd har skett med: 
Planhandläggaren Camilla Nermark, Fredrik Jönsson, NSVA 

 
Exploateringsavtal för del av Båstad 109:368 och 109:370 m.fl. fastigheter, 
etapp II 
 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen för del av Båstad 109:368 och 109:370 m.fl. fastigheter, etapp II, i Båstad är nu 
föremål för slutlig handläggning inom Båstads kommun. För att reglera finansiering och 
genomförande av planens infrastruktur har upprättats ett exploateringsavtal mellan 
kommunen och exploatören av detaljplanen, Fastighetskonsult i Båstad AB.  
 

Bakgrund 
Den här aktuella detaljplanen ger möjlighet till utbyggnad av ca 10 friliggande småhus 
alternativt ca 10 parhus med möjlig blandning av parhus/friliggande småhus. För planens 
genomförande enligt kommunens praxis erfordras att ett exploateringsavtal ingås mellan 
kommunen och markägaren/exploatören. Inom kommunens förvaltning har med exploatören 
upprättats ett exploateringsavtal som närmare reglerar detaljplanens genomförande. Avtalet 
är utformat och baserat på detaljplanens bestämmelser innefattande b la att 
huvudmannaskapet för allmän platsmark är enskilt. En överenskommelse med ga:9 avses 
träffas för den framtida driften och underhållet av lokalgatan inom planområdet. 
 
Aktuellt 
Avtalet syftar till att reglera hur infrastrukturen som erfordras för detaljplanenens 
genomförande skall byggas ut och finansieras. I avtalet träffas överenskommelse om 
anläggningsåtgärder, fastighetsbildningsåtgärder, ekonomiska fördelningsfrågor mm. 
Parternas gemensamma ambition är att planområdet skall vara färdigställt senast år 2022. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
1. Under förutsättning att upprättat förslag till detaljplan för del av Båstad 109:368 och 
109:370 m.fl. fastigheter, etapp ll, vinner laga kraft, godkänna upprättat förslag till 
exploateringsavtal  
 
Båstad 2016-09-28 
 
Per Selldén 
Tf exploateringsingenjör 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-10-12 1 av 2 

 

 

KS § 185  Dnr KS 000949/2010 - 315 

Detaljplan för Båstad 109:368 och 109:370 m.fl. fastigheter, etapp II 
- Beslut om antagande 

 
Beskrivning av ärendet Antagande av detaljplan för del av Båstad 109:368 och 109:370 m.fl. 

fastigheter, etapp II, i Båstad. Planområdet ligger i flygfältsområdet/Äppeldalen 
i Båstad.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2016-05-13. 
 Bilaga 1. Granskningsutlåtande efter förnyad granskning, daterad 2016-05-06. 
 Bilaga 2. Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2016-05-06. 
 Bilaga 3. Plankarta med illustration, daterad 2016-05-06. 
 Bilaga 4. Granskningsutlåtande, daterad 2015-12-11. 
 Bilaga 5. Samrådsredogörelse, daterad 2015-01-08.      
 
Förvaltningens och 1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i 
arbetsutskottets förslag granskningsutlåtandet efter den förnyade granskningen, daterad 2016-05-06. 
 
Föredragande Planarikitekt Camilla Nermark och exploateringsingenjör Per Selldén föredrar 

ärendet. 
 
Notering Ej tjänstgörande ersättare Jessica Andersson (S) och kanslichef Catharina 

Elofsson närvarar ej under beslutet. Daniel Kling går in som sekreterare. 
 
Yrkanden Helena Stridh (BP): Avslag med hänsyn till översvämningsrisken i nedströms 

liggande villaområde och den smala tillfartsvägen som ej fått den avseedda 
bredden.  
I Swecos dagvattenutrednings slutsats står att det ur ett dagvattenperspektiv är 
tveksamt att tillåta en sådan utbyggnad. 

 
 Gösta Gebauer (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.      
 
Propositionsordningar Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutat bifall Helena Stridhs yrkande. 
 Omröstning begärs.      
 
Omröstningsresultat Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ledamot som vill bifalla Helena Stridhs avslagsyrkande röstar JA. 
Ledamot som vill bifall arbetsutskottets förslag röstar NEJ. 

 
 Omröstningen utfaller med 5 JA- och 8 NEJ-röster. Ordförande finner att 

kommunstyrelsen beslutat bifall arbetsutskottets förslag. 
  
  

Ledamot Ja-
röst 

Nej-
röst 

Avstår från att 
rösta 

Inge Henriksson (BP) X   

Helena Stridh (BP) X   

Eddie Grankvist (BP) X   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-10-12 2 av 2 

 

 

Ingela Stefansson (S)  X  

Thomas Nerd (S)  X  

Carolin Gräbner (SD) X   

Gösta Gebauer (C)  X  

Uno Johansson (C)  X  

Kerstin Gustafsson (M)  X  

Christer de la Motte (M)  X  

Johan Olsson Swanstein (M)  X  

Thomas Andersson (L)  X  

Ordförande Bo Wendt (BP) X   

Summa: 5 8  
       
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i 
granskningsutlåtandet efter den förnyade granskningen, daterad 2016-05-06.      
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 Tjänsteskrivelse  
 

160516\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\dk 
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Datum: 2016-05-163 
Handläggare: Camilla Nermark 
Dnr: KS 000949/2010-315 (ByggR: B2015-105) 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunledningskontoret, Per Selldén 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Granskningsutlåtande efter förnyad granskning, daterad 2016-05-06. 
Bilaga 2. Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2016-05-06. 
Bilaga 3. Plankarta med illustration, daterad 2016-05-06. 
Bilaga 4. Granskningsutlåtande, daterad 2015-12-11. 
Bilaga 5. Samrådsredogörelse, daterad 2015-01-08.   
 

Samråd har skett med: 
Samhällsbyggnadschef - Lisa Rönnberg, Per Selldén – exploateringsingenjör, Fredrik Jönsson – 
projektingenjör, Magnus Sjeldrup – planstrateg, Roger Larsson – stadsarkitekt, Andreas 
Jansson - trafikingenjör, Johan Sendelius – NSVA, Länsstyrelsen i Skåne 
 

 
Detaljplan för del av Båstad 109:368 och 109:370 m.fl. fastigheter, 
etapp II, Båstads kommun, Skåne län – Beslut om antagande 
 

Sammanfattning av ärendet 
Antagande av detaljplan för del av Båstad 109:368 och 109:370 m.fl. fastigheter, etapp II, i 
Båstad. Planområdet ligger i Flygfältsområdet/Äppeldalen i Båstad.  

 

Bakgrund 
Ursprungssyftet med denna detaljplan var att pröva möjligheten att bygga friliggande hus eller 
parhus i ett attraktivt läge med goda boendekvalitéer, på del av fastigheterna Båstad 109:368 
och 109:370. 

Kommunstyrelsen fattade beslut om att påbörja planprocess för del av Båstad 109:368 och 
109:370 den 10 november 2010. Detaljplanen har tagits fram genom så kallat ”normalt 
planförfarande” enligt ny Plan- och bygglag som infördes den 2 maj 2011. 
 
Planförslag var utställt för samråd under tiden 2013-06-03till 2013-07-14. Inkomna 
synpunkter sammanställdes och kommenterades i en samrådsredogörelse, daterad 2015-01-
08. 
 
Efter samrådsskedet utökades planområdet till att även omfatta fastigheterna Båstad 109:353, 
109:542, 109:543 samt liten del av 109:493, för att kunna lösa dagvattenhantering för befintlig 
bebyggelse. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-28 att sända ut reviderat planförslaget på granskning. 
Planförslaget var ute på granskning under tiden 2015-02-09 till 2015-03-08. 

Efter granskningsskedet delades planområdena upp i två olika så kallade planprocesser. Norra 
delen av planområdet gick för antagande av kommunstyrelsen och den södra delen av 
planområdet utökades till att även omfatta den NATUR-marksremsa väster om befintlig 
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bebyggelse som förbinder det ”norra och södra” planområdet. (Detaljplanen för den norra 
delen, etapp I, vann laga kraft 2016-03-05). Utökningen av den södra delen, etapp II, gjordes 
för att säkerställa dagvattenhanteringen för hela området i enlighet med upprättad utredning. 
Den NATUR-mark som nu tillförts planområdet (dvs etapp II) omfattades av enskilt 
huvudmannaskap i den gällande detaljplanen. Avsikten är att NATUR-marken ska omfattas av 
kommunalt huvudmannaskap. En utökning av den södra delen av planområdet föranledde en 
så kallad ”förnyad gransking”. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-03 att sända ut planförslaget avseende ”etapp II” på 
förnyad granskning. Granskningen pågick under tiden 2016-02-19 – 2016-03-18. 

Inkomna yttranden under den förnyade granskningen har sammanställts och kommenterats i 
ett granskningsutlåtande, daterat 2016-05-06, se bilaga 1. 
 

Aktuellt 
Planhandlingarna har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet (som upprättats efter 
den förnyade granskningen avseende etapp II), daterat 2016-05-06. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Samhällsbyggnad att kommunfullmäktige godkänner 
och antar detaljplanen för del av Båstad 109:368, 109:370 m.fl. fastigheter, etapp II i Båstad, 
Båstads kommun, Skåne län. 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i granskningsutlåtande efter 
den förnyade granskningen, daterad 2016-05-06.   
 
 
 
Båstad 2016-05-13 
 
 
Camilla Nermark 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
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Detaljplan för  
del av Båstad 109:368, 109:370 m.fl. etapp II, 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 

Granskningsutlåtande  
(efter förnyad granskning av etapp II) 

Detta detaljplaneförslag avseende ”etapp II, har varit utställt på så kallad förnyad 
granskning under tiden 2016-02-19 till 2016-03-18 för att ge sakägare, boende, 
myndigheter med flera, möjlighet att lämna in synpunkter. Planförslaget har tagits 
fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun.  Planen handläggs med normalt plan-
förfarande. I detta granskningsutlåtande finns dels sammanfattningar av de 
synpunkter som har lämnats in under den förnyade granskningen och dels 
Samhällsbyggnads kommentarer till synpunkterna. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 

Länsstyrelsen i Skåne 

Lantmäteriet 

Kommunala pensionärsrådet, KPR 

Södra Hallands Kraft 

TeliaSonera Skanova Access 

Synpunkter på förslaget har inkommit från följande myndig-
heter m.fl. 

Trafikverket meddelar att exploatören/fastighetsägaren ansvarar för att de av 
riksdagens fastställda riktvärden för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga 
åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av exploatör/fastighetsägare. I 
övrigt har Trafikverket inga synpunkter. 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses. 

NSVA påtalar att om kommunen inte är huvudman för lokalgatan måste VA-
ledningarna i gatan skyddas med u-område i gatan. Plankartan måste kompletteras 
med u-område för att ledningsrätt ska kunna skapas. Ledningsrätt ska skapas i 
samband med att exploatören anlägger VA-ledningar i gatan. 

Bilaga 1
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Kommentar: Synpunkt mottagen. Ledningar inom allmän platsmark (lokalgata) 
kommer att säkerställa genom ledningsrätt. Enligt Lantmäteriet finns inga hinder att 
bilda ledningsrätt inom allmän plats. 

 

Region Skåne’s Regionala utvecklingsnämnd har i tidigare skeden av 
planprocessen uttryckt sig positivt till att Båstads kommun planerar för ett ökat 
bostadsbyggande. Området riskerar dock att medföra ett stort bilberoende då det 
ligger i utkanten av samhället. Därför har Region Skåne också framfört vikten av att 
området får en bra cykelkoppling till kollektivtrafiken, för att erbjuda ett attraktivt 
alternativ till bilen redan från början. I granskningsutlåtandet svarar Båstads 
kommun att de prioriterar utbyggnad av gång- och cykelnätet på annat håll i 
kommunen. Det är mycket olyckligt om ett nytt bostadsområde färdigställs utan att 
gång- och cykelförbindelser till kollektivtrafik är på plats. Det försvårar avsevärt 
möjligheterna till hållbart resande. 

I planbeskrivningen anges (sid 24 och sid 29) att regionbuss 506 trafikerar två 
hållplatser ca 500 m från planområdet. Region Skåne vill informera om att 
regionbuss 506 har upphört i och med att Båstad fick Pågatågstrafik i december 
2015. Hållplatserna trafikeras numera av regionbuss 504 på sträckan Båstad-
Förslöv. 

Kommentar: Synpunkter mottagna. 

Planbeskrivningen avseende etapp II som varit föremål för en förnyad granskning 
upprättades innan Hallandåstunneln togs i drift för tågtrafik. Planbeskrivningen 
uppdateras i enlighet med rådande förhållanden. 

Synpunkter på förslaget har inkommit från följande sakägare 
som är besvärsberättigade 

Fastighetsägare till Båstad 109:479 konstaterar att området är en del av en grön 
länk i nordsydlig riktning som utpekas i översiktsplanen. Inom denna del finns 
skogsvegetation där de uppväxta träden är en stor tillgång för området och dess djur 
som lever där. Många av oss åretruntboenden som har valt att köpa hus här har gjort 
det för just avskildheten och närheten till denna vackra natur. 

Vidare anser fastighetsägaren att området knappast kan bedömmas som nödvändigt 
för kommunens bostadsförsörjning. Det finns betydligt mer attraktiva områden, 
exempelvis Åstad med sin närhet till stationen. 

Området kring Plommonvägen kan närmast betraktas som lite "off" och ligger precis 
i ytterkanten av tätorten Båstad. Det är inte heller boendeformer som kommunen 
behöver ytterligare med tanke på att det här handlar om att bygga fristående hus 
och/eller radhus. 

Man skriver en del i handlingarna om att området är attraktivt och det tycker vi 
också som väljer att bo här. Men sanningen är den att det under hela tiden, sen det 
byggdes, har varit svårt att sälja. Många hus är till salu och ett flertal har hyrts ut i 
andra hand för att det helt enkelt inte har gått att sälja. Så att detta är ett område 
med stor attraktionskraft håller jag inte med om. 
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Att området dras med stora problem vad gäller dagvattnet är ett känt fenomen som 
såklart spelar roll när man har för avsikt att köpa. 

I förslag till detaljplan nämner man olika alternativ för att få bukt på problemen med 
dagvattnet. Och detta är hämtat ur en dagvattenutredning som Sweco har gjort. 

Det man inte har tagit med i presentationen av detaljplanen är Swecos slutsats, 
vilket jag tycker är synnerligen anmärkningsvärt. 

Följande står att läsa: 

”Landskapet medför stora problem med att leda bort dagvattnet från områdets 
lågpunkt. Med ytterligare ett bostadsområde uppströms kommer mer dagvatten att 
skapas. Ur ett dagvattenperspektiv är det därför tveksamt att tillåta en sådan 
utbyggnad.” 

Det är med stor oro jag läser detta. Har egen erfarenhet av översvämningar i min 
trädgård. 

I Swecos utredning nämner man också att förutsättningarna för att komma till rätta 
med översvämningsproblematiken är dåliga då områdets höjdsättning har gjorts 
utan att hänsyn tagits till avledning av dagvatten. Eftersom dagvatten alltid hittar 
områdets lågpunkter kommer dagvattensystemet aldrig kunna bli robust. 

Jag uppfattar att Plommonvägen är ett område med väldigt tättbebyggda radhus 
med där tillhörande små tomter som till stora delar består av parkeringar och andra 
stensättningar. 

Det skulle vara väldigt olyckligt om man tillät ytterligare byggnation och fler 
hårdgjorda ytor i området som försvårar dagvattenproblematiken. 

Swecos förslag till åtgärder innefattar makadamdiken runt den nya bebyggelsen 
samt fördröjningsmagasin väster om befintlig bebyggelse och damm. 

När jag studerar bilden på sidan 30 som är ett utformningsförslag för 
dagvatttenavrinning kan jag inte låta bli att bekymras över situationen för 
fastigheterna 109:489, 506, 507 och 508. Vid häftiga regn kommer det att bli ett 
kraftigt tryck på de makadamdiken som ska leda bort dagvattnet. Vad händer om 
dikena inte håller måtten? Måste passa på att påpeka att det inte är långt mellan 
fastigheterna och de områden där diken ska placeras. 

Ja, det finns en mängd farhågor och orosmoment kring en förlängning av 
Plommonvägen. Det är inte bara dagvattnet och hanteringen av detta utan också 
tillträdesvägen till området som bekymrar de boende. 

Under Konsekvenser vid rubriken Miljö kan man läsa att planförslaget innebär en 
mindre ökning av trafiken i närområdet och därmed en viss ökning av buller och 
utsläpp. När jag kikar på förslaget till möjlig utbyggnad kan jag uppskatta att antalet 
bilar till det nya området lär bli någonstans kring 30 st. Oftast har man 2 bilar per 
fastighet idag. 

Under rubriken Hälsa står det att planförslaget inte innebär någon fara för 
människors hälsa och säkerhet och kring detta vill jag å det bestämdaste protestera. 
Mer trafik på gatan innebär större fara för de som bor i området. 

Under de nio år som jag bott på gatan så har jag bevittnat incidenter som utan 
tvekan kunde ha fått förfärliga konsekvenser för de inblandade, då företrädesvis 
barn. 
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På vårt område finns inte tillgång till lekplats utan många gånger leker barnen med 
varandra på gatorna. Man springer från tvärgatorna och rakt ut på "den stora" gatan 
som dessutom inte håller sina utlovade 5 meter utan i bästa fall 4,3 meter. Tycker 
inte att förslaget till detaljplan åskådliggör gatans "litenhet" på ett tydligt sätt. 
Flertalet gånger har jag satt förmiddagskaffet i halsen när jag sett springande barn 
ut från tvärgatorna samt bilar, på väg uppför Plommonvägen som har haft en 
alldeles för hög hastighet om man tänker till områdets förutsättningar. Och det är 
faktiskt så, att det inte är frågan om, utan om när, det kommer att hända en olycka. 

I förslaget till detaljplan står det att smala gator har en hastighetsdämpande effekt 
vilket är positivt. Det är en helt felaktigt tes och stämmer inte in på Plommonvägen. 
Det är precis som om bilisterna känner att man måste ta sats för att komma uppför 
gatan. Min teori är att ju längre upp i gatan man bor desto mer måste man gasa på.  
Uppförsbacken inbjuder till att trycka lite extra på pedalen och jag kan försäkra om 
att man kan komma upp i rejäla hastigheter på denna relativt korta väg. Med en 
utbyggnad av Plommonvägen skulle trafiken öka och medföra en större risk för de 
som vistas där. 

Båstads vision är att kommunen ska vara det självklara valet för barnfamiljer. Det 
kan inte inkludera detta område. Det är istället det livsfarliga valet för barnfamiljer. 

Mitt i området en lokalgata som är förvånansvärt belastad med trafik som inte alls 
tar hänsyn till hastighetsbestämmelser eller omständigheter som tvärgator och 
annat. 

Och runt området har man för avsikt att anlägga diken som kan rymma uppåt 1 
meter dagvatten samt damm. Behöver säkert inte utveckla vidare faran med detta. 
Det är ju vida känt vilken dragningskraft vatten har på barn. 

Med detta sagt hoppas jag att man inte låter dessa byggplaner få fortsätta. 

 

Kommentar: Synpunkter är mottagna. 

Angående bostadsförsörjning: 

En utbyggnad av Plommonvägen med ytterligare bostäder stödjs av kommunens 
bostadsförsörjningsprogram, antagen KF 2016-03-23, §44, med anledning bland annat 
av att detaljplanen möjliggör olika bostadsformer (villor och/eller radhus) samt att 
utbyggnaden sker i direkt anslutning till befintlig bebyggelse nära rekreations- och 
grönstråk. Planläggning av mark för bostäder måste ses långsiktigt. Att det just nu är 
fastigheter till salu i närområdet är av mindre betydelse. 

Angående Dagvattenutredningen: 

Samtliga utredningar (se sida 2, Handlingar) under planprocessen finns, som alltid, 
tillgängliga i sin helhet hos kommunen. I planbeskrivningen redovisas utdrag ur 
utredningarna. 

Syftet med SWECO’s utredning, daterad 2014-05-14, var att lindra 
översvämningsproblematiken i det befintliga bostadsområdet vid Plommonvägen samt 
att hitta dagvattenlösningar för det nya planområdet utan att det befintliga 
dagvattennätet belastas ytterligare. Dvs den nya bebyggelsen ska ej påverka 
dagvattenhanteringen negativt den befintliga bebyggelsen. Utbyggnaden av de nya 
bostäderna med tillhörande dagvattenlösning medför att en mer kontrollerad 
dagvattenhantering kommer till stånd inom området. 
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Utredningen ska läsas och ses i sin helhet. Korta ”urklipp” ur text kan uppfattas fel och 
misstolkas. 

I den framtagna utredningen redovisas ett förslag till dagvattenhantering inom 
området, både för den befintliga bebyggelsen och den nya. Innan utbyggnad av 
bostäder sker, söder om befintlig bebyggelse, kommer en detaljprojektering att göras. 
Syftet med detaljprojekteringen är bland annat att säkerställa dagvattenlösningen. 
Alternativa lösningar kan komma att övervägas. I samband med detaljprojekteringen 
bör även en mer noggrann geoteknisk utredning göras. 

För att undvika misstolkningar är det värt att notera att fördröjningsmagasinen (inte 
diken) kommer att vara så kallade ”torra” fördröjningsytor. Endast vid extrema 
nederbörder kommer fördröjningsytan att vattenfyllas en kort stund för att sedan 
”sjunka undan”. 

”Dikena” runt den nya bebyggelsen är enligt SWECO’s utredning så kallade 
”makadamdiken” som möjliggör infiltration och uppsamling av dagvatten vid 
nederbörd – Ej vattenfyllda diken a la ”bäck”. 

Angående Miljö och Hälsa: 

Den föreslagna utbyggnaden av cirka 15 bostadsfastigheter anses som ”mindre” i 
relation till t ex utbyggnaden av bostäder på ”Heden”, norr om Norra vägen i 
Hemmeslöv där det planeras för cirka 200 bostäder. 

Angående trafik, Plommonvägen: 

Rådande trafikregler ska följas. Generellt sett har en smal gata en 
hastighetsdämpande effekt. Genom t ex skyltning kan vägen trafikregleras och göras 
än mer säkrare. 

I övrigt finns möjlighet till både lek och rekreation i intilliggande natur för alla åldrar.  

 

Fastighetsägare till Båstad 109:506 framför följande åsikter:  

Dagvattenhantering 

Min fastighet, Båstad 109:506, ligger närmast det planerade området söder om 
Plommonvägen och angränsar till det som enligt planen ska bli fortsatt väg till nya 
området. Min fastighet angränsar också till den mark där det planeras att dras ett 
makadamdike som ska leda vatten till ett planerat fördröjningsmagasin. 

Enligt planförslaget ska det runt hela det nya planområdets grävas makadamdiken 
för att leda bort avrinning från omkringliggande skog och mark. Vattnet ska sedan 
ledas ner i fördröjningsmagasin väster om befintlig bebyggelse via makadamdike i 
en markremsa som ligger mellan min fastighet och den stengärsgård som finns 
mellan det gamla och det nya området. Marken mellan min fastighet och 
stengärdesgården lutar kraftigt ner mot min fastighet, så mycket att min son åkte 
pulka där för några veckor sedan. I det förslag som finns i planen ska allt vatten 
ledas i öppna makadamdiken enligt ritning, men diket ska svänga av mot väster 
strax utanför min tomt. Det finns ingen konstruktion angiven för hur vattnet ska 
svängas av. Det har inte heller gjorts någon riskbedömning avseende 
konstruktionens påverkan för de närliggande fastigheterna. Vilken risk finns det att 
dagvattnet inte följer den föreslagna konstruktionen? Jag anser att det bör göras en 
risk- och konsekvensanalys av ledningen mellan det nya området och det planerade 
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fördröjningsmagasinen samt den sväng som vattnet måste göra. Utförandet enligt 
planen säkerställer inte på något vis att min fastighet inte ska drabbas av dagvattnet 
från det nya området. Jag har ingen stor trädgård och mitt hus ligger väldigt nära 
(max 10 meter) det tänkta makadamdiket som ska svänga i en sluttning strax 
utanför min tomt. Jag är mycket orolig för framtida dagvattenproblem vid och på 
min fastighet om områdets byggs ut enligt föreslagen plan. 

I planförslaget finns det inte angivet att det redan gjorts ett makadamdike söder om 
befintlig bebyggelse i eller i närheten av tomtgränserna. Diket gjordes för att 
hantera avrinning från befintlig mark. Detta makadamdike finns inte alls med i 
planens hantering av dagvatten. Diket är tyvärr inte tillräckligt för den avrinning 
som finns idag. På flera ställe på min tomt finns det idag väldigt sank mark. 

I planförslaget skrivs det om Sweco’s dagvattenutredning. De har gjort förslag på 
dagvattenlösning, men SWECO skriver samtidigt i sin slutsats att det är tveksamt ur 
ett dagvattenperspektiv att tillåta en utbyggnad. Dagvattenutredningen har inte 
redovisats i sin helhet i planarbetet. 

Trafik- och parkeringssituation 

Plommonvägen används av de boende och dess gäster samt för renhållning m.m. 
Vägen överlämnades till samfälligheten (GA:9) i ett skick som inte följde 
detaljplanen - vägen är för smal! Från infarten till plommonvägen in till 
parkeringsytan är vägen väldigt smal (4,3 m) och det finns inte utrymmer att mötas 
två bilar. Det innebär att bilar får väntetid i ena endan för att låta trafik från andra 
hållet passera. Det är inte ett stort problem för det mesta, men problem uppstår när 
sopbilen kommer - det går inte att köra förbi. Då vägen är väldigt smal finns inte 
heller så stora marginaler att möta eller köra om gående eller cyklister. För barnen i 
området är det en otrygg väg som blir än mer otrygg när trafiken ökar. Då 
planförslaget ger utrymme för 20 parhus ökar fastigheterna med ca 57 % vilket 
också innebär att andel personer och bilar ökar lika mycket. Om planen genomförs 
med enbart villor så blir ökningen ca 28 %. Om området byggs ut enligt 
planförslaget kommer trafiken att öka med mellan 28 % och 57 %. 

Under byggtiden innebär det ökad trafik med tunga fordon under en längre tid, 
vilket påverkar den smala gatan och trafiken mycket negativt. Byggtrafiken kan pågå 
i vart fall två år vilket är en lång tid. Det bör också i entreprenörsavtalet finnas ett 
avsnitt om att entreprenören bekostar att återställa den befintliga vägen (GA:9) till 
ett ursprungsskick efter byggperioden. 

För det befintliga området finns idag en parkeringsyta om ca 8 parkeringsplatser för 
hela området (35 fastigheter). Det är för flera fastigheter omöjligt att parkera flera 
bilar i anslutning till fastigheten på gatan, vilket gör att parkeringsmöjligheterna bör 
ses över för det nya området. En plan som tillåter 20 nya parhus innebär en ökning 
av fastigheter och boende/gäster med 57 % då borde även parkeringsplatserna öka 
med samma andel för att tillgodose de nya fastigheterna med besöksparkering. 

Övrigt 

På Plommonvägen bor det huvudsakligen åretruntboende båstadbor som valt att 
bosätta sig i ena kanten av tätorten. Vid planläggning av områdena runt omkring 
finns huvudsakligen bostäder för familjer. Det bor många barn i området, men det 
finns inte en lekplats inom lämpligt avstånd. På andra sidan Ängelholmsvägen finns 
lekplatser inom befintliga områden, men det är en farlig väg för barnen att ta sig 
själv. Om marken söder om Plommonvägen ska planläggas och bebyggas så är det 

277



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2016-05-06 
 
 
  
 

7 (16) 
 

troligt att ännu fler barn kommer till området. Det vore då lämpligt att på det nya 
planområdet planera en lekplats så att barnen kan få en bra och trygg plats att leka 
på. De fördröjningsmagasin som planeras för att hantera dagvattensituationen kan 
annars bli en intressant plats för barnen att välja som lekplats. Det behöver inte vara 
en stor yta men lämpligen bör lekytan läggas mellan de två områdena på södra sidan 
av stengärdesgården. 

Avslutande synpunkter 

Plommonvägen har en förlängning som kommunen anser vara ett attraktivt läge 
med goda boendeaktiviteter som ska exploateras, men förutsättningarna är inte de 
bästa vilket de problem som framkommit under planprocessen visat. Detta 
bekräftas av den dagvattenutredning som SWECO utfört och som inte i sin helhet 
varit bifogad i de handlingar som delgetts berörda fastighetsägare och de politiska 
organ som fattar beslut. SWECO har i sin slutsats skrivit: 

"Med föreslagna åtgärder bör dagvattensituationen förbättras längs Plommonvägen. 
Landskapet medför stora problem med att leda bort dagvattnet från områdets 
lågpunkt. Med ytterligare ett bostadsområde uppströms kommer mer dagvatten att 
skapas. Ur ett dagvattenperspektiv är det därför tveksamt att tillåta en sådan 
utbyggnad. " 

I SWECO’s slutsats finns även de planerade dagvattenlösningarna  inräknade och 
ändå anser utredarna att det tveksamt att tillåta en utbyggnad. 

Jag anser att kommunen ska ta hänsyn till den oberoende utredningens slutsatser 
(SWECO’s utredning) och ta hänsyn till de boendes synpunkter och oro för 
ytterligare dagvattenproblem, samt avvakta att fatta beslut om planen till dess att en 
ny översiktsplan är framtagen. Kommunen behöver ta ett nytt helhetsgrepp om 
området kring Plommonvägen och hela Äppeldalen i synnerhet med hänsyn till all 
ny information som framkommit under planprocessens gång. 

 

Kommentar: Synpunkter är mottagna. 

Dagvattenhantering: 

Innan utbyggnad av bostäder sker, söder om befintlig bebyggelse, kommer en 
detaljprojektering att göras. Syftet med detaljprojekteringen är bland annat att 
säkerställa dagvattenlösningen. I övrigt se föregående kommentarer. 

Trafik- och parkeringssituation: 

Plommonvägen är utformad för blandtrafik. Lokalgatan är enligt gällande detaljplan 
5 m. Inom ”Lokalgata” är det möjligt att anlägga både körbana för bilar, trottoar etc. I 
Plommonvägens fall är anlagd väg bitvis 4,3 meter och trottoaren inte fullt funktionell 
då den är gräsbeklädd. Gemensamhetsanläggningen GA:9 har full rådighet och kan 
styra över hur Lokalgatan (dvs Plommonvägen) disponeras. Se även kommentar i 
Samrådsredogörelse, 2015-01-08. 

Plommonvägen kommer att belastas med byggtrafik under den period de nya husen 
byggs. En viss ökning av trafiken kommer också att ske när området är helt utbyggt av 
de cirka 15 fastighetsägarna i det nya området. Ökningen bedöms rimlig. 

Uppkommer skada på exempelvis gata framförs skadeståndsanspråk till berörd 
exploatör. 
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Buller från en byggarbetsplats beror på vilka arbeten som utförs och vilka maskiner 
som används. Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden och allmänna råd om buller 
från byggplatser som ska följas, http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-byggplatser/. 

Befarar man att riktlinjer och föreskrifter ej efterföljs anmäls detta till 
Miljöavdelningen, Båstads kommun som då genomför en kontroll. 

Inom det nya området ska parkering av bilar ske inom respektive fastighet. I övrigt se 
föregående kommentarer. 

Övrigt: 

Till närmaste anlagda lekplats (strax intill Tistladalsvägen) är det lite drygt 700 m. 
För att nå den lekplatsen från Plommonvägen behöver man inte korsa 
Ängelholmsvägen. I övrigt omges bebyggelsen längs Plommonvägen av stora 
grönområden där barn i alla åldrar kan vistas och leka i. 

Avslutande synpunkter: 

Se föregående kommentarer. 

 

Fastighetsägare till Båstad 109:507 framför ett likalydande yttrande enligt ovan 
exkl text under rubriken ”Övrigt” samt bilder. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna. Se ovanstående kommentarer. 

 

Fastighetsägare till Båstad 109:508 framför följande: 

Trafik 

Plommonvägen har en bredd på 4,3 m och inte 5 m som angivets. 

Trafiksituationen är redan ansträngd på Plommonvägen, vid eventuellta möten av 
bilar på vägen får befintliga tomter tas i anspråk. Alternativt får bilar invänta 
varandra vid övre eller nedre delen av Plommonvägen. Plommonvägen avslutas i 
nedre delen av en i högsta grad trafikfarlig korsning. Dålig sikt. Vid ökad trafik blir 
situationen ännu värre. Stor risk för olyckor där både bilar, cyklister och fotgängare 
är inblandade. Mycket barn som leker och uppehåller sig i anslutning eller på vägen. 

Måste det ske en olycka först innan man inser problemet? 

Olycksrisken blir ännu större med markant fler bilar som en utbyggnad kommer att 
innebära. Ökningen blir mer än en "viss ökning" som kommunen anger 15 st nya 
fastighetsägare är planerat. Vilket kommer att medföra cirka 2 bilar per fastighet 
plus bekanta och servicebilar som också kommer att trafikera vägen. 

Saknar trottoar längs Plommonvägen, och inte som anges i tidigare dokument "inte 
fullt funktionell". Kan en trottoar anläggas? Kan rörelsehindrade och handikappade i 
så fall använda en eventuell trottoar?  Kan bli behov av att flytta lyktstolpar, elskåp 
och brevlådor mm. 

Skall man planera för en separat cykelbana? Eller skall cyklister och gående samsas 
på den eventuella trottoaren? 

Finns det planerat för parkeringsplatser i planområde övre Plommonvägen? Var 
skall eventuella besökande till bostäderna parkera? 
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Har en gatuingenjör gjort en risk och konsekvensutredning av Plommonvägen? 

Översiktsplan 

I översiktsplanen från 2008 är området redovisat som planerat bostadsområde. 
Från samrådsförslag till antagandehandling av översiktsplanen försvann området i 
kartan. "Redaktionell miss". 

Undertecknad har således köpt min fastighet utan korrekt information från Båstad 
kommun förefaller det. Ersättningsmöjligheter? 

VA-förhållande 

I Sweco dagvattenutredning gällande Plommonvägen Båstad från 2014 skriver man 
i sin slutsats "att det är tveksamt ur ett dagvattenperspektiv att tillåta en 
utbyggnad." 

Sweco skriver också i sin slutsats: 

"Med föreslagna åtgärder bör dagvattensituationen förbättras längs Plommonvägen. 
Landskapet medför stora problem med att leda bort dagvattnet från områdets 
lågpunkt. Med ytterligare ett bostadsområde uppströms kommer mer dagvatten att 
skapas. Ur ett dagvattenperspektiv är det därför tveksamt att tillåta en sådan 
utbyggnad." 

Denna dagvattenutredning har inte redovisats i sin helhet i planarbetet vad jag kan 
notera. 

Ytterligare  synpunkter: 

När jag gått igenom dokumentationen så förfaller beräkningarna vara i underkant 
vid ett störtregn, är man tillbaka i ruta ett med vatten över allt? 

Man beräknar flöde från hustak och gata men det faller ju inte bara regn där. 

Kan man göra beräkningar på uppskattade ledtal, när vårt väder har ändrat sig 
betydligt vad beträffar regnmängder i skyfall. 

Står angivet att man skall rensa bort buskar och träd, erfarenheter visar att andra 
träd och buskar i närheten söker sig med rötterna till vattensjukt område, vilket 
medför att det växer igen och stoppar funktionen. 

När det gäller kassetterna vad händer när dessa blir igensatta efter en tid? Hur lång 
tid kan man räkna med att de fungerar optimalt? 

Vem har ansvaret för underhåll av vattenavledningar, kassetter, magasin ovan mark, 
makadamdiken mm? Vem står för kostnaderna? Vem är total ansvarig vid en 
översvämning? 

Står också i sweco' s utredning att "eftersom dagvattnet alltid hittar områdets 
lågpunker kommer dagvattensystemet aldrig kunna bli robust". 

Tänker på makadamdiket som planeras runt området. När makadamdiket ändrar 
riktning, följer dagvattnet automatiskt med i denna riktning? Redan nu är marken 
sank. Risk att fukten sprider sig in i byggnaderna? Dessutom så är marken utanför 
min bostad inte plan utan lutar och området väster om har dessutom kraftig lutning. 
Stora höjdskillnader precis utanför tomtgränsen vilket måste försvåra helhets 
bedömningen. Vegetation med sly, gräs, buskar och sten. 
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Skall byggas en vall, runt fastighetsgränsen ser detta naturligt ut i förhållande till 
omgivningen? 

Det planerade fördröjningsmagasinen som skall ta hand om dagvatten. Vem har 
ansvaret för att dessa fungerar? Överväxt av alger, vass mm kommer att ske inom 
några få år. Hur ofta skall dessa rengöras?  Finns en stor risk att 
fördröjningsmagasinen drar till sig lekande barn, eftersom det inte finns någon 
lekplats på hela området. Är detta en lämplig plats och miljö för barn att uppehålla 
sig vid? 

Har man denna lösning av dagvatten hantering mm i någon annan kommun i 
Sverige, där man har liknande problem. Är det en beprövad metod? Finns det 
långtidsdata så fall? 

Överklagar och ytterligare utredning bör göras för de enskilda fastigheterna, med 
flödesberäkningar vid skyfall, fallhöjder från fastigheten och vad som kan hända vid 
dålig avrinning. 

Är utbyggnaden nödvändig för kommunens bostadsförsörjning? 

Kommentar: Synpunkter är mottagna. 

Trafik: 

Längs den nordöstra sidan av det norra planområdet (etapp I) och bebyggelsen utmed 
Plommonvägen finns ett planerat gång- och cykelstråk utpekat i översiktsplanen. 
Huruvida om och när den ska byggas ut är osäkert.  

Under planarbetets gång har dialog, avseende trafiksituationen på Plommonvägen, 
förts med bland annat Båstads kommuns gatu- och trafikingenjör. För att lösa både 
dagens och morgondagens trafiksituationer har flera olika alternativ diskuterats, t ex 
trafikreglering via skyltning. 

I övrigt se föregående kommentarer samt planbeskrivning. 

Översiktsplan: 

En utbyggnad av bostäder i Plommonvägens ”förlängning” har stöd i Översiktsplan, 
antagen 2008 och redovisas i textform; ”Bebyggelsen kan utvidgas något”. 

 

VA-förhållanden: 

Se föregående kommentarer. 

 

Ytterligare synpunkter: 

VA-utredningen är framtagen av SWECO AB med mångårig erfarenhet av liknande 
projekt i Sverige och utredningen uppfyller kraven i ”Dagvattenpolicy Båstad”, 
antagen av kommunfullmäktige, 2015-05-04 §81. 

Kommunen ansvarar för kassettmagasinet som är anlagt under ”asfaltsplanen” intill 
den befintliga bebyggelsen består av ”genomspolningsbara” kassetter utifall de ”sätts 
igen” av t ex löv. 

Ett exploateringsavtal kommer att tecknas mellan kommun och exploatör avseende 
utbyggnad av de nya bostäderna söder om befintlig bebyggelse. Exploateringsavtalet 
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reglerar kostnads- och ansvarsfördelningen. Kommunen kommer att ansvara för VA-
ledningar inom ”allmän plats”, dvs Lokalgata och Natur. 

I övrigt se föregående kommentarer. 

Sammanfattning av Samhällsbyggnads förslag till åtgärder 

Inkomna synpunkter medför följande revideringar av planförslaget; 

Planbeskrivning kompletteras / uppdateras enligt följande: 

 Planbeskrivningen uppdateras i enlighet med rådande förhållanden 
avseende busstrafik, dvs att buss 504 numera trafikerar Båstad-Förslöv. 

 

 

Plan och illustrationskartan justeras enligt nedan: 

 Grundkartan (som ligger till grund för plankartan) har uppdaterats. 
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Underrättelse inför antagandet av ”etapp II” och granskningsut-
låtande, 2015-12-11 samt granskningsutlåtande efter förnyad 
granskning 2016-05-06 sänds till 

Södra Hallands Kraft ekonomisk förening 
Lantmäteriet i Ängelholm 
Trafikverket 
Telia Sonera Skanova Access 
NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Region Skåne, Regionala tillväxtnämnden 
Kommunala Handikapprådet 
Bjäre Kraft 
E.ON Gas Sverige AB 
Samfällighetsföreningen GA:9 
Ägare till Båstad 109:354 
Ägare till Båstad 109:476 
Ägare till Båstad 109:477 
Ägare till Båstad 109:479 
Ägare till Båstad 109:480 
Ägare till Båstad 109:481 
Ägare till Båstad 109:482 
Ägare till Båstad 109:483 
Ägare till Båstad 109:484 
Ägare till Båstad 109:487 
Ägare till Båstad 109:488 
Ägare till Båstad 109:489 
Ägare till Båstad 109:491 
Ägare till Båstad 109:492 
Ägare till Båstad 109:493 
Ägare till Båstad 109:494 
Ägare till Båstad 109:495 
Ägare till Båstad 109:496 
Ägare till Båstad 109:497 
Ägare till Båstad 109:498 
Ägare till Båstad 109:500 
Ägare till Båstad 109:502 
Ägare till Båstad 109:505 
Ägare till Båstad 109:506 
Ägare till Båstad 109:507 
Ägare till Båstad 109:508  
som yttrade sig över planförslaget under samrådet under tiden 2013-06-03 till 
2013-07-14 
 
Södra Hallands Kraft ekonomisk förening 
Lantmäteriet i Ängelholm 
Trafikverket 
NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Region Skåne, Regionala tillväxtnämnden 
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Kommunala Handikapprådet 
Samfällighetsföreningen GA:9 
Ägare till Båstad 109:354 
Ägare till Båstad 109:489 
Ägare till Båstad 109:506 
Ägare till Båstad 109:508 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen 2015-02-09– 2015-03-08 
 
 
Södra Hallands Kraft ekonomisk förening 
Lantmäteriet i Ängelholm 
Trafikverket 
Telia Sonera Skanova Access 
NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Region Skåne, Regionala tillväxtnämnden 
Kommunala Handikapprådet 
Ägare till Båstad 109:479 
Ägare till Båstad 109:506 
Ägare till Båstad 109:507 
Ägare till Båstad 109:508 
som yttrade sig över planförslaget under den förnyade granskningen 2016-02-19 till 
2016-03-18. 
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Underrättelse efter antagandet av ”etapp II” sänds till 

Länsstyrelsen i Skåne län 
 
samt 
 
Södra Hallands Kraft ekonomisk förening 
Lantmäteriet i Ängelholm 
Trafikverket 
Telia Sonera Skanova Access 
NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Bjäre Kraft 
E.ON Gas Sverige AB 
som yttrade sig över planförslaget under samrådet under tiden 2013-06-03 till 
2013-07-14 
 
Södra Hallands Kraft ekonomisk förening 
Trafikverket 
NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen 2015-02-09– 2015-03-08 
 
 
Södra Hallands Kraft ekonomisk förening 
Lantmäteriet i Ängelholm 
Trafikverket 
Telia Sonera Skanova Access 
Kommunala Handikapprådet 
som yttrade sig över planförslaget under den förnyade granskningen 2016-02-19 till 
2016-03-18. 
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Underrättelse efter antagandet, samt besvärshänvisning sänds 
till 
När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en 
besvärshänvisning till Länsstyrelsen, eventuella regionplaneorgan och kommuner 
som berörs, samt de personer och organisationer som kan ha rätt att överklaga 
detaljplanen. Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill överklaga. 
 
Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till följande: 
 
Region Skåne, Regionala tillväxtnämnden 
Kommunala Handikapprådet 
Samfällighetsföreningen GA:9 
Ägare till Båstad 109:354 
Ägare till Båstad 109:476 
Ägare till Båstad 109:477 
Ägare till Båstad 109:479 
Ägare till Båstad 109:480 
Ägare till Båstad 109:481 
Ägare till Båstad 109:482 
Ägare till Båstad 109:483 
Ägare till Båstad 109:484 
Ägare till Båstad 109:487 
Ägare till Båstad 109:488 
Ägare till Båstad 109:489 
Ägare till Båstad 109:491 
Ägare till Båstad 109:492 
Ägare till Båstad 109:493 
Ägare till Båstad 109:494 
Ägare till Båstad 109:495 
Ägare till Båstad 109:496 
Ägare till Båstad 109:497 
Ägare till Båstad 109:498 
Ägare till Båstad 109:500 
Ägare till Båstad 109:502 
Ägare till Båstad 109:505 
Ägare till Båstad 109:506 
Ägare till Båstad 109:507 
Ägare till Båstad 109:508  
som yttrade sig över planförslaget under samrådet under tiden 2013-06-03 till 
2013-07-14 
 
Lantmäteriet i Ängelholm 
Region Skåne, Regionala tillväxtnämnden 
Kommunala Handikapprådet 
Samfällighetsföreningen GA:9 
Ägare till Båstad 109:354 
Ägare till Båstad 109:489 
Ägare till Båstad 109:506 
Ägare till Båstad 109:508 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen 2015-02-09 till 2015-03-08 
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NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Region Skåne, Regionala tillväxtnämnden 
Ägare till Båstad 109:479  
Ägare till Båstad 109:506 
Ägare till Båstad 109:507 
Ägare till Båstad 109:508 
som yttrade sig över planförslaget under den förnyade granskningen 2016-02-19 till 
2016-03-18. 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att 

Planförslag antas i enlighet med granskningsutlåtande efter förnyad granskning 
avseende etapp II. 

 

Båstad 2016-05-06 

 

 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 
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Antagandehandling 2016-05-06 

Detaljplan för 

del av Båstad 109:368 och 
109:370 m.fl. fastigheter, etapp II, 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 

Planbeskrivning 

Plannr: 

Antagen: 

Laga kraft: 

PLANOMRÅDE 

Bilaga 2
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HANDLINGAR 
Planens diarienummer är B2015-105 (tidigare 949/10-315). 

Detaljplanen består av 
Plankarta med planbestämmelser och illustration 2016-05-06 
Plan- och genomförandebeskrivning 2016-05-06 (denna handling) 
Granskningsutlåtande (förnyad granskning av etapp II), 2016-05-06 
Granskningsutlåtande 2015-12-11 
Samrådsredogörelse 2015-01-08 
Fastighetsförteckning, januari 2016 
Behovsbedömning 2013-01-03 
Rapport- Dagvattenutredning Plommonvägen, Båstad, SWECO 2014-05-14 
Arkeologisk utredning 2013, Båstad 109:368 och 109:370, 2013:30 av CMB 
uppdragsarkeologi AB, daterad 2013-10-04 
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SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN 
En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruk-
tur inom ett mindre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett 
juridiskt dokument som är bindande när man till exempel beviljar bygglov inom 
planområdet. 

En detaljplan består av flera dokument. De finns listade på sidan 2. Detta är plan-
beskrivningen. Den ska underlätta förståelsen av planen. Här beskrivs planens 
bakgrund och syfte, samt vilka förutsättningar som finns på platsen. I plan-
beskrivningen beskrivs och motiveras också planens utformning och de planbestäm-
melser som valts. Slutligen beskrivs hur planen ska genomföras och vilka 
konsekvenser det får. 

I Plan- och bygglagen (PBL) har man bestämt hur det ska gå till när kommunen tar 
fram detaljplaner. Man följer en speciell process som kort beskrivs här. 

Planbesked 
En markägare kan begära planbesked för att få prövat om kommunen anser det 
lämpligt att exploatera ett markområde på ett visst sätt. Kommunens planhand-
läggare tar då fram fakta om fastigheten och önskemålen och presenterar detta för 
politikerna. Kommunstyrelsen beslutar om det ska göras en detaljplan för området 
eller ej. 

Samråd 
Ett första förslag till hur området ska utformas och planläggas tas fram. Detta ställs 
ut i kommunhuset och på det bibliotek som ligger närmast planområdet. Samråds-
förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kommunen annonserar i NST om 
samrådet. De fastighetsägare, företag och föreningar som berörs mest av förslaget 
meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planförslaget. Alla som vill får 
lämna in skriftliga synpunkter.  

De synpunkter som lämnas in sammanfattas i en samrådsredogörelse. Där kom-
menterar kommunen också hur man ser på de olika synpunkterna. 

Granskning 
Efter samrådet bearbetar planhandläggaren planen utifrån de synpunkter som 
lämnats in. När man har ett förslag som man tycker är tillräckligt bra för att kunna 
antas ställs det ut för granskning. I Båstad går det till på ungefär samma sätt som 
samrådsutställningen. Återigen får alla som vill lämna in skriftliga synpunkter.  

De synpunkter som kommer in sammanfattas och kommenteras i ett gransknings-
utlåtande.  

Antagande 
Efter granskningen kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall 
det behövs. Efter det lämnas förslaget till politikerna. Kommunstyrelsen alternataivt 
kommunfullmäktige antar eller avslår planen.  

Här är vi nu! 
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Överklagande 
Beslutet om att anta planen sätts upp på kommunens anslagstavla. Om man har 
lämnat in synpunkter på planen senast under granskningen och inte fått dem till-
godosedda kan man överklaga planen.  Det ska man göra senast tre veckor efter att 
beslutet om antagande satts upp.  

I vissa fall kan också Länsstyrelsen på eget initiativ pröva och upphäva planen. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar planen och Länsstyrelsen inte prövar den vinner planen laga 
kraft när tiden för överklagan gått ut. Om planen överklagas eller prövas av 
Länsstyrelsen följer speciella processer för detta. Ifall de slutar med att planen 
godkänns vinner den laga kraft då.  

När planen vunnit laga kraft kan man söka bygglov och andra tillstånd och påbörja 
exploateringen. 
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SAMMANFATTNING AV PLANEN 
Ursprungssyftet med denna detaljplan var att pröva möjligheten att bygga 
friliggande hus eller parhus i ett attraktivt läge med goda boendekvalitéer, på del av 
fastigheterna Båstad 109:368 och 109:370. 

Efter samrådsskedet utökades planområdet till att även omfatta fastigheterna 
Båstad 109:353, 109:542, 109:543 samt liten del av 109:493, för att kunna lösa 
dagvattenhantering för befintlig bebyggelse. 

Efter granskningsskedet delades planområdena upp i två olika så kallade 
planprocesser. Norra delen av planområdet gick för antagande av kommunstyrelsen 
och den södra delen av planområdet utökades till att även omfatta den NATUR-
marksremsa väster om befintlig bebyggelse som förbinder det ”norra och södra” 
planområdet (se karta sida 9). Utökningen gjordes för att säkerställa 
dagvattenhanteringen för hela området i enlighet med upprättad utredning. Den 
NATUR-mark som nu tillförts planområdet omfattades av enskilt huvudmannaskap i 
den gällande detaljplanen. Avsikten är att NATUR-marken ska omfattas av 
kommunalt huvudmannaskap. En utökning av den södra delen av planområdet 
föranledde en så kallad ”förnyad gransking” och har hanterats i en separat process. 

Denna planbeskrivning beskriver både det norra och södra planområdet samt 
markremsan som förbinder dem. 

Planområdena ligger i Flygfältsområdet/Äppeldalen. Den ”södra delen” av 
planområdet ligger i förlängningen av Plommonvägen och är cirka 10 000 m2. Den 
”norra delen” av planområdet är cirka 4 000 m2 och ligger i anslutning till 
Dansbanevägen. En NATUR-marksremsa om cirka 1 900 m2 förbinder den ”norra” 
och ”södra” delen av planområdet. Med andra ord omfattar detaljplanen totalt cirka 
16 000 m2. 

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

PLANDATA 

 

PLANOMRÅDE 
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Planområdenas läge och storlek 
Den södra delen av planområdet 

Den södra delen av planområdet omfattar ca 1 ha mark i södra delen av Båstad 
tätort. Området avgränsas i norr av befintligt bostadsområde och naturmark. I 
väster avgränsas området av naturmark. Söder om planområdet finns betesmark 
och naturmark. I östlig riktning finns naturmark. Området består av betad hagmark 
som kantas av skogsmark i nordväst och sydost. Planområdet utgörs av en dalgång 
som sluttar ut mot havet och marken varierar från + 56 till + 64 m.ö.h. Från 
planområdet har man en fri sikt, i Plommonvägens förlängning, ut över 
Laholmsbukten. 

 

Den norra delen av planområdet (OBS-hanteras i separat planprocess) 

Efter genomfört samrådsskede utökades planområdet till att också omfatta ett 
markområde strax söder om Dansbanevägen. Området togs med för att säkra 
dagvattenhantering med fördröjningsdamm genom att avstycka mark för allmänna 
ändamålet NATUR. Den norra delen av planområdet prövas också för att möjliggöra 
de intentioner som befintlig detaljplan haft för syfte. Den befintliga detaljplanen 
möjliggör för tre bostadsfastigheter men omöjliggörs av planbestämmelsen om en 
minsta fastighetsstorlek om 1200 m². Nu prövas istället en minsta fastighetsstorlek 
om 900 m². Det innebär att 3 fastigheter möjliggörs (inom den norra delen av 
planområdet) även när mark styckats av i öster (för att ett fördröjningsmagasin ska 
kunna anordnas inom NATUR-mark). Området är c:a 4000 m² befintlig tomtmark 
som sluttar kraftigt från väst till öst. 

 

Förbindelse mellan den norra och södra delen av planområdet  

Planområdet har efter granskningen utökats till att även omfatta cirka 1 900 m2 
NATUR-mark som förbinder den norra och södra delen av planområdet. Marken är 
till största del plan och består i huvudsak av gräs. 

 

Se bild på nästa sida. 
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Planområde 

Ägoförhållanden 
Båstad 109:2 ägs av kommunen och 109:368, 109:370, 109:493, 109:353, 109:542 
samt 109:543 är i privat ägo. 

BAKGRUND OCH SYFTE 
Syftet med planen är att göra det möjligt att färdigställa bostadsområdet 
Flygfältsområdet/Äppeldalen i förlängningen av Plommonvägen, i södra delen av 
Båstad och att säkerställa dagvattenhanteringen för hela området, både för 
befintliga bostäder och för tillkommande bostäder i Äppeldalen. Kommunstyrelsen 

Den norra delen av planområdet 

Den södra delen av planområdet 

Förbindelse mellan norra och 
södra delen av planområdet 

OBS – Norra delen hanteras i 
separat planprocess 
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fattade beslut om att påbörja planprocess för del av Båstad 109:368 och 109:370 
den 10 november 2010. Planen tas fram med normalt planförfarande enligt ny Plan- 
och bygglag som infördes den 2 maj 2011. 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 
I kommunens översiktsplan från 2008 är södra delen av planområdet redovisat som 
planerat bostadsområde. Under tiden som översiktsplanen arbetades fram hann 
Flygfältområdet exploateras förutom nu aktuellt planområde. Från samrådsförslag 
till antagandehandling försvann området i kartan men området anges för utbyggnad 
i texten, ”Bebyggelsen kan utvidgas något”. Detta är en redaktionell miss och denna 
del av aktuellt planområdet kvarstår som utbyggnadsområde. Skogsmarken och 
hagmarken kring området är redovisat som skog och åker. Bedömningen är att båda 
planområdena har stöd i gällande översiktsplan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsnitt av Båstads översiktsplan 2008, samrådsförslag och antagandehandling, med 
detaljplaneområdet markerat. 

Detaljplaner 
Inom den södra delen av planområdet finns ingen detaljplan. Området gränsar i norr 
till Detaljplan för Båstad 109:365 m.fl, det så kallade Flygfältsområdet eller 
Äppeldalen, som omfattar friliggande och sammanbyggda enfamiljshus med 
angöring från Ängelholmsvägen. 
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I området närmast, se nedanstående bild, avslutas lokalgatan med en möjlighet till 
förlängning in i aktuellt planområde. Den norra delen av planområdet samt remsan 
som förbinder den norra delen med den södra ingår i nämnd detaljplan som 
bostadskvartersmark respektive naturmark.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gällande detaljplan (1588) Båstad 109:365 m.fl. med detaljplaneområdena 
markerade. 

  

Planområde 

OBS – Norra delen hanteras i 
separat planprocess 
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AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB 
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Planens 
genomförande bedöms endast innebära en marginell påverkan på riksintressena för 
friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen, eftersom planen endast omfattar ett 
mindre markområde som redan är ianspråktaget av bebyggelse eller odling. Planen 
bedöms hushålla med mark och med naturområden. Området bedöms vidare 
nödvändigt för kommunens bostadsförsörjning.  
 
Stöd för bostadsbebyggelse finns i Båstads kommuns översiktsplan. 

Riksintressen 
Området omfattas av Riksintresse friluftsliv och rörligt friluftsliv enligt MB kap 3 § 6 
och för rörligt friluftsliv enligt kap 4 § 1-2 och ingår också i kustzon enligt kap 4 § 1-
4.  

Biotopskydd 
Biotopskyddet finns till för att för att skydda hotade småbiotoper i odlings-
landskapet. Dessa biotoper är viktiga livsmiljöer för många växter, djur och 
svampar, i vissa fall helt avgörande för arternas överlevnad.  
  
Det generella biotopskyddet omfattar alla småbiotoper i jordbrukslandskapet av en 
viss typ. Det särskilda biotopskyddet gäller speciellt skyddsvärda områden i jord- 
eller skogsbrukslandskapet som utsetts och avgränsats av länsstyrelsen respektive 
skogsvårdsstyrelsen. 
 
Den stengärdesgård som finns inom NATUR-marken mellan den befintliga 
bebyggelsen längst i söder och den nya planerade bebyggelsen i Plommongatans 
förlängning omfattas av det generella biotopskyddet och det krävs dispens för 
eventuella ingrepp. För angöring till planområdet behöver ett hål i 
stengärdesgården tas upp. En ansökan om dispens av biotopskyddet har genomförts 
i en separat process hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har beviljat dispensen genom 
beslut taget 2014-04-07.  
 
Som villkor för dipensen gäller att: 

 Beslutet gäller under förutsättning att detaljplanen fastställs, 

 Beslutet upphör att gälla om arbetena inte påbörjas inom två år och avslutas 
inom fem år från den dag beslutet har vunnit laga kraft, 

 Stenen från genombrottet i muren skall användas till att reparera 
kvarvarande mur alternativt att anlägga en ny bit stenmur i anslutning till 
den befintliga, 

 Borttagna stenar ska på den nya placeringen läggas så att de sidor som nu 
ligger utåt även hädanefter ligger utåt så att moss- och lavflora bevaras, 

 Borttagna stora stenar ska på den nya placeringen läggas underst och små 
överst. 
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Landskapsbildskydd 
Den södra delen av planområdet (förlängningen av Plommonvägen) omfattas av 
landskapssbildskydd, ett förordnande enligt 19 § naturvårdslagen för områden på 
Bjärehalvön inom Båstads och Ängelholms kommuner. Landskapsbildsskydd är ett 
skydd för landskapsbilden med stöd av 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före den 
1 januari 1975. Landskapsbildsskyddet infördes innan begreppet riksintresse fanns 
för att på ett enklare sätt än genom reservatsbildning, kunna skydda stora områden 
från större påverkan eller förändring. Det var framförallt de visuella 
upplevelsevärdena i landskapet som man önskade skydda. 
 
En ansökan om upphävande av landskapsbildskyddet har genomförts i en separat 
process hos Länsstyrelsen. Ett beslut om att delvis upphäva förordnandet av 
landskapsbildsskydd inom området för ny detaljplan har tagits av Länsstyrelsen 
2014-03-20. Beslutet gäller från det datum detaljplanen för området vunnit laga 
kraft. Beslutet gäller inte om planen inte vinner laga kraft inom fem år från datum 
för Länsstyrelsens beslut om dispens. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Regeringen har utfärdat en förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. 
Normerna syftar till att skydda miljön och människors hälsa, samt att uppfylla krav 
som ställs genom vårt medlemskap i EU. De gäller ett antal olika ämnen som 
förorenar luften och som därför inte får förekomma i större mängd. För alla miljö-
kvalitetsnormer har fastställts en tidpunkt då de ska, alternativt bör, vara uppfyllda.   
 
Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och att tillhandahålla ak-
tuell information om föroreningsnivåerna. (Naturvårdsverket ansvarar dock för 
miljökvalitetsnormerna för ozon.) 
 
Båstads kommun har inga problem med att klara miljökvalitetsnormerna för utom-
husluft. Denna plan bedöms inte förändra den situationen. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Från och med december 2009 finns även miljökvalitetsnormer för vatten. Dessa 
formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För 
ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) finns det miljökvalitets-
normer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten finns det miljökvalitets-
normer för kemisk och kvantitativ status. Målet är att alla vattenförekomster ska 
uppnå god status (både kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. 
Eftersom det blir mycket svårt för en del vattenförekomster finns vissa möjligheter 
till undantag.  
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Grundvattentäkt SE625883-131794 i Båstad. Markerat i blått. 

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

 
Tabell över vattenförekomster som skulle kunna påverkas av planområdet.  Källor: 
Vattenkartan (www.vattenkartan.se) och VattenInformationsSystem för Sverige 
(www.viss.lst.se). 

 

Den kanske viktigaste vattenförekomsten är SE625883-131794, se ovanstående 
bild, eftersom en del av kommunens dricksvatten tas därifrån. För att inte riskera att 
skada den har en riskbedömning gjorts. I riskbedömningen har även möjligheterna 
att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten studerats. Det största hotet mot att 
SE625883-131794 inte uppnår god kemisk status 2015 är tillförseln av kväve. 
Kvävet kommer troligen främst från enskilda avloppsanläggningar.  
 

Ytvattenförekomst  Ekologisk status  Kemisk status 

Örebäcken  God   Uppnår ej god 

Laholmsbukten  Otillfredsställande  Uppnår ej god 

     

Grundvattenförekomst  Kvantitativ status  Kemisk status 

Bjärehalvön  Otillfredsställande  Otillfredsställande 

SE625883-131794  God  God 

Laholmsslätten  God  God 
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Eftersom flera vattenförekomster inte har god status idag behövs åtgärder för att 
statusen ska förbättras. Det kan inte åstadkommas i någon särskild utsträckning 
genom denna detaljplan (utöver vad som redan nämnts), utan kräver andra åt-
gärder. Det är dock viktigt att planen inte bidrar till att försämra vattenkvaliteten.  
Från bostadsområden är den största föroreningskällan dagvattnet. För vatten-
täktens skull måste förorenat vatten föras ut ur planområdet, eller renas före 
infiltration. I samband med projekteringen av de system som blir aktuella för detta 
område ska nödvändig rening av dagvattnet tas med, oavsett vilken recipient vattnet 
går till. 

Vattentäkter 
Planområdena ligger inom sekundärt skyddsområde, se nedanstående bild, för 
vattentäkten vid Idrottsplatsen som fastställdes 2011 som ett utvidgat område. 
 
 

 
 
Bild: Utdrag ur ”Vattenskyddsområde för Båstads vattentäkter vid Axelstorp och 
Idrottsplatsen.” WSP 2010-06-17. Rapporten används som riktlinje för planering i 
Båstads kommun. 
 

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

planområde 
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Aktuella skyddsföreskrifter kan fås från kommunens tekniska kontor. Vid 
planläggning av mark inom vattenskyddsområden är det lämpligt att på ett tidigt 
stadium reda ut vilka typer av markanvändning som kan fungera inom vatten-
skyddsområdets olika zoner och vilka skyddsåtgärder som kan behövas.  
 

Båstads kommun har ännu inte några riktlinjer för exploatering inom vattenskydds-
områden men med hjälp av de generella delarna i Laholms kommuns riktlinjer och 
den sårbarhetsklassificering som är gjord för marken inom skyddsområdet kan man 
dock ta fram riktlinjer för detta planområde.  
 

Riktlinjer 
Den markanvändning som planeras är bostäder. All mark inom planområdet har 
klassificerats som måttligt sårbar. Det innebär att inom sekundär skyddszon hamnar 
bostäder inom riskklass 1. Där är det som kallas normal aktsamhet tillräckligt. De 
riktlinjer som gäller inom normal aktsamhet är inarbetade i planen efter utredning 
och efter samrådsskedet. 
 

Vattnet i vattentäkten tas från grundvattenförekomsten med namnet SE625883-
131794, som redovisats i tabellen i avsnittet om Miljökvalitetsnormer för vatten, se 
sidan 13-14. Vattenkvaliteten i vattentäkten är idag god. Kommunens bedömning är 
att om de nämnda riktlinjerna och vattenskyddsföreskrifterna följs kommer den inte 
att försämras av att denna plan genomförs. Det finns redan bostäder inom en stor 
del av skyddsområdet och det finns hittills inget som tyder på att det har försämrat 
vattnets kvalitet. Det finns dock problem med kvaliteten på grundvattnet på många 
andra håll i kommunen, men det har främst orsakats av bekämpningsmedel från 
jordbruket. 
 
Vid exploateringen måste stor omsorg läggas på att följa riktlinjerna och vatten-
skyddsföreskrifterna. Exploatören ansvarar för att söka de tillstånd som behövs.  
Även de som flyttar in i området bör informeras om vattenskyddsföreskrifterna. 
 

Källor till detta avsnitt: Vattentäkterna Idrottsplatsen och Axelstorp. Revidering av 
skyddsområde. Rapport framtagen av WSP Environmental på uppdrag av Tekniska 
kontoret i Båstads kommun. 2008-05-16 och Riktlinjer för exploatering inom 
vattenskyddsområde. Rapport framtagen av WSP Environmental på uppdrag av 
Teknik- och servicekontoret i Laholms kommun. 2009-06-12. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Enligt Miljöbalken ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra 
betydande påverkan på miljön. I så fall ska man göra en miljökonsekvensbeskriv-
ning. Båstads kommun har genom en behovsbedömning prövat om en miljökonse-
kvensbeskrivning behövs och kommit fram till att det inte behövs.  
 
Behovsbedömningen grundades på följande: 
 
•  Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner. 
 

•  Planen bedöms inte påverka riksintressena för kustzon, friluftsliv  
 och rörligt friluftsliv. 
 

•  Ett genomförande av planen leder inte till några direkta ökade 
störningar på omgivningen eller för människors hälsa och säkerhet. 
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•  Planförslaget påverkar inga skyddade kultur- och naturvärden 
 internationellt, nationellt eller lokalt eller känsliga mark- och 
 vattenområden. 
 

•  Planförslaget berör inga områden av betydelse för hushållning 
 med natur- och samhällsresurser nationellt eller lokalt. Odlingsbar 
 mark tas i anspråk, dock är marken svårbrukad och bedömningen 
 är att fullfölja intentionerna i gällande översiktsplan där marken har 
 angetts som utbyggnadsområde för bostäder. 
 

•  Planförslaget berör inga kända fornlämningar.  
 

•  Planförslaget innebär en inverkan på landskapsbilden. 
 

•  Planförslaget innebär att fler bilar kommer att belasta omgivande 
 trafiknät. 
 

•  Planförslaget innebär en belastning för befintligt dagvattennät och 
 fördröjning måste ske inom området. NSVA ska göra en 
 dagvattenutredning. 
 

•  VA är utbyggt och förberett för ytterligare påkoppling till 
 planområdet. 
 

Planförslaget bedöms sammantaget, utifrån ovan gjorda behovsbedömning, inte ge 
en sådan miljöpåverkan att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning 
enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 § behöver genomföras.   
 
Upprättad behovsbedömning har samråtts med Länsstyrelsen och de instämmer 
under nu kända förhållanden att planförslaget inte medför en betydande 
miljöpåverkan enligt yttrande 2013-02-07. Dock har en arkeologisk utredning gjorts 
efter Länsstyrelsens yttrande under samrådet (2013-06-26). 

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Bebyggelse och vegetation 
 
Den södra delen av planområdet  

Den södra delen av planområdet är obebyggt och består sedan länge av hag- och 
skogsmark. Skogsmarken i söder ingår i ett övergripande viktigt område för 
grönstruktur. Området är också en del av en grön länk i nordsydlig riktning som 
utpekas i översiktsplanen. Skogen består av blandlövskog med inslag av bok, rönn, 
ek och björk, samt gran och tall. Undervegetationen är förhållandevis sparsam.  
 
Området är mindre tillgängligt då området är inhägnat och betas emellanåt av 
hästar. Det finns dock möjlighet att ta sig in i området via passager. Söder om 
planområdet, inne i skogen, går en liten markväg längs med höjdkurvorna. Området 
omfattas av jordbruksmark av klass 7.  
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Foto: Vy söderut från stengärdesgård och över planområdet.  

 
Avstånd till centrum är ca 1,5 kilometer. Här finns livsmedelsbutik, bibliotek samt 
annan service. I centrum ligger även skolor från F-9 t.o.m. gymnasium. På andra 
sidan Ängelholmsvägen ligger närmsta vårdboende, Skogsliden. 
 
Området ligger så att det inte upplevs visuellt från Båstad nedanför 
Ängelholmsvägen samtidigt som området har fantastiska utblickar över 
Laholmsbukten.  
 

 

Foto: Utsikt över Laholmsbukten och befintlig bebyggelse norrut från den södra delen 
av planområdet. 
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Den norra delen av planområdet (OBS-Hanteras i separat planprocess) 

Mark inom den norra delen av planområdet är avstyckat i 3 fastigheter för bostäder. 

Två av fastigheterna är inte bebyggda ännu. Fastighetsbildning har inte skett i 
enlighet med gällande detaljplan. 

Inom den norra delen av planområdet fanns på 1930/1940-talet en dansrotunda 
med tillhörande kaffestuga och scen. Dansrotundan är numera riven men 
”kaffesstugan” och ”scenen” finns fortfarande kvar om än delvis ombyggda. 

Tomtmarken består av rik vegetation och genom fastighet 109:353 går en grusad 
väg som är allmänt tillgänglig för gående. Den befintliga detaljplanen möjliggör för 
tre bostadsfastigheter, inom det norra planområdet, men omöjliggörs av 
planbestämmelsen om en minsta fastighetsstorlek om 1200 m² i det fall mark i öster 
styckas av för NATUR-mark. Nu prövas istället en minsta fastighetsstorlek om 900 
m². Det innebär att mark i öster kan styckas av till NATUR-mark samt att det även i 
fortsättningen finns möjlighet att stycka av för högst 3 bostadsfastigheter inom det 
norra planområdet. 

Området är c:a 4000 m² befintlig tomtmark som sluttar kraftigt från väst till öst. 

       

 F.d. kaffestuga till vänster, scen till höger 

 

   

 Grusväg inom tomtmark. 
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Förbindelsen mellan den norra och södra delen av planområdet  

En cirka 1 900 m2 stor remsa NATUR-mark förbinder den norra och södra delen av 
planområdet. Marken är till största del plan och består i huvudsak av gräs. 

 

Naturmark väster om befintlig bebyggelse 

 

Tekniska förhållanden 
Det finns tekniska system framdraget i Plommonvägen och som kan fortsätta in i det 
södra planområdet 

El 

Ny el-ledning kommer att behöva dras från befintlig nätstation i Äppeldalsområdet 
till planområdet. Det finns 20 kV luftledning 40 meter ifrån planområdets 
nordvästra gräns. Avståndet anses som ett betryggande avstånd och skall ej 
innebära några risker eller hinder för planområdena. 
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VA och dagvatten 

Dagvatten  

SWECO har genomfört en dagvattenutredning åt NSVA som hanterar dagvatten för 
Plommonvägen i Båstad, daterad 2014-05-14. Planområdena ligger långt uppströms 
från befintlig bebyggelse i Båstad tätort, där dagvattennätet redan är hårt belastat 
och befintligt bostadsområde, norr om det södra planområdet, har erfarenhet av 
översvämningar. För att klara utsläppskravet till kommunala ledningar på 5 l/(s*ha) 
måste planområdets dagvatten fördröjas.  Detaljplanens planområde har utökats för 
att göra det möjligt för dagvattenhantering inom hela området. 

Dricksvatten  

I Plommonvägen finns en befintlig dricksvattenledning med relativt liten dimension, 
V63. Vatten till området trycksätts i tryckstegringsstation som är belägen ungefär i 
korsningen Äppledalsvägen/Ängelholmsvägen.  

Spillvatten  

Befintlig ledning S160 (ett rör med 160mm i diameter) finns i Plommonvägen som 
sedan övergår till S225 (225mm i diameter) i korsningen 
Äppledalsvägen/Ängelholmsvägen. Det nya området antas tillföra ungefär lika 
mycket spillvatten, till ledningsnätet, som de förbrukar i dricksvatten, dvs 1,2 l/s. 
Befintliga ledningar bedöms klara tillkommande ökning från planområdet. 

Fornlämningar 
Söder om det södra planområdet finns två fasta fornlämningar, en stensättning 
Båstad 9:2 och en gravhög Båstad 9:1 (se bilden nedan). Stensättningen är en fast 
fornlämning från bronsåldern/järnåldern som idag är överväxt med både ris, träd 
och buskar. Gravhögen är likaså en fast fornlämning från bronsåldern/järnåldern 
och till den hör en stensättning. Fornlämningen är även här överväxt. 

 

 

Bild: Resultatet av den 
arkeologiska utredningen 
hämtat från genomförd 
arkeologisk förundersökning. 
Det södra planområdet visas 
som en svart ram. 
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En arkeologisk förundersökning har genomförts den 4 oktober 2013 av CMB 
Uppdragsarkeologi AB. 
 

Ett fåtal anläggningar påträffades vid utredningen. (Se bild på föregående sida). 
Dessa var av boplatskaraktär men det låga antalet samt terrängens utformning gör 
det troligt att anläggningarna varit belägna i utkanten av en boplats. En fossil 
åkermark bestående av en stensträng och flera röjningsrösen påträffades och för 
området rekommenderas en slutundersökning. En fossilåkermark är en samlad 
benämning för spår från olika typer av övergivna odlingssystem i Sverige. De är de 
äldsta spåren av odling och dateras från bronsåldern och ända in i historisk tid. 

Innan utbyggnad sker inom det område som pekats ut som fossil åkermark ska en 
fullständig arkeologisk slutundersökning genomföras. 

Geoteknik och radon  
Enligt jordartskartan består marken av sandig och siltig moränjord med normal 
blockighet. I samband med grundläggning och bygglovsprövning ansvarar berörd 
fastighetsägare för att en geoteknisk undersökning genomförs. 

Trafik 

Bil 

Planområdet i söder angörs från Ängelholmsvägen via Äppledalsvägen och 
Plommonvägen. 
Plommonvägen är utformad för blandtrafik. Lokalgatan är enligt gällande detaljplan 
5 m. Inom ”Lokalgata” är det möjligt att anlägga både körbana för bilar, trottoar etc. I 
Plommonvägens fall är anlagd väg bitvis endast 4,3 meter och trottoaren inte fullt 
funktionell då den är gräsbeklädd. 
 

 

Foto: Vy norrut mot infarten till Plommonvägen, med markering av vägens planerade 
bredd om 5 meter och anlagd bredd om 4,3 meter. 

C:a 4,3 m 

C:a 0,7 m 
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Plommonvägen har små stickgator in till radhusen och en gemensam parkering i 
änden vid planområdet. Här finns också förberett för en väganslutning vidare 
söderut till det så kallade södra planområdet.   

 

Foto: Vy från infarten till Plommonvägen i nordost med planområdet i änden. 

 

Fastigheterna Båstad 109:353, 109:542 samt 109:543, inom den norra delen av 
planområdet, nås via befintlig utbyggd väg, Dansbanevägen. 

 

Cykel 

Längs den nordöstra sidan av det norra planområdet och bebyggelsen utmed 
Plommonvägen finns ett planerat gång- och cykelvägstråk utpekat i översiktsplanen. 
Cykling sker idag i huvudsak i blandtrafik. 

 

Karta från gällande översiktsplan över cykelvägnätet med befintliga och planerade 
cykelstråk. Planområdena markerade. 

Planområde 

OBS – Norra delen hanteras 
i separat planprocess 
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Kollektivtrafik 

 
Karta med planområdet och hållplatsernas placering. Kartan är hämtad från Skånetrafiken. 

Det finns två hållplatser c:a 500 meter, från planområdena, längs Ängelholmsvägen. 
Vid hållplatserna stannar regionsbuss 504 som trafikerar sträckan mellan Båstad 
och Förslöv. Regionbussens hållplatstid är anpassad efter avgående och 
ankommande tåg från och till Båstad alternativt Förslöv för eventuell vidare färd 
norr eller söderut i landet. 

 

Störningar 
Buller 

Planområdet är inte utsatt för några betydande störningar. Särskilda buller-
mätningar har inte utförts. Befintliga och framtida bullernivåer bedöms inte vara på 
en sådan nivå att Riksdagens och Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller vid 
nybyggnation av bostadsbebyggelse behöver överskridas: 

30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

 

Planområde 

OBS – Norra delen hanteras i 
separat planprocess 

311



detaljplan för del av Båstad 109:368 och 109:370 , etapp II, 
Planbeskrivning 2016-05-06 Antagandehandling 

25 (36) 

Hästhållning 

Det södra planområdet har periodvis betats av hästar. En större hästgård och 
veterinärklinik ligger ca 300 meter sydväst om det så kallade södra planområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Flygfoto: Hästgården i förhållande till planområdet. 

Gården har tillstånd för 24 djurenheter men tar inackorderingar och beteshästar. 
Tillfälliga inackorderingar och betesdjur är dock inte tillståndspliktiga. Enligt 
Länsstyrelsens underlag för den fysiska planeringen, Hästar och bebyggelse 
2004:17, framgår:  

”I samband med planering för hästhållning inom eller i direkt anslutning till samlad 
bebyggelse, alternativt större utbyggnad av bostäder i anslutning till hästhållning är följande 
punkter exempel på frågor som bör utgöra underlag för kommunens bedömning av relevant 
respektavstånd/skyddsavstånd: 

- karaktär på området, lantlig miljö/villabebyggelse 

- antal hästgårdar samt deras lokalisering 

- antal hästar, lokalisering av stall, bete, paddockar och planerade ridstigar 

- gödselhantering, placering och utförande 

- hagar, dess lokalisering och storlek samt antal hästar och hur frekvent hagen används. 

- förhärskande vindriktning 

- topografi samt eventuell avskärmande vegetation eller bebyggelse 

- förekomst/grad av näringsverksamhet 

- redovisning av närboendes uppfattning/befintliga upplevelser av olägenhet” 

”Vid medelstora anläggningar (10-30 hästar) bör skyddsavståndet från bostäder, skolor o.d. 
vara minst 100-200 meter till stall och gödselhantering  

och minst 50-100 meter till område där hästar vistas. För dessa anläggningar, som ofta drivs i 
kommersiellt syfte, bör intresset av stabila förhållanden och utvecklingsmöjligheter för 
verksamheten beaktas.” 

Mellan verksamheten och planområdet finns skog och en höjd och bedömningen är 
att verksamheten ligger på behörigt skyddsavstånd från planerad bebyggelse. 

Planområde 

Hästgård 

300 meter 
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PLANFÖRSLAGET 

Disposition av det nya området 
 
Den södra delen av planområdet 

Förslaget innebär att inom den södra delen av planområdet finns möjlighet att 
bygga parhus eller friliggande hus i maximalt två våningar och med en totalhöjd om 
8,5 m. Suterränghus är ej tillåtet av tillgänglighetsskäl eftersom entrén till huset blir 
i suterrängplan. Tillgängligheten är viktig för även om det finns regler för vilka 
funktioner som ska finnas i suterrängplanet kommer de flesta av huset funktioner 
att ligga på husets ovanvåning. För en rörelsehindrad eller person med tillfällig 
rörelsenedsättning innebär detta en sämre bostadslösning. Fastigheter ska vara 
ordnade för en god terränganpassning. Höjdskillnader ska tas upp med mjuka 
slänter och/eller terrassering med stödmur som är maximalt 1 meter hög. 
Anpassning av terräng ska ske mot lokalgata. 

 
Den norra delen av planområdet (OBS - Hanteras i separat planprocess) 
Förslaget innebär att inom den norra delen av planområdet finns möjlighet att bygga 
friliggande hus i maximalt 1 våning och med en totalhöjd om 7,0 m. Suterränghus 
tillåts inom den norra delen av planområdet på grund av att den gällande 
detaljplanen (dpl 1588) tillåter den hustypen.  Höjdskillnader ska tas upp med 
mjuka slänter och/eller terrassering med stödmur som är maximalt 1 meter hög. 
Anpassning av terräng ska ske mot lokalgata. Bestämmelserna u, y1 och y2 finns 
med i gällande detaljplan som bestämmelse och överförs till detta planförslag. 
Bestämmelsen y2 syftar till att möjliggöra tillfart till fastigheten Båstad 109:543 från 
Dansbanevägen ”över” fastigheten Båstad 109:542. 

 

Förbindelse mellan den norra och södra delen av planområdet 

Gällande detaljplan för marken som förbinder den norra och södra delen av 
planområdet anger NATUR-mark med enskilt huvudmannaskap. I det nya 
planförslaget kvarstår användningen NATUR men huvudmannaskapet ändras från 
enskilt till kommunalt. 
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Illustration över möjlig utbyggnad inom planområdet. 

 

Exploateringsgrad 
Den södra delen av planområdet   

Den största tillåtna totala byggnadsarean är 25 % av den totala area som en 
avstyckad tomt inom området har. Av denna byggnadsarea måste 30 m² vara ämnad 
för ett garage eller en carport, detta för att säkra möjligheten att ordna med 
parkering inom sin egen fastighet. Minsta tomtstorlek för parhus är 350 m² och för 
friliggande villa är minsta fastighetsstorlek 700 m².  

Den norra delen av planområdet (OBS - Hanteras i separat planprocess) 

Den största tillåtna byggnadsarean är 180 m² per fastighet. Av denna byggnadsarea 
måste minst 30m² vara ämnad för ett garage eller en carport, detta för att säkra 

OBS – Norra delen hanteras i 
separat planprocess, etapp I 

Aktuellt planområde, etapp II 
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möjligheten att ordna med parkering inom sin egen fastighet. Minsta 
fastighetsstorlek 900 m².  

Förbindelsen mellan den norra och södra delen av planområdet 

Ingen bebyggelse kommer att uppföras på markremsan som förbinder den norra 
och södra delen av planområdet.  

 

Vegetation 
Ett beslut om att delvis upphäva förordnandet av landskapsbildsskydd inom 
området för ny detaljplan har tagits av Länsstyrelsen 2014-03-20. Beslutet gäller 
från det datum detaljplanen för området vunnit laga kraft. Beslutet gäller inte om 
planen inte vinner laga kraft inom fem år från datum för Länsstyrelsens beslut om 
dispens. 
 
Inom den södra delen av planområdet finns skogsvegetation där de uppväxta träden 
är en stor tillgång för området. I detaljplanen införs bestämmelse om att träd skall 
finnas i anslutning till omgivande skogsmark. 
 
Träd med en stamomkrets på minst 50 cm ska bevaras så långt möjligt. I 
detaljplanen införs planbestämmelse för utökad lovplikt för fällning av träd med 
trädomfång större än 50 cm som finns i det västra och östra delarna av det södra 
planområdet. 

Den stengärdesgård som finns inom NATUR-marken mellan den befintliga 
bebyggelsen längst i söder och den nya planerade bebyggelsen i Plommongatans 
förlängning omfattas av det generella biotopskyddet och det krävs dispens för 
eventuella ingrepp. För angöring av planområdet behöver ett hål i stengärdesgården 
tas upp. En ansökan om dispens av biotopskyddet har genomförts i en separat 
process hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har beviljat dispensen genom beslut taget 
2014-04-07.  

För detaljplanen utgår planbestämmelser om bevarande av stengärdesgården i de 
partier som omfattas av planområdet, förutom den del där Plommonvägen ska 
förlängas in i planområdet.  

Inom NATUR-marken finns möjlighet att anlägga fördröjningsmagasin och dike för 
att ta hand om dagvatten. 

 

Gator och vägar 
Angöring till den södra delen av planområdet sker via en lokalgata i förlängning av 
Plommonvägen. Lokalgatan får samma planerade vägområde som vägområdet för 
Plommonvägen, dvs 5 meter, och avslutas i en återvändszon som är dimensionerad 
så att sopbil kan vända. Angöring till det norra planområdet sker via 
Dansbanevägen. 
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Gång- och cykelväg 
En befintlig gång- och cykelväg finns söder om planområdet längs med 
Ängelholmsvägen. Gång- och cykelvägen sträcker sig även en bit upp längs med 
Äppeldalsvägen. Längs den norra sidan av planområdet och bebyggelsen utmed 
Plommonvägen finns ett planerat gång- och cykelstråk utpekat i översiktsplanen. 
Huruvida om och när den gång- och cykelvägen kommer att realiseras är i dagsläget 
osäkert. 

 

Kollektivtrafik 

Det finns två hållplatser c:a 500 meter, från planområdena, längs Ängelholmsvägen. 
Vid hållplatserna stannar regionsbuss 504 som trafikerar sträckan mellan Båstad 
och Förslöv. Regionbussens hållplatstid är anpassad efter avgående och 
ankommande tåg från och till Båstad alternativt Förslöv för eventuell vidare färd 
norr eller söderut i landet. Busslinje 504 trafikerar idag Ängelholmsvägen ett par 
gånger per timme måndag-fredag i rusningstrafik, timmestrafik övrig tid samt 
helger en gång per timme. 
 

Teknisk försörjning 
Planområdet kan kopplas till det tekniska system som finns framdraget i 
lokalgatorna. 

El 

Det finns inga el-ledningar till det södra planområdet. För att försörja nytt 
planområde med el måste nya el-ledningar schaktas från befintlig nätsstation i 
Äppeldalsområdet och fram till planområdet. 

 

VA och dagvatten 

Befintliga spillvattenledningar har kapacitet för att klara utbyggnaden av 
planområdet. Dricksvattenförsörjningen kommer att lösas genom att justera 
utgående tryck från tryckledningsstationen och genom att installera en 
spolmöjlighet i slutet av den nya vattenledningen.  

Dagvatten 

SWECO har genomfört en dagvattenutredning åt NSVA som hanterar dagvatten för 
Plommonvägen i Båstad, daterad 2014-05-14.  

Deras rapport föreslår flera olika möjliga lösningar för att fördröja dagvattnet inom 
den södra delen av planområdet innan det släpps vidare i det kommunala 
dagvattennätet och mot den norra delen av planområdet. Dimensionerande regn är 
10-årsregn och tillåtet flöde till kommunalt ledningsnät är 5 l/s (ha). Föreslagna 
åtgärder är stenkistor inom varje fastighet för fördröjning av dagvatten från taken. 
Vidare föreslås även makadamdiken runt den nya bebyggelsen längst i söder 
(Plommongatans förlängning). Sweco föreslår även att fördröjningsmagasin anläggs 
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inom NATUR-marken (väster om befintlig bebyggelse) som förbinder den norra och 
södra delen av planområdet. Rapporten utgår i sina beräkningar på att 30 % av 
tomtmarken inte är hårdgjord och rekommenderar att planbestämmelse om detta 
förs in i plankarta. 

 

 

 

Utformningsförslag för dagvattenavrinning från den södra delen av planområdet, 
kartbild hämtat från SWECO’s rapport. 

 

Avrinningsväg 
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Principlösningar för föreslagna makadamdiken inom planområdet, principskiss 
hämtat från SWECO’s rapport. 

 

Inom planområdet ges det möjlighet för fördröjningsmagasin för dagvatten inom 
föreslagen naturmark. 

För att säkra att dagvattnet fördröjs inom planområdena införs bestämmelse om att 
dagvatten inte får släppas till dagvattennätet med mer än 5 l/s (ha). 

En fyra meter bred naturmarksremsa omger den södra delen av planområdet för 
möjligheten att placera föreslaget makadamdike. 

Planbestämmelse införs att minst 30 % av marken ska möjliggöra infiltration av 
dagvatten. 
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GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Detaljplanen för den norra 
delen av planområdet, etapp I, antogs av kommunstyrelsen 2016-02-03 och vann 
laga kraft 2016-03-05. Detaljplan för den södra delen samt markremsan väster om 
befintlig bebyggelse, dvs denna detaljplan, har ställts ut på så kallad förnyad 
granskning 2016-02-19 – 2016-03-18 med målet att nå ett antagande under 2016. 

Genomförandetid 

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Inom planområdet föreslås ett delat huvudmannaskap. För NATUR-marken avses 
kommunen vara huvudman på grund av det ansvar det åvilar kommun att anlägga 
och därefter ansvara för skötseln av bland annat fördröjningsmagasin inom 
planområdet. 

Mark som anges som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap medför en 
rättighet och skyldighet för kommunen att lösa in marken. Fastighetsägaren har 
därvid rätt till ersättning. 

För LOKALGATA inom den södra delen av planområdet avses ett enskilt 
huvudmannaskap. Den föreslås inrättas i den befintliga intilliggande 
gemensamhetsanläggningen, ga:9. Anledningen är att en annan lösning i aktuellt 
område skulle vara ur allmänt drift- och kostnadsperspektiv, ofördelaktigt. Det finns 
ett politiskt ställningstagande i Båstads kommun att tillämpa enskilt 
huvudmannaskap för allmän gatumark. 

Fastighetsrättsliga frågor 
All mark inom alla planområdena är privatägd förutom fastigheten Båstad 109:2 
som ägs av Båstads kommun. 

Inom den södra delen av planområdet ska fastighetsbildning ske. Denna fastighets-
bildning sker genom avstyckningar från Båstad 109:368 och 109:370.  

Inom planområdet avser kommunen att förvärva allmän platsmark (NATUR och 
LOKALGATA). Del av mark från fastigheterna Båstad 109:493, 109:543, 109:542, 
109:368 samt 109:370 kommer att överföras till fastigheten Båstad 109:2. Samråd 
har skett med berörda markägare. 

För att den allmänna platsmarken (LOKALGATA) i det södra planområdet ska kunna 
övertas av Båstad ga:9 krävs en omprövning av gemensamhetsanläggning genom en 
lantmäteriförrättning. 

Inom   NATUR-marken,   väster   om   befintlig   bebyggelse,   som  förbinder  de   
båda planområdena (detaljplan 1588, Båstad 109:368 m fl fastigheter, laga kraft 
2006-06-14) kommer fördröjningsmagasin samt ledningar att anläggas. Marken ägs 
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av Båstads kommun och kommer att omfattas av kommunalt huvudmannaskap när 
denna detaljplanen, för etapp II, vinner laga kraft. 

Ett så kallat inträde i en gemensamhetanläggning medför en kostnad för den 
enskilda fastighetsägaren.  

Vid förrättningen beslutar lantmäterimyndigheten även om de andelstal som ska 
gälla för fördelning av kostnaderna för den i gemensamhetsanläggningen ingående 
anläggningens utförande (byggande) och drift (förvaltning). Varje deltagande 
fastighet är skyldig att betala utifrån sitt andelstal. 

Andelstalen för utförandet beslutas efter vad som är lämpligt främst med hänsyn till 
den nytta som varje fastighet har av att vara delägare i gemensamhetsanläggningen. 

Andelstalen för drift- och underhåll beslutas efter vad som är skäligt främst med 
hänsyn främst till den omfattning i vilken fastigheten beräknas använda 
anläggningen. 

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lant-
mäteriförrättningar. 

Fördröjningsmagasin kommer att anläggas inom NATUR-mark.  

Ekonomiska frågor 

Planavtal 

Ett planavtal finns upprättat. 

Exploateringsavtal 

Ett exploateringsavtal avses upprättas innan beslut om antagande av detaljplanen 
för etapp II, dvs den södra delen av planområdet samt markremsan väster om 
befintlig bebyggelse. 

Exploateringsavtalet upprättas för att fördela ansvars- och kostnadsfrågor vid en 
utbyggnad enligt detaljplanen. Avtalet kommer att reglera bland annat utbyggnad av 
VA-ledningar och gatumark. Dessutom kommer avtalet att behandla kostnader 
förenade med det åtgärder som löser dagvattenhanteringen inom området. 

Driftskostnad 

En utbyggnad av detaljplanen föranleder att Teknik & service driftbudget för gatu- 
och parkunderhåll kommer att behöva utökas. 

Övriga avgifter 

Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa för det södra planområdet. För 
det norra planområdet utgår bygglovs-, plan- och anslutningsavgifter enligt 
kommunens taxa. 

Tekniska frågor 

Vattenskyddsområde 

Båda planområdena ingår i den sekundära skyddszonen för vattentäkten 
idrottsplatsen och som omfattas av skyddsföreskrifter. Exploatör, inom respektive 
fastighet, ansvarar för att söka de tillstånd som krävs. 
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Allmän platsmark 

Kommunen är ej huvudman för väg inom den södra delen av planområdet. 
Kommunen avses vara huvudman för naturmark inom planområdet. Den allmänna 
platsmarken utgörs av lokalgata och naturmark inom planområdena. Vägskötseln är 
tänkt att ingå i redan upprättad gemensamhetsanläggning, ga:9, för det befintliga 
intilliggande området.  

Inom det södra området ska exploatören bekosta utbyggnaden av gata, 
gatubelysning m.m. Samråd måste ske med Båstads kommun samt med NSVA 
(Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB). Alla ritningar måste godkännas av 
kommunen och NSVA innan utbyggnad sker. 
 

Vatten, avlopp, och dagvatten 

Kommunalt VA finns utbyggt till planområdena. En förundersökning är genomförd 
och förslag på åtgärder finns för att lösa kommunalt VA inom planområdena. 
Kommunen är huvudman för VA. 

Exploatören, för den södra delen av planområdet, ansvarar för utbyggnaden och 
kostnaden av VA-system som den nya bebyggelsen föranleder. I exploateringsavtalet 
regleras kostnadsfördelning för åtgärderna. Utbyggnad av VA-ledningar inom 
området, ska ske ifrån en av kommunen anvisad anslutningspunkt. 

Dagvattenlösning (enligt Sweco’s utredning) för befintlig bebyggelse, längs med 
Plommonvägen, bekostas av kommunen. 

Alla ritningar ska godkännas av kommunen innan utbyggnaden kan påbörjas. 
Exploatör ska, efter godkänd besiktning, överlåta uppförd VA-anläggning till 
kommunen utan kostnad. 

Kommunen avser att ansvara för VA-ledningar inom lokalgatan i den södra delen av 
planområdet. 

Kommunen blir efter utbyggnaden huvudman för allmänna VA-ledningar inom 
allmän platsmark. Planområdet kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde 
för vatten och avlopp.  

Dagvatten ska omhändertas i enlighet med skyddsföreskrifter för vattentäkt. En 
förundersökning är genomförd och det finns förslag på åtgärder för 
dagvattenhanteringen och NSVA kommer att ingå i den fortsatta processen för att 
säkerställa att dessa åtgärder genomförs (utredning SWECO 2014-05-14). 
 
El 
Nya el-ledningar måste dras till planområdet. Bjäre kraft är distributör av el och 
kommer att vara delaktiga i den fortsatta projekteringen.  
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KONSEKVENSER 

Miljö 
Planförslaget innebär ett gott boende i en attraktiv miljö. 
Planförslaget innebär en mindre ökning av trafiken i närområdet och därmed en viss 
ökning av buller och utsläpp. Sett i ett större sammanhang bedöms denna ökning 
dock ge en ringa miljöpåverkan med tanke på exploateringens omfattning.  

Hälsa 
Planförslaget bedöms inte innebära någon fara för människors hälsa och säkerhet. 

Resurshushållning 
Planområdets södra del tar brukbar mark i anspråk. En bedömning är gjord i 
gällande översiktsplan där området är markerat för boende. I en ny bedömning så 
konstateras att marken ligger i en dalgång mellan två höjder och är svårbrukad. I 
avvägningen mellan intresset av att bruka marken och intresset av att skapa 
bostäder i en attraktiv miljö så bedöms det senare fortfarande vara av större 
intresse. Planområdets norra del är redan idag detaljplanelagt för bostäder. 

Landskapsbild 
Den planerade bebyggelsen inom det södra planområdet ligger inramad av befintlig 
natur med grönska i ryggen och exploateringen gör ett avslut på Plommonvägen 
med bebyggelse i ett attraktivt läge. Bedömningen är att planförslaget tar hänsyn till 
Landskapsbilden och att exploateringen inte stör landskapsbilden på ett betydande 
vis. En ansökan om dispens för exploateringen har genomförts och beviljats. Mer 
information står på sidan 13 i planbeskrivningen. Ett beslut om att delvis upphäva 
förordnandet av landskapsbildsskydd inom området för ny detaljplan har tagits av 
Länsstyrelsen 2014-03-20 

Vattenskyddsområde 
De planerade planområdena ligger inom det sekundära vattenskyddsområdet och 
särskilda föreskrifter ska följas. Exploateringen innebär, om föreskrifterna följs, 
ingen betydande konsekvens för vattenskyddsområdet. 

Biotopskyddet 
För att angöra området och förlänga Plommonvägen behöver det tas upp ett hål i 
den stengärdesgård som avskiljer planområdet från befintlig bebyggelse. En 
ansökan om dispens från biotopskyddet har ansökts och beviljats. Mer information 
står på sidan 12 i Planbeskrivningen. Länsstyrelsen har beviljat dispensen genom 
beslut taget 2014-04-07.  
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Som villkor för dipensen gäller att: 
 

 Beslutet gäller under förutsättning att detaljplanen fastställs, 

 Beslutet upphör att gälla om arbetena inte påbörjas inom två år och avslutas 
inom fem år från den dag beslutet har vunnit laga kraft, 

 Stenen från genombrottet i muren skall användas till att reparera 
kvarvarande mur alternativt att anlägga en ny bit stenmur i anslutning till 
den befintliga, 

 Borttagna stenar ska på den nya placeringen läggas så att de sidor som nu 
ligger utåt även hädanefter ligger utåt så att moss- och lavflora bevaras, 

 Borttagna stora stenar ska på den nya placeringen läggas underst och små 
överst. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planhandlingarna har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun i 
samarbete med Tengbom, Helsingborg. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i 
planarbetet: 

Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
Camilla Nermark, planarkitekt 
Per Selldén, exploateringsingenjör 
Magnus Sjeldrup, planstrateg 
Roger Larsson, stadsarkitekt 
Fredrik Jönsson, projektingenjör 
Malin Svensson, kartingenjör 
Johan Sendelius, NSVA 
 

 
BÅSTADS KOMMUN 
Samhällsbyggnad 
 
 
 
Lisa Rönnberg   Camilla Nermark  
Samhällsbyggnadschef  Planarkitekt 
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Detaljplan för  

del av Båstad 109:368, 109:370 m.fl. 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 

Granskningsutlåtande 

Detta detaljplaneförslag, har varit utställt under tiden 2015-02-09 till 2015-03-08 
för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna in syn-
punkter. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun.  
Planen handläggs med normalt planförfarande. I detta granskningsutlåtande finns 
dels sammanfattningar av de synpunkter som har lämnats in och dels 
Samhällsbyggnads kommentarer till synpunkterna. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 

Länsstyrelsen i Skåne 

Södra Hallands Kraft 

Synpunkter på förslaget har inkommit från följande myndig-
heter m.fl. 

Lantmäteriet har följande synpunkter avseende: 

Huvudmannaskap: Enligt planhandlingarna ska kommunen vara huvudman för 
naturmark, eftersom kommunen har ansvar för dagvattenhanteringen. Detta är 
förvisso bra. Kommunen har dock inte rådighet över den mark som förbinder 
planområdets två delar. 

Marken ingår förvisso i kommunägda Båstad 109:2 men är utlagd som allmän plats 
(natur) med enskilt huvudmannaskap i detaljplan för del av Båstad 109:365 m.fl., 
akt 1278-P08/126. Marken har upplåtits åt gemensamhetsanläggningen Båstad 
ga:13 i anläggningsbeslut den 28 november 2014 i ärende M11395. Beslutet har 
överklagats och inte vunnit laga kraft. 

Problemet skulle kunna lösas genom att ändra ovannämnda detaljplan och införa 
kommunalt huvudmannaskap i denna del, alternativt genom att bilda en 
ledningsrätt för de kommunala ledningar som behövs. Vid ledningsförrättningen 
måste då prövas huruvida anläggningen och ledningsrätten kan utövas parallellt 
eller står i konflikt med varandra, och gemensamhetsanläggningen är sakägare. Om 
detaljplanen ändras behöver anläggningen omprövas. 

Utökning av planområdet: Slutet på Dansbanevägen är planlagt dels som lokalgata, 
dels mark för bostadsändamål som ska vara tillgänglig för utfart och dels som 
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naturmark. Skälet till detta är oklart, och det framstår för oss som omotiverat att 
göra skillnad på de olika delarna av vägen på detta sätt. I alla övriga delar av 
planområdet har fastigheterna utfart direkt mot lokalgata. Hela Båstad 109:353 
kunde med fördel tas in i planen för att reglera alla utfarter mot Dansbanevägen i ett 
sammanhang. 

Bestämmelser: Bestämmelsen y1 anger att ett område ska vara tillgängligt både för 
allmän gångtrafik och som utfart för enskilda fastigheter. Behövliga servitut för de 
enskilda fastigheterna finns redan. Om kommunen har avsikt att bilda ytterligare 
servitut till förmån för en kommunal fastighet bör det framgå av planbeskrivningen. 

Bestämmelsen y2 bör begränsas till att endast avse befintlig väg eller, om vägens 
läge ska ändras, till det nya läget. 

Bestämmelsen e3 kan inte återfinnas i kartan. 

Det anges som generell bestämmelse inom planområdet att byggnader ska placeras 
minst fyra meter från fastighetsgräns. Det är tveksamt om de illustrerade 
byggnaderna och häckarna uppfyller detta krav. Illustrationsplanen är inte 
bindande, men om möjligheten att placera byggnader på detta sätt önskas bör det 
kontrolleras att det inte strider mot denna bestämmelse. 

Fastighetsrättsliga åtgärder: Det anges i planbeskrivningen (s. 18) att "upphävande 
av fastighetsindelning/avstyckning pågår" för det norra planområdet. Detta är 
felaktigt. Fastighetsindelning kan inte upphävas. Den kan däremot ändras vid en ny 
lantmäteriförrättning. Någon sådan pågår inte i det berörda området. 

Södra planområdets norra gräns synes sammanfalla med gränsen mellan å ena sidan 
Båstad 109:368 och å andra sidan Båstad 109:2. Gränsen är tillkommen vid laga 
skifte år 1834 och dess läge är oklart. Vid en förrättning berörande en del av denna 
gräns, ärende M11490, konstaterades att de gränser som redovisas i kommunens 
grundkarta och den digitala registerkartan är av mycket låg kvalitet. 
Lantmäterimyndigheten rekommenderar därför att fastighetsbestämning av den 
aktuella gränsen sker snarast och att det därvid fastställda läget får utgöra grund för 
plankartan. Om det vid en framtida förrättning framkommer att gränsen har ett 
annat läge än det plankartan visar uppstår utrymme för tolkning. Det kan i sin tur 
leda till att senare fastighetsbildningsåtgärder blir svårare och dyrare att 
genomföra. 

Det bör tydligare framgå vilka fastighetsbildningsåtgärder som ska genomföras och 
vem som ska bära kostnaderna för dem. 

För det norra planområdet måste mark överföras från Båstad 109:353 och 109:543 
till Båstad 109:2 för att göra de förstnämnda fastigheterna planenliga. Det sker 
genom fastighetsreglering. Dessutom kan det vara aktuellt att justera gränserna 
mellan Båstad 109:353, 109:542 och 109:543 genom fastighetsreglering, om ägaren 
så önskar. 

Att mark anges som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap medför en 
rättighet och skyldighet för kommunen att lösa in marken. Fastighetsägaren har 
därvid rätt till ersättning. Det bör framgå av planbeskrivningen. Även Båstad 
109:493 är berörd i detta avseende. Denna fastighet behandlas ej i 
planbeskrivningen. 

Det anges att den nya lokalgatan ska ingå i Båstad ga:9 efter omprövning av 
anläggningsbeslutet. Detta är riktigt. Ritningar i planbeskrivningen (s. 27) anger 

326



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2015-12-11 
 
 
  
 

3 (16) 
 

emellertid att dagvattenledningar ska placeras på denna mark. Det bör anges vem 
som ska ansvara för dem. Om det är kommunen kan ledningsrätt bildas för dem. Om 
inte, bör det anges huruvida de ska ingå i en befintlig eller nybildad 
gemensamhetsanläggning. 

De nya fastigheter som bildas inom planområdet ska anslutas till Båstad ga:9 och 
ga:13. Vid inträde ska frågan om ersättning till delägarna behandlas. Att inträdet 
medför kostnader för de enskilda fastighetsägarna bör framgå av 
planbeskrivningen. 

Dansbanevägens skötsel och underhåll regleras av en förening (i betydelsen avtal, 
inte sammanslutning) från år 1934. En kopia av föreningen återfinns i Lantmäteriets 
akt 1278-2199. Det är i viss mån oklart vilka fastigheter som har rätt att använda 
vägen och vilka som är skyldiga att bidra till dess skötsel. Dansbanevägen kan med 
fördel tas in i Båstad ga:9 i samband med den omprövning som blir nödvändig för 
att ta in Plommonvägens förlängning. Därefter skulle planen 1278-P08/126 vara 
genomförd med avseende på allmänna platser. 

Konsekvenserna ska redovisas fastighetsvis. 

 

Kommentar: Synpunkt emottagna.  

Huvudmanaskap: Planområdet utökas med NATUR-marken som förbinder det ”norra 
och  södra  planområdet” enligt det planförslag som varit utställt för granskning, 
2015-02-09 till 2015-03-08. Användningen ”NATUR” kvarstår. Endast 
huvudmannaskapet ändras från enskilt till kommunalt. Planbeskrivningen 
kompletteras med förtydliganden kring detta. Med anledning av att planområdet 
utökas att innefatta även markremsan väster om befintlig bebyggelse kommer 
detaljplanen att delas upp i två olika etapper. Etapp I (som innefattar den norra delen) 
kommer att tas upp för antagande hos Kommunstyrelsen. Etapp II som innefattar den 
södra delen av planområdet kommer att utökas med markremsan väster om befintlig 
bebyggelse. Etapp II kommer att ställas ut på en så kallad förnyad granskning på 
grund av att planområdet utökas. 

Utökning av planområdet: Skälet till att inte ta med Dansbanevägen inom 
planområdet är att gatan redan idag är planlagd som lokalgata och därför inte 
behöver regleras. Fastigheterna inom det norra planområdet har således redan idag 
utfart mot lokalgata. Bestämmelsen y2 syftar till att möjliggöra tillfart till fastigheten 
Båstad 109:543 från Dansbanevägen ”över” fastigheten Båstad 109:542. 
Planbeskrivningen kompletteras med förtydliganden kring detta. 

Bestämmelser: Kommunen har ej för avsikt att bilda ytterligare ett servitut för att lösa 
tillfart till Natur-marken inom det norra planområdet utan avser att ha utfart direkt 
mot lokalgatan (Dansbanevägen). 

Bestämmelsen y2 syftar till att möjliggöra tillfart till fastigheten Båstad 109:543 från 
Dansbanevägen ”över” fastigheten Båstad 109:542. 

Bestämmelsen e3 gäller inom det norra planområdet och har fallit bort av misstag. I 
planbeskrivningen kan man läsa om bestämmelsen och avsikten med den. 

Det finns ingen ”generell” bestämmelse om att byggnader ska placeras 4 m från 
fastighetsgräns utan ”Huvudbyggnad ska placeras minst 4 m från fastighetsgräns och 
huvudbyggnad för parhus får sammanbyggas i gräns. Garage eller carport ska 
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placeras minst 1 m från fastighetsgräns eller sammanbyggas i gräns.” 
Illustrationskartan har setts över så att den överensstämmer med plankartan och dess 
planbestämmelser. 

Fastighetsrättsliga åtgärder: Planbeskrivningen justeras avseende fastighetsindelning 
rörande fastigheterna Båstad 109:535, 109:542 och 109:543 på sida 18. 

Lantmäteriets rekommendation angående fastighetsbestämning av gräns mellan 
Båstad 109:368 och andra sidan Båstad 109:2 är mottagen. 

Ett exploateringsavtal kommer att upprättas innan antagande av detaljplan för etapp 
II, dvs den södra delen av planområdet inkl markremsan väster om befintlig 
bebyggelse. Exploateringsavtalet reglerar kostnadsfördelning som bland annat 
uppkommer i samband med fastighetsregleringar etc. 

Inom planområdena avser kommunen att förvärva allmän platsmark (NATUR och 
LOKALGATA). Del av mark från fastigheterna Båstad 109:493, 109:543, 109:542, 
109:368 samt 109:370 kommer att överföras till fastigheten Båstad 109:2. Samråd har 
skett med berörda markägare. Planbeskrivning kompletteras med förtydliganden 
kring detta. 

Kommunen avser att ansvara för VA-ledningar inom lokalgatan i det södra 
planområdet. 

Lantmäteriets rekommendation om att Dansbanevägen ska ingå i befintlig GA:9 är 
mottagen. Berörd fastighetsägare tar beslut om de avser att ansöka om inträde eller ej 
i befintlig GA:9. 

Planbeskrivning och plankarta förtydligas enligt ovan. 

 

Trafikverket meddelar att de yttrat sig under ärendets samrådsskede och har inga 
ytterligare synpunkter på planförslaget. 

Kommentar: Synpunkt tillgodosedd, se samrådsredogörelse daterad 2015-01-08. 

 

Telia Sonera Skanova Access konstaterar att då det sedan samrådet lagts till 
ytterligare fastigheter inom detaljplanen har de kabelanläggning inom berört 
planområde, vilka eventuellt kommer att beröras av planens genomförande. 

Kabelanläggningarna är belägna inom fastigheterna Båstad 109:353, 109:542, 
109:543. Skanova har med anledning av detta följande synpunkt som vi vill få införd 
i genomförandebeskrivningen: "Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att 
säkerställa Telia Sonera Skanova Access kabelanläggningars funktion ska bekostas 
av exploatören/fastighetsägaren”. 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses. Planbeskrivningen kompletteras enligt 
ovanstående text. 

 

NSVA meddelar att de tagit del av granskningshandlingarna för fastigheten Båstad 
109:368 och har följande information: Innan exploatering kan påbörjas måste 
åtgärderna gällande dagvatten för befintlig bebyggelse vara genomförda. NSVA 
avser att påbörja detta arbete under 2015. 

Kommentar: Synpunkt mottagen. 
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Region Skåne Regionala utvecklingsnämnden meddelar att de ser positivt på att 
planhandlingen har kompletterats med avsnitt om planerade gång- och 
cykelförbindelser samt kollektivtrafik. Region Skåne vill åter lyfta värdet i att tidigt 
färdigställa de planerade gång- och cykelstråken som ska förbinda planområdet med 
centrala Båstad, för att stimulera ett hållbart resande. Det är också viktigt att 
hållplatsen för regionbuss norr om planområdet förses med en gång- och 
cykelförbindelse som inte förutsätter cykling i blandtrafik på Ängelholmsvägen. 

Kommentar: Synpunkt mottagen. På grund av att Båstads kommun står inför 
omfattande investeringar måste en prioritering av utbyggnad av gång- och cykelnätet 
ske. Just nu prioriteras utbyggnad av gång- och cykelväg i anslutning till de nya 
stationsområdena i Förslöv och Båstad högst. 

 

Kommunala handikapprådet upprepar sina synpunkter från samrådet och 
ifrågasätter behovet av ytterligare utbyggnad av ett område där redan många 
fastigheter är till salu. 

Olägenheterna med mer exploatering av området måste anses vara stora för dem 
som redan bor på Plommonvägen. 

• det finns en stor del lediga hus i området (många "Till Salu skyltar") 

• Dagvattenhanteringen idag? Bättre att låta bli ytterligare utbyggnad 

• Tidigare ställningstagande ÖP 2008: området försvann i kartan ="redaktionell 
miss" och man menar att båda planområdena har stöd i gällande ÖP, men hur ska 
de som idag bor på Plommonvägen veta det? Kartan och verkligheten ... 

• (s 9/32)"Inom det södra området finns ingen detaljplan"; då ska vi kanske se till 
att ordna det först INNAN vi tillåter mer bebyggelse, eller? 

• s 1/32 Dispens för ev ingrepp i stengärdsgård: Bättre att låta bli att exploatera 
området ö h t. 

• S15/32: "Vid exploateringen måste stor omsorg läggas på att följa riktlinjerna 
och vattenskyddsföreskrifterna.  [...] Även de som flyttar in i området bör 
informeras om vattenskyddsföreskrifterna".  Som sagt tidigare: Bättre att låta bli 
att exploatera ö h t! 

• Marken för södra planområdet används idag som betesmark för hästar. Kommer 
det att finnas annan mark för dessa hästar att gå och beta på, eller det är inte 
heller intressant i sammanhanget? 

• Åsikter från de som redan bor på Plommonvägen? 

• Plommonvägen är redan i dagsläget för smal för den bebyggelse som finns, ev 
gång- och cykelväg skjuts på framtiden: ordna med gång- och cykelvägar innan 
ytterligare exploatering!! 

• Konsekvenser, Miljö: sid 31/32: Planförslaget innebär ett gott boende i en 
attraktiv miljö (kommentar: ??) Planförslaget innebär "en mindre ökning av 
trafiken i närområdet ..." under byggtiden kommer denna buller och 
utsläppsökning att vara avsevärd, efter ev färdigställande kommer det att bli 
trafik till och från ytterligare 15 fastigheter, det kan inte räknas som "en mindre 
ökning". 
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Sammanfattning: ett ev ja till byggnation i det norra planområdet, men nej till det 
södra planområdet. 

 

Kommentar: Synpunkter är mottagna. 

 Planläggning av mark för bostäder måste ses långsiktigt. Att det just nu är 
fastigheter till salu i närområdet är av mindre betydelse. 

 En dagvattenutredning med förslag till åtgärder för både befintlig bebyggelse 
samt tillkommande är framtagen av Sweco. På grund av att 
dagvattenhanteringen i området idag ej fungerar tillfredsställande är en 
ombyggnation nödvändig. NSVA planerar att påbörja ombyggnationen under 
2015. 

 Utbyggnaden av ”Äppeldalen” finns beskriven i textform i gällande 
översiktsplan (ÖP 2008). 

 Just nu pågår upprättande av en detaljplan för att på sikt möjliggöra för fler 
bostäder. 

 Se kommentar i samrådsredogörelse, 2015-01-08. 

 Vid all byggnation inom vattenskyddsområde (stor del av Båstad) måste 
hänsyn tas till vattenskyddsföreskrifterna. 

 Betesmark för hästar löses inom hästägarens egna mark alt / arrende hos 
intilliggande fastigheter. 

 Se inkomna yttranden under samråd och utställning/granskning. 

 På grund av att Båstads kommun står inför omfattande investeringar måste en 
prioritering av utbyggnad av gång- och cykelnätet ske. Just nu priorieras 
utbyggnad av gång- och cykelväg i anslutning till de nya stationsområdena i 
Förslöv och Båstad högst. 

 Den föreslagna utbyggnaden av cirka 15 bostadsfastigheter anses som 
”mindre” i relation till t ex utbyggnaden av bostäder på ”Heden”, norr om 
Norra vägen i Hemmeslöv där det planeras för cirka 200 bostäder. 

 Se även kommentarer till yttrandet som inkom under samrådet i 
Samrådsredogörelsen, daterad 2015-01-08. 

Synpunkter på förslaget har inkommit från följande sakägare 
som är besvärsberättigade 

Samfällighetsföreningen GA:9 har vid tidigare samråd insänt synpunkter på 
detaljplanen och fått dem besvarade. 

Nu vill vi återigen accentuera följande synpunkter. 

1. Vår främsta synpunkt när det gäller nybyggnation vid Plommonvägens 
förlängning, är den nuvarande bredden av Plommonvägen. Den är inte angivna 5 
meter, utan så lite som 4.3 meter. Då det är nödvändigt att använda 
Plommonvägen som tillfartsväg för tung trafik under byggnadstiden, kommer 
detta att innebära en avsevärd fara och olägenhet för boende längs med 
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Plommonvägen under byggtiden. Detta har vi haft synpunkt på vid tidigare 
samråd, och samhällsbyggnadskontoret har konstaterat att så är fallet, men man 
har inte tagit hänsyn till det i processen med detaljplanen. Vi anser att problemen 
med tillfartsväg är så stora att nybyggnation inte bör tillåtas i Plommonvägens 
förlängning 

(* bifogar en skiss som visar på att Plommonvägens bredd understiger föreskrivna 
5 m längs hela sträckningen.) 

2. Dagvattenledningar på Plommonvägen är endast dimensionerade för nuvarande 
bebyggelse utmed Plommonvägen och tål ej ytterligare anslutningar från ett 
tänkt område. Man föreslår som lösning att anlägga et makadamdike, samt 
stenkistor för infiltration. Vi menar att då marken består av tung lera är detta inte 
görbart. 

3. Nuvarande område Äppeldalen omfattar idag 12 st obebyggda tomter klara för 
byggnation med vägar och avlopp och 11 st nyuppförda parhus som ännu ej är 
sålda. Således kan bostadsförsörjningen för Båstad kommun i detta område vara 
uppfyllt 

 

Kommentar: Synpunkter är mottagna.  

1. Plommonvägen är utformad för blandtrafik. Lokalgatan är enligt gällande 
detaljplan 5 m. Inom ”Lokalgata” är det möjligt att anlägga både körbana för 
bilar, trottoar etc. I Plommonvägens fall är anlagd väg bitvis 4,3 meter och 
trottoaren inte fullt funktionell då den är gräsbeklädd. 
Gemensamhetsanläggningen GA:9 har full rådighet och kan styra över hur 
Lokalgatan (dvs Plommonvägen) disponeras. Se även kommentar i 
Samrådsredogörelse, 2015-01-08 

2. Detaljprojektering kommer att ske inför ombyggnation av 
dagvattenhanteringen i området. 

3. Planläggning av mark för bostäder måste ses långsiktigt. Att det just nu är 
fastigheter till salu i närområdet är av mindre betydelse. 

 

Fastighetsägare till Båstad 109:489 påtalar att de vill på det bestämdaste 
protestera mot förslaget. 

När vi för drygt sju år sedan hittade vårt radhus på Plommonvägen 31, valde vi detta 
tack vare att det är ett avskilt boende, i en lugn o rofylld miljö. Eftersom området var 
färdigställt och inga planer fanns på att bygga ytterligare bostäder, passade det oss 
alldeles utmärkt. Vi bor i slutet av området, och vår tomt gränsar till skog och äng. 
Det är just där man tänker sig att bygga ytterligare bostäder. 

Vi har dag ingen genomfartstrafik, och kan inte förstå hur det skulle kunna vara 
möjligt att förlänga Plommonvägen för ytterligare trafik. Man kan inte mötas två 
bilar på den smala gata vi har idag. Det skulle bli både mer riskfyllt och störande för 
boende utmed gatan, med den täta trafik som det kommer att innebära. 

Vi tycker att det krävs alltför stora ingrepp i ett redan väl fungerande boende. Detta 
gäller allt från transporter till VA. 

Plommonvägen kan inte förändras utan att tryggheten försvinner! 
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Kommentar: Synpunkter är mottagna. 

En utbyggnad av bostäder i Plommonvägens ”förlängning” har stöd i Översiktsplan, 
antagen 2008. 

I övrigt se föregående kommentarer samt Samrådsredogörelse, daterad 2015-01-08.  

 

Fastighetsägare till Båstad 109:506 har vid tidigare samråd lämnat synpunkter på 
detaljplanen, jag vill referera till dessa. Nu vill jag trycka på följande punkter: 

Trafik: Plommonvägen har idag en bredd på 4,3 meter (inte den angivna bredden på 
5,0 meter) vilket gör att två personbilar inte kan mötas på Plommonvägen. Tung 
trafik under utbyggnadstiden skulle medföra stora risker för barn och vuxna. Utmed 
Plommonvägen finns ingen gång- eller cykelbana vilket utgör stor risk för 
trafikanter. Vid parkeringsplatsen på Plommonvägen finns det i dag svårigheter för 
lastbilar att vända, speciellt då parkeringsplatsen är full av bilar. 

Avlopp och dagvattenledningar: Ledningarna på Plommonvägen är dimensionerade 
för nuvarande bebyggelse utmed Plommonvägen och tål ej ytterligare anslutningar 
från ett tänkt område, utan omfattande ingrepp i nuvarande bebyggt område, vilket 
skulle innebära stora risker och olägenheter för de boende. 

Äppeldalen: I nuvarande område Äppeldalen finns idag 12 st. obebyggda tomter 
klara för byggnation med vägar och avlopp. Det finns dessutom 11 st nyuppförda 
parhus som ännu ej är sålda. Således kan bostadsförsörjningen för Båstads kommun 
i detta område vara uppfylld. 

Hälsa: Planförslaget kommer att innebära stora risker för mäniskors säkerhet och då 
särskilt barnens säkerhet. 

 

Kommentar: Synpunkter är mottagna.  

Plommonvägen kommer att belastas med byggtrafik under den period de nya husen 
byggs. En viss ökning av trafiken kommer också att ske när området är helt utbyggt av 
de cirka 15 fastighetsägarna i det nya området. Ökningen bedöms rimlig. 

NSVA’s förstudie har tagit fram för att se vilka VA-åtgärder som behövs vidtas vid 
exploatering av området. Det kan vara allt ifrån begränsning av hårdgjord yta till om 
en tryckstegringsstation behövs byggas för att klara dricksvattenförsörjning i det nya 
området. NSVA skriver att cirka 10 bostadshus planeras. I praktiken kan exploatören 
bygga max 10 friliggande villor eller 10 parhus (x 2 hushåll). Illustrationen visar en 
mix av båda husalternativen, dvs 5 villor och 5 parhus (x 2 hushåll). NSVA har tagit 
hänsyn till en maxexploatering i sina beräkningar i förstudien. NSVA kommer att 
medverka vid detaljprojektering av området. Under planprocessens gång har NSVA’s 
förstudie kompletterats av en Dagvattenutredning för Plommonvägen i Båstad, av 
Sweco (daterad 2014-05-14) då det var nödvändigt att ta ett helhetsgrepp för 
dagvattenhanteringen för fastigheterna längs med Plommonvägen samt den 
tillkommande bebyggelsen. I den dagvattenutredningen presenteras grovt förenklat 2 
olika dagvattenlösningar. En för den befintliga bebyggelsen och en för den 
tillkommande bebyggelsen, söder om Plommonvägen. För att kunna utföra Sweco’s 
föreslagna åtgärder måste bl a mark inom fastigheterna Båstad 109:542 och 109:543 
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ianspråktas för fördröjningsmagasin. Under planprocessen har markförhandlingar 
skett med berörd fastighetsägare. Avsikten är att Båstads kommun ska förvärva cirka 
280 m2 inom det norra ”nya” planområdet (NATUR-mark enligt nytt planförslag). 

I övrigt se föregående kommentarer samt Samrådsredogörelse, daterad 2015-01-08. 

 

Fastighetsägare till Båstad 109:508 konstaterar att Plommonvägen har en bredd 
på 4,3 m och inte 5 m som har angivets. 

Trafiksituationen är redan nu ansträngd på Plommonvägen, vid eventuella möten av 
bilar på vägen får befintliga tomter tas i anspråk alternativt får bilar invänta 
varandra vid övre eller nedre delen av Plommonvägen. Nedre delen av 
Plommonvägen är redan nu en trafikfarlig korsning och vid ökad belastning av trafik 
blir situationen ännu värre. Stor risk för olyckor för både bilar, cyklister och 
fotgängare på vägen och korsning. Mycket barn som leker och uppehåller sig i 
anslutning eller på vägen. Olycksrisken blir ännu större med markant fler bilar som 
en utbyggnad kommer att innebära. 

Nybyggnation - Området bedöms nödvändigt för kommunens bostadsförsörjning 
enligt planbeskrivningen. Vidare ett attraktivt läge med goda boendekvalitéer. Lite 
oklart hur detta hänger ihop med att det nu finns 11 lediga nybyggda hus av totalt 
12 st, dessa dessutom på betydligt mer attraktivt läge. Denna nybyggnation också i 
direkt anslutning till Plommonvägen. Dessutom har en sänkning av priset på 
fastigheterna skett. 

Översiktsplan - I översiktplanen från 2008 är området redovisat som planerat 
bostadsområde. Från samrådsförslag till antagandehandling av översiktsplanen 
försvann området i kartan. "Redaktionell miss". 

Undertecknad har således köpt min fastighet utan korrekt information från Båstad 
kommun förefaller det. Går man vidare med detta? Ersättningsmöjligheter? 

VA-förhållande Makadamdiken - Problem med detta. Finns uppgifter på att efter 3 år 
är de 50 % igensatta av diverse löv, dammpartiklar, grus från gatan, allt som kan 
komma ner i samband med störtregn och täpper igen nedrinningen vid drän-rör på 
botten av makadamdiket. Vilken typ av fördröjningsutrustning skall användas på 
varje fastighet? Kommer man inte att överskrida utsläppet 5 l/s till dagvattennätet? 
Vilken typ av jordmorän har tomterna? Konstruktionen 15 tomter med 15 
fördröjningskammare på varje tomt, tveksamt om detta kommer att fungera. Enligt 
planbestämmelsen skall 30 % vara infiltration av dagvatten. Marken blir sank? 

Fördröjningsmagasin som planeras väster om befintlig bebyggelse och norr om 
planområdet, hur påverkar det närmaste omgivningen? Efter 5 - 6 år sämre funktion 
i stenkistorna, blir igensatta och förmågan att släppa igen flödet till marken minskar. 
Detta resulterar i att marken blir fuktig och kanske risk att fukten tränger upp i 
husen och medför fuktskador. Vid byggnationen blir tomtmarken hård av alla 
byggmaskiner, detta gör att genomrinningen av markskiktet inte blir till 100 %. 

En miljö och konsekvensutredning är inte gjord? 

 

Kommentar: Synpunkter är mottagna.  

Se föregående kommentarer samt Samrådsredogörelse, daterad 2015-01-08. 
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Utbyggnaden av ”Äppeldalen” finns beskriven i textform i gällande översiktsplan (ÖP 
2008).  

Det åligger kommunen, som kommer att bli ansvarig för makadamdikena runt de nya 
bostäderna inom det södra planområdet, att dagvattenlösningen ska fungera. 
Alternativa lösningar kan komma att övervägas, vid detaljprojekteringen, för att 
säkerställa funktionaliteten för dagvattenlösningen. 

Enligt Miljöbalken ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra 
betydande påverkan på miljön. I så fall ska man göra en miljökonsekvensbeskrivning. 
Båstads kommun har genom en behovsbedömning prövat om en 
miljökonsekvensbeskrivning behövs och kommit fram till att det inte behövs.  

Behovsbedömningen grundades på följande: 

•  Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner. 

•  Planen bedöms inte påverka riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt 
friluftsliv. 

•  Ett genomförande av planen leder inte till några direkta ökade störningar på 
omgivningen eller för människors hälsa och säkerhet. 

•  Planförslaget påverkar inga skyddade kultur- och naturvärden internationellt, 
nationellt eller lokalt eller känsliga mark- och vattenområden. 

•  Planförslaget berör inga områden av betydelse för hushållning med natur- och 
samhällsresurser nationellt eller lokalt. Odlingsbar  mark tas i anspråk, dock är 
marken svårbrukad och bedömningen  är att fullfölja intentionerna i gällande 
översiktsplan där marken har angetts som utbyggnadsområde för bostäder. 

•  Planförslaget berör inga kända fornlämningar.  

•  Planförslaget innebär en inverkan på landskapsbilden. 

•  Planförslaget innebär att fler bilar kommer att belasta omgivande trafiknät. 

•  Planförslaget innebär en belastning för befintligt dagvattennät och  fördröjning 
måste ske inom området. NSVA ska göra en dagvattenutredning. 

•  VA är utbyggt och förberett för ytterligare påkoppling till planområdet. 

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

Upprättad behovsbedömning har samråtts med Länsstyrelsen och de instämmer under 
nu kända förhållanden att planförslaget inte medför en betydande miljöpåverkan 
enligt yttrande 2013-02-07. Dock har en arkeologisk utredning gjorts efter 
Länsstyrelsens yttrande under samrådet (2013-06-26). 

 

Fastighetsägare till Båstad 109:354 har tagit del av rubricerad detaljplan och har 
följande synpunkter: 

I brev till kommunen i december 2014 anhöll jag om att kommunen planerar min 
mark, Båstad 109:354, för bostadsändamål. 
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När nu planområdet har utökats i norr med fastigheterna 109:353, 109:542 och 
109:543, som direkt angränsar min mark och över vilka tillfartsvägen till min mark 
går, blir frågan om den än mer aktuell. 

Jag anhåller företrädesvis att det pågående planarbetet även ska omfatta min mark 
(Båstad 109:354), alternativt att tillgänglighet och försörjning till min mark 
säkerställs för framtida bebyggelse. 

Vänliga bekräfta att rådighet över min fastighet inte förändras eller försämras på 
grund av den pågående detaljplaneprocessen. 

 

Kommentar: Synpunkter är mottagna. Fastigheten Båstad 109:354 är inte utpekat i 
nu gällande Översiktsplan (ÖP2008) som ett tänkbart område att exploatera bostäder 
på. Båstads kommun har noterat önskemålet från fastighetsägaren. Omarbetning av 
översiktsplanen kommer att påbörjas under 2015. Huruvida fastigheten Båstad 
109:354 kommer att pekas ut som ett tänkbart område för utbyggnad av bostäder 
eller ej kommer att behandlas under processen med den nya översiktsplanen för 
Båstads kommun. Arbetet med framtagandet av en ny översiktsplan är en process som 
tar flera år. Under översiktsplaneprocessen kommer information att ske via både 
dagstidningar och Båstads kommuns hemsida (www.bastad.se). Informationsmöten 
kommer även att hållas. 

 

Sammanfattning av Samhällsbyggnads förslag till åtgärder 

Inkomna synpunkter medför följande revideringar av planförslaget; 

Efter granskningsskedet har planområdena delats upp i två olika så kallade 
planprocesser. Norra delen av planområdet (etapp I) går vidare för antagande av 
Kommunstyrelsen och den södra delen av planområdet (etapp II) utökas till att även 
omfatta den NATUR-marksremsa väster om befintlig bebyggelse som förbinder det 
”norra och södra” planområdet. Utökningen görs för att säkerställa 
dagvattenhanteringen för hela området i enlighet med upprättad utredning. Den 
NATUR-mark som nu tillförs planområdet omfattas av enskilt huvudmannaskap i 
den gällande detaljplanen. Avsikten är att NATUR-marken ska omfattas av 
kommunalt huvudmannaskap. En utökning av den södra delen av planområdet 
föranleder en så kallad ”förnyad gransking” och hanteras i en separat process. 

Planbeskrivning kompletteras med: 

 Motivering till att detaljplanen delas upp i etapp I och etapp II. 

 Text i planbeskrivningen justeras avseende fastighetsbildning som berör 
fastigheterna Båstad 109:535, 109:542 och 109:543, s 18. ”Upphävande av 
fastighetsindelning / avstyckning pågår” – tas bort. 

 Under rubriken Trafik, bil: Plommonvägen är utformad för blandtrafik. 
Lokalgatan är enligt gällande detaljplan 5 m. Inom ”Lokalgata” är det möjligt 
att anlägga både körbana för bilar, trottoar etc. I Plommonvägens fall är 
anlagd väg bitvis 4,3 meter och trottoaren inte fullt funktionell då den är 
gräsbeklädd. 
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 Under rubriken Genomförande, Ansvarsfördelning och huvudmannaskap – 
Förtydligande om att mark som anges som allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap medför en rättighet och skyldighet för kommunen att lösa 
in marken. Fastighetsägaren har därvid rätt till ersättning. 

 Under rubriken Genomförande, fastighetsrättsliga frågor justeras och 
kompletteras:  ”All mark i området är privatägd förutom fastigheten Båstad 
109:2 som ägs av Båstads kommun. Inom den södra delen av planområdet 
ska fastighetsbildning ske. Denna fastighetsbildning sker igenom 
avstyckningar från Båstad 109:368 och 109:370.  Inom planområdet avser 
kommunen att förvärva allmän platsmark (NATUR och LOKALGATA). Del av 
mark från fastigheterna Båstad 109:493, 109:543, 109:542, 109:368 samt 
109:370 kommer att överföras till fastigheten Båstad 109:2. Samråd har 
skett med berörda markägare. För att den allmänna platsmarken 
(LOKALGATA) i det södra planområdet ska kunna övertas av Båstad ga:9 
krävs en omprövning av gemensamhetsanläggning genom en 
lantmäteriförrättning. Inom   NATUR-marken,   väster   om   befintlig   
bebyggelse,   som  förbinder  de   båda planområdena (detaljplan 1588, 
Båstad 109:368 m fl fastigheter, laga kraft 2006-06-14) kommer 
fördröjningsmagasin samt ledningar att anläggas. Marken ägs av Båstads 
kommun och kommer att omfattas av kommunalt huvudmannaskap när 
denna detaljplan vinner laga kraft. Ett så kallat inträde i en 
gemensamhetanläggning medför en kostnad för den enskilda 
fastighetsägaren. Vid förrättningen beslutar lantmäterimyndigheten även 
om de andelstal som ska gälla för fördelning av kostnaderna för den i 
gemensamhetsanläggningen ingående anläggningens utförande (byggande) 
och drift (förvaltning). Varje deltagande fastighet är skyldig att betala utifrån 
sitt andelstal. Andelstalen för utförandet beslutas efter vad som är lämpligt 
främst med hänsyn till den nytta som varje fastighet har av att vara delägare 
i gemensamhetsanläggningen. Andelstalen för drift- och underhåll beslutas 
efter vad som är skäligt främst med hänsyn främst till den omfattning i 
vilken fastigheten beräknas använda anläggningen. Berörda fastighetsägare 
tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar. 
Fördröjningsmagasin kommer att anläggas inom NATUR-mark.” 

 Under rubriken Genomförande, driftskostnad: ”En utbyggnad av 
detaljplanen föranleder att Teknik & service driftbudget för gatu- och 
parkunderhåll kommer att behöva utökas.” 

 Under rubriken Genomförande, vatten, avlopp och dagvatten - Kommunen 
avser att ansvara för VA-ledningar inom lokalgatan i det södra planområdet. 

 Under rubriken Genomförande, Tekniska frågor - Förtydligande om att 
"Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Telia Skanova 
Access kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören/ 
fastighetsägaren”. 
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Plan och illustrationskartan justeras enligt nedan: 

 Plankarta justeras och kompletteras med anledning av att detaljplanen delas 
upp i etapp I och etapp II. 

 Illustrationen justeras så att den stämmer överens med plankartan och dess 
planbestämmelser. 

 Bestämmelsen e3 förtydligas på plankarta, för etapp I, (redaktionell miss). 
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Underrättelse inför antagandet av ”etapp I” och granskningsut-
låtande sänds till 

Södra Hallands Kraft 
Lantmäteriet i Ängelholm 
Trafikverket 
Telia Sonera Skanova Access 
NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Region Skåne, Regionala tillväxtnämnden 
Kommunala Handikapprådet 
Samfällighetsföreningen GA:9 
Ägare till Båstad 109:354 
Ägare till Båstad 109:489 
Ägare till Båstad 109:506 
Ägare till Båstad 109:508 
 
samt  
Bjäre Kraft 
E.ON Gas Sverige AB 
Ägare till Båstad 109:476 
Ägare till Båstad 109:477 
Ägare till Båstad 109:479 
Ägare till Båstad 109:480 
Ägare till Båstad 109:481 
Ägare till Båstad 109:482 
Ägare till Båstad 109:483 
Ägare till Båstad 109:484 
Ägare till Båstad 109:487 
Ägare till Båstad 109:488 
Ägare till Båstad 109:491 
Ägare till Båstad 109:492 
Ägare till Båstad 109:493 
Ägare till Båstad 109:494 
Ägare till Båstad 109:495 
Ägare till Båstad 109:496 
Ägare till Båstad 109:497 
Ägare till Båstad 109:498 
Ägare till Båstad 109:500 
Ägare till Båstad 109:502 
Ägare till Båstad 109:505 
Ägare till Båstad 109:507 
som yttrade sig över planförslaget under samrådet 
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Underrättelse efter antagandet av ”etapp I” sänds till 

Länsstyrelsen i Skåne län 
Södra Hallands Kraft 
Lantmäteriet i Ängelholm 
Trafikverket 
Telia Sonera Skanova Access 
NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Region Skåne, Regionala 
tillväxtnämnden 
Kommunala Handikapprådet 
Samfällighetsföreningen GA:9 
Ägare till Båstad 109:354 
Ägare till Båstad 109:489 
Ägare till Båstad 109:506 
Ägare till Båstad 109:508 
 
samt  
Bjäre Kraft 
E.ON Gas Sverige AB 
Ägare till Båstad 109:476 
Ägare till Båstad 109:477 
Ägare till Båstad 109:479 
Ägare till Båstad 109:480 
Ägare till Båstad 109:481 
Ägare till Båstad 109:482 
Ägare till Båstad 109:483 
Ägare till Båstad 109:484 
Ägare till Båstad 109:487 
Ägare till Båstad 109:488 
Ägare till Båstad 109:491 
Ägare till Båstad 109:492 
Ägare till Båstad 109:493 
Ägare till Båstad 109:494 
Ägare till Båstad 109:495 
Ägare till Båstad 109:496 
Ägare till Båstad 109:497 
Ägare till Båstad 109:498 
Ägare till Båstad 109:500 
Ägare till Båstad 109:502 
Ägare till Båstad 109:505 
Ägare till Båstad 109:507 
som yttrade sig över planförslaget under samrådet 
 

Underrättelse samt besvärshänvisning efter antagandet av ”etapp II” kommer 
att sänds till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda enligt förteckning 
tillhörande ”Granskningsutlåtande efter förnyad granskning/utställning 
avseende etapp II”  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 

Planförslag godkänns i enlighet med granskningsutlåtande och delas därmed upp i 
etapp I och etapp II. 

 Etapp I godkänns för antagande 

 Etapp II godkänns för att sändas ut på förnyad granskning 

 

Båstad 2015-12-11 

 

 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 
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Detaljplan för del av 

Båstad 109:368, 109:370 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 

Samrådsredogörelse 

Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2013-06-03 till 
2013-07-14 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna 
in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun. 
Planen handläggs med normalt planförfarande. I denna samrådsredogörelse finns 
dels sammanfattningar av de synpunkter som har lämnats in och dels 
Samhällsbyggnads kommentarer till synpunkterna. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
E.ON Gas Sverige AB 

Södra Hallands Kraft ekonomisk förening 

TeliaSonera Skanova Access AB 

Synpunkter på förslaget har inkommit från följande myndig-
heter m.fl. 
Länsstyrelsen skriver att planområdet ligger inom förordnande om 
landskapsbildsskydd. Kommunen avser att ansöka om upphävande av 
landskapsbildsskyddet i särskild ordning. Länsstyrelsen upphäver inte skyddet om 
den planerade exploateringen bedöms skada landskapsbilden. Planen bör därför 
kompletteras med en tydligare analys av exploateringens inverkan på den skyddade 
landskapsbilden. Planen bör inte antas innan det finns ett beslut om upphävande av 
landskapsbildsskyddet och en ansökan bör därför inkomma så snart som möjligt. 

En ansökan om dispens för att ta upp ett hål i stengärdesgården i Plommonvägens 
förlängning har inkommit till länsstyrelsen och handläggs i vanlig ordning. 
Länsstyrelsen kan konstatera att den resterande gärdesgården inte skyddas i planen 
och ser gärna att den får en skyddsbestämmelse och/eller läggs i naturmark. 

Vidare skriver länsstyrelsen också att i nära anslutning, mindre än 100 m, till 
planområdet ligger en gravhög samt en stensättning, fornlämning nr 9:1-2 i Båstads 
socken. Inom en radie av cirka 5-600 m däromkring finns ytterligare gravhögar. 
Gravhögarna har i huvudsak anlagts under perioden 1500-1100 f Kr dvs den senare 
delen av äldre bronsålder, stensättningar under järnålder. 

Bilaga 5
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Inför en exploatering av planområdet kan en arkeologisk utredning bli aktuell. Detta 
kan avgöras först efter fältbesikting. Separat samråd i fornminnesfrågan bör ske i ett 
tidigt stadium med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses. Länsstyrelsen beviljade dispens från 
biotopsskyddet 2014-04-07 samt upphävde landskapsbildsskyddet  2014-03-20. 

Plankartan kompletteras med en skyddsbestämmelse (”stenmur”) för 
stengärdesgården. 

En arkeologisk utredning utfördes av CMB Uppdragsarkeologi AB under hösten 2013. 
Vid undersökningstillfället grävdes 17 sökschakt. Totalt påträffades fyra anläggningar 
av boplatskaraktär. En härdgrop, två härdbottnar samt en grop dokumenterades. I 
planområdets västra del finns en fossil åkermark med ett 20-tal röjningsrösen samt en 
stensträng. Området med röjningsrösen fortsätter väst om utredningsområdet. Inga 
sökschakt grävdes inom ytan för den fossila åkermarken då ytan inte utgör ett lämpligt 
boplatsläge. 

Länsstyrelsen meddelade 2013-09-27 att vid fortsatt exploatering krävs ytterligare en 
arkeologisk undersökning för den sydvästra delen av det så kallade södra planområdet. 
Länsstyrelsen bedömer att en arkeologisk insats med relativt låg ambitionsnivå 
kommer att vara fullt tillräcklig för att området ska kunna tas i anspråk för 
exploatering. För övriga ytor finns inte några hinder längre från arkeologisk synpunkt 
att fortsätta planerade arbeten. Länsstyrelsen, Kulturmiljöenheten beviljade ”Ingrepp i 
fast fornlämning” enligt 2 kap. Lag om kulturminnen, 2014-07-10. Beslutet gäller i 2 år. 
För att kunna exploatera inom planområdets sydvästra del måste en arkeologisk 
undersökning enligt Länsstyrelsens beslut, dnr 431-1475-2014, göras. 

 

Trafikverket förutsätter att området i sin helhet planeras och utformas så att 
gällande riktvärden för buller innehålls. Trafikverket förutsätter också att 
kommunen bekostar nödvändiga bullerskyddsåtgärder. 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses. Planområdet är inte utsatt för några betydande 
störningar. En hel del bilar och lastbilar trafikerar Ängelholmsvägen söder om 
planområdet. Särskilda bullermätningar har inte utförts. Men efter besök på plats 
konstateras att ett visst sus hörs från Ängelholmsvägen. Ljudet från trafiken dämpas 
av både vegetation samt nivåskillnader i området. Befintliga och framtida bullernivåer 
bedöms inte vara på en sådan nivå att Riksdagen och Naturvårdsverkets riktvärden för 
trafikbuller vid nybyggnation av bostadsbebyggelse kommer att  överskridas. 

 

Lantmäteriet i Ängelholm vill att det ska framgå på plankartan att kommunen inte 
är huvudman för allmänna platser. 

För att de allmänna platserna i planen ska kunna övertas av Båstad ga:9 krävs en 
omprövning av gemensamhetsanläggningen vid en lantmäteriförrättning. Detta bör 
framgå av planbeskrivningen. 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses. Planhandlingarna kompletteras och förtydligas 
med text om att delat huvudmannskap inom planområdet råder. Kommunen avser 
vara huvudman inom NATUR-marken på grund av att det åvilar kommunen att 
anlägga och därefter ansvara för skötseln av fördröjningsmagasin och 
dräneringsdiken inom planområdet. För LOKALGATAN avses enskilt huvudmannaskap 
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på grund av att en annan lösning i aktuellt område skulle vara ur allmänt drift- och 
kostnadsperspektiv ofördelaktigt. Det är ett politiskt ställningstagande i Båstads 
kommun att tillämpa enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark. Lokalgatan 
föreslås inrättas i den redan befintliga intilliggande gemensamhetsanläggningen 
Båstad ga:9. För att allmän platsmark inom Lokalgatan ska kunna övertas av Båstad 
ga:9 krävs en omprövning av gemensamhetsanläggningen genom en 
lantmäteriförrättning. Berörda fastighetsägare / exploatör tar initiativ till och 
bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar hos Lantmäterimyndigheten i 
Ängelholm.  

 

Region Skåne, Regionala tillväxtnämnden anser att det är positivt att Båstads 
kommun planerar för ett ökat bostadsbyggande. En väl balanserad bostadsmarknad 
är en viktig utvecklingsfaktor för Skåne. Denna utbyggnad bör koncentreras till goda 
kollektivtrafiklägen då det främjar det kollektiva resandet och värnar en hållbar 
utveckling, såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt. 

Planförslaget möjliggör ny bebyggelse i attraktivt läge med god tillgång till 
grönområden. Föreslagen bebyggelse, som innebär en relativt gles exploateringsgrad 
i utkanten av Båstads tätort, medför dock en risk att utgöra en bilberoende 
boendemiljö. Planbeskrivningen bör synliggöra områdets koppling till 
kollektivtrafiken. I planhandlingen anges att en cykelväg längs Plommonvägen är 
föreslagen i översiktsplanen. Det är viktigt att denna genomförs i samband med 
exploatering av området, så att cykeln är ett attraktivt alternativ till bilen redan från 
början. 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses delvis. Planbeskrivningen kompletteras med bild 
från Översiktsplanen (antagen 2008) där befintliga och planerade gång- och 
cykelvägar redovisas. Huruvida om och när gång- och cykelvägen kommer att byggas 
är i dagsläget osäkert. Planbeskrivningen kompletteras även med text om 
kollektivtrafiken i området.  

 

Bjäre Kraft informerar om att inga el-ledningar finns framdragna i Plommonvägen. 

För att försörja det planerade området med el måste nya el-ledningar schaktas från 
befintlig nätstation i Äppeldalsområdet och fram till planområdet. 

En 20-kv luftledning passerar planområdets nordvästra gräns. Avståndet mellan 
ledning och planområdet är ca 40 m, anses som ett betryggande avstånd, och skall ej 
medföra några risker eller hinder för planområdet. 

I övrigt finns inga el eller optoledingar inom planområdet. 

Bjäre Kraft meddelar också att de har möjlighet att leverera bredbandsaccess till 
området i form av optisk fiberkabel och har i övrigt inget att erinra mot 
planförslaget. 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses. Bjärekraft kommer att vara delaktig vid 
projektering av området. 
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NSVA vill att lösningar för dagvattenhantering ska tas fram i samråd med NSVA då 
planområdet ligger inom sekundär zon för vattenskyddsområde. Vissa lösningar kan 
visa sig vara mindre lämpliga inom området. 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses. NSVA kommer att vara delaktig i projektering av 
området. 

 

Kommunala handikapprådet anser att ytterligare bebyggelse på Plommonvägen 
varken är behövd eller motiverad och har följande kommentarer och frågor: 

 Hur kan ett ”mindre markområde” bedömas nödvändigt för kommunens 
bostadsförsörjningsprogram då det finns ett stort antal fastigheter till salu 
på Bjäre redan. Det som främst efterfrågas av kommunmedlemmar är 
billigare lägenheter för kommunens ungdomar som önskar eget boende. 

 Varför ska landskapsbildsskyddet upphävas? 

 Om det är stor osäkerhet kring vattenskydd – varför exploatera över huvud 
taget? 

 I planhandlingen konstateras att planförslaget innebär en inverkan på 
landskapsbilden, fler bilar kommer att belasta omgivande trafiknät samt att 
det kommer att bli en belastning på befintligt dagvattennät och att 
fördröjning måste ske inom området. 

 Området är redan idag trångt och otillgängligt, vägen är hårt belastad. 

 Varför är inte den, i översiktsplanen, planerade gång- och cykelvägen byggd 
ännu? 

 Hästhållning är inte alltid förenligt med byggnation. Det finns allergiska 
personer som då får problem. Eftersom verksamheterna hästhållning och 
veterinär idag bedrivs utan problem vad det verkar är det onödigt att 
exploatera ytterligare. 

 I planförslaget står det att ”suterränghus ej är tillåtet av tillgänglighetsskäl” – 
förtydliga tillgänglighetsskäl. 

 Bra att man har beslutat att bevara träd med 50 cm stamomkrets ”så långt 
möjligt”. 

 I planhandlingen står det att ”planförslaget innebär en mindre ökning av 
trafiken i närområdet och därmed en viss ökning av buller och utsläpp. Sett i 
ett större sammanhang bedöms denna ökning dock ge en ringa 
miljöpåverkan med tanke på exploateringens omfattning”. Är det en fråga om 
ringa miljöpåverkan i en stor exploatering eller vad menas med denna 
formulering? 

 NSVA’s förstudie rekommenderar att begränsa hårdgöringsgraden. Man 
skriver om en utbyggnad av 10 bostadshus; dock är ½ planerade att bli 
parhus, dvs det handlar om 15 bostäder. Farhågor om särskilt det 
utkommande vattnet uttalas; ledningsnätet är redan hårt belastat osv, liksom 
möjligheterna att få upp vatten till högsta punkten ”Eventuellt kan det 
behövas åtgärder, om mer detaljerade beräkningar visar på högre 
tryckförluster”. 
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Baserat på ovanstående kommentarer avråder rådet / ordförande, fortsatt 
exploatering. 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses ej. 

Kommunens ambition är att planera för en långsiktighet och främja nybyggnation av 
såväl lägenheter som villor. För att klara bostadsförsörjningen behövs många olika 
områden, varav detta är ett. 

Planområdet omfattas av ett landskapsbildskydd. För att få exploatera i området 
måste det upphävas. Landskapsbildsskydd är ett förordnande enligt 19 § naturvårds-
lagen för områden på Bjärehalvön inom Båstads och Ängelholms kommuner. Land-
skapsbildsskydd är ett skydd för landskapsbilden med stöd av 19 § naturvårdslagen i 
dess lydelse före den 1 januari 1975. Landskapsbildsskyddet infördes innan begreppet 
riksintresse fanns för att på ett enklare sätt än genom reservatsbildning, kunna skydda 
stora områden från större påverkan eller förändring. Det var framförallt de visuella 
upplevelsevärdena i landskapet som man önskade skydda. Landskapsbildsskyddet finns 
på stora delar av Bjärehalvön. 
 
Planområdet ligger inom sekundär vattenskyddszon. Dvs all mark inom planområdet 
har klassificerats som måttligt sårbar. Det innebär att inom sekundär skyddszon ham-
nar bostäder inom riskklass 1. Där är det som kallas normal aktsamhet tillräckligt. Se 
även ”Särskilda föreskrifter gällande inom vattenskyddsområden i Båstads kommun” 
som finns på Båstads kommuns hemsida www.bastad.se. Stora delar av centrala Bå-
stad ligger inom vattenskyddsområdet, så det går bra att bygga inom vattenskydds-
område, bara man gör på rätt sätt. 
 
Längs den norra sidan av planområdet och bebyggelsen utmed Plommonvägen finns 
ett planerat gång- och cykelstråk utpekat i översiktsplanen som antogs av Kommun-
fullmäktige 2008. Huruvida om och när gång- och cykelvägen kommer att byggas är i 
dagsläget osäkert.  
 
Det nya bostadsområdet kommer även i fortsättningen att klara Länsstyrelsens re-
kommenderade skyddsavstånd mellan bostäder och nuvarande hästhållning. (Se plan-
beskrivning, rubrik Hästhållning). 
 
Att man inte tillåter suterränghus i det nya området har att göra med handikapptill-
gängligheten enligt PBL (Plan- och bygglagen) och nu gällande byggregler. Tillåter 
man suterrängvillor i detta planförslag där gatan har låg nivå innebär det att huvud-
entrén blir i suterrängplan. Det innebär att den handikappade bara får tillgång till en 
begränsad yta av huset. Även om det i reglerna finns vissa krav på funktioner som ska 
finnas i suterrängvåningen blir övervåningen den våning där husets flesta funktioner 
finns. Suterrängvåningen blir därmed oftast den våning där de boende tillbringar 
minst tid. 
 
Den planerade byggnationen på 10-20 bostäder medför ökad trafik till och från fastig-
heterna. Därmed sker en viss ökning av buller och utsläpp i området. Det bullret och 
utsläppet bedöms göra väldigt liten skillnad jämfört med hur det är nu. 
 
NSVA’s förstudie har tagit fram för att se vilka VA-åtgärder som behövs vidtas vid ex-
ploatering av området. Det kan vara allt ifrån begränsning av hårdgjord yta till om 
man behöver bygga en tryckstegringsstation för att klara dricksvattenförsörjning i det 
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nya området. NSVA skriver att cirka 10 bostadshus planeras. I praktiken kan exploatö-
ren bygga max 10 friliggande villor eller 10 parhus (x 2 hushåll). Illustrationen visar 
en mix av båda husalternativen, dvs 5 villor och 5 parhus (x 2 hushåll). NSVA har tagit 
hänsyn till en maxexploatering i sina beräkningar i förstudien. NSVA kommer att med-
verka vid projektering av området. Under planprocessens gång har  NSVA’s förstudie 
kompletterats av en Dagvattenutredning för Plommonvägen i Båstad, av Sweco (date-
rad 2014-05-14) då det var nödvändigt att ta ett helhetsgrepp för dagvattenhante-
ringen för fastigheterna längs med Plommonvägen samt den tillkommande bebyggel-
sen. I den dagvattenutredningen presenteras grovt förenklat 2 olika dagvattenlös-
ningar. En för den befintliga bebyggelsen och en för den tillkommande bebyggelsen, 
söder om Plommonvägen. För att kunna utföra Sweco’s föreslagna åtgärder måste bl a 
mark inom fastigheterna Båstad 109:542 och 109:543 ianspråktas för fördröjnings-
magasin. Under planprocessen har markförhandlingar skett med berörd fastighetsä-
gare. Avsikten är att Båstads kommun ska förvärva cirka 280 m2 inom det norra ”nya” 
planområdet (NATUR-mark enligt nytt planförslag). 

Synpunkter på förslaget har inkommit från följande sakägare 
och andra besvärsberättigade 
Ägaren till Båstad 109:508 påtalar att i utskickat underlag anges att 
Plommonvägen är utformat till en bredd av 5 m men att vid en kontrollmätning har 
det visat sig att vägens bredd endast är 4,3 m. Trafiksituationen idag är periodvis 
ansträngd och att möte inte kan ske på Plommonvägen utan att använda befintliga 
tomter. En utbyggnad enligt samrådshandlingarna skulle medföra en helt 
oacceptabel trafiksituation med mycket irritation och väntetider som följd. Då 
området är populärt bland barnfamiljer och barnen ofta leker eller uppehåller sig i 
anslutning till vägen kommer olycksrisken att öka avsevärt med markant fler bilar.  

Ägaren påtalar också att det saknas mer detaljerade lösningar på framför allt 
avrinning av dagvatten i förstudien som NSVA tagit fram. Dagvattnet utgör redan 
idag ett problem speciellt för husen väster om Plommonvägen. 

 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses delvis.  

Efter inmätning av fastighetsgränser och t ex kantsten längs med Plommonvägen kan 
man konstatera att kantsten längs med Plommonvägens norra sida är förlagd cirka 70 
cm ut i gatan. 

2004 tecknades ett exploateringsavtal mellan Båstads kommun och JLP Fastigheter AB 
där exploatören bl a förband sej att bygga väg enligt detaljplan. Trottoar är tillåtet att 
anläggas på gatumark men i detta fall är trottoaren gräsbeklädd och det står 
dessutom både lyktstolpar och postlådor på ”trottoaren”. Detta gör att Plommonvägen 
upplevs än mer smal. Fotgängare har svårt för att nyttja trottoaren. Det resulterar i att 
bilar, fotgängare och cyklister tvingas samsas på en mindre yta än vad som var avsett 
när bostadsområdet planerades.  

Smala gator har en hastighetsdämpande effekt vilket är positivt. 
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Plommonvägen kommer att belastas med byggtrafik under den period de nya husen 
byggs. En viss ökning av trafiken kommer också att ske när området är helt utbyggt av 
de cirka 15 fastighetsägarna i det nya området. Ökningen bedöms rimlig. 

Samråd kommer att ske med NSVA vid projektering av de nya bostäderna för att hitta 
de bästa lösningarna för bl a dagvattenhantering. 

 

Ägare till Båstad 109:506 anser att  

 utbyggnaden av Plommonvägen inte har stöd i Översiktsplanen och påtalar 
att de inte fått någon information om den nu gällande översiktsplanen som 
antogs av kommunfullmäktige 2008. 

 området inte kan ”bedömas nödvändigt för kommunens bostadsförsörjning” 
då många andra områden finns, bl a Hasselbacken och Åstad med möjlighet 
att bygga cirka 1500 bostäder 

 de visuella upplevelserna i landskapet kommer att påverkas för alla boende 
området då man idag har betande hästar på en vacker äng. Detta utbytes 
enligt planförslaget mot asfalt och hus. 

 genomförandet av planen kommer att medföra stor ökad säkerhetsrisk för 
de boende i området, särskilt barnen som idag, i brist på lekplats, använder 
gatan till att cykla och leka på. Framför allt gäller detta under byggtiden då 
ett stort antal tunga transporter kommer att trafikera befintlig gata. 

 planförslaget kommer att belasta befintligt dagvattennät som redan idag är 
underdimensionerat. Översvämningar uppstår vid skyfall och snösmältning. 

 VA inte är förberett för ytterligare påkoppling. 

C:a 4,3 m 

C:a 0,7 m 
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 det idag inte finns tekniska system som är tillräckliga för föreslagen 
belastningsökning. 

 Plommonvägen som idag bitvis har en bredd på 4,3 m inte håller för en 
utökning av trafik från ytterligare cirka 15 fastigheter. Det finns inte någon 
gång- och cykelväg längs med Plommonvägen. 

 Planförslaget kommer att innebära stor risk för människors, och då särskilt 
barnens, säkerhet. 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses ej. 

Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige 2008-09-24. Allmänheten, 
organisationer, föreningar m fl hade möjlighet att lämna synpunkter på förslaget både 
vid samråd 2006 samt utställning 2008. 

Kommunens ambition är att planera för en långsiktighet och främja nybyggnation av 
såväl lägenheter som villor på olika ställen i kommunen. 

Alla som bor i Äppeldalsområdet har redan idag fantastiska rekreationsområden nära 
tillgängligt. Det gäller både barn och vuxna. 

Plommonvägen kommer att belastas med byggtrafik under den period de nya husen 
byggs. En viss ökning av trafiken kommer också att ske när området är helt utbyggt av 
de cirka 15 fastighetsägarna i det nya området. Ökningen bedöms rimlig. 

En dagvattenutredning, daterad 2014-05-14, är gjord av Sweco. Planbeskrivningen är 
kompletterad enligt Sweco’s förslag till åtgärder för befintlig samt tillkommande 
bebyggelse. 

Angående Plommonvägens bredd – se ”kommentar” under Båstad 109:508’s yttrande. 

Längs den norra delen av planområdet och bebyggelsen utmed Plommonvägen finns 
ett planerat gång- och cykelstråk utpekat i Översiktsplanen. Huruvida om och när 
gång- och cykelvägen kommer att byggas är i dagsläget osäkert. 

 

Ägare till Båstad GA:9 instämmer i Båstad 109:506 yttrande (se ovan) samt 
påtalar att ett stort antal träd med ett trädomfång större än 50 cm avverkats under 
vintern vilket strider mot planens intentioner. 

Vidare påtalar de också att området enligt föreskrifter bör ha ett skyddsavstånd på 
50-100 m till område där hästar vistas. 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses ej. 

Ett antal träd har avverkats mittemot fastigheten Båstad 109:508. Avverkningen har 
skett utan fastighetsägarens (exploatörens) vetskap och medgivande. 

I februari 2012 påtalade fastighetsägaren till Båstad 109:489, i brev till exploatör / 
fastighetsägare till Båstad 109:368, att ett sjukt träd riskerade att falla ned på hans 
radhus. Fastighetsägaren till Båstad 109:489 fick tillåtelse att ta ned det sjuka trädet 
på fastigheten 109:368. 
 
Inhängningen av hästarna kommer att anpassas efter Länsstyrelsens gällande re-
kommenderade skyddsavstånd mellan bostäder och nuvarande hästhållning. (Se plan-
beskrivning, rubrik Hästhållning). 
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Ägare till Båstad 109:489 vill på det bestämdaste protestera mot förslaget. 

Vidare skriver de att ”När vi för snart sex år sedan hittade vårt radhus på 
Plommonvägen 31, valde vi detta tack vare att det är ett avskilt boende, i en lugn och 
rofylld miljö. Eftersom området var färdigställt och inga planer fanns på att bygga 
ytterligare bostäder, passade det oss alldeles utmärkt. Vi bor i slutet av området, och 
vår tomt gränsar till skog och äng. Det är just där man tänker sig att bygga ytterligare 
bostäder. 

Vi har idag ingen genomfartstrafik, och kan inte förstå hur de skulle kunna vara 
möjligt att förlänga Plommonvägen för ytterligare trafik. Man kan inte mötas två 
bilar på den smala gata vi har idag. Det skulle bli både mer riskfyllt och störande för 
boende utmed gatan, med den täta trafik som det kommer att innebära. 

Vi tycker att det krävs alltför stora ingrepp i ett redan väl fungerande boende. Det 
gäller allt från transporter till VA. 

Plommonvägen kan inte förändras utan att tryggheten försvinner!” 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses ej. 

Utbyggnaden av området har stöd i gällande Översiktsplan. (Se även 
planbeskrivningen). Dessutom möjliggör gällande detaljplan att man förlänger 
Plommonvägen ytterligare söderut för att nå det nya bostadsområdet.  

 
 
Standard mått för en lokalgata är 5 m.  

Angående Plommonvägens bredd – se ”kommentar” under Båstad 109:508’s yttrande. 

Byggtransporter kommer att ske i under en begränsad period. En smal gata inbjuder 
till låga hastigheter vilket i sin tur gör gatan trafiksäkrare. 

NSVA kommer att vara delaktig vid projektering av VA. 

 

Ägare till Båstad 109:507 påtalar att 

 Det inte fanns några planer på att tillåta byggnation på betesmarken när de 
köpte sin fastighet. 

Utdrag ur gällande detaljplan för Båstad 109:365 m.fl, vann laga kraft 2006-06-14. 

Nytt planområde 
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 Plommonvägen är för smal. Postlådor backas ner, bilar kan ej mötas och 
somliga nyttjar grannars tomt för att mötas. I annat fall får någon backa eller 
vänta på den mötande bilden vilket resulterar i att det ibland skapas kö mitt i 
infarten till Plommonvägen. 

 Området är utformat utan några plana gräsytor. Det är tät bebyggelse och 
saknas lekplats. Det resulterar i att många barn leker på gatan. 

 Dagvattensystemet inte klarar dagens situation. Översvämningar har skett 
och det har stått vatten upp på fönster på en fastighet. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses ej – se föregående kommentarer. 

 

Ägarna till Båstad 109:476, 109:477, 109:479, 109:480, 109:481, 109:482, 
109:483, 109:484, 109:487, 109:488, 109:489 (igen), 109:491, 19:492, 
109:493, 109:494, 109:497, 109:500, 109:507 (igen), har gemensamt 
undertecknat samma skrivelse som ägarna till Båstad GA:9 (se ovan). 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses ej – se föregående kommentarer. 

Synpunkter på förslaget har inkommit från följande som inte är 
besvärsberättigade 
Ägarna till Båstad 109:495, 109:496, 109:498, 109:502, 109:505 har 
gemensamt undertecknat samma skrivelse som ägarna till Båstad GA:9 (se ovan). 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses ej. (Se ovan). 
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Sammanfattning av Samhällsbyggnads förslag till åtgärder 
Inkomna synpunkter medför följande revideringar av planförslaget; 

Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras enligt följande: 

 under rubriken Genomförande, fastighetsrättsliga frågor, förtydligas att om 
de allmänna platserna i planen ska kunna övertas av Båstad ga:9 krävs en 
omprövning av gemensamhetsanläggningen vid en lantmäteriförrättning. 

 Förtydligande om att Plommonvägen idag är bitvis 4,3 m bred. Enligt 
gällande detaljplan ska den vara 5 m bred. Mellan fastighetsgränser är det 5 
m. 

 Ny rubrik under Planförslaget - Gång- och cykelväg. ”En befintlig gång- och 
cykelväg finns söder om planområdet längs med Ängelholmsvägen. Gång- 
och cykelvägen sträcker sej även en bit upp längs med Äppeldalsvägen. Längs 
den norra sidan av planområdet och bebyggelsen utmed Plommonvägen 
finns ett planerat gång- och cykelstråk utpekat i översiktsplanen. Huruvida 
om och när den gång- och cykelvägen kommer att realiseras är i dagsläget 
osäkert.” 

 Ny rubrik under Planförslaget – Kollektivtrafik. ”Närmaste busshållplats 
finns idag vid Ängelholmsvägen, cirka 500 m nordost om planområdet. 
Busslinje 506 trafikerar idag Ängelholmsvägen ett par gånger per timme 
måndag-fredag och helger en gång per timme.” 

 Ny rubrik under Planförslaget - Teknisk försörjning – El. ”Inga el-ledningar 
finns framdragna i Plommonvägen. För att försörja det planerade området 
med el måste nya el-ledningar schaktas från befintlig nätstation i 
Äppeldalsområdet och fram till planområdet.” 

 Under rubriken Fornlämningar – ”En arkeologisk förundersökning har 
genomförts den 4 oktober 2013 av CMB Uppdragsarkeologi AB. Ett fåtal 
anläggningar har påträffades vid utredningen. Dessa var av boplatskaraktär 
men det låga antalet samt terrängens utformning gör det troligt att 
anläggningarna varit belägna i en boplats utkant. En fossil åkermark 
bestående av en stensträng och flera röjningsrösen har påträffats och för 
området rekommenderas en slutundersökning. En fossilåkermark är en 
samlad benämning för spår från olika typer av övergivna odlingssystem i 
Sverige. De är de äldsta spåren av odling och dateras från bronsåldern och 
ända in i historisk tid.” 

 En fullständig arkeologisk undersökning ska genomföras i den fortsatta 
planprocessen för det område som pekats ut som fossil åkermark. 

 Under rubriken ”Planförslag / Teknisk försörjning / VA och dagvatten” 
redovisas en dagvattenlösning för både den befintliga och tillkommande 
bebyggelsen, enligt Sweco’s utredning, daterad 2014-05-14. 

 Under rubrikerna ”Ansvarsfördelning och huvudmannaskap” 
samt ”Fastighetsrättsliga frågor” kompletteras och förtydligas med text om 
att delat huvudmannaskap inom planområdet råder. Kommunen avser vara 
huvudman inom NATUR-marken på grund av att det åvilar kommunen att 
anlägga och därefter ansvara för skötseln av fördröjningsmagasin och 
dräneringsdiken inom planområdet. För LOKALGATAN avses enskilt 
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huvudmannaskap på grund av att en annan lösning i aktuellt område skulle 
vara ur allmänt drift- och kostnadsperspektiv ofördelaktigt. Det är ett 
politiskt ställningstagande i Båstads kommun att tillämpa enskilt 
huvudmannaskap för allmän platsmark. Lokalgatan föreslås inrättas i den 
redan befintliga intilliggande gemensamhetsanläggningen Båstad ga:9. För 
att allmän platsmark inom Lokalgatan ska kunna övertas av Båstad ga:9 
krävs en omprövning av gemensamhetsanläggningen genom en 
lantmäteriförrättning. Berörda fastighetsägare / exploatör tar initiativ till 
och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar hos 
Lantmäterimyndigheten i Ängelholm. 

 

Plankartan kompletteras med: 

 Planområdet utvidgas att omfatta fastigheterna Båstad 109:353, 109:542, 
109:543. 

 Skyddsbestämmelse för stengärdesgården, (stenmur) 

 Text om att delat huvudmannaskap råder inom detaljplanen 

 Begränsning av hårdgjord yta 

 Utökat område för NATUR-mark  

 

Illustrationskartan: 

 revideras i enlighet med planhandling och plankarta 
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Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtande  
När planen går till antagande skickar kommunen en underrättelse om det till 
uppdragsgivaren och alla som lämnat synpunkter på planen under samråd och 
utställning (med undantag Länsstyrelsen). Granskningsutlåtandet skickas med. På 
detta sätt får de som lämnat synpunkter reda på att planen är på väg att antas och de 
kan läsa hur deras synpunkter har hanterats. 
 
Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtandet ska skickas till följande: 
 
Trafikverket 
Lantmäteriet i Ängelholm 
Region Skåne, Regionala tillväxtnämnden 
TeliaSonera Skanova Acess AB 
Bjäre Kraft 
E.ON Gas Sverige AB 
Södra Hallands Kraft ekonomisk förening 
NSVA 
Kommunala Handikapprådet 
Ägare till Båstad GA:9 
Ägare till Båstad 109:476 
Ägare till Båstad 109:477 
Ägare till Båstad 109:479 
Ägare till Båstad 109:480 
Ägare till Båstad 109:481 
Ägare till Båstad 109:482 
Ägare till Båstad 109:483 
Ägare till Båstad 109:484 
Ägare till Båstad 109:487 
Ägare till Båstad 109:488 
Ägare till Båstad 109:489 
Ägare till Båstad 109:491 
Ägare till Båstad 109:492 
Ägare till Båstad 109:493 
Ägare till Båstad 109:494 
Ägare till Båstad 109:495 
Ägare till Båstad 109:496 
Ägare till Båstad 109:497 
Ägare till Båstad 109:498 
Ägare till Båstad 109:500 
Ägare till Båstad 109:502 
Ägare till Båstad 109:505 
Ägare till Båstad 109:506 
Ägare till Båstad 109:507 
Ägare till Båstad 109:508 
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Underrättelse efter antagandet, samt besvärshänvisning sänds 
till 
När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en 
besvärshänvisning till Länsstyrelsen, eventuella regionplaneorgan och kommuner 
som berörs, samt de personer och organisationer som kan ha rätt att överklaga 
detaljplanen. Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill överklaga. 
 
Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till följande: 
 
Länsstyrelsen 
Ägare till Båstad GA:9 
Ägare till Båstad 109:476 
Ägare till Båstad 109:477 
Ägare till Båstad 109:479 
Ägare till Båstad 109:480 
Ägare till Båstad 109:481 
Ägare till Båstad 109:482 
Ägare till Båstad 109:483 
Ägare till Båstad 109:484 
Ägare till Båstad 109:487 
Ägare till Båstad 109:488 
Ägare till Båstad 109:489 
Ägare till Båstad 109:491 
Ägare till Båstad 109:492 
Ägare till Båstad 109:493 
Ägare till Båstad 109:495 
Ägare till Båstad 109:497 
Ägare till Båstad 109:500 
Ägare till Båstad 109:506 
Ägare till Båstad 109:507 
Ägare till Båstad 109:508 
 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att  
Planförslaget godkänns för granskning i enlighet med denna samrådsredogörelse. 

 

Båstad 2015-01-08 

 

 

 

Camilla Nermark 
Planingenjör  
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-10-12 1 av 1 

 

 

KS § 190  Dnr KS 001149/2016 - 200 

Tomtpriser - Östra Karup 6:7 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har under lång tid planerat för att kunna erbjuda tomter till 

dem som vill bygga bostäder och framför allt för dem som vill bygga 
enfamiljshus. Nu har planeringen och utbyggnaden inom området Östra Karup 
6:7 kommit så långt att det är tid för att fastställa priser på de tomter 
kommunen kommer att erbjuda.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Per Selldén, daterad 2016-09-17. 
 Förslag om pris på fastigheter inom Östra Karup 6:7.      
 
Förvaltningens och 1. Priset på tomterna i etapp 1 inom Östra Karup 6:7 fastställes i enlighet med 
arbetsutskottets förslag förslaget i bilaga 3. 
 
Föredragande Exploateringsingenjör Per Selldén föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

 
1. Priset på tomterna i etapp 1 inom Östra Karup 6:7 fastställes i enlighet med 
förslaget i bilaga 3.      
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-10-12 1 av 2 

 

 

KS § 191  Dnr KS 001145/2015 - 200 

Tomtpriser - Heden 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har under lång tid planerat för att kunna erbjuda tomter till 

dem som vill bygga bostäder och framför allt för dem som vill bygga 
enfamiljshus. Nu har planeringen och utbyggnaden inom området Heden 
kommit så långt att det är tid för att fastställa priser på de tomter kommunen 
kommer att erbjuda.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Per Selldén, daterad 2016-09-17. 
 Förslag om pris på fastigheter inom planområdet Heden.      
 
Förvaltningens förslag 1. Priset på tomterna i etapp 1 inom Heden, Båstad Hemmeslöv 10:10, 

fastställes i enlighet med förslaget i bilaga 6.  
 
 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag, efter samråd med Båstadhem AB, tt utreda, 

pröva och eventuellt överlåta mark inom området Heden etapp II genom 
markanvisning till byggföretag som uppför parhus, radhus eller flerfamiljshus 
med hyresrätt eller bostadsrätt som prioriterade upplåtelseformer. 
Markanvisning skall baseras på marköverlåtelsepris som är i samklang med 
priserna i bilaga 6.  

 
 3. Den planerade lekplatsen inom området Heden skall inte komma till 

utförande. Först när kommunen beslutat om etablerings- och driftfinansiering 
av lekplats inom området där GA är huvudman skall frågan vara aktuell. 

 
Arbetsutskottets förslag 1. Priset på tomterna i etapp 1 inom Heden, Båstad Hemmeslöv 10:10, 

fastställes i enlighet med förslaget i bilaga 6.  
 
 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag, efter samråd med Båstadhem AB, att 

utreda, pröva och eventuellt överlåta mark inom området Heden etapp II 
genom markanvisning till byggföretag som uppför parhus, radhus eller 
flerfamiljshus med hyresrätt eller bostadsrätt som prioriterade 
upplåtelseformer. Markanvisning skall baseras på marköverlåtelsepris som är i 
samklang med priserna i bilaga 6. 

 
 3. Kommunen anlägger och driftar en lekplats inom området. 
 
Föredragande Exploateringsingenjör Per Selldén föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Socialdemokraterna och Tomas Andersson (L): Bifall till arbetsutskottets 

förslag.      
 
 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Priset på tomterna i etapp 1 inom Heden, Båstad Hemmeslöv 10:10, 
fastställes i enlighet med förslaget i bilaga 6.  
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 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag, efter samråd med Båstadhem AB, att 
utreda, pröva och eventuellt överlåta mark inom området Heden etapp II 
genom markanvisning till byggföretag som uppför parhus, radhus eller 
flerfamiljshus med hyresrätt eller bostadsrätt som prioriterade 
upplåtelseformer. Markanvisning skall baseras på marköverlåtelsepris som är i 
samklang med priserna i bilaga 6. 

 
 3. Kommunen anlägger och driftar en lekplats inom området.       
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-10-12 1 av 1 

 

 

KS § 192  Dnr KS 001139/2016 - 200 

Revidering av köpekontrakt respektive Regler för tomtförsäljning 

 
Beskrivning av ärendet I samband med kommande villatomtförsäljningar har förslag till nytt 

köpekontrakt och Regler för tomtförsäljning tagits fram.   
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Ingemar Lundström, daterad 

2016-09-02. 
 Bilaga 1. Förslag till nytt köpekontrakt. 
 Bilaga 2. Förslag till nya Regler för tomtförsäljning. 
 Bilaga 3. Gällande köpekontrakt (KF 2013-04-24 § 91). 
 Bilaga 4. Gällande Regler för tomtförsäljning (KF 2013-04-24 § 91).    
 
Förvaltningen och 1. Förslag till nytt köpekontrakt och nya Regler för tomtförsäljning godkänns i 
arbetsutskottets förslag enlighet med bilagor 1 och 2.   
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Förslag till nytt köpekontrakt och nya Regler för tomtförsäljning godkänns i 
enlighet med bilagor 1 och 2.      
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Datum: 2016-09-02 
Handläggare: Ingemar Lundström 
Dnr: KS 001139/2016 – 200 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Teknik- och service 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förslag till nytt köpekontrakt 
Bilaga 2. Förslag till nya Regler för tomtförsäljning  
Bilaga 3. Gällande köpekontrakt (KF 2013-04-24 § 91)  
Bilaga 4. Gällande Regler för tomtförsäljning (KF 2013-04-24 § 91)    
 

Samråd har skett med: 
Exploateringsingenjör, kommunjurist 
 

 
Revidering av köpekontrakt respektive Regler för tomtförsäljning 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med kommande villatomtförsäljningar har förslag till nytt köpekontrakt och Regler 
för tomtförsäljning tagits fram.   
 

Bakgrund 
Kommunala villatomter säljs normalt via kommunens tomtkö. Regler avseende detta samt un-
derlag till köpekontrakt beslutas av kommunfullmäktige.  
 

Aktuellt 
I Östra Karup har ett nytt exploateringsområde färdigställts. Efter det att tomtpris är fastställt 
och nödvändiga fastighetsreglering gjorts kan tomter gå ut till försäljning. Under hösten 2016 
och våren 2017 kommer också ett område vid Heden i Hemmeslöv att byggas ut.  
 

Övervägande/framtid 
Inför att tomter i ovan områden snart ska säljas föreslås att Regler för tomtförsäljningar och 
underlag till köpekontrakt revideras.  
 
Följande förändringar föreslås i köpekontraktet: 
 
§5 Byggnadsskyldighet – Tillägg ”Med permanent bruk menas att bostadshuset ska uppfylla de 
tekniska egenskapskraven i Boverkets byggregler för enbostadshus (inte fritidshus).” 
 
Byggnadsskyldighet – ”Om säljaren köper tillbaka fastigheten av köparen, oavsett anledning 
härtill, ska ett återköpskontrakt upprättas mellan köparen och säljaren där avdrag görs för 
lagfartskostnader och kommunens administrativa kostnader om tiotusen kronor (10 000 kr) i 
ärendet. Kommunens lagfarts- och administrativa kostnader i ärendet ska avräknas köpeskil-
lingen.” tas bort och läggs till i Regler för tomtförsäljning. 
 
§ 10 Vatten och avlopp – ”Om köparen inom de tre år som köparen har på sig att uppfylla 
byggnadsskyldigheten, inte kan fullfölja köpet och måste återlämna fastigheten, betalar sälja-
ren tillbaka anläggningsavgiften för vatten och avlopp. Någon ränta utgår inte på beloppet.” tas 
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bort och följande mening läggs till ”Köparen ska kontakta NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopp) i god tid innan anslutning ska ske.” 
 
§ 11 Övrigt – Följande mening stryks ”Fastigheten ingår i vägförening för området.” och ersätts 
med ”Det åligger köparen att betala den årliga avgiften till gemensamhetsanläggning för områ-
det.” 
 
§ 15 Övrigt – Följande mening stryks ”Detta köpekontrakt har upprättats i anslutning till kom-
munfullmäktiges beslut 2013-04-24 § 91 om försäljning av tomter.” och ersätts med ”Detta 
köpekontrakt har upprättats i två exemplar, varav köparen och säljaren tagit var sitt.” 
 
Regler för tomtförsäljning föreslås förändras i enlighet med ovan justeringar av köpekontrak-
tet samt ”ekonomiutskottet” byts ut mot ”kommunstyrelsens arbetsutskott”. Vidare tillkommer 
en punkt; 8. Köparen av kommunal villatomt ska vara en fysisk person (inget företag och ingen 
företrädare för en byggintressent). 
 
I bilaga 1-4 återfinns förslag till nytt köpekontrakt och nya Regler för tomförsäljning samt nu 
gällande köpekontrakt och Regler för tomförsäljning. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Förslag till nytt köpekontrakt och nya Regler för tomtförsäljning godkänns i enlighet med 
bilagor 1 och 2.      
 
 
 
Båstad 2016-09-06 
 
 
Ingemar Lundström 
Teknik- och servicechef 
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 KÖPEKONTRAKT 
 
 Båstads kommun, 212000-0944, 269 80 Båstad nedan kallad säljaren, 

säljer härmed till …………………………..    nedan kallad köparen, fastigheten 
……………..  (…….. m2) i Båstads fastighetsregisterområde, Båstads kommun 
för en överenskommen köpeskilling av ……………………………………. kronor  
(………….. kr) samt på följande villkor i övrigt.  

 
 

Fastighetens skick 1.  Köparen har att själv företa de geotekniska undersökningar som krävs  
  för att bebygga fastigheten. Säljaren ansvarar inte för rådande grund- 
  förhållanden på fastigheten. 
 

Tillträde 2.  Tillträde sker omgående. 
 

Köpeskilling 3.  Köpeskillingen har erlagts kontant och kvitteras härmed såsom till fullo    
  betald. 
 

Inteckningar 4.  Fastigheten överlåtes fri från penninginteckningar. 
 
Byggnadsskyldighet 5. Fullgjord byggnadsskyldighet innebär att köparen, på fastigheten, upp- 
  fört ett för permanent bruk avsett bostadshus inom tre år (3 år) från 
  tillträdesdagen, och att köparen folkbokför sig på fastigheten. Med per- 
   manent bruk menas att bostadshuset ska uppfylla de tekniska egen- 
   skapskraven i Boverkets byggregler för enbostadshus (inte fritidshus). 
 
 6.  Det åligger köparen att fullgöra byggnadsskyldigheten. Utan säljarens  
  skriftliga medgivande får köparen inte överlåta fastigheten inom fem år  
  (5 år) från tillträdesdagen.  
 

Vite 7.  Köparen förbinder sig att folkbokföra sig på fastigheten senast från och  
 med den dag då byggnadsskyldigheten är uppfylld enligt punkt 5, till och 

med fem år (5 år) efter tillträdesdagen. För det fall köparen inte iakttar 
kravet på folkbokföring ska köparen till säljaren utge ett vite motsva-
rande fastighetens köpeskilling. 

 
 8. Om köparen inte har fullgjort byggnadsskyldigheten enligt punkt 5 eller 
  om köparen överlåter fastigheten utan säljarens skriftliga godkännande  
  enligt punkt 6, utfäster sig köparen att till säljaren utge ett vite motsva- 
  rande köpeskillingens storlek.  

 
Avgifter m m 9.  Avgifter som utgår för fastigheten från och med tillträdesdagen bäres av  

 köparen. Köparen svarar för lagfarts- och inteckningskostnader i sam-
band med detta förvärv. 

 
 
 

 

Bilaga 1 
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Vatten och avlopp 10.  Köparen är skyldig att betala anläggningsavgift för vatten och avlopp    
 enligt taxa för säljarens allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Kö-

paren ska kontakta NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) i god 
tid innan anslutning ska ske. 

 

Övrigt 11.  Det åligger köparen att betala den årliga avgiften till gemensamhets-  
    anläggning för området. 
 
 12.  Köparen har informerats om gällande detaljplan. 
 
 13.  I övrigt gäller vad i 4 kap. jordabalken eller eljest i lag stadgas om köp  
          av fast egendom. 
 
 14.  Detta köpekontrakt har upprättats i två exemplar, varav köparen och 
   säljaren tagit var sitt. 
 
 
Båstad ……………………  
 
För Båstads kommun: 
 
 
 
………………………………………..    
 
 
 
Bevittnas: 
 
 
………………………………………..   …………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………     
       
 
Bevittnas: 
 
 
………………………………………….   ……………………………………………… 
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Reviderad av kommunfullmäktige den 23 september 2009, § 130 Dnr: 869/09 -210 
Reviderad av kommunfullmäktige den 27 april 2011, § 74 Dnr: 324/11 -210 
Reviderad av kommunfullmäktige den 24 april 2013, § 91 Dnr: 391/13-200 

 
 
 
 
 

REGLER FÖR TOMTFÖRSÄLJNING 
 
 

FÖRSÄLJNING AV KOMMUNALA VILLATOMTER I BÅSTADS KOMMUN 
 
 
 

Regler för villatomtkö 
 
1. Teknik och service upprättar kölista för sökande av villatomt där sökande placeras i den 

ordning ansökan inkommer till kommunen. 
 
2. Ansökan görs på blankett som tillhandahålls av Teknik & service. Sökande ska lämna per-

sonuppgifter samt uppgift om i vilket område villatomt önskas. Sökande till villatomt ska 
vara fysisk person som inte företräder byggintressent. Byggnadsföretag och liknande ska 
registreras i särskild förteckning som behandlas i den ordning kommunstyrelsens arbets-
utskott anvisar. 

 
3. Sökande ska betala en villatomtköavgift om 250 kr per kalenderår. Summan sätts in på 

bankgiro 650-8337 med text ”Tomtköavgift”. Inbetald avgift återbetalas inte. 
 
4. Sökande som erbjudits villatomt i olika lägen tre gånger men inte accepterat någon tomt, 

stryks från kölistan. Sökande som antagit anvisad villatomt stryks från kölistan. 
 
5. Sökande som köpt villatomt av kommunen har inte rätt att på nytt registrera sig förrän 

efter fem år från tidpunkten för tecknat köpeavtal. Detta gäller även för sökande som 
köpt villatomt från byggnadsföretag eller dylikt som i sin tur erhållit villatomtmark från 
kommunen. 

 
6. Sökande av villatomt, som två gånger tidigare köpt villatomt, kommer alltid i kö efter dem 

som inte tidigare fått tilldelning eller fått tilldelning en gång. 
 
7. Teknik & service skickar en gång årligen ut en förnyelseblankett. Avgiften ska inbetalas 

och blanketten återsändas inom 30 dagar. Sökande som inte inom föreskriven tid betalat 
avgiften och återsänt förnyelseblanketten stryks från kölistan. 

 
 
 
 
 
 
 

 Bilaga 2 
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Villkor för förvärv av villatomt 
 
8. Köparen av kommunal villatomt ska vara en fysisk person (inget företag och ingen före-

trädare för en byggintressent). 
 
9. Köparen har att själv företa de geotekniska undersökningar som krävs för att bebygga fas-

tigheten. Säljaren ansvarar inte för rådande grundförhållanden. 
 
10. Tillträde sker omgående när köpeskillingen har betalts kontant och kvitteras därmed såsom 

till fullo betald (vid köpekontraktets undertecknande). 
 
11. Fullgjord byggnadsskyldighet innebär att köparen, på fastigheten, uppför ett för permanent 

bruk avsett bostadshus inom tre år från tillträdesdagen och att köparen folkbokför sig på 
fastigheten. Med permanent bruk menas att bostadshuset ska uppfylla de tekniska egen-
skapskraven i Boverkets byggregler för enbostadshus (inte fritidshus).  

 
12. Det åligger köparen att fullfölja byggnadsskyldigheten. Utan säljarens skriftliga medgivande 

får köparen inte överlåta fastigheten inom fem år från tillträdesdagen. 
 
13. Köparen förbinder sig att folkbokföra sig på fastigheten senast från och med den dag då 

byggnadsskyldigheten är uppfylld till och med fem år efter tillträdesdagen. För det fall köpa-
ren inte iakttar kravet på folkbokföring ska köparen till säljaren utge ett vite motsvarande 
fastighetens köpeskilling. 

 
14. Om köparen inte har fullgjort byggnadsskyldigheten eller om köparen överlåter fastigheten 

utan säljarens skriftliga godkännande utfäster sig köparen att till säljaren utge ett vite mot-
svarande köpeskillingens storlek. 

 
15. Köparen är skyldig att betala anläggningsavgift för vatten och avlopp enligt gällande taxa. 

Köparen ska i god tid kontakta NSVA innan anslutning. 
 
16. Det åligger köparen att betala den årliga avgiften till gemensamhetsanläggning för området. 
 
 
 

Övrigt 
 
17. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan medge avsteg från angivna regler i den mån sär-

skilda omständigheter i det enskilda fallet motiverar detta. 
 
18. Om säljaren köper tillbaka fastigheten av köparen, oavsett anledning härtill, ska ett åter-

köpskontrakt upprättas mellan köparen och säljaren där avdrag görs för lagfartskostnader 
och säljarens administrativa kostnader (10 000 kr). Säljarens lagfarts- och administrativa 
kostnader i ärendet ska avräknas köpeskillingen.  
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 KÖPEKONTRAKT 
 
 Båstads kommun, 212000-0944, 269 80 Båstad nedan kallad säljaren, 

säljer härmed till ……………………………., nedan kallad köparen, fastigheten 
……………. (……. m2) i Båstads fastighetsregisterområde, Båstads kommun för 
en överenskommen köpeskilling av ………………………..kronor (………….. kr) 
samt på följande villkor i övrigt. 

 
 

Fastighetens skick 1.  Köparen har att själv företa de geotekniska undersökningar som krävs  
  för att bebygga fastigheten. Säljaren ansvarar inte för rådande grund- 
  förhållanden på fastigheten. 
 

Tillträde 2.  Tillträde sker omgående. 
 

Köpeskilling 3.  Köpeskillingen erlägges kontant vid köpekontraktets undertecknande 
                                                                och kvitteras härmed såsom till fullo betald. 
 

Inteckningar 4.  Fastigheten överlåtes fri från penninginteckningar. 
 
Byggnadsskyldighet 5. Fullgjord byggnadsskyldighet innebär att köparen, på fastigheten, upp- 
  fört ett för permanent bruk avsett bostadshus inom tre år (3 år) från 
  tillträdesdagen, och att köparen folkbokför sig på fastigheten. 
 
 6.  Det åligger köparen att fullgöra byggnadsskyldigheten. Utan säljarens  
  skriftliga medgivande får köparen inte överlåta fastigheten inom fem år  
  (5 år) från tillträdesdagen.  
 
 7. Om säljaren köper tillbaka fastigheten av köparen, oavsett anledning  

 härtill, ska ett återköpskontrakt upprättas mellan köparen och säljaren 
där avdrag görs för lagfartskostnader och kommunens administrativa 
kostnader om tiotusen kronor (10 000 kronor) i ärendet. Kommunens 
lagfarts- och administrativa kostnader i ärendet ska avräknas köpeskil-
lingen.  

 
Vite 8.  Köparen förbinder sig att folkbokföra sig på fastigheten senast från och  

 med den dag då byggnadsskyldigheten är uppfylld enligt punkt 5, till och 
med fem år (5 år) efter tillträdesdagen. För det fall köparen inte iakttar 
kravet på folkbokföring ska köparen till säljaren utge ett vite motsva-
rande fastighetens köpeskilling. 

 
 9. Om köparen inte har fullgjort byggnadsskyldigheten enligt punkt 5 eller 
  om köparen överlåter fastigheten utan säljarens skriftliga godkännande  
  enligt punkt 6, utfäster sig köparen att till säljaren utge ett vite motsva- 
  rande köpeskillingens storlek.  

 
 

Bilaga 3 
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Avgifter m m 10.  Avgifter som utgår för fastigheten från och med tillträdesdagen bäres av  
 köparen. Köparen svarar för lagfarts- och inteckningskostnader i sam-

band med detta förvärv. 
 

Vatten och avlopp 11.  Köparen är skyldig att betala anläggningsavgift för vatten och avlopp    
 enligt taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 

Om köparen inom de tre år som köparen har på sig att uppfylla bygg-
nadsskyldigheten, inte kan fullfölja köpet och måste återlämna fastig-
heten, betalar säljaren tillbaka anläggningsavgiften för vatten och av-
lopp. Någon ränta utgår inte på beloppet. 

 

Övrigt 12.  Fastigheten ingår i vägförening för området. 
 
 13.  Köparen har informerats om gällande detaljplan. 
 
 14.  I övrigt gäller vad i 4 kap. jordabalken eller eljest i lag stadgas om köp  
          av fast egendom. 
 
 15.  Detta köpekontrakt har upprättats i anslutning till kommunfullmäktiges  
         beslut 2013-04-24 § 91 om försäljning av tomter. 
 
 
Båstad ………………….  
 
För Båstads kommun: 
 
 
 
………………………………………..    
 
    
 
Bevittnas: 
 
 
………………………………………..   …………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………     
       
 
Bevittnas: 
 
 
………………………………………….   ……………………………………………… 
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REGLER FÖR TOMTFÖRSÄLJNING 

FÖRSÄLJNING AV KOMMUNALA VILLATOMTER I BÅSTADS KOMMUN 

Regler för villatomtkö 

1. Teknik och service upprättar kölista för sökande av villatomt där sökande placeras i den
ordning ansökan inkommer till kommunen.

2. Ansökan görs på blankett som tillhandahålls av Teknik & service. Sökande ska lämna per‐
sonuppgifter samt uppgift om på vilket område villatomt önskas. Sökande till villatomt ska
vara fysisk person som inte företräder byggintressent. Byggnadsföretag och liknande ska
registreras i särskild förteckning som behandlas i den ordning ekonomiutskottet anvisar.

3. Sökande ska erlägga en villatomtköavgift om 250 kr per kalenderår. Summan sätts in på
bankgiro 650‐8337 med text ”Tomtköavgift”. Inbetald avgift återbetalas inte.

4. Sökande som erbjudits villatomt i olika lägen tre gånger men inte accepterat någon tomt,
stryks från kölistan. Sökande som antagit anvisad villatomt stryks från kölistan.

5. Sökande som fått villatomt av kommunen har inte rätt att på nytt registrera sig förrän
efter fem år från tidpunkten för tecknat köpeavtal. Detta gäller även för sökande som
köpt villatomt från byggnadsföretag eller dylikt som i sin tur erhållit villatomtmark från
kommunen.

6. Sökande av villatomt, som två gånger tidigare fått villatomt, kommer alltid i kö efter dem
som inte tidigare fått tilldelning eller fått tilldelning en gång.

7. Teknik & service skickar en gång årligen ut en förnyelseblankett. Avgiften ska inbetalas
och blanketten återsändas inom 30 dagar. Sökande som inte inom föreskriven tid betalat
avgiften och återsänt förnyelseblanketten stryks från kölistan.
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Villkor för förvärv av villatomt 
 
8.   Köparen har att själv företa de geotekniska undersökningar som krävs för att bebygga fas‐

tigheten. Säljaren ansvarar inte för rådande grundförhållanden. 
 
9. Tillträde sker omgående. Köpeskillingen erläggs kontant vid köpekontraktets underteck‐

nande och kvitteras härmed såsom till fullo betald 
 
10.   Fullgjord byggnadsskyldighet innebär att köparen, på fastigheten, uppför ett för perma‐

nent bruk avsett bostadshus inom tre år från tillträdesdagen och att köparen folkbokför 
sig på fastigheten.  

 
11.   Det åligger köparen att fullfölja byggnadsskyldigheten. Utan säljarens skriftliga medgivan‐

de får köparen inte överlåta fastigheten inom fem år från tillträdesdagen. 
 
12.   Köparen förbinder sig att folkbokföra sig på fastigheten senast från och med den dag då 

byggnadsskyldigheten är uppfylld till och med fem år efter tillträdesdagen. För det fall kö‐
paren inte iakttar kravet på folkbokföring ska köparen till säljaren utge ett vite motsvaran‐
de fastighetens köpeskilling. 

  
13.   Om köparen inte har fullgjort byggnadsskyldigheten eller om köparen överlåter fastigheten 

utan säljarens skriftliga godkännande utfäster sig köparen att till säljaren utge ett vite mot‐
svarande köpeskillingens storlek. 

 
 
 
Övrigt 
 
14.   Ekonomiutskottet kan medge avsteg från angivna regler i den mån särskilda omständighe‐

ter i det enskilda fallet motiverar detta. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-10-12 1 av 1 

 

 

KS § 195  Dnr KS 001100/2016 - 905 

Höjd maxtaxa för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. § 
5 

 
Beskrivning av ärendet Den 1 juli 2016 har en förändring skett i socialtjänstlagen 8 kap. § 5. Detta 

innebär att maxtaxan höjs från 0,48 gånger prisbasbeloppet dividerat med 12 
till 0,5392 gånger prisbasbeloppet dividerat med 12. Samtidigt som detta sker 
minskar staten sina anslag till kommunerna i systemet för kommunal-
ekonomisk utjämning med en summa som beräknas motsvara de ökade 
intäkterna. Tidigare lagstiftning till och med den 30 juni 2016 innebar att 
avgiften var maximerad till 1772 kr per månad (maxtaxan). Det är fritt för 
landets kommuner att ta ut, alternativt avstå att ta ut, en högre avgift upp till 
den nya maxtaxan. Vård- och omsorgs bedömning är att med tanke på det 
minskade statsbidraget är det rimligt att göra en justering av maxtaxan. 

 
 I socialtjänstlagen finns en bestämmelse om ett högkostnadsskydd i form av en 

högsta avgift (maxtaxan). Enligt riksdagsbeslut höjs maxtaxan från 1772 kr per 
månad till 1991 kr per månad från och med den 1 juli 2016. Med anledning av 
detta föreslås kommunfullmäktige att besluta att höja maxtaxan från den 1 
oktober 2016 till 1991 kr per månad.      

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-09-05. 
 Tjänsteskrivelse från myndighetschef Magnus Ohlsson, daterad 2016-08-29.      
 
Förvaltningens förslag  1. Kommunfullmäktige föreslås besluta om höjd maxtaxa från och med den 1 
 oktober 2016. 
 
Arbetsutskottets förslag 1. Maxtaxan höjs från och med den 21 november 2016 till 1991 kr per månad. 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Maxtaxan höjs från och med den 21 november 2016 till 1991 kr per månad.     
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Datum: 2016-10-19 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 001240/2016 – 903 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Länsstyrelsen, HR-servicecenter och kommunkansliet. 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avsägelse från Benkt Ragnarsson (M)  
 

Samråd har skett med: 
 
 

 
Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige - Benkt Ragnarsson (M) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Benkt Ragnarsson (M) har inkommit med skrivelse där han avsäger sig sitt politiska uppdrag 
som ersättare i kommunfullmäktige.  
 

Förslag till beslut 
Avsägelsen godkänns.  
 
 
 
Båstad 2016-10-19 
 
 
Olof Nilsson 
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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Datum: 2016-10-19 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 001248/2016 – 903 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Länsstyrelsen, HR-servicecenter och kommunkansliet. 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avsägelse från Anna Rosberg (L)  
 

Samråd har skett med: 
 
 

 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige -  
Anna Rosberg (L) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Rosberg (L) har inkommit med skrivelse där hon avsäger sig sitt politiska uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige.  
 
Förslag till beslut 
Avsägelsen godkänns.  
 
 
 
Båstad 2016-10-19 
 
 
Olof Nilsson 
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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Datum: 2016-10-19 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 001269/2016 – 903 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Båstadhem, HR-servicecenter och kommunkansliet 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avsägelse från Roar Onsö (S)  
 

Samråd har skett med: 
 
 

 
Avsägelse av uppdrag som lekmannarevisor i Båstadhem -  
Roar Onsö (S) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Roar Onsö (S) har inkommit med skrivelse där han avsäger sig sitt politiska uppdrag som lek-
mannarevisor i Båstadhem.  
 
Förslag till beslut 
Avsägelsen godkänns.  
 
 
 
Båstad 2016-10-19 
 
 
Olof Nilsson 
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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Datum: 2016-10-19 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 001274/2016 – 903 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Nya lekmannarevisorn, Båstadhem, HR-servicecenter och kommunkansliet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Samråd har skett med: 
Valberedningens ordförande Eddie Grankvist 

Fyllnadsval för lekmannarevisor i Båstadhem efter Roar Onsö (S) 

Sammanfattning av ärendet 
Fyllnadsval ska förrättas för ny lekmannarevisor i Båstadhem efter Roar Onsö (S). 

Praxis för val av lekmannarevisorer i Båstadhem har varit att de ska tillhöra kommunrevision-
ens presidium. Efter överläggning med valberedningens ordförande föreslås således kommun-
revisionens vice ordförande Ingvar Andréasson (BP).  

Förslag till beslut 
Följande utses som lekmannarevisor i Båstadhem under perioden 2016-10-26 till 2018-12-31: 

Ingvar Andréasson (BP) 

Båstad 2016-10-19 

Olof Nilsson  
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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Datum: 2016-10-19 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 001276/2016 – 903 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Utsedda namngivningsförrättare, HR-servicecenter, kommunkansliet, Marianne Fredriksson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Samråd har skett med: 
Valberedningens ordförande 

Val av borgerlig namngivningsförrättare 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen utsåg, innan omvalet, namngivningsförrättare. Dessa har under  
september/oktober 2016 meddelat att de inte anser sig ha uppdraget längre, varvid ett behov 
uppstått av att välja nya. 

Ärendet kommer att kompletteras med namn innan kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 
Följande utses som borgerliga namngivningsförrättare i Båstads kommun under perioden 
2016-10-26 till 2018-12-31:  

Båstad 2016-10-19 

Olof Nilsson  
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2016-09-28 1 av 1 

KS § 184 Dnr KS 000061/2016 - 350 

Svar på motion om ny lekplats i Förslöv 

Beskrivning av ärendet Teknik och service har mottagit en motion om förslag om en ny lekplats i 
Förslöv. Förslövsholms vägförening som är huvudman för kommunal mark i 
området ställer sig positiva till förslaget. Enligt beslut i KS 000632/2016-906 
ska medel för en ny lekplats, i likhet med den populära Gulstad i Båstad, tas 
med i budget 2018.   

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård, daterad 2016-08-11. 
Yttrande från Förslövsholms vägförening.  

Förvaltningens förslag 1. I budgetprocessen för 2018 ska medel avsättas för att anlägga en ny lekplats i
Förslöv, med motsvarande innehåll och omfattning som lekplatsen Gulstad i 
Båstad. 

Föredragande Parkingenjör Jenny Hertsgård föredrar ärendet. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Bifall till förvaltningens förslag samt till motionen. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. I budgetprocessen för 2018 ska medel avsättas för att anlägga en ny lekplats i
Förslöv, med motsvarande innehåll och omfattning som lekplatsen Gulstad i 
Båstad.  

2. Motion anses bifallen.
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Datum: 2016-08-11 
Handläggare: Jenny Hertsgård 
Dnr: KS 000061/2016 – 350 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Socialdemokraterna - Ingela Stefansson, Förslövsholms vägförening, teknik och service 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Yttrande från Förslövsholms vägförening  
 

Samråd har skett med: 
Förslövsholms vägförening 

 
Svar på motion om ny lekplats i Förslöv 
 

Sammanfattning av ärendet 
Teknik och service har mottagit en motion om förslag om en ny lekplats i Förslöv. Förslövs-
holms vägförening som är huvudman för kommunal mark i området ställer sig positiva till för-
slaget. Enligt beslut i KS 000632/2016-906 ska medel för en ny lekplats, i likhet med den popu-
lära Gulstad i Båstad, tas med i budget 2018.   
 
Bakgrund 
Som en följd av den nya pågatågstationen och god tillgång på arbetstillfällen väntas en inflytt-
ning av fler barnfamiljer ske i Förslöv de kommande åren. En väl anlagd lekplats är en naturlig 
mötesplats för alla och skapar möjlighet att knyta nya kontakter.  
 
Aktuellt 
I dag finns det 9 ”kvarters-lekplatser” i Förslöv. Kvarterslekplatserna är av enklare modell och 
innehåller oftast endast gungor och sandlådor, i vissa fall någon typ av kombinationslek så som 
en klätterställning av mindre modell eller en rutschkana. För att en lekplats ska fungera som en 
mötesplats av större dignitet behövs ett större utbud. 
 

Övervägande/framtid 
I dag ser familjelivet annorlunda ut gentemot vad det gjorde på 70-talet när de flesta lekplat-
serna i kommunen anlades. Därmed har även behovet förändrats och vi besöker i större ut-
sträckning lekplatsen som ett utflyktsmål för hela familjen. Teknik och service har föreslagit att 
avsätta medel för att utöka en del av kommunens lekplatser till temalekplatser under perioden 
2019-2021. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. I budgetprocessen för 2018 ska medel avsättas för att anlägga en ny lekplats i Förslöv, med 
motsvarande innehåll och omfattning som lekplatsen Gulstad i Båstad.   
 
Båstad 2016-08-11 
 
Jenny Hertsgård 
Parkingenjör 
Teknik och service 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-08-24 1 av 1 

 

 

KS § 167  Dnr KS 000310/2016 - 600 

Motion - Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar 

 
Beskrivning av ärendet Sverigedemokraterna har i en motion ställd till fullmäktige 2016-02-29 yrkat 

att fullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen att be förvaltningen utreda 
och ta fram förslag där tveksamhet råder om den ensamkommandes ålder, att 
genomföra en åldersutredning med dagens teknik.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2016-08-15. 
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna, inkommen 2016-02-29.       
 
Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S), Christer de la Motte (M) och Thomas Andersson (L): 

Bifall till förvaltningens förslag att avslå motionen. 
 
 Bjärepartiet: Motionen bifalls.      
 
Propositionsordningar Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott bifallit förvaltningens förslag att avslå 
motionen.      

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Motionen avslås.      

 
Reservation Bjärepartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.       
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Datum: 2016-08-15 
Handläggare: Henrik Andersson Bildningschef Dnr: KS 000310/2016 – 600 
Dnr: Ks 000310/2016-600 

Till: Kommunfullmäktige 
 

 
Svar på motion från SD angående åldersbestämning av ensamkommande 
barn 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har i en motion ställd till fullmäktige 2016-02-29 yrkat att fullmäktige 
ger i uppdrag till kommunstyrelsen att be förvaltningen utreda och ta fram förslag där tvek-
samhet råder om den ensamkommandes ålder, att genomföra en åldersutredning med dagens 
teknik.  
 

Bakgrund 
Enligt gällande rätt är det Migrationsverket som har ansvaret för åldersbedömningen. 
Huvudregeln är att Migrationsverket ska godta den ålder som den asylsökande uppger vid 
första mötet med en handläggare. Undantaget är de fall där det är uppenbart för var och en att 
personen är vuxen. Någon uttalad måttstock på när någon är uppenbart vuxen finns inte. 
 

Aktuellt 
Migrationsverket fastställer ålder  

Det är Migrationsverket som fastställer åldern. Kommunen kan i dagsläget inte sätta en egen 

ålder och genom sin egen bedömning, avsäga det kommunala åtagandet för ungdomen. Visser-
ligen kan en kommun göra egna åldersbestämmelser, men den kommer inte kunna användas 

verkningsfullt i praktiken då kommunen inte kan  ändra den av Migrationsverkets angivna 

åldern eller överklaga de beslut om anvisning av ensamkommande som föreläggs kommunen. 

Det finns i dagsläget flera domstolsdomar som alla tillstyrker den aktuella ordningen att det 

endast är Migrationsverket som fastställer ålder. Sollefteå kommun har exempelvis nyligen 

dömts i Förvaltningsrätten i Härnösand, då kommunen gjorde fel när de skrev ut två unga per-
soner från sina boende för ensamkommande barn. Kommunen bedömde att personerna var 

över 18 år. Kommunen kan inte göra en egen åldersbedömning och sedan skriva ut från HVB-
hemmet. De ensamkommande är fortsatt kommunens ansvar tills en ny omprövning av åldern 

har gjorts av Migrationsverket.  Det en kommun kan göra om de misstänker att enskild är över 

18 år, är att välja att placera ungdomen i ett eget boende istället för i ett HVB-hem.  

 
Offentlighet – och sekretess (OSL) 

Offentlighets – och sekretesslagen begränsar kommuners möjlighet att på egen hand lämna ut 

uppgifter om ensamkommande barn till Migrationsverket eller annan aktör. Så som sekretes-
sen gäller kan inte Socialnämnden på eget initiativ kontakta Migrationsverket angående ett 

ensamkommande barns personliga förhållanden, om det inte står klart att varken barnet eller 

någon av barnets närstående lider men av att uppgifterna lämnas ut. Prövningen innebär att 

det krävs samtycke för att lämna ut uppgifterna då Socialtjänsten samt vårdgivaren lyder un-
der sekretess jml 26 kap OSL. I dagsläget fungerar det så att i de fall Migrationsverket bedömer 

att åldern inte verkar stämma på den asylsökande hålls ett samtal där Migrationsverket som 
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utreder hur gammal den sökande personen är. Om handläggaren bedömer att personen är 

äldre än vad som uppgetts i samband med asylansökan, så kommer Migrationsverket ändra 

åldern i deras databas. När denna utredning görs av Migrationsverket kan de begära ut uppgif-
ter från Socialnämnden. Socialnämnden är då skyldig att lämna ut uppgifter om ett barns per-
sonliga förhållande om det till exempel behövs för att avgöra ett ärende om uppehållstillstånd 

(17 kap 1 § utlänningslagen). I denna begäran vill Migrationsverket ha både Socialtjänstens, 

boendets och skolpersonals iakttagelser och synpunkter om/kring personens ålder då det kan 

vara av betydelse för Migrationsverkets bedömning. 
 

En ny ordning gällande anvisningar träder dock i kraft den 1 september 2016, vilket kommer 

att göra det möjligt för kommuner att kunna begära omprövning av anvisningsbeslut. Ompröv-
ning av anvisningsbeslut kan resultera i att Migrationsverket justerar den sökandes ålder. Det 

betyder att en kommun som upplever att ett ensamkommande barn är äldre än uppgiven ål-
der, efter den 1 september kan kontakta Migrationsverket och be om omprövning av den en-
samkommandes ålder hos Migrationsverket utan att bryta gällande sekretess.  

 

Medicinsk åldersbestämmelse  

När det kommer till frågan om medicinsk åldersbestämmelse görs det generellt inte medi-
cinska uppskattningar av ålder i Sverige idag. En medicinsk åldersbedömning består av en 

grundlig anamnes tillsammans med mätning av längd och vikt samt en kroppsundersökning 

för att bedöma mognad. Bedömning av tand- och skelettmognad utgör en kompletterande del 

av undersökningarna för den medicinska åldersbedömningen. Av professionen i Sverige anses 

dock medicinska åldersbedömningar vara kontroversiellt och etiskt oacceptabelt. Metoderna 

har av olika skäl ifrågasatts det kraftigaste från tunga remissinstanser så som bl.a. svenska 

barnläkarföreningen. Hanteringen av dagens ålderbestämmelser är knuten till bestämmelser i 

gällande lagstiftning och rådande JO beslut i frågan, som säger att barnets egen åldersuppgift 

ska råda om det inte är uppenbart att denna inte är sannolik. Den som äger beslutet är Migrat-
ionsverket och berörd handläggare.  

 

Ny process och metod  

När det kommer till frågan om åldersbestämning av ensamkommande ungdomar så är det an-
geläget att betona att detta är en fråga som såväl myndigheter, som kommuner och enskilda 

tjänstepersoner som arbetar nära frågan eller målgruppen finner svår då de handlar om identi-
tet, juridiska rättigheter och rättssäkerhet. Frågan om åldersbedömning är dock högst aktuell 

för närvarande. Socialstyrelsen ser över gällande rekommendationerna genom att gå igenom 

aktuella metoder för den medicinska åldersbedömningen. Regeringen har därtill också gett 

Rättsmedicinalverket i uppdrag att skyndsamt påbörja genomförandet av medicinska ålders-
bedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. I detta uppdrag ingår det att 

ta fram en process för hur och med vilka metoder som dessa åldersbedömningar ska genomfö-
ras. Senast den 15 november innevarande år ska myndigheten redovisa hur medicinska ål-
dersbedömningar görs och hur systemet för att genomföra den typen av bedömningar ska se ut 

framöver.  
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Övervägande/framtid 
I väntan på eventuellt nya direktiv, riktlinjer eller vägledande beslut från Socialstyrelsen och 

Rättsmedicinalverket bör Båstads kommun arbeta vidare enligt rådande riktlinjer och rätts-
praxis  

 
Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen   
 
 
 
Båstads 2016-08-15 
 
 
Henrik Andersson 
Bildningschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-09-28 1 av 1 

 

 

KS § 190  Dnr KS 000881/2015 - 600 

Medborgarförslag om att upplåta Strandängsskolans A-hus till ett 
integrationsprojekt 

 
Beskrivning av ärendet RFHL har i ett medborgarförslag framfört att man önskar att kommunen 

upplåter Strandängsskolans A-hus som ett integreringsprojekt med ett 
kombinerat allaktivitetshus och en utbildningsverksamhet utifrån 
Kofoedsskolornas pedagogik och människosyn.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2016-09-21. 
 Inkommet medborgarförslag från RFHL.   
 
Förvaltningens förslag 1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse. 
 
Yrkanden Bo Wendt (BP): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 Ingela Stefansson (S): Dialogen ska fortsätta för att finna andra lösningar kring 

medborgarförslagets innehåll.      
 
Propositionsordningar Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 

arbetsutskottet beslutat bifalla det egna yrkandet.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse.    
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Datum: 2016-09-20 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: KS 000881/2015 – 600 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Bildningschefen, förslagsställaren 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommet medborgarförslag    
 

Samråd har skett med: 
-- 
 
Svar på medborgarförslag från RFHL-Oberoende  
 

Sammanfattning av ärendet 
RFHL har i ett medborgarförslag framfört att man önskar att kommunen upplåter Strandängs-
skolans A-hus som ett integreringsprojekt med ett kombinerat allaktivitetshus och en utbild-
ningsverksamhet utifrån Kofoedsskolornas pedagogik och människosyn.  
 

Bakgrund 
Kofoedskolan är en dansk oberoende institution som hjälper socialt utsatta personer till ett 
meningsfullare liv. Skolan grundades i 1928 i Köpenhamn, idag finns en skola även i Århus 
samt andra projekt både i Danmark och i runt om i Europa. 
 

Aktuellt 
Strandängsskolans A-hus används idag som ett Aktivitetshus. Huset rymmer för närvarande 
verksamheter inom Bildning och arbete, Barn och skola och Vård och omsorg. Lokaliseringen 
av förberedelseklasser till både 7-9 skolan och gymnasium har gjort att lokalerna utnyttjas fullt 
ut. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse.    
 
 
 
Båstad 2016-09-20 
 
 
Henrik Andersson 
Bildningschef 
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Datum: 2016-10-19 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 001211/2016 – 350 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunchef 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion angående rörelsemönster vid Båstads nya station  
 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 
 

 
Väckt motion angående rörelsemönster vid Båstads nya station 
 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2016-10-06, angående rörelsemönster vid Båstads nya station ska 
redovisas och skickas för beredning.  
 

Förslag till beslut 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.  
 
 
 
Båstad 2016-10-19 
 
 
Olof Nilsson  
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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Datum: 2016-10-19 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 001231/2016 – 900 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunchef 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion om arbetsmiljön i Båstads kommun.  
 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 
 

 
Väckt motion angående arbetsmiljön i Båstads kommun 
 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2016-10-12, angående arbetsmiljön i Båstads kommun från Center-
partiet ska redovisas och skickas för beredning.  
 

Förslag till beslut 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.  
 
 
 
Båstad 2016-10-19 
 
 
Olof Nilsson  
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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Datum: 2016-10-19 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 001232/2016 – 900 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunchef 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion angående förbud mot mikroplaster i kommunal upphandling och verksamhet  
 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 
 

 
Väckt motion angående förbud mot mikroplaster i kommunal upphandling 
och verksamhet 
 

Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2016-10-12, angående förbud mot mikroplaster i kommunal upp-
handling och verksamhet från Centerpartiet ska redovisas och skickas för beredning.  
 
Förslag till beslut 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.  
 
 
 
Båstad 2016-10-19 
 
 
Olof Nilsson  
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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