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KS § 71  Dnr KS 001389/2012 - 412 

Angående delegation att träffa överenskommelse om förlikning 
 
Beskrivning av ärendet En privatperson har väckt talan vid Helsingborgs tingsrätt, mål nr. T 5854-15 , 

och yrkat att domstolen ska fastställa att kommunen är ansvarig för skada som 
hon ådragit sig på grund av påstått bristande underhåll från kommunens sida 
när det gäller väghållning. Hon har för avsikt att sedan i en fullgörelsetalan 
kräva kommunen på skadestånd.   

 Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta att ge 
kommunjuristen delegation att träffa överenskommelse om förlikning i 
ovanstående mål, innefattande delegation att även vid ett efterkommande mål 
där käranden för en fullgörelsetalan mot kommunen, träffa en sådan 
överenskommelse vid Helsingborgs tingsrätt.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunjurist Carl-Magnus Billström, daterad 2016-03-

16. 
 Stämningsansökan och svaromål 
 
Föredragande Kommunjurist Carl-Magnus Billström föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 1. Ge kommunjuristen delegation att träffa överenskommelse om förlikning i 

ovanstående mål, innefattande delegation att även vid ett efterkommande mål 
där käranden för en fullgörelsetalan mot kommunen, träffa en sådan 
överenskommelse vid Helsingborgs tingsrätt.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160322\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-03-16 
Handläggare: Carl-Magnus BIllström 
Dnr: KS 001389/2012 – 412 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunjuristen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Stämningsansökan och svaromål  
 

Samråd har skett med: 
Kommunchefen 

 
Angående delegation att träffa överenskommelse om förlikning  
 

Sammanfattning av ärendet 
En privatperson har väckt talan vid Helsingborgs tingsrätt, mål nr. T 5854-15 , och yrkat att 
domstolen ska fastställa att kommunen är ansvarig för skada som hon ådragit sig på grund av 
påstått bristande underhåll från kommunens sida när det gäller väghållning. Hon har för avsikt 
att sedan i en fullgörelsetalan kräva kommunen på skadestånd.   
Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta att ge kommunjuristen dele-
gation att träffa överenskommelse om förlikning i ovanstående mål, innefattande delegation att 
även vid ett efterkommande mål där käranden för en fullgörelsetalan mot kommunen, träffa en 
sådan överenskommelse vid Helsingborgs tingsrätt.   
 
Bakgrund 
En privatperson har väckt talan vid Helsingborgs tingsrätt och yrkat enligt ovan. Undertecknad 
företräder kommunen i målet vid tingsrätten. Enligt kommunstyrelsens delegationsordning, 
punkten KS/E009, har arbetsutskottet delegation på att ingå förlikning på belopp över 100 000 
kronor per ärende. Eftersom utskottet enligt kommunallagen inte har möjlighet att vidaredele-
gera ett sådant beslut, krävs att kommunstyrelsen i det enskilda ärendet/målet beslutar om en 
sådan delegation.  
 

Övervägande/framtid 
Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta att ge kommunjuristen dele-
gation att träffa överenskommelse om förlikning i ovanstående mål, innefattande delegation att 
även vid ett efterkommande mål där käranden för en fullgörelsetalan mot kommunen, träffa en 
sådan överenskommelse vid Helsingborgs tingsrätt. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Ge kommunjuristen delegation att träffa överenskommelse om förlikning i ovanstående mål, 
innefattande delegation att även vid ett efterkommande mål där käranden för en fullgörelseta-
lan mot kommunen, träffa en sådan överenskommelse vid Helsingborgs tingsrätt.      
 
Båstad 2016-03-16 
 
Carl-Magnus Billström 
Kommunjurist 
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HELSINGBORGS 
TINGSRÄTT 

STÄMNING 
2015-11-11 

Aktbilaga 13 

Mål nr 
T 5854-15 Avdelning 2 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen Anges vid kontakt med tingsrätten 

 ./. Båstads kommun 
angående fastställelsetalan 

Båstads kommun 
269 80 Båstad 

Ni stäms till tingsrätten för att svara på vad käranden yrkar och i övrigt anför i bifogade 
ansökan, aktbil. 1-8 och 12. 

Skriftligt svar till tingsrätten (svaromål) 
Ni ska skicka eller lämna in ett skriftligt svaromål till tingsrätten. 

Svaromålet ska ha kommit in till tingsrätten inom 14 dagar efter det att Ni fått del av 
dessa handlingar. Av svaromålet ska framgå om Ni medger eller bestrider yrkandet (dvs. 
om Ni går med på kärandens krav eller inte). Om Ni bestrider måste Ni förklara varför. 

Vittnen eller andra bevis 
Vill Ni åberopa vittne eller andra bevis ska Ni samtidigt ange detta. Om Ni åberopar 
vittnen ska deras namn och adress anges. Skriftliga bevis ska lämnas till tingsrätten i 
original eller kopia. Ni måste samtidigt berätta vad Ni vill styrka med va1je bevis. 

Därför är det viktigt att svara 
Om Ni inte svarar inom den angivna tiden kan tredskodom meddelas mot Er. Det innebär 
att Ni förlorar målet. Tredskodom kan också meddelas om Ni bestrider men inte anger skäl 
som ka vara av betydelse vid prövning av saken . 

. ;'/ 1 /i/f/Zc__ 
4 eanet e Nilsson 
Telefon direkt 042-19 88 42 

/ Upplysningar, se bifogat blad. 

Bifogade informationsblad: Information om förenklad delgivning 

All e-post till tingsrätten i detta mål ska skickas till theavd2@dom.se 

Dok.Id 610807 
--- --Postad&"ess- --~Besöksadcess, _ __ Telefo.~---~T~elefax. _____ Exp~ditionstid 

Box 712 Konsul Perssons 042-19 97 00 042-19 88 00 måndag - fredag 
251 07 Helsingborg plats 1 E-post: helsingborgs.tingsratt@dom.se 08 :00-16:00 

www .helsingborgstingsratt. domstol. se 
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HELSINGBORGS 
TINGSRÄTT 

UPPLYSNINGAR 

Kärande och svarande 

T 5854-15 

Den som ansöker om stämning och framför krav av något slag, t.ex. på skadestånd, på 
betalning för en vara eller på att få vårdnaden om ett barn, kallas kärande. Den som kravet 
riktas mot kallas svarande. 

Tredskodom 
Tredskodom innebär att den som inte lämnar ett motiverat skriftligt svaromål som regel 
förlorar målet. Tredskodom kan komma att meddelas omedelbart efter det att den tid som 
anges i föreläggandet har löpt ut och käranden, om det behövs, beretts tillfälle att slutföra 
sin talan. 

Återvinning 
Om tredskodom meddelas mot Er, har Ni möjlighet att begära att tingsrätten tar upp målet 
på nytt (ansökan om återvinning). En ansökan om återvinning ska vara skriftlig och 
ansökan måste komma in till tingsrätten inom en månad från tredskodomens datum. 
Närmare anvisningar om hur man ansöker om återvinning lämnas alltid i samband med att 
en tredskodom meddelas. Om Ni inte ansöker om återvinning, kan Ni inte få domen 
omprövad. 

Övrigt 
Observera att särskilda regler bl.a. om rättegångskostnader gäller när tvisten avser mindre 
värden än ett halvt basbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Så är fallet om målnumret 
ovan innehåller bokstäverna FT. 

För upplysningar i övrigt kan Ni kontakta tingsrätten. 
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Till 

Advokatbyrån Torbjörn Jönsson AB 

Helsingborg Tingsrätt 

lnk. 2015 ~ 10·- 2 1 
Advokat Torbjörn Jönsson 
Ledamot av Sveriges advoka ~illiMJlORGS 

TINGSRÄTT 
Avdelning 2 

Helsingborgs tingsrätt INKOM: 2015-10-21 
MÅLNR: T 5854-15 
AKTBIL: 1 

HELSINGBORGS TIN 

lnk. 2015 -10- 2.1 
Ansökan om stämning 

~vct .. 1'.:~g-:~.r·r::.:-··-····· ............ . 

Kärande: 

Ombud: 

Svaranden: 

 

 

 

Akt ..•.•.•............. J ....................... . 
Aktbil. ... f. ................................... .. 

advokat Torbjörn Jönsson 

Advokatbyrån Torbjörn Jönsson AB 

Box 1248, 

251 12 Helsingborg 

Telefon 042-13 07 20 

Telefax 042-12 31 90 

E-post: torbjorn .jonsson@advokattj.se 

Båstad kommun, 212000-0944 

269 80 Båstad 

Rättens behörighet: RB 10: 1 

Saken: fastställelsetalan 

Kontorsadress 
Billeplatsen 1 
Helsingborg 

Postadress 
Box 1248 
251 12 Helsingborg 

I kontorsgemenskap med advokat Carl Skygge 

Telefon 042 - 13 07 20 Bankgiro 5029-5575 
Fax 042 - 12 31 90 VAT SE556353883301 
E-post förnamn.efternamn@advokattj.se 

Klientmedel 
Bankgiro 5030-4062 
Säte: Helsingborg 
Innehar F-skattsedel 
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Advokatbyrån Torbjörn Jönsson AB 

Yrkande 

 yrkar att tingsrätten ska fastställa att Båstad kommun är ansvarig för den 

skada som  ådrog sig den 13 augusti 2012 genom att trampa ned i den 

hålighet, som uppstått i trottoaren på grund av kommunens bristande underhåll av 

trottoarens asfaltbeläggning. Trottoaren är belägen invid Torekovs hamn, som är belägen 

på fastigheten Båstad, Torekov 98: 1, till vilken Båstad kommun är lagfaren ägare. 

Sakprövningsförutsättningar avseende fastställelsetalan. 

Båstad kommun hävdar att kommunen inte har varit vållande till den skada  

ådragit sig. Ovisshet om Båstad kommuns ansvar för de skador  ådragit sig 

föreligger således. Denna ovisshet länder  till förfång då den skapar en 

besvärande otrygghet för henne. 

Faktiska omständigheter 

Platsen för händelsens inträffande 

 och hennes make promenerade på Dr Ahlströms gata i Torekov i riktning 

mot hamnen. Dr Ahlströms gata ansluter till väg 105/115 som i den aktuella 

sträckningen heter "Strömmen". Väg 105/115 slutar genom att övergå i en rondell vid 

parkeringen i Torekovs hamn, bil la. Mitt i rondellen finns en fd. bussficka vinkelrät mot 

vägen. Hålet var beläget i trottoaren invid den till fd. bussfickan hörande fd. 

busshållplatsen, bil 2, platsen är markerad med rött kryss. Hålet framgår av bilder, som 

är tagna 2013-07-07, 2014-05-02, 2014-05-17 och 2014-08-14, bil 3. Hålet är numera 

lagat, bil 4. Detta har i vart fall skett efter 2014-08-14. Hålets belägenhet har markerats 

med röd pil på bilderna. 

Båstads kommun är lagfaren ägare till fastigheten Båstad, Torekov 98: 1 på vilken den 

aktuella trottoaren är belägen. 

Händelsen 

Den 13 augusti 2012 promenerade  tillsammans med sin man och familj på 

en trottoar nere i Torekovs hamn. I trottoarens asfaltbeläggning fanns det ett hål.  

 såg inte detta utan råkade trampa i hålet och föll till marken. Händelsen 

medförde att  ådrog sig en fotledsfraktur i höger fotled. Denna opererades 

14 augusti 2012 med platta och skruvar och  fot och underben försågs 

med gipsstövel. Omgipsning skedde efter 2 veckor.  var rullstolsburen 
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Advokatbyrån Torbjörn Jönsson AB 

under tiden 14 augusti - 30 november 2012. Därefter kryckor fram till den 15 februari 

2013. 

 har fortfarande besvär av fotledsbrottet. Svullnad och smärta i höger fot. 

Har svårt att gå ned för trappor. Kan nu stödja och gå på foten, men inte på samma sätt 

som före händelsen. 

Fotledsbrottet orsakade  och hennes familj betydande olägenhet och 

merkostnader förutom sveda och värk samt men för . 

Bevisuppgift, prel. 

Skriftlig bevisning 

1. Utdrag allmän fastighetsinformation, Lantmäteriet, till styrkande av att Båstad 

kommun är lagfaren ägare till fastigheten Båstad, Torekov 98: 1. 

2. översiktlig karta över fastigheten Båstad, Torekov 98: 1 till styrkande av att 

platsen för skadans inträffande är belägen på fastigheten Båstad, Torekov 

98: 1, bil 1a, 1b och 1c. 

3. Bilder till styrkande av hålighetens belägenhet, bil 2. 

4. Bilder tagna 2013-07-07, 2014-05-02, 2014-05-17 och 2014-08-14 till 

styrkande av håligheten och Båstad kommuns bristande underhåll av 

asfaltbeläggningen, bil 3 

5. Bild utvisande att hålet numera är lagat1 bil 4. 

6. Omvårdnadsepikris Region Skåne, Ortopeden Helsingborg till styrkande av den 

skada som det bristande underhållet av asfaltbeläggning orsakat  

 bil 5. 

n o oktobe~J 

/ 

,/t_A_,//'l---
1 

/ 
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Kartor, vägbeskrivningar, flygfoton, ~jökort & mycket mer på eniro.se 
HELSINGBORGS TINGSRÄTT 

···V" 

Sida 1av1 

:bil f 

~ Opus bilprovning 

"o 

,· .. : 

Storg . 
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Rapportera fel · Ansvarig utgivare · Om cookles © Lantmätertel/Metrla I 50 m 

http://kartor.eniro.se/ 2014-11-03 
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bi(, 1 
LANTMÄTERIET 

N 6257125 

HELSINGBORGS 

lnk; 2015 ·10 .. ZJ 

--- -~--
9ll! 

lll ffi 1--------~-
M 

N 6254395 1:10 000 
Kartredovisningen har inte rättsverkan, jmfr mot beslut i lantmäterihandlingar. © Lantmäteriet 
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Kartor, vägbesk.rivningar, flygfoton, sjökort & mycket mer på eniro.se Sida 1 av 1 

HELSINGBORGS TH1JGSni:::rr 2 I ur. 

http://kartor.eniro.se/ 2014-11-03 
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lnk. 2015 -10- 21 
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HELSINGBORGS TINGSRÄTT 

lnk. 2015 -10- 21 
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Sida 1 Region Skåne 
Helsingborg/ Ängelholm 
Ortopeden Hbg  j:LSINGBORGS TINGSRÄTT 

  
  

 
 
 

 
  

  
  
  

  
  

  
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

     



Advokatbyrån Torbjörn Jönsson AB 

Helsingborgs tingsrätt 

Avd 2 

mål nr T 5854-15 

Advokat Torbjörn Jönsson 
Ledamot av Sveriges advok -amfum:1~--~""~"~-"--,,~-

HELS!NGBORGS 
TINGSRÄTT 
Avdelning 2 

INKOM: 2015-11-11 
MÅLNR: T 5854-15 
AKTBIL: 12 

 ./. Båstad Kommun; ang fastställelsetalan 

Förelagd att ange skäl till varför det är lämpligt att föra en fastställelsetalan samt varför 

en fullgörelsetalan inte kan föras istället, får jag anföra följande. 

Båstad kommun har uppgett att man inte är ansvarig för den skada som  

ådragit sig. Vidare har kommunen uppgett att det är oklart om skadehändelsen inträffat 

på fastighet som ägs av kommunen. 

Skälet till att fastställelsetalan valts istället för fullgörelsetalan är processekonomi. 

Sedan det fastställts att Båstad kommun är ansvarig för den skada som  

ådragit sig, kan skaderegleringen handläggas i en utomprocessuell förhandling. 

Helsingborg den 10 november 2015 

Torbjörn Jönsson 

Kontorsadress 
Billeplatsen 1 
Helsingborg 

Postadress 
Box 1248 
251 12 Helsingborg 

I kontorsgemenskap med advokat Carl Skygge 

Telefon 042 - 13 07 20 Bankgiro 5029·5575 
Fax 042 - 12 31 90 VAT 5E556353883301 
E-post förnamn.efternamn@advokattj.se 

Klientmedel 
Bankgiro 5030·4062 
Säte: Helsingborg 
Innehar F·skattsedel 
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I SVERIGES DOMSTOLAR 
Bilaga 

Information om förenklad delgivning 

Så här kan domstolen skicka brev med förenklad delgivning 

Här beskrivs hur domstolen använder s.k. förenklad delgivning för att skicka handlingar som 
du ska delges. Att delges något betyder att det räknas som att man har tagit emot det. Det har 
betydelse bl.a. när det gäller tider för att svara eller överklaga. 

Handlingar kan skickas till dig med förenklad delgivning så länge som målet pågår. Om målet 
överklagas kan förenklad delgivning användas även i högre instanser. 

Vid förenklad delgivning skickas två brev 

För att vara säker på att du får handlingen som du ska ta del av skickar domstolen två brev. 

1. Det första brevet innehåller det som du ska delges, tex.en kallelse till förhandling. 

2. Det andra brevet, som skickas nästa arbetsdag, är ett kontrollmeddelande som berättar 
att det första brevet har skickats. Obs! Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte 
brevet med själva handlingen, måste du kontakta domstolen snarast. 

Breven skickas till din senast kända adress. Det kan vara din e-postadress om du har lämnat 
den till domstolen. Om breven kommer i retur till domstolen skickas de till din folkbok
föringsadress, om den inte redan har använts. 

När är du delgiven? 

Du är delgiven två veckor efter att det första brevet skickades. Vilket datum som brevet 
skickades framgår av kontrollmeddelandets text. 

Exempel: 

Mars 

1 

Brevet med det som 
du ska delges skickas 
den 1 mars. 

Mars 

2 

Kontrollmeddelandet 
skickas nästa arbets
dag, den 2 mars. 

Mars 

••• 15 

Du är delgiven den 15 mars. 
Tider, t.ex. för att svara på nå
got, räknas från denna dag. 

,,, ....................................................................................................................................... . 
Tänk på detta så länge målet pågår 

~ Du måste meddela domstolen om du byter adress (post- eller e-postadress). 

~ Kontrollera din post åtminstone en gång varannan vecka, för att vara säker på att inte 
missa något viktigt (somt.ex. en tid för att svara eller överklaga). Meddela domstolen 
i förväg om du inte kan göra det, tex. på grund av en semesterresa. 

Den här gången får du bara detta brev 

Detta är endast ett informationsbrev. Det är bara när domstolen skickar någonting som du 
ska delges genom förenklad delgivning som du kommer att få två brev. 

www.domstol.se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommun ledningskontoret 

Datum 
2015-11-25 

Handläggare 
Carl-Magnus Billström 
Tel. 0431- 770 29 
E-post: carl-magnus.billstrom@bastad.se 
Vårtdnr 
KS001389/2012-442 

Svaromål 

Helsingborgs tingsrätt 
Box 712 
251 07 HELSINGBORG 

1 (3) 

 ./. Båstads kommun. ang. fastställelsetalan, mål nr. T 5854-
15, avdelning 2 

Med hänvisning till ovanstående mål och med stöd av bifogad behörighetshandling, bilaga 1, får jag 
för Båstads kommuns (nedan "Kommunen") räkning avge följande svaromål. 

Inställning 
Kommunen yrkar i första hand att kärandens fastställelsetalan ska avvisas på skäl som framgår ne
dan, och yrkar i andra hand att käromålet ska ogillas, d.v.s. talan bestrids i sin helhet. 

Kommunen yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. 

Processuellt - sakprövningsförutsättningar avseende fastställelsetalan 
Kommunen gör gällande att det saknas förutsättningar enligt 13 kap 2 § rättegångsbalken att föra 
fastställelsetalan i aktuellt mål och yrkar således att kärandens talan i första hand ska avvisas på 
denna grund. Käranden påstår, se aktbil 12, att Kommunen har "uppgett att det är oklart om skade
händelsen inträffat på fastighet som ägs av kommunen." Kommunen har varken gjort eller gör gäl
lande att det är oklart om skadehändelsen inträffat på fastighet som ägs av Kommunen. Kommunen 
vitsordar att skadehändelsen inträffat på en fastighet som ägs av Kommunen. 

Käranden påstår vidare, såsom ytterligare skäl till varför det är lämpligt att föra en fastställelsetalan 
istället för en fullgörelsetalan, att kommunen har "uppgett att man inte är ansvarig för den skada 
som  ådragit sig". Käranden hänvisar sedan till processekonomiska skäl och att en 
skadereglering sedan kan handläggas i en "utomprocessuell förhandling" . Dessa skäl är, bl.a. med 
hänsyn till att någon förklaring inte har lämnats från kärandens sida till varför skadans storlek inte 
har kunnat redovisas, enligt Kommunens uppfattning svårbegripliga. 

Enligt praxis från Högsta domstolen följer av 13 kap 2 § rättegångs balken ett krav på att en faststäl
lelsetalan med hänsyn till omständigheterna ska framstå som lämplig för att den ska tas upp till 
prövning (se bl.a. NJA 2005 s. 517 och NJA 2007 s. 108). Kärandens intresse av att föra talan ska 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 1111 11 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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2 (3) 

vägas mot de olägenheter som en fastställelsetalan kan medföra för svaranden. Enligt Högsta dom
stolen är sannolikheten för att ett avgörande i fastställelsemålet kommer att följas av ytterligare 
processer av betydelse. Eftersom käranden, med hänsyn till hur talan har utformats, inte har redo
visat anspråkets storlek eller presenterat någon utredning av skadeposterna är sannolikheten stor 
att detta mål kommer att följas av ytterligare rättsliga processer. Processekonomiska skäl talar så
ledes enligt Kommunens uppfattning snarare mot en fastställelsetalan och för en fullgörelsetalan. 

Av det ovan anförda följer sammanfattningsvis att det saknas förutsättningar att föra en faststäl
lelsetalan i aktuellt mål. 

Grund för bestridandet 
Kommunen har varken uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat skadan och är därmed inte skade
ståndsskyldig för densamma. 

Omständigheter i sak 
Kommunen har inget att erinra mot, och har heller ingen anledning att ifrågasätta, kärandens redo
görelse för själva händelseförloppet, innefattande platsen för skadehändelsens inträffande. 

Kommunen är och var vid tillfället väghållare för cirka 50 kilometer väg, innefattande trottoarer, 
samt 15 kilometer friliggande gång- och cykelbanor. Vad gäller den i målet aktuella inbuktningen i 
asfaltbeläggningen har inga anmälningar eller rapporter om inbuktningen, varken internt eller ex
ternt från allmänheten, inkommit till Kommunen före den aktuella skadehändelsen. Därmed har 
Kommunen inte haft möjlighet att åtgärda densamma innan skada uppkom för käranden, och un
derlåtenhet att åtgärda saken kan följaktligen inte läggas Kommunen till last. Att inte vara med
veten om inbuktningen kan alltså inte läggas Kommunen till last, bl.a. med hänvisning till den stora 
omfattning av gång- och cykelvägar och trottoarer som har redogjorts för ovan. 

Efter skadehändelsen inkom till Kommunen den 23 augusti 2012 en skrivelse från kärandens make 
angående ersättningsskyldighet för Kommunen. Samma dag responderar Kommunens dåvarande 
trafikingenjör på skrivelsen och efterfrågar även, genom kartskiss eller liknande, den exakta place
ringen av inbuktningen. Därefter följde ytterligare korrespondens mellan kärandens make och den 
dåvarande trafikingenjören angående lokaliseringen av skadehändelsens inträffande. Något klargö
rande härom fick trafikingenjören dock inte. Den 18 november 2014 inkom från käranden, via om
bud, en kartskiss över skadehändelsens lokalisering, varefter Kommunen kort tid därefter åtgär
dade inbuktningen. 

Kommunen gör, i enlighet med det ovan anförda, gällande att den inte har varit vållande till skadan. 

Vidare görs det alternativt gällande att den aktuella inbuktningen inte har orsakat olyckan. Det 
torde nämligen vara ostridigt att inbuktningen var synlig på avstånd. En normalt uppmärksam 
gångtrafikant hade med lätthet kunnat undvika att trampa i inbuktningen och således undvika att 
ådra sig några skador. Kommunen gör under alla förhållanden gällande att en gångtrafikant har att 
räkna med mindre inbuktningar och defekter i asfaltbeläggningen av här aktuell art och storlek. 
Dessa påståenden stöds dels av kärandens ingivna och som bevisning åberopade foton på inbukt
ningen, se tingsrättens aktbil 6, och dels av det faktum att några andra skadefall, såvitt avser den i 
målet aktuella inbuktningen, än det nu aktuella inte har anmälts till eller rapporterats in till Kom
munen, varken tiden före skadehändelsen, d.v.s. den 13 augusti 2012, eller för tiden därefter och 
fram till att inbuktningen åtgärdades i november 2014. 

Sammanfattningsvis bestrider Kommunen på ovan anförda skäl skadeståndsansvar. 
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Skriftlig bevisning 
1. 

3 (3) 

De av käranden ingivna fotona av inbuktningen samt området runt detta, tingsrättens aktbil 6, till 
styrkande av att en normalt uppmärksam gångtrafikant hade med lätthet kunnat undvika att 
trampa i inbuktningen och att Kommunen därmed inte är vållande till skadan. 

Kommunen förbehåller sig rätten att åberopa ytterligare bevisning för det fall det skulle visa sig 
erforderligt under målets fortsatta handläggning. 

Båstad den 25 november 2015 , 

c~~-5\\~\S~ 
Carl-Magnus Billström 
Kommunjurist 

Bilagor 
Behörighetshandling 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-30 1 av 1

 

 

KS § 72  Dnr KS 000780/2014 - 200 

Angående delegation att träffa överenskommelse om förlikning 

 
Beskrivning av ärendet En tomtägare i Torekov har väckt talan vid Helsingborgs tingsrätt, mål nr. T 

1017-16, och yrkat att Båstads kommun ska utge viss ersättning till henne med 
anledning av kostnader som hon har haft på grund av vissa påstådda fel i 
fastigheten.  

 
 Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta att ge 

kommunjuristen delegation att träffa överenskommelse om förlikning i 
ovanstående mål vid Helsingborgs tingsrätt.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunjurist Carl-Magnus Billström, daterad 2016-03-

16. 
 Stämningsansökan och svaromål 
 
Föredragande Kommunjurist Carl-Magnus Billström föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 1. Ge kommunjuristen delegation att träffa överenskommelse om förlikning i 

ovanstående mål vid Helsingborgs tingsrätt.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160322\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-03-16 
Handläggare: Carl-Magnus Billström 
Dnr: KS 000780/2014 – 200 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunjuristen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Stämningsansökan och svaromål  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

Angående delegation att träffa överenskommelse om förlikning  
 

Sammanfattning av ärendet 
En tomtägare i Torekov har väckt talan vid Helsingborgs tingsrätt, mål nr. T 1017-16, och yrkat 
att Båstads kommun ska utge viss ersättning till henne med anledning av kostnader som hon 
har haft på grund av vissa påstådda fel i fastigheten.  
 
Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta att ge kommunjuristen dele-
gation att träffa överenskommelse om förlikning i ovanstående mål vid Helsingborgs tingsrätt.   
 
Bakgrund 
En tomtägare i Torekov har väckt talan vid Helsingborgs tingsrätt och yrkat att Båstads kom-
mun ska betala 190 530 kronor jämte ränta till henne med anledning av fördyrande kostnader 
som hon har haft på grund av vissa påstådda fel i den fastighet som hon har köpt av kommu-
nen.  
 
Undertecknad företräder kommunen i målet vid tingsrätten. Enligt kommunstyrelsens delegat-
ionsordning, punkten KS/E009, har arbetsutskottet delegation på att ingå förlikning på belopp 
över 100 000 kronor per ärende. Eftersom utskottet enligt kommunallagen inte har möjlighet 
att vidaredelegera ett sådant beslut, krävs att kommunstyrelsen i det enskilda ärendet/målet 
beslutar om en sådan delegation.  
 
Övervägande/framtid 
Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta att ge kommunjuristen dele-
gation att träffa överenskommelse om förlikning i ovanstående mål vid Helsingborgs tingsrätt.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Ge kommunjuristen delegation att träffa överenskommelse om förlikning i ovanstående mål 
vid Helsingborgs tingsrätt.     
 
Båstad 2016-03-16 
 
Carl-Magnus Billström 
Kommunjurist 
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HELSINGBORGS 
TINGSRÄTT 

STÄMNING 
2016-02-24 

Aktbilaga I 0 

Mål nr 
T 1017-16 Avdelning I 
Anges vid kontakt med tingsrätten 

 ./. Båstad Kommun 
angående fordran 

Båstad Kommun 
269 80 Båstad 

BÅST.l\DS f<OMMUN 
Kommunstyrelsen 

2016 -02- 2 6 
onr.k. ~ .o .o.o.2q.7/. ... 
....... . 2.01.6 ..... 1.0.0. ...... 
"-t.....S \:0~~ ~ ~\J 
~ ~-- ~ R.:> 

Ni stäms till tingsrätten för att svara på vad käranden yrkar och i övrigt anför i bifogade 
ansökan, aktbilaga l, 3-8 samt dagboksblad. 

Skriftligt svar till tingsrätten (svaromål) 
Ni ska skicka eller lämna in ett skriftligt svaromål till tingsrätten. 

Svaromålet ska ha kommit in till tingsrätten inom 14 dagar efter det att Ni fått del av 
dessa handlingar. Av svaromålet ska framgå om Ni medger eller bestrider yrkandet (dvs. 
om Ni går med på kärandens krav eller inte). Om Ni bestrider måste Ni förklara varför. 

Vittnen eller andra bevis 
Vill Ni åberopa vittne eller andra bevis ska Ni samtidigt ange detta. Om Ni åberopar 
vittnen ska deras namn och adress anges. Skriftliga bevis ska lämnas till tingsrätten i 
original eller kopia. Ni måste samtidigt berätta vad Ni vill styrka med va1je bevis. 

Därför är det viktigt att svara 
Om Ni inte svarar inom den angivna tiden kan tredskodom meddelas mot Er. Det innebär 
att Ni förlorar målet. Tredskodom kan också meddelas om Ni bestrider men inte anger skäl 
som kan vara av betydelse vid prövning av saken. 

All e-post till tingsrätten i detta mål ska skickas till theavd!@dom.se 

Christian Bruhner 
Telefon 042-19 88 41 

Upplysningar, se bifogat blad. 
Bifogade informationsblad: Info till patt utan ombud och Information om förenklad 
delgivning 

Dok.Id 626571 
Postadress Besöksadress 

Box 712 Konsul Perssons 
251 07 Helsingborg plats I 

Telefon 

042-19 97 00 

Telefax 

042-19 88 00 

E-post: helsingborgs.tingsratt@dom.se 
www.helsingborgstingsratt.domstol .se 

Expeditionstid 

måndag - fredag 
08:00-16 :00 
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HELSINGBORGS 
TINGSRÄTT 

UPPLYSNINGAR 

Kärande och svarande 

T 1017-16 

Den som ansöker om stämning och framför krav av något slag, t.ex. på skadestånd, på 
betalning för en vara eller på att få vårdnaden om ett barn, kallas kärande. Den som kravet 
riktas mot kallas svarande. 

Tredskodom 
Tredskodom innebär att den som inte lämnar ett motiverat skriftligt svaromål som regel 
förlorar målet. Tredskodom kan komma att meddelas omedelbart efter det att den tid som 
anges i föreläggandet har löpt ut och käranden, om det behövs, beretts tillfälle att slutföra 
sin talan. 

Återvinning 
Om tredskodom meddelas mot Er, har Ni möjlighet att begära att tingsrätten tar upp målet 
på nytt (ansökan om återvinning). En ansökan om återvinning ska vara skriftlig och 
ansökan måste komma in till tingsrätten inom en månad från tredskodomens datum. 
Närmare anvisningar om hur man ansöker om återvinning lämnas alltid i samband med att 
en tredskodom meddelas. Om Ni inte ansöker om återvinning, kan Ni inte få domen 
omprövad. 

Övrigt 
Observera att särskilda regler bl.a. om rättegångskostnader gäller när tvisten avser mindre 
värden än ett halvt basbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Så är fallet om målnumret 
ovan innehåller bokstäverna FT. 

För upplysningar i övrigt kan Ni kontakta tingsrätten. 
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GRÖNVALL & PARTN 1 

0 

ADVOKATBYRA KB 

Till 

lnk. 2016 -OZ- 1 9 HELSINGBORGS TINGSRÄTT 

lnk. 2016 -02- l9. 

Avd .................... / ...................... . 

HELSINGBORGS 
TINGSRÄTI 
Avdelning 1 

INl<OM: 2016-02-19 
MÅLNR: T 1017-16 
AKTBIL: 1 

ANSÖKAN OM STÄMNING Akt ........ T .. l.OJ~t .. J.~;; ........ : 

KÄRANDE: 

OMBUD: 

SVARANDE: 

SAKEN: 

FORUM: 

Aktbil. ................ J. ...................... .. 

 

 

Advokat Ingmar Grönvall 

Grönvall & Partners Advokatbyrå KB 

Trädgårdsgatan 9, 252 24 HELSINGBORG 

tfu 042-19 41 80, fax 042-21 19 75 

Båstads kommun, 212100-0944 

269 80 BÅSTAD 

2olt-oz~t1 ·------(' n 11 - ~<{ ''- /,I ,~e '"'<if 

Vw//, /lc)M u U't1 /-J 
Je dVi ' 

Avdrag på köpeskilling alternativt skadestånd p.g.a. vårdslöshet vid 

myndighetsutövning m.m. 

10 kap 1 § rättegångsbalken 

 anhåller härmed om stämning å Båstads kommun enligt följande. 

1. YRKANDE 

1.1  yrkar att tingsrätten måtte förplikta Båstads kommun att till 

henne utge 190 530 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från delgivning av an

sökan om stämning till dess betalning sker. 
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1.2 Härjämte yrkas ersättning för rättegångskostnader med belopp som kommer att 

anges senare. 

2. SAKFRAMSTÄLLAN 

2.1 Genom köpekontrakt av den 13 januari 2010 förvärvade , av 

Båstads kommun obebyggda fastigheten Båstad Varan 7:138 för köpeskilling 

om 716 364 kr, bilaga 1. 

2.2 Kommunstyrelsen beslutade 2002 att påbörja detaljplanearbete för området 

Torekov 98:50 m.fl. i södra Torekov, Båstads kommun. Beslutet var i enlighet 

med samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan för Torekov. Mot bakgrund 

av den stora efterfrågan på bostäder i Torekov anges syftet med planen att 

möjliggöra bostadsutbyggnad i ortens södra del samtidigt som allmänna och 

enskilda intressen inom planområdet regleras. Planförslaget omfattar en ut

byggnad av 95 - 120 nya tomter avsedda för bostadsändamål. 

2.3 Planbeskrivning för Detaljplan Torekov 98:50 m.fl. blev antagen av 

Kommunstyrelsen den 9 januari 2008 och vann laga kraft den 7 februari 2008. 

Av planförslaget framgår bl.a. följande. Under rubrik Nerlagd deponi anges 

följande. "Den nerlagda deponin, som funnits i områdets nordöstra del ska grä

vas ut före exploatering. Område som behöver grävas ut kan vara större än som 

identifierats vid genomförd undersökning." 

2.4 Inför försäljning av fastighet utförde Båstads kommun markarbete för bebyg

gelse. Vid Båstads kommun försäljning av de kommunala tomterna saluförs 

dessa i informationsbroschyr som "Byggklara tomter hösten 2009 varav 23 st 

är kommunens", bilaga 2. I kommunal tidskrift är fastigheten omtalad i red

aktionell text, bilaga 3. 

2.5  har tillsammans med andra köpare av fastigheter inom detalj

planeområdet mot Båstads kommun framställt reklamation. Sammanträffande 
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har ägt rum med företrädare för Båstads kommun utan att någon uppgörelse 

träffats. 

2.6 Efter indikation på att markförhållanden i området var problematiska kontak

tade  GeoSyd AB för utförande av geologisk undersökning. 

Kontrollantrapport upprättades per den 13 augusti 2012, bilaga 4. Av kontroll

rapporterna framgår bl.a. att bedömningen är, efter att provgrop upptagits med 

grävmaskin, att grundläggning ej kan ske på befintliga fyllnadslager utan risk 

för sättningar. Den indikation som uppkom var konstaterande av olämpligt 

markförhållande vid grävning på grannfastighet. För grannfastigheten inträdde 

Båstads kommun och svarade för kostnader. 

2. 7 Mot bakgrund av vad som framkommit vid den geotekniska undersökningen 

har bostadsbyggnationen föregåtts av ej förväntade markarbeten omfattande 

utgrävning och anläggande av nytt grundmaterial. För detta arbete med grund

förstärkning har  anlitat Gustaf Persson Eftr AB. Kostnaden 

uppgick till 145 530 kr, bilaga 5. 

2.8 Konstaterandet av olämpliga markförhållanden innebar försening i planerad 

byggnation med senarelagd inflyttning, ändrat tidsschema för entreprenörer 

m.m. Kostnad och skada med bl a förlängda maskinhyror för  

uppgår i denna del till 30 000 kr. 

2.9 När  erhöll besked om markförhållanden befann sig  

 utomlands.  arbetar med bas från utlandet. 

Inledande arbete innebar omedelbar flygresa från Prag till Sverige med en 

veckas uttag för semester, allt till kostnad om 15 000 kr. 
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4 

2.10 Sammanlagt omfattar ansökan om stämning ersättningsbelopp enligt vad som 

anges nedan. 

- Gustaf Persson Eftr AB (2.7) 

- Försenad byggnation (2.8) 

Kostnad flyg, semester m.m. (2.9) 

Summa 

145 530 kr 

30 000 kr 

15 000 kr 

190 530 kr 

2.11  har från Länsstyrelsen Skåne erhållit skrivelse av den 20 no

vember 2015 med innehåll om att fastighet Båstad Varan 7:138 finns regish·e

rad i Länsstyrelsens databas över områden som kan vara förorenade, bilaga 6. 

Förhållanden om tidigare sopstation borde varit inskrivet i köpekontraktet. 

3. GRUND FÖR TALAN 

3.1 I första hand gör  gällande att den av Båstads kommun förvär

vade fastigheten avviker från vad Båstads kommun får anses ha utfäst om att 

den obebyggda fastigheten Båstad Varan 7:138 var anlagd och förberedd för 

bostadsbyggnation. 

3.2 I andra hand gör  gällande att Båstads kommun är 

skadeståndsskyldig enligt 3 kap 1 § skadeståndslagen för uppkommen sak

skada som vållats genom fel och försummelse vid myndighetsutövning. Felet 

består av att försåld fastighet inte var avsedd för avsett ändamål med bostads

byggnation utan omfattande markarbete med utgrävning och utfyllnad av 

markmaterial. 

3.3 I tredje rummet gör  gällande att den förvärvade fastigheten 

avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet avseende förhål

landen omnämnda i punkten 3 .1. 
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4. BEVISNING 

4.1 Som skriftlig bevisning åberopas följande handlingar. 

(1) Båstads kommuns informationsbroschyr (bilaga 2). Handlingen åberopas 

till styrkan de av att fastigheten Båstad Varan 7: 138 utbjudes till försälj

ning som byggklar tomt. 

(2) GeoSyd AB kontrollantrapport (bilaga 4). Kontrollantrapporten åberopas 

i samband med förhör med civilingenjören Torsten Brodin till styrkande 

av ej förväntade markförhållanden på fastigheten Båstad Varan 7:138 

med därtill förenade kostnader som inte varit förutsägbara för  

 i hennes egenskap av köpare av fastigheten. 

(3) Gustaf Persson Eftr AB:s faktura av den 22 maj 2013 (bilaga 5). 

Fakturan åberopas för att visa ej förväntad markarbetskostnad om 

145 530 kr avseende grundförstärkning. 

4.2 Som muntlig bevisning åberopas följande. 

(1) Partsförhör under sanningsförsäkran med  , 

.  ska höras om köpet 

av fastigheten och om vad som var uttalat om markförhållanden och vad 

som förväntades avseende kostnader. Med förhöret ska visas ej förväntad 

extra kostnad om 145 530 kr. 

(2) Vittnesförhör med civilingenjören Torsten Brodin, GeoSyd AB, Hal

lamölla, 270 35 Blentarp. Torsten Brodin ska höras om vad som fram

kom vid den geotekniska undersökningen. Med förhöret ska visas att 

fastigheten ej var byggklar för grundläggning utan krävde omfattande 

grävning och utfyllnad med därtill för  ej förväntad ex

tra kostnad. 

(3) Vittnesförhör med Anders Bengtsson, Envigsgatan JO, 252 69 Råå. 

Bengtsson var dåvarande kvalitetsansvarig för byggnation på fastigheten 

och ska höras om påträffade markförhållanden. Med förhöret ska styrkas 

att fastigheten var ej byggklar utan betydande uppgrävning och därmed 

förenade kostnader för fastighetsägarna. 
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(4) Vittnesförhör med arkitekt Dennis Sandell, Bosse Sandells Bygg AB, 

Rotfruktsgatan J, 271 54 Ystad. Om bevistemat hänvisas till vad som 

redovisats för Anders Bengtsson. Sandell ska även höras om att annat 

likvärdigt förhållande för byggnation inom Sjöbo kommun. Utgången 

blev att Sjöbo kommun utan domstolshandläggning svarade för 

fastighetsägarnas kostnader för grävning och geologiundersökning. 

4.3 Bevisuppgiften är preliminär.  förbehåller sig rätten att åbe

ropa kompletterande bevisning om Båstads kommuns inställning eller omstän

digheterna i övrigt så föranleder. 

5. MÅLETS HANDLÄGGNING 

 hemställer om att tingsrätten kallar till muntlig förberedelse. 

Bilagor: 

1. Köpekontrakt av den 13 januari 2010 

2. Utdrag informationsbroschyr 

3. Utdrag kommunal tidskrift 

4. Kontrollantrapport 

5. Faktura, Gustaf Persson Eftr AB 

6. Skrivelse, Länsstyrelsen Skåne 

Fullmakt närsluts 
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HELSINGBORGS TINGSRÄTT \ 
1 (2) 

lnk. 2016 -02~ r 9 

Avd ...... 
AkL. .. 
AktbiL ......... . 

KÖPEKONTRAKT 
·,,, · · ~l~L~~~~~RGS 

······Båstads kommun, 212000-0944, 269 80 Båstad nedan kallad säljarelilJdelning 1 

· ,,..,.föt<säljer häl.med till , S ~~-----~ 
, nedan kallad köparen, fastigheten V ~mm 7: 138 (89 M.~~:: ~01

1;;~~; ~ 9 

i Båstads fastighetsregisterområde, Båstads kommun för en överens ~mt11L: 3-8 

men köpeskilling av sjuhundrasextontuse:ntrehundrasextiofyra kronor-··~~~·······-c·-
(716 364:-) samt på följande villkor i övrigt. 

Fastighetens 1. Fastigheten överlåtes i befintligt skick. 
skick 

Tillträde 

Panträtt 

Byggnads· 
skyldighet 

2. Tillträde sker så snart köpeskillingen i sin helhet erlagts. 

3. Tilldelad villatomt skall betalas med 20.000 kmnor såsom handpen· 
ning vid köpekontraktets tecknande och med återstoden inom sex 
månader från kontraktsdagen. Inbetalt handpennitigsbelopp skall ej 
vara dintebärande. Därest köp ej fullföljes skall 10.000 kronor behål
las av kommunen för kostnader i ärendet. 

4. Fastigheten överlåtes fri från penninginteckningar. 

5; Villatomten måste bebyggas (="tät byggnad") föt· permanent 
bostadsändamål inom två år från köpehandlingens upprättande. Om 
så inte sker återgår villatomten till kommunen och kommunen åter
betalar erlagd köpeskillihg utan ränta. Köparen förbinder sig att bo
sätta sig på densamma på sådant sätt att köparen mantalsskrivs på 
fastigheten. 

Avgifter mm 6. Avgifter som utgår för fastigheten och belöper på tiden från och me<I 
tillträdesdagen bäi·es av köpa1'en. Köparen svarar för lagfärtskostna
der i samband med detta föl'värv. 

Vatten och 7. Köparen erinras om skyldigheten att betala anläggningsavgift 
avlopp för vatten och avlopp enligt taxa för kommunens allmänna vatten-

och avloppsanläggningar. · 

Vite . 8. · Köparen utfästet sig att till kommunen utge ett vite motsvarande fas-
tighetens köpeskilling för den händelse köparen inom fem år från 
tillträdesdagen överlåter villatomten (som då i normalfallet äi· bew 
byggt enligt punkt 5 ovan) utan kommunens godkännande. 

Om köparen inte, enligt punkt 5 ovan, infriar sin förbindelse att man
talsskriva sig på fastigheten, utfäster sig köparen att till kommunen 
utge ett vite motsvarande fastighetens köpeskilling. 

T:\TEK\KÖP-SÄLJ\KÖPEKONn Villatomter\ Varan 7 .138 enligt nya regler 091218.docll 0-01-13 
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Övrigt 9. Köparen erinras om skyldigheten att ingå i vägförening för området. 

10. Köparen har infonnerats om gällande detaljplan. 

11. På tillträdesdagen överlämnar säljaren till köparen kvitterat köpebrev. 

12. I övrigt gäller vad i 4 kap. Jordabalken e1Jer eljest i lag stadgas om 
köp av fast egendom. 

13. Detta köpekontrakt har upprättats i anslutning till kommunfullmäkti
ges beslut 28/2 2001 § 22, dnr 1225/00-230, 25/1 2006 § 5, dm 
73/06-210 och 23/9 2009 § 130, dnr 869/09-210 om försäljning av 
tomter. 

Båstad den 13/( ~ tJ/ 0 

För BÅSTADS KOMMUN 

i~;;.it/dif .... 
Teknisk chef 

Ovanstående-namnteckning bevittnas: 

c/l!#a tdk11-?7 .......................................... ,, 

KÖPARENS UNDERSKRIFT 

 
 

t , Ut;{,·1 ~1{ 
............................... ) ....... . 

T:ITEK\KÖP-SÄLJ\KÖPEKONl\Villatomter\Torekov 7. 138 enligt uya regler 091218.doc/09-12·21 
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Kornn1unala tomter till försäljning 
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Nya villatomter i Torekov 
Lagom till nästa sommar får 
Torekov 94 nya villatomter. 
Tjugo av dem är kommunens 
och kommer att säljas via 
tomtkön. 

Villaområdet är cirka 27 hektar 
stort och ligger söder om den 
äldre delen av Torekov. Det av
gränsas i öster av Eneborgsvä
gen, j väster av Tunbyvägen samt 
i norr och söder av den befintliga 
bostadsbebyggelsen. Marken ägs 
av flera privata markägare samt 
kommunen. 

Markarbeten 
Båstads kommun har precis på
börjat markarbetena för bebyg
gelsen. Gator, vägar och ledning
ar ska dras. I arbetet ingår också 
att tömma en mindre före detta 
deponi som funnits i området. 
Arbetet kommer att vara som in· 
tensivast under januari-april. 
Hela utbyggnaden sköts av 

kommunen, men kostnaderna 
fördelas sedan på de olika mark· 
ägarna. 
Entreprenör är Peab, efter upp· 

handling enligt Jagen om offent
lig upphandling. 

Mycket berg 
- Det är en stor exploatering och 
marken består mycket av berg 
vilket gör att vi måste spränga för 
att få ner ledningarna tillräckligt 
djupt, säger Ingemar Lundström, 
projektingenjör och ansvarig för 
exploateringen i Torekov. 
- Projektet beräknas vara färdig

ställt under maj 2009 och däref
ter beräknar vi kunna erbjuda 
tomter till försäljning via tomt
kön. Men först ska tomtpriset 
fastställas politiskt och lantmä
teriförättningen vara klar. 

Tomtpriset inte fastställt 
Tomtpriset kommer att bli hö

gre än till exempel i kommunens 
tomtområde i Förslöv. Tomtpri
set för de privata tomterna avgör 
respektive markägare. 
-ExploateringeniTorekovkom

mer att kosta mer för kommunen 

Här är det n;a villaområdet i Torekov. Tomterna kommer att vara klara !Or föriäijning till 
sommaren 2009. 

eftersom arbetet är mer omfat
tande än vad det varit i till exem
pel kommunens tomtområde i 
Förslöv, berättar Ingemar Lund· 
ström. 

. VAD FÅR DU BYGGA? 

Grunden för exploateringen är 
detaljplanen för Torekov 98:50, 
som är antagen av kommunsty
relsen och vunnit laga kraft. 

Text: Nina Gregorlusson 

Enligt detaijplanen f prTore1<ovs nya villaområ!le (år du bygga fri
liggande enfamiijshus i en .till två våningar: ToJ1lterna blir minst 

• 900 kvadratmeter stora: I del~r av området blir det även möjligt 
i at:t bygga antingen friliggallde enfamiljshus eller rad/parhusbe
byggelse på.tomtersom är~rygtSOO kl,'.adratmeter •... 

S.å många som möjligt ska få_ viss utsikt mot väster och havet 
Från gatorna i ile västra dl'il11rna är ocksåtanken att man ska få 

; en utblick mot niivet. Bebyggelsen i_ väster, som exponeras .mot 
: ·havet, föreslås bli i en våni11g u~n vind. I övriga ol)'lrådet tillåts 
> en våning med lnred!l vind eller Wå våningar för del ay byggnad 
'medlängreavståndtillgiänsmotgranne. · . · 

.· Defkommer också att finnas plats förnärrekreatioll bi:h lek. 

Källa: Planbeskrivning för DetaUpliin Torekov 98:50 m fl, antagen av.Kommunsty· 
1elsen 2008-01·09, Laga Kraftvunnen 2008,02-07. · 

Många vill ha tomt 
i Torekov 
I dagsläget köar 113 personer för en tomt i Torekov. 

-Folk ringer ganska mycket och frågar om området, säger 
Laila Nilsson som har hand om kommunens villatomtkö. 

I Förslöv har kommunen i år släppt 55 tomter i etapp 2 vid 
Margretetorpsvägen. 22 tomter har erbjudits till dem som 
står i tomtkön. I slutet av november fanns det 13 tomter 
kvar. 

För tillfället byggs det på tre tomter. Några har lämnat 
återbud på grund av den ekonomiska krisen, arbetslöshet 
med mera. 

Hur energisnål är din 
adventsljusstake? 

Att ta fram adventsstjärnan, adventsstaken el
ler ljusslingorna är något vi alla ser fram emot 
under den mörkaste årstiden. Genom att lysa 
upp våra fönster, våra trädgårdar och bal
konger får vi in lite av det ljus vi saknar. 

~ner~imyn?igheten .har slingan till en timer, så 
1amfort ohka tekmker att de inte är tända hela 
för att skapa ljus i ad- tiden. 

~:~~~c:Att~fhlSElQfä3S TINGSRÄTT 
slingor me~ diod~r drar Tyvärr är det fortfaran
bara undf,en ~ond(ljOlte K.<W!il<.11 s~n att hitta 
så myckt\- 111'.nergi sor/J M:!veMAfjus!kaDar med 
de med glödlampstek- dioder medan utbudet 
niken. Avd j bland ijusslingor är nå-
D~t .ski1i~~ ocl{~ev-·,:;~or.bllttre: ~ :Hn;an. , , •• , , 

erg1förhMtnl1J.g rli~J!'!\l.).,4pJ~<it!:rnJ.t.t~ atta 
olika mR!!rJ.l!lr. Räknas t:ijte°;'dfÖder' som' ö~å ....... 
den reld!Wfitllga-ea.ergi. ~l1et«!lmilli.':Lll0.". 
förbrukningen per ljus- • '·' '·'' ' '' · ''' 
källa om till nationell 
nivå så visar testen av el
ljusstakar och ljussling
or att talesättet "många 
bäckar små" stämmer. 

Energismarta ljusstakar 
och slingor 
I de flesta hem finns 
flera elljusstakar, Om l 
miljonhushåll har tre el
ljusstakar var och väljer 
den effektivaste i testet 
sparar de tillsammans 
ca 41 000 000 kWh el 
jämfört med den som 
drar mest. 

Motsvarande skillnad 
för ljusslingor blir ca 
17 000 000 kWh el (en 
slinga per hushåll). Ex
emplen utgår från att el
ljusstakarna och slingan 
är tända dygnet runt i 
en månad. Tillsammans 
ger energisrnarta elljus
stakar och ljusslingor en 
besparing på 58 000 000 
kWh vilket motsvarar 
den totala årsförbruk
ningen i 2 320 elupp
värmda villor. 

Ett sätt att ytterliga
re spara energi är att 
koppla elljusstaken och 

LED- ljusemitterade 
dioder. 
Fördelarna med LED är 
att diodlampoma inte 
innehåller farliga ga· 
ser eller metaller, som 
bly och kvicksilver. De 
är också energisnåla. 
Lamporna som saknar 
glödtråd har extremt 
lång livslängd och blir 
därmed underhållssnå
la. Andra fördelar är att 
dioderna är mer ener
gieffektiva och cirka 50 
procent av energin blir 
till ljus. 

l en vanlig glödlampa 
går cirka 95 procent av 
energin till vänne och 
resten till ljus. Energi· 
åtgången för LED upp
skattas till en femtedel 
jämfört med en halo· 
genlampa. Att dioderna 
är små, energisnåla och 
okänsliga för tempera· 
turförändringar, stötar 
och vibrationer är också 
till deras fördel. 

Susanne Bog/ert, energi· 
rådgivare i Båstads kommun 

Tel:0431-77314,e·po51: 
susanne.boglert@bastad.se 
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GeDSyd Al 
!2-215 

KONTROLLANTRAPPORT. 

Uppdra1r:  
Geoteknisk kontroll för planerat småhus å Varan 7:138 i Torekov, 
Båstads kommun. 

Datum: 2012-08-07. 

Resultat: Undersökningsområdet i Torekov utgöres av en färdigställd småhustomt 
som gränsar till Tejstvägen i 11011 och till Tordmulevägen i öster. 

HELSINGBORGS TINGSRÄTT'..rovta~ing r:ied skruvborr vid ti~.igare kontroll har ej kunnat ske djupare 
an ca O,::i m pa grund av mycket hog sten~ och blockhalt. 

lnk. 2016 -OZ- 1'9 · . . n·i d .. k' · Vid detta tilha le upptogs en provgrop me gravmas ·m 1 det planerade 
Avd ............... ../. ........................ byggnadsområdets nordvästra del. Härvid konstaterades, att marken till 
Akt ...... ~JO.Lx .. JG ............ 1,7 m:s djup utgjordes av "block på block", huvudsakligen av sprängsten, 
Aktbil b med filler av mer eller mindre mullhaltig, siltig sand. Härunder och till 

.. · ........................................ 2, 7 m:s djup utgjordes marken av en svart mullhaltig, något siltig sand med 
inslag av växtdelar och i mindre grad av plast. En svag soplukt kunde 
kännas. Fyllnadslagret vilade på naturlig mark av sand som påträffades på 
2,7 m:s djup och till grävt djup ca 3,0 m. 

Enligt uppgift från nära granne (Varan 7:144) bestod marken där av fyllning 
av stora stenblock till ca 3,0 m:s djup. Fyllningen måste här urschaktas och 
ersättas med friktionsmaterial innan grundläggning kunde ske. 

Vår bedömning är, att grundläggning ej kan ske på befintliga fyllnadslager 
utan risk för sättningar. Då skriftlig dokumentation saknas på uppfyllnaden 
måste den också betraktas som okontrollerad och avvikelser från 
undersökningsresultatet kan förekomma inom den övriga delen av planerat 
byggnadsområde. 

Med ledning av undersökningsresultatet föreslår vi, att alla fyllnads lager 
urschaktas inom planerat byggnadsområde och till erforderlig nivå ersättes 
med friktionsmaterial enligt AnläggningsAMA 98, tab CE/1, materialtyp 2 
och tabell CE/4. Grundläggning kan därefter ske frostfritt med utbredda 
plattor på den nya uppfyllnaden enligt ovan. Tillåten medeltryckpåkänning 
kan i geoteknisk kategori 1 (GK1) beräknas enligt BFS 2011:10, EKS 8, 
kap 2.5 som för grundläggning på sand. 

Blentarp 2012-08-13 
GEOSYD AB 

Torsten Brodin 
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HELSINGBORGS 
TINGSRÄTT 

STÄMNING 
2016-02-24 

Aktbilaga 10 

Mål nr 
T 1017-16 Avdelning 1 
Anges vid kontakt med tingsrätten 

 ./.Båstad Kommun 
angående fordran 

Båstad Kommun 
269 80 Båstad 

Ni stäms till tingsrätten för att svara på vad käranden yrkar och i övrigt anför i bifogade 
ansökan, aktbilaga 1, 3-8 samt dagboksblad. 

Skriftligt svar till tingsrätten (svaromål) 
Ni ska skicka eller lämna in ett skriftligt svaromål till tingsrätten. 

Svaromålet ska ha kommit in till tingsrätten inom 14 dagar efter det att Ni fått del av 
dessa handlingar. Av svaromålet ska framgå om Ni medger eller bestrider yrkandet (dvs. 
om Ni går med på kärandens krav eller inte). Om Ni bestrider måste Ni förklara varför. 

Vittnen eller andra bevis 
Vill Ni åberopa vittne eller andra bevis ska Ni samtidigt ange detta. Om Ni åberopar 
vittnen ska deras namn och adress anges. Skriftliga bevis ska lämnas till tingsrätten i 
original eller kopia. Ni måste samtidigt berätta vad Ni vill styrka med varje bevis. 

Därför är det viktigt att svara 
Om Ni inte svarar inom den angivna tiden kan tredskodom meddelas mot Er. Det innebär 
att Ni förlorar målet. Tredskodom kan också meddelas om Ni bestrider men inte anger skäl 
som kan vara av betydelse vid prövning av saken. 

All e-post till tingsrätten i detta mål ska skickas till theavdl@dom.se 

Christian Bruhner 
Telefon 042-19 88 41 

Upplysningar, se bifogat blad. 
Bifogade informationsblad: Info till part utan ombud och Information om förenklad 
delgivning 

Dok.Id 626571 
Postadress 

Box 712 
251 07 Helsingborg 

Besöksadress 

Konsul Perssons 
plats 1 

Telefon 

042-19 97 00 

Telefax 

042-19 88 00 

E-post: helsingborgs.tingsratt@dom.se 
www.helsingborgstingsratt.domstol.se 

Expeditionstid 

måndag - fredag 
08:00-16:00 
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HELSINGBORGS 
TINGSRÄTT 

UPPLYSNINGAR 

Kärande och svarande 

T 1017-16 

Den som ansöker om stämning och framför krav av något slag, t.ex. på skadestånd, på 
betalning för en vara eller på att få vårdnaden om ett barn, kallas kärande. Den som kravet 
riktas mot kallas svarande. 

Tredskodom 
Tredskodom innebär att den som inte lämnar ett motiverat skriftligt svaromål som regel 
förlorar målet. Tredskodom kan komma att meddelas omedelbaii efter det att den tid som 
anges i föreläggandet har löpt ut och käranden, om det behövs, beretts tillfälle att slutföra 
sin talan. 

Återvinning 
Om tredskodom meddelas mot Er, har Ni möjlighet att begära att tingsrätten tar upp målet 
på nytt (ansökan om återvinning). En ansökan om återvinning ska vara skriftlig och 
ansökan måste komma in till tingsrätten inom en månad från tredskodomens datum. 
Närmare anvisningar om hur man ansöker om återvinning lämnas alltid i samband med att 
en tredskodom meddelas. Om Ni inte ansöker om återvinning, kan Ni inte få domen 
omprövad. 

Övrigt 
Observera att särskilda regler bl.a. om rättegångskostnader gäller när tvisten avser mindre 
värden än ett halvt basbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Så är fallet om målnumret 
ovan innehåller bokstäverna FT. 

För upplysningar i övrigt kan Ni kontakta tingsrätten. 
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GRÖNVALL & PARTNERS 
0 

ADVOKATBYRA KB 

Till 

lnk. 2016 -OZ- 1 9 HELSINGBORGS TINGSRÄTI 

lnk. 2016 -02- r9. 

Avd ................... ./ ...................... . 
-:ANSÖK*N-OMSTÄMNIN6--Akt~ .. l.0.t±.~J9.:(.~~- -

Aktbil ........•.•.....• J. ....................... . 

KÄRANDE: 

OMBUD: 

SVARANDE: 

 

 

Advokat Ingmar Grönvall 

Grönvall & Partners Advokatbyrå KB 

tfn 042-19 41 80, fax 042-21 19 75 

Båstads kommun, 212100-0944 

269 80 BÅSTAD 

1 

HELSINGBORGS 
TINGSRÄTI 
Avdelning 1 

INl<OM: 2016-02-19 
MÅLNR: T 1017-16 
AKTBIL: 1 

SAKEN: Avdrag på köpeskilling alternativt skadestånd p.g.a. vårdslöshet vid 

myndighetsutövning m.m. 

FORUM: 10 kap 1 § rättegångsbalken 

 anhåller härmed om stämning å Båstads kommun enligt följande. 

1. YRKANDE 

1.1  yrkar att tingsrätten måtte förplikta Båstads kummun att till 

henne utge 190 530 kr jämte ränta enligt 6 §räntelagen från delgivning av an

sökan om stämning till dess betalning sker. 
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1.2 Härjämte yrkas ersättning för rättegångskostnader med belopp som kommer att 

anges senare. 

2. SAKFRAMSTÄLLAN 

2.1 Genom köpekontrakt av den 13 januari 2010 förvärvade , av 

Båstads kommun obebyggda fastigheten Båstad Varan 7:138 för köpeskilling 

om 716 364 kr, bilaga 1. 

2.2 Kommunstyrelsen beslutade 2002 att påbörja detaljplanearbete för området 

Torekov 98:50 m.fl. i södra Torekov, Båstads kommun. Beslutet var i enlighet 

med samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan för Torekov. Mot bakgrund 

av den stora efterfrågan på bostäder i Torekov anges syftet med planen att 

möjliggöra bostadsutbyggnad i ortens södra del samtidigt som allmänna och 

enskilda intressen inom planområdet regleras. Planförslaget omfattar en ut

byggnad av 95 - 120 nya tomter avsedda för bostadsändamål. 

2.3 Planbeskrivning för Detaljplan Torekov 98:50 m.fl. blev antagen av 

Kommunstyrelsen den 9 januari 2008 och vann laga kraft den 7 februari 2008. 

Av planförslaget framgår bl.a. följande. Under rubrik Nerlagd deponi anges 

följande. "Den nerlagda deponin, som funnits i områdets nordöstra del ska grä

vas ut före exploatering. Område som behöver grävas ut kan vara större än som 

identifierats vid genomförd undersökning." 

2.4 Inför försäljning av fastighet utförde Båstads kommun markarbete för bebyg

gelse. Vid Båstads kommun försäljning av de kommunala tomterna saluförs 

dessa i informationsbroschyr som "Byggklara tomter hösten 2009 varav 23 st 

är kommunens", bilaga 2. I kommunal tidskrift är fastigheten omtalad i red

aktionell text, bilaga 3. 

2.5  har tillsammans med andra köpare av fastigheter inom detalj

planeområdet mot Båstads kommun framställt reklamation. Sammanträffande 
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har ägt rum med företrädare för Båstads kommun utan att någon uppgörelse 

träffats. 

2.6 Efter indikation på att markförhållanden i området var problematiska kontak

tade  GeoSyd AB för utförande av geologisk undersökning. 

Kontrollantrapport upprättades per den 13 augusti 2012, bilaga 4. Av kontroll

rapporterna framgår bl.a. att bedömningen är, efter att provgrop upptagits med 

grävmaskin, att grundläggning ej kan ske på befintliga fyllnadslager utan risk 

för sättningar. Den indikation som uppkom var konstaterande av olämpligt 

markförhållande vid grävning på grannfastighet. För grannfastigheten inträdde 

Båstads kommun och svarade för kostnader. 

2. 7 Mot bakgrund av vad som framkommit vid den geotekniska undersökningen 

har bostadsbyggnationen föregåtts av ej förväntade markarbeten omfattande 

utgrävning och anläggande av nytt grundmaterial. För detta arbete med grund

förstärkning har  anlitat Gustaf Persson Eftr AB. Kostnaden 

uppgick till 145 530 kr, bilaga 5. 

2.8 Konstaterandet av olämpliga markförhållanden innebar försening i planerad 

byggnation med senarelagd inflyttning, ändrat tidsschema för entreprenörer 

m.m. Kostnad och skada med bl a förlängda maskinhyror för  

uppgår i denna del till 30 000 kr. 

2.9 När  erhöll besked om markförhållanden befann sig  

 utomlands.  arbetar med bas från utlandet. 

Inledande arbete innebar omedelbar flygresa från Prag till Sverige med en 

veckas uttag för semester, allt till kostnad om 15 000 kr. 
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2.10 Sammanlagt omfattar ansökan om stämning ersättningsbelopp enligt vad som 

anges nedan. 

Gustaf Persson Eftr AB (2.7) 

- Försenad byggnation (2.8) 

- Kostnad flyg, semester m.m. (2.9) 

Summa 

145 530 kr 

30 000 kr 

15 000 kr 

190 530 kr 

2.11  har från Länsstyrelsen Skåne erhållit skrivelse av den 20 no

vember 2015 med innehåll om att fastighet Båstad Varan 7:138 finns regish·e

rad i Länsstyrelsens databas över områden som kan vara förorenade, bilaga 6. 

Förhållanden om tidigare sopstation borde varit inskrivet i köpekontraktet. 

3. GRUND FÖR TALAN 

3.1 I första hand gör  gällande att den av Båstads kommun förvär

vade fastigheten avviker från vad Båstads kommun får anses ha utfäst om att 

den obebyggda fastigheten Båstad Varan 7:138 var anlagd och förberedd för 

bostadsbyggnation. 

3.2 I andra hand gör  gällande att Båstads kommun är 

skadeståndsskyldig enligt 3 kap 1 § skadeståndslagen för uppkommen sak

skada som vållats genom fel och försummelse vid myndighetsutövning. Felet 

består av att försåld fastighet inte var avsedd för avsett ändamål med bostads

byggnation utan omfattande markarbete med utgrävning och utfyllnad av 

markmaterial. 

3.3 I tredje rummet gör  gällande att den förvärvade fastigheten 

avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet avseende förhål

landen omnämnda i punkten 3 .1. 
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Fakturadatum Kundnummer 

Faktura ... kopia 
i 20~-3~05.2~- · -. i-328 ----· 
aetalningsviflkor -- iJröfsf!l~lsränta . _ 
I_!~ d~!!! ne~Q ___ .' I 3 o/~r_m~n~ci 

HELSINGBORGS TINGSRÄTT 

Kundens Momsreg.nr lnk. 2016 -02- r 9 . 

Avd ................... 1..
1 

..... 
1 
.............. . 

Akt ............ !Q~: .. : ...... ~<~ .......... . 
Aktbil. .............. . .'.T.. ······················ 

Er referens 

 
 

Fakturanummer 

; §:21 ... . .. . -
Förfallodatum 

Ei:!J<.ty_(?.~C?"1!11~n_t?_r__ _ _ ___________ _ _ .. _____________________________ _ 

'"' FAKTURAN AVSER GRUNDFÖRSTÄRKNING PÅ FASTIGHETEN VARAN 7:138 I TOREKOV. 

,,.-., , 
Arlikel 

3 

00 
8 
1 
400 
00 
419 

Adress: 

P,e_l]_/ft!Jl.f11f}_g . __ _ _ ____ _ ______ 8ntal Enhet a pris 

GRÄVMASKIN HJULBUREN 20 TON 2,00 TIM 720,00 
RADEN OVAN AVSER GRÄVNING AV PROVGROPAR DEN 7/8 2012 
FRAKT AV BANDGRÄ VMASKIN 2,00 TIM 1 250,00 
GRÄVMASKIN BAND 22 TON 25,00 TIM 720,00 
ARBETSTID 27,00 TIM 380,00 
BÄRLAGER 0-45 439,70 TON 121,00 
FRAKT AV BLOCK OCH STEN 18,00 TIM 890,00 
TIPPAVGIFT BIL & SLÄP 15,00 ST 1 000,00 

Summa netto 

116 423,70 

Moms25% 

29105,93 

Telefax: 

öresavr. 

0,37 

Rabatt% Summa 
- -·-- -- ·-----·-

1 440,00 

2 500,00 
18 000,00 
10 260,00 
53 203,70 I 

16 020,00 
15 ooo;oo 

145 530,00 

Ängalagsvägen 502 
269 95 Båstad 

Telefon: 

070-3165455 

Mobiltelefon: 

070-3165455 

0431-360035 

Bankgiro 

240-8532 

E-post: 

gustafpersson@telia.com 

SWIFT 

F-skattenr 

SE556743833701 

Momsreg.nr, VAino 

SE5567 43833701 

HANDS ESS 
JBAN.no 

SE4060000000000479791988 

Anmärkningar ej gjorda senast 8 dagar efter fakturadatum godkännes ej 
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Postr/.l'ess 

MEDDELANDE 1 (3) 

länsstyrelserfiELSINGBORGS TINGSRÄTT 

Skåne lnk. 2016 -OZ- 19 . 
2015-D-20 Dnr !!77-30325- J S 

Avd ................. J ......................... .. 

Konmit Akt ....... :~r ... J. Qj .~l. :-::·. ~b .........  

Nicmla Ekli:Af@il. ............... et .....................  

l\1Hjötillsynscnheten 
.exp-miljo.skane@lansstyrtl:;en.se 
OJO- 224 16 07 

Kcntai:t vid frånvuro 

Joakim Andersen 
Milj6tillsynscnhctcn 
exp-miljo.skane@lamstyrelsen .lle 

010- 224 12 26 

l'vHchellt: Kadsson 
Miljötillsynscnhekn 

<:xp· rniljo. skatH{~lansst.yrelsen.se 
010- 224 15 62 

 

F9stigheten Varan 7:138 i Båstad komn1un finns 
rned i Länsstyrelsens databas 

Med det här brevet vill vi infom1er.a dig om att fastigheten Varan 7: 138 I Uihtad 
kommun lluns registrerad i Länsstyrcl~~n~databas över omraden som kan vara 
förorenade, Att din fastighet finns med i databasen beror på all det finns dlcr har 
funnits en deponi I soptipp på fostighetcn, Uppgifterna kommer blnnd lihttät från 
kom:munens avfallspfarwr. 

' 
l~ppgiftema i databasen är offentliga och används bland annat vid sarnhillsplanering 
och e:l>.-ploatering tlär det kan vara viktigt att ta hänsyn till om marken är förorenad. 

Vatiör arbetar Länsstyrelsen Skåne med detta? 
L.änsstyrdscrna i Sverige at)i;varar för att identiHent pfo.t<>cr sorn kan ha fOronmati; ctv 

rhiljöforliga Yerksamheter. Uppdraget kommer rrä.n Naturvår<ls\'Cl'keL I Skam"> har 
projt~ktct pågått sedan år l 999 och hittills har ÖYcr 6600 platser identifierats i Ui.nct. 

l Skåne finns det ca 550 deponier i databasen och de berör nästan 1 100 
fastighetsägare. Många av deponierna är gamla kommunala deponier där ingen 
tippningsv~rkllarrihet pågått de senaste artiondt~na. 

T11hrlon Tel~fo\ll ~'ro E•post \WHI 

/(:5 15 M;iirno 

;J.e<Ol:;lidr~ 

l'.1mgsgiltan B {ll{J-224}(l1)0 0]()-2241623 102"2847 skam:@!&ns>tyrel<.Rn.S!' 1w1WJansstyrt;liC>1t~t·/sl:.;mc 
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länsstyrelsen 
Skåne 

MEDDELANDE 

2015-11-20 

Varför informerar Länsstyrelsen Skåne om detta? 
Uppgifterna är viktiga för dig MJin fastighctsägart: om du till exempel !lka utföra 
.markarbeten på din fastighet efter~om du kn.n du behöva vidta ft1r.siktighctsåtgärder. 

Om du upptäckeF en förorening på din fastighet ifr du skyldig att meddela 

tillsynsmyndigheten (se tabell). 

Vid föt1'ii1jning av fa.;;,ughe:tcn är det '·iktigt att infom1c1".1 cleu nya fastighetsägaren 
om historiken pli platsen. 

Vilken verksamhet finns registrerad på din fastighet? 
I nedanstående tabdl fmrngår vilket ID-nummer och namn smn verksamheten pa din 

fastighet har i vår databas, Din och eventuellt andra fastigheter som berörs av 

Ytrksamhcterna finns under ruhtiken fastigheter. 

Av lalwllcn framgår vilka typer av branscher som Vt'rks'ilmhdcrn<l räknas till, 
til!syt1smyn<ligbet öch sta.tu5 för objektet i Uin.-;styrdscns Jatnbas. Stätus ändras först 

när nya uppgilkr inkommit till Lim;~tyrdsen !Hn Ullsynsmyndiglmtcn, 

Övergripande in!'om1.ation om branschen, verksamheten eller fastigheten kan 

förekomma i kommentars!altct. Har en inventering utförts framg5r liskkfoss och 

motivering. 

-~ 

ID-nummer 190595 

Namn fd ;wfallsdeponi i h. Varan 
Fastigheter Varun 7: 134, Varan 7~ 135, Varan 7: l 36, Varan 7:137, 

Varan 7: 138, Varan 7:139, Varan 7: 144, Varan 7: 145, 
Varan 7 :l 461 Varan 7: 147, V aran 7; 148, Varan 7: 67 

~===.....---==">=·~..:...=== 

Bransch _.Avfoll;deponier · icke farligt, farligt avfall 

- - _, -- - _,_ ···-- --
Tillsynsmyndighet Kommun 

Status för Åtgärd . a\'slutad - uppföljning genomförd 
obje~t.et - - -
Kommentar Deponin är efterbehandlad. 
Riskkla!is 
l\fotive1ing 

Vad behöver du göra nu? 
Du hd1<iver llilrL~vara på <lctu brev om du vill lätnna synpunkter eller kompictkra 
våra uppgifl~r som gäller fastigheten eller deponerings-/soptippsverksamhctcn. 
Uppgifkrna ska ha kommit till Läns~tyrdsen scJ1ast den 14 december 2015. 

2(3) 
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länsstyrelsen 
Skåne 

MEDDELAf'..JDE 

Information 0111 Länsstyrelsens arbete. med förorenade omraden finns på \•år hemsida 

ww,sJm::i~t;mds_en._,'Lebk?JJ!"Le-_bh, Vanliga frågor och svar om förorenade områden 
hiltar du i d<:n bifogade hro);chyn·n. 

Med vänliga halsninga.r 
Niccola Eklund 

l'vHljöhanclläggare 

Kopia till'. 

Akt 

Bila«a · f,• 
0 l "F 0 

· h ,... d 0 <l " nrosc iyi· ragor oc S\'ar om 1ororcna e mnra en . 
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HELSINGBORGS 
TINGSRÄTT 

Organisatorisk enhet: Avdelning 1 

lnkommandedatum: 2016-02- 19 

Av örande 

Datum 

Aktörer 

Avgörandetyp 

Dagbok 
Utskriftsdatum 

2016-02-24 

Utgång 

Målnummer: T 101 7-16 

Målgrupp : 10 

Måltyp: 99 

Sambandsmål: 

Plockgallras: 

Innehåll Överklaganden 

2 

 

Ombud: Advokat Grönvall lngmar 

Båstad Kommun , 212000-0944 

Kärande 

Svarande 

Saken 

fordran 

Händelser 

Nr Datum 

2016-02-19 

2 2016-02-19 

3 2016-02-19 

4 2016-02-19 

5 2016-02-23 

Aktbilaga 

1 

2 

3 - 8 

9 

Gallringsbara aktbilagor 

Händelsetext 

ANSÖKAN OM STÄMNING 

Fullmakt 

Bilagor 

Kvitto , på betald ansökningsavgift 2 800 kr, 

betalkort, 160219 /KLR/ ABe 

Bevakningsdatum Samband 

Tfn-samtal med lngmar Grönvall. Han preciserar 1· 

att kdn i första hand yrkar på skadestånd och i 

andra hand avdrag på köpeskillingen. 
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Information 

Du (eller ett bolag som du är ställföreträdare för) har kallats till ett sammanträde 
(muntlig förberedelse) i ett tvistemål. 

Vilka? 

Var? 

Vid sammanträdet kommer en domare, en protokollförare, du själv, 
din motpart och eventuella ombud att delta. 

Sammanträdet hålls i ett sammanträdesrum där de närvarande sitter 
runt ett större bord. 

Varför? Syftet med sammanträdet är att se till att rätten och parterna förstår 
vad tvisten rör. Vilket krav (yrkande) görs gällande? Vilka är skälen 
för kravet (grunderna för yrkandet)? Vilken inställning har motparten 
och vilka är skälen för denna? Vilka omständigheter är parterna 
överens om? Vilka bevis åberopar pat1erna? 

Förlikning Vid sammanträdet kommer tingsrätten också att diskutera möjligheten 
att parterna kommer överens utan att tingsrätten prövar tvisten 
(förlikning). En förlikning är alltid frivillig men innebär ofta fördelar 
för båda parter. 

Vad händer sedan? 

Om pai1erna kommer överens kan handläggningen avslutas. I annat fall 
avslutas sammanträdet med att tingsrätten i samråd med parterna gör en 
tidsplan för den fortsatta handläggningen. Var dätför förberedd på att 
en tid för huvudförhandling kommer att bokas. 

Tänk på Vid sammanträdet ska du kunna redogöra för din inställning och 
skälen för den. Du måste vara beredd på att ordföranden ställer frågor. 
Handlingar som du vill åberopa som skriftliga bevis ska ha getts in till 
tingsrätten före sammanträdet. Detsamma gäller uppgift om namn och 
adress till eventuella vittnen. 

Bevisning De vanligaste typerna av bevisning är 

Förhör då du själv berättar vad du vet om det som tvisten gäller, 
efter att ha avlagt en s.k. sanningsförsäkran. 
Vittnesförhör, efter det att vittnet avlagt en vittnesed. 
Skriftlig bevisning, exempelvis avtal/kontrakt, fakturor, kvitton, 
brev m.m. 

Observera följande: 

Det är du som ansvarar för att ta fram den bevisning du behöver. 
Tingsrätten tar inte fram bevisning. 
Den som talar osanning efter att ha avlagt sanningsförsäkran eller 
vittnesed begår ett allvarligt brott. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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Bilaga 

Information om förenklad delgivning 

Så här kan domstolen skicka brev med förenklad delgivning 

Här beskrivs hur domstolen använder s.k. förenklad delgivning för att skicka handlingar som 
du ska delges. Att delges något betyder att det räknas som att man har tagit emot det. Det har 
betydelse bl.a. när det gäller tider för att svara eller överklaga. 

Handlingar kan skickas till dig med förenklad delgivning så länge som målet pågår. Om målet 
överklagas kan förenklad delgivning användas även i högre instanser. 

Vid förenklad delgivning skickas två brev 

För att vara säker på att du får handlingen som du ska ta del av skickar domstolen två brev. 

1. Det första brevet innehåller det som du ska delges, t.ex.en kallelse till förhandling. 

2. Det andra brevet, som skickas nästa arbetsdag, är ett kontrollmeddelande som berättar 
att det första brevet har skickats. Obs! Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte 
brevet med själva handlingen, måste du kontakta domstolen snarast. 

Breven skickas till din senast kända adress. Det kan vara din e-postadress om du har lämnat 
den till domstolen. Om breven kommer i retur till domstolen skickas de till din folkbok
föringsadress, om den inte redan har använts. 

När är du delgiven? 

Du är delgiven två veckor efter att det första brevet skickades. Vilket datum som brevet 
skickades framgår av kontrollmeddelandets text. 

Exempel: 

Mars 

1 

Brevet med det som 
du ska delges skickas 
den 1 mars. 

Mars 

2 

Kontrollmeddelandet 
skickas nästa arbets
dag, den 2 mars. 

Tänk på detta så länge målet pågår 

Mars 

••• 15 

Du är delgiven den 15 mars. 
Tider, t.ex. för att svara på nå
got, räknas från denna dag. 

);>- Du måste meddela domstolen om du byter adress (post- eller e-postadress). 

);>- Kontrollera din post åtminstone en gång varannan vecka, för att vara säker på att inte 
missa något viktigt (som t.ex. en tid för att svara eller överklaga). Meddela domstolen 
i förväg om du inte kan göra det, t.ex. på grund av en semesterresa. 

Den här gången får du bara detta brev 

Detta är endast ett informationsbrev. Det är bara när domstolen skickar någonting som du 
ska delges genom förenklad delgivning som du kommer att få två brev. 

www.domstol.se 
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ITTJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Datum 

2016-03-14 

Handläggare 
Carl-Magnus Billström 
Tel. 0431- 770 29 
E-post: carl-magnus.billstrom@bastad.se 
Vårtdnr 
KS 000780/2014-200 

Svaromål 

Helsingborgs tingsrätt 
Box 712 
251 07 HELSINGBORG 

1 (6) 

 ./. Båstads kommun, ang. fordran, mål nr. T 1017-16, 
avdelning 1 

Med hänvisning till ovanstående mål och med stöd av tidigare ingiven behörighetshandling 
får jag för Båstads kommuns (nedan "Kommunen") räkning avge följande svaromål. 

1. Inställning 

1.1 Kommunen bestrider käromålet i sin helhet. 

1.2 Det yrkade kapitalbeloppet om 190 530 kronor bestrids. Ränteyrkandet vitsordas 
dock såsom skäligt i och för sig. 

1.3 Kommunen yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare 
kommer att anges. 

2. Omständigheter i sak 

2.1 Kommunen kan i allt väsentligt vitsorda den bakgrundsbeskrivning som käranden 
ger i punkterna 2.1-2.2 i stämningsansökan. I övrigt anför och åberopar Kommunen 
för egen del följande. 

2.2 I samband med exploateringen av det aktuella villaområdet i Torekov, där 
fastigheten Båstad Varan 7:138 ingår, genomförde Kommunen en 
entreprenadupphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Syftet med 
upphandlingen var att bereda marken för bostadsbebyggelse. Entreprenaden 
omfattade bl.a. utbyggnad av vatten och avlopp, allmän platsmark, mark- och 
schaktarbeten samt sanering av en deponi. För den del av området där deponin hade 
legat, schaktades förorenade massor bort och provtagning skedde kontinuerligt i 
schaktbotten samt schaktväggar till dess att godkända markprover uppnåddes. Vid 
schaktarbetena grävdes även ett område runt det före detta deponiområdet ut. Av 

Båstads kommun 

l<ommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro : 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastids.kommt1n@ba!J;ad.st; 
wW\v._bas l~rl.2~ 
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det av käranden bifogade utdraget ur kommunal tidskrift, bilaga 3 till 
stämningsansökan, framgår att Kommunen uttryckligen informerade presumtiva 
fastighetsköpare om förekomsten av en mindre, före detta, deponi i det planerade 
villområdet. Kärandens påstående i anslutning till punkten 2.6 i stämningsansökan, 
att Kommunen ersatte ägaren till grannfastigheten för vissa kostnader, vitsordas. 
Anledningen till detta var att det på den aktuella fastigheten, som delvis låg utanför 
det före detta deponiområdet, påträffades en skrotad cykel samt en mindre mängd 
gummirester. Kommunen åtog sig därför att på egen bekostnad gräva bort och 
schakta bort deponiresterna. 

2.3 Den upphandlade entreprenörens arbete reglerades av kontrakt som är daterat den 
31 oktober 2008, med tillhörande handlingar såsom förfrågningsunderlag. I detta 
underlag fanns det anvisningar för bl.a. uppfyllnaden, och för saneringen av deponin 
upprättades en saneringsrapport, bilaga 1. Efter de utförda schaktarbetena fylldes 
marken i exploateringsområdet upp med schakt- och sprängstensmassor från 
området, allt i enlighet med de krav och anvisningar som följde av AMA 98 CE/4, 
d.v.s. det referensverk med texter som beskriver krav på material, utförande och 
färdigt resultat för aktuella entreprenadarbeten. Entreprenören genomförde 
kontinuerliga packnings- och egenkontroller under arbetets gång, bilaga 2. 
Kommunen gjorde dessutom som beställare kontinuerliga platsbesök, dels i egen 
regi och dels genom sin anlitade kontrollant, teknikkonsultföretaget WSP Sverige 
AB. Vid dessa platsbesök gjordes inga iakttagelser som tydde på att arbetena inte 
utfördes i enlighet med de krav som var tillämpliga på entreprenaden, bilaga 3. 

2.4 Kommunens miljöavdelning godkände i beslut av den 14 augusti 2009, bilaga 4. den 
genomförda saneringen av deponin och gjorde således bedömningen att det aktuella 
området kunde användas för bostadsändamål utan risk för olägenheter för 
människors hälsa och miljön. Beslutet avsåg ursprungsfastigheten Båstad Varan 
7:67 som senare avstyckades till ett flertal tomter, varav kärandens tomt är en av 
dessa. 

2.5 Den upphandlade entreprenaden godkändes i sin helhet vid slutbesiktning den 1 
september 2009, bilaga 5, med åtföljande efterbesiktning den 5 oktober 2009, bilaga 
.6.. Därefter påbörjade Kommunen försäljningen av de kommunala tomterna i 
området. Kärandens påstående att begreppet "byggklara tomter" har den 
innebörden, att några förberedande schaktnings- och fyllnadsarbeten inför 
grundläggning inte är erforderliga, bestrids av Kommunen. Det ankommer på varje 
byggherre att genomföra de markarbeten som är nödvändiga för varje enskilt 
byggobjekt. Syftet med den aktuella informationen var istället från Kommunens sida 
att i ett tidigt skede göra klart för presumtiva köpare att de legala förutsättningarna, 
med bl.a. en antagen lagakraftvunnen detaljplan med byggrätter samt 
förutsättningar för framdragning av vatten och avlopp, var för handen. 

2.6 Under hösten 2009 skickade Kommunen ut ett tomterbjudande, bilaga 7, till 
käranden. I skrivelsen, som är daterad den 15 oktober 2009, informerade 
Kommunen klart och tydligt om följande beträffande de geotekniska förhållandena 
avseende de kommunala tomterna: "För kännedom kan sten, block och berg 

441

441



3 (6) 

förekomma inom tomterna i området}}. Käranden besvarade skrivelsen den 11 
november 2009 och meddelade att hon var intresserad av en av tomterna. Det har 
alltså, eller borde ha, under alla förhållanden vid tidpunkten för kärandens 
erhållande av tomterbjudandet stått klart för henne att schakt- och fyllnadsarbeten 
för den egenvalda byggnationen var nödvändiga. Det måste alltså åtminstone vid 
denna tidpunkt ha stått klart för käranden att begreppet JJbyggklara tomter" inte 
skulle ha den innebörden som käranden nu påstår. 

2.7 Av det ovan anförda följer således att varken något fel eller någon försummelse eller 
vårdslöshet kan läggas Kommunen till last på sätt käranden gör gällande; dessutom 
har det inte i något avseende varit fråga om myndighetsutövning från Kommunens 
sida, vilket krävs för tillämpning av den av käranden åberopade bestämmelsen i 3 
kap 2 § skadeståndslagen. Inte heller kan Kommunen, med hänvisning till 
ovanstående, anses ha gjort någon utfästelse om att den obebyggda fastigheten 
Båstad Varan 7:138 var anlagd och förberedd för bostadsbyggnation på sätt som 
käranden gör gällande; tvärtom har Kommunen, som redogjorts för ovan, i 
tomterbjudandet och i nära anslutning till köpekontraktets ingående, klart och 
tydligt informerat käranden om de geotekniska förhållandena. Slutligen bestrider 
Kommunen, på ovan åberopade skäl, att den av käranden förvärvade fastigheten 
avviker från vad denne med fog kunnat förutsätta vid köpet. 

2.8 Det vitsordas att sammanträffande har ägt rum mellan företrädare för Kommunen, 
både politiker och tjänstemän, och ett antal fastighetsköpare inom samma område 
som kärandens fastighet är belägen. Kommunen erhöll så sent som den 20 maj 2014 
en skrivelse som är daterad den 19 maj 2014, bilaga 8, från bland andra käranden, 
med meddelande till Kommunen att reklamation enligt 4 kap 19 a § jordabalken 
görs gällande. Käranden redovisar i stämningsansökan att hon under 2012 lät utföra 
en geologisk undersökning av fastigheten och att en kontrollantrapport upprättades 
som är daterad den 13 augusti 2012 med innehåll och slutsatser som har redogjorts 
för av käranden. Kommunen konstaterar härvidlag att det således förflöt mer än ett 
år och nio månader från det att käranden fick kännedom om påstådda 
markförhållanden på fastigheten till dess att hon reklamerade påstådda fel till 
Kommunen. Kommunen gör därför gällande att käranden inte har reklamerat inom 
skälig tid i enlighet med 4 kap 19 a §jordabalken. 

2.9 Med anledning av den undersökning av fastigheten som käranden lät utföra enligt 
ovan, uppdrog Kommunen åt Peab Anläggning AB, att göra en bedömning avseende 
grundläggningen för bebyggelse på fastigheten. Av rapporten, bilaga 9. framgår 
under rubriken }}Slutsats}} att markförhållandena på fastigheten uppfyllde kraven 
enligt AMA 98 och var därmed godkända för grundläggning av bostadshus. I syfte att 
få ett förtydligande och en kontroll av Peabs rapport och dess slutsatser, uppdrog 
Kommunen åt Ramböll Sverige AB, avdelningen för Geo och Miljö i Malmö, att göra 
en bedömning avseende grundläggningen för bebyggelse på fastigheten. Av 
utlåtandet, bilaga 10, framgår bl.a. att grundläggning av enfamiljshus normalt kan 
ske på befintlig fyllning och att viss urgrävning av uppstickande block eller större 
sten kan erfordras. 
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2.10 När det slutligen gäller kärandens påstående i punkten 2.11 i stämningsansökan att 
förhållanden om deponin borde varit inskriven i köpekontraktet, bestrider 
Kommunen detta. Såsom har redogjorts för ovan har den tidigare deponin sanerats 
och saneringsrapporter upprättats; käranden har också varit medveten om 
förekomsten av den före detta deponin i området. Kommunen har dessutom, även i 
ett tidigt skede, informerat presumtiva tomtköpare om deponin. Käranden har inte 
heller vid något tillfälle eller hänseende påvisat eller gjort gällande att markens 
tidigare användning som deponi negativt påverkat kärandens byggnation. 

3. Grunder för bestridandet 

3.1 Kommunen bestrider skadeståndsyrkandet som, såsom kärandens talan får förstås, 
hänför sig till 4 kap 19 §, första stycket, andra meningen jordabalken, på den 
grunden att fastigheten vid köpet inte har avvikit från vad Kommunen får anses ha 
utfäst. Kommunen gör alternativt gällande att reklamation inte skett inom skälig tid 
enligt 4 kap 19 a §jordabalken. 

3.2 Kommunen bestrider skadeståndsyrkandet som, såsom kärandens talan får förstås, 
hänför sig till 3 kap 2 § skadeståndslagen, i första hand på den grunden att 
Kommunens agerande inte i något avseende innefattat myndighetsutövning, i andra 
hand på den grunden att något fel eller någon försummelse inte kan läggas 
Kommunen till last. 

3.3 Kommunen bestrider yrkandet avseende avdrag på köpeskillingen på den grunden 
att fastigheten inte i något hänseende har avvikit från vad käranden med fog kunnat 
förutsätta vid köpet. Kommunen gör alternativt gällande att reklamation inte skett 
inom skälig tid enligt 4 kap 19 a §jordabalken. 

4. Bevisning 

4.1 Som skriftlig bevisning åberopas följande handlingar. 

1) Skrivelse från Båstads kommun med tomterbjudande, bilaga 7. Handlingen 
åberopas till styrkande av att käranden blivit informerad om att sten, block och 
berg kan förekomma inom fastigheten och att därmed, Kommunen dels inte har 
gjort någon utfästelse om fastighetens skick på sätt käranden påstår, dels inte 
vållat någon skada genom fel eller försummelse på sätt käranden påstår, och dels 
att fastigheten inte avviker från vad käranden med fog kunnat förutsätta vid 
köpet avseende av käranden påtalade förhållanden. 

2) Skrivelse från käranden med meddelande om reklamation, bilaga 8. Handlingen 
åberopas till styrkande av att reklamation skett först den 20 maj 2014, och att 
reklamation därmed inte skett inom skälig tid. 

3) Markteknisk undersökningsrapport från Peab AB, bilaga 9. Rapporten åberopas 
till styrkande av att grundläggning av enfamiljshus på kärandens fastighet har 
kunnat ske på befintliga fyllnadslager. 
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4) Utlåtande från Ramböll Sverige AB, bilaga 10. Utlåtandet åberopas till styrkande 
av att grundläggning av enfamiljshus på kärandens fastighet har kunnat ske på 
befintliga fyllnadslager. 

4.2 Som muntlig bevisning åberopas följande. 

1) Vittnesförhör med projektingenjören Fredrik Jönsson, Båstads kommun, 269 80 
Båstad. Fredrik Jönsson ska höras om det händelseförlopp som har föregått 
fastighetsköpet samt omständigheterna i samband med detta. Med förhöret ska 
styrkas, dels att Kommunen inte har gjort någon utfästelse om fastighetens skick 
på sätt käranden påstår, dels inte vållat någon skada genom fel eller försummelse 
på sätt käranden påstår, och dels att fastigheten inte avviker från vad käranden 
med fog kunnat förutsätta vid köpet avseende av käranden påtalade 
förhållanden. 

2) Vittnesförhör med geoteknikern Jim Bengtsson, Peab Anläggning AB, Region Syd, 
Kamaxelgatan 10, 212 41 Malmö. Jim Bengtsson ska höras om vad som framkom 
vid den geotekniska undersökningen. Med förhöret ska styrkas att grundläggning 
av enfamiljshus på kärandens fastighet har kunnat ske på befintliga fyllnadslager. 

4.3 Bevisuppgiften är preliminär. Kommunen förbehåller sig rätten att justera eller 
åberopa kompletterande bevisning om kärandens talan eller omständigheterna i 
övrigt föranleder detta. 

5. Målets handläggning 

Kommunen hemställer att tingsrätten förelägger käranden att precisera bevistemat 
avseende partsförhöret på så sätt att käranden ska redogöra för vad som påstås vara 
uttalat om markförhållandena och vad som förväntades avseende kostnader. Detta i 
syfte att möjliggöra för Kommunen att bemöta dessa påståenden samt föra eventuell 
matbevisning om detta. 

Båstad den 14 mars 2016 

G~,~~~ 
Carl-Magnus Billström 
Kommunjurist 

Bilagor 

1. Saneringsrapport 
2. Protokoll avseende packnings- och egenkontroller 
3. PM upprättat av WSP Sverige AB 
4. Beslut av Båstads kommuns miljöavdelning 
5. Protokoll från slutbesiktning 
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6. Protokoll från efterbesiktning 
7. Tomterbjudande 
8. Skrivelse med meddelande om reklamation 
9. Markteknisk undersökningsrapport från Peab Anläggning AB 
10. Utlåtande från Ramböll Sverige AB 
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445

445



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-30 1 av 1

 

 

KS § 68  Dnr KS 000398/2016 - 800 

Nytt ärende - Miljötaxa 2017 
 
Beskrivning av ärendet Vid myndighetsnämndens extra sammanträde 2016-02-26 beslutade nämnden 

att göra en framställan till kommunstyrelsen att man med det snaraste önskar 
en total översyn av miljötaxan.  

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från extra sammanträde med myndighetsnämnden 2016-02- 

26, § 29.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att göra en total översyn av 
miljötaxan och särskilt beakta tillsynsfrekvensen avseende små verksamheter 
och redovisa konsekvenser av förslaget. 
 
2. Översynen skall vara klar till den 1 juni 2016 så att taxan kan beslutas av 
kommunfullmäktige i juni 2016.  
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Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Jäv 

Yrkanden 

2016-02-26 5 (9) 

MN § 29 dnr: MN 000024/2016-905 

Miljö- och hälsoskyddstaxan 

Myndighctsnämnden beslutar: 

1. Härmed upphävs nämndens beslut från den 11 februari 2016, § 25. 

2. Nämnden gör en framställan till kommunstyrelsen att nämnden med det 
snaraste önskar en total översyn av miljötaxan. 

Det som enligt nämndens uppfattning särskilt bör beaktas är den kraftigt ökade 
tillsynsfrekvensen avseende hälsoskydd och speciellt av de små verksam
heterna som skedde i samband med beslutet av ny taxa 2013. Under miljö
avdelningens utredning av ärendet förutsattes en nära dialog med nämnden 
utifrån tillsynsbehov och möjligheter till undantag. Nämndens uppfattning 
är att översynen ska vara klar i god tid innan kommunfullmäktige fastställer 
taxor för 2017. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att årligen redovisa till nämnden vilka 
taxesänkningar som genomförts. 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

James Johnson (BP) anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av ärendet. 
Haakon Böcker (BP) går istället in som tjänstgörande ersättare och Göran 
l<lang {S) går in som ordförande. 

Göran l<lang (S): 1. Härmed upphävs nämndens beslut från den 11 februari 
2016, § 25. 2. Nämnden gör en framställan till kommunstyrelsen att nämnden 
med det snaraste önskar en total översyn av miljötaxan. Det som enligt nämn
dens uppfattning särskilt bör beaktas är den kraftigt ökade tillsynsfrekvensen 
avseende hälsoskydd och speciellt av de små verksamheterna som skedde i 
samband med beslutet av ny taxa 2013. Under miljöavdelningens utredning av 
ärendet förutsattes en nära dialog med nämnden utifrån tillsynsbehov och möj
ligheter till undantag. Nämndens uppfattning är att översynen ska vara klar i 
god tid innan kommunfullmäktige fastställer taxor för 2017. 3. Förvaltningen 
får i uppdrag att årligen redovisa till nämnden vilka taxesänkningar som 
genomförts. 

Ingrid Nygren (L): Avslag till punkt 2 i Göran Klangs yrkande, bifall till punkt 3. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner alt nämnden 
bifallit Göra n Klangs yrkande. 

Beslutet expedieras till Båstads kommun/Sarnhällsskydd. 
Kommunstyrelsen. 

lustcrandes siJwaturer 
Utskott/ presidium KS/nämnd / Kl' Utclragsbcstyrkande 

t::, I·, ~ 

447

447



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-30 1 av 1

 

 

KS § 69  Dnr KS 000417/2016 - 200 

Begäran från Båstadhem AB om godkännande för bildande av 
dotterbolag 

 
Beskrivning av ärendet Båstadhem har den 18 mars 2016, i enlighet med ägardirektivet, inkommit med 

en begäran om att få kommunfullmäktiges godkännande att bilda ett 
dotterbolag till Båstadhem AB med avsikt att avyttra fastigheten Eskilstorp 6:3 
(Båstads gamla station). 

 
 Försäljningen av fastigheten sker i samråd med ägaren Båstads kommun 

genom upphandlade mäklaren Stigbertils. Fastighetsförsäljningen genomförs 
som en bolagsförsäljning, det vill säga det bolag som nu ansöks om att få bilda 
kommer att säljas med tillhörande fastighet – Eskilstorp 6:3.  

 
Underlag till beslutet Inkommen begäran från Båstadhem, daterad 2016-03-18.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige beslutar: 
 
 1. Båstadhems begäran om att få bilda ett dotterbolag godkänns.  
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SABO 

.('sASTADHEM 

Till 
Kommunfullmäktige i 
Båstad kommun 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunst~ re l se n 

20 16 -03- 1 8 
D~~>. .. ~~~~.\.~~ 
.~h~ ...... <ia::: ... . ~~~ ....... 

Begäran från Båstadhem AB om godkännande bildande av dotterbolag. 

Båstadhem AB har beslutat försälja fastigheten Eskilstorp 6:3 - Båstads gamla station. 

Båstadhem AB begär härmed (i enlighet med ägardirektivet) att få Kommunfullmäktiges 
godkännande att bilda ett dotterbolag till Båstadhem AB. 

Försäljningen av fastigheten sker i samråd med ägaren Båstad kommun genom upphandlade 
mäklaren Stigbertils. Fastighetsförsäljningen genomförs som en bolagsförsäljning det vill 
säga det bolag som nu ansöks om att få bilda kommer att säljas med tillhörande fastighet -
Eskilstorp 6:3 . 

Båstad 18 mars 2016 

~M 
Robert Falk 
VD, Båstadhem 

BÅSTADHEM AB 
Org.nr. 556527-7059 

Fridhemsv. 7 A Box 1116 Telefon 
Båstad 269 22 Båstad 0431 750 30 

Fax 
0431 756 72 

Postgiro 
41 94 03 - 1 

Bankgiro 
650 - 8428 
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KS § 73  Dnr KS 000078/2016 - 700 

Granskning av styrning inom vård och omsorg 
 
Beskrivning av ärendet Kommunrevisionen har begärt att kommunstyrelsen lämnar svar på varför 

man lät ett ärende utgå vid sitt sammanträde 2015-06-10. Ett ärende som 
väcktes på kommunstyrelsens sammanträde efter att vård- och 
omsorgsnämnden fattat ett olagligt beslut två dagar innan. Sedan dess arbetar 
kommunstyrelsen med att ta fram rutin för sin tillsynsplikt och säkerställer att 
det finns ett fullgott beslutsunderlag.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2016-03-23. 
  Svar från vård- och omsorgsnämnden 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
  
 1. Kommunstyrelsen beslutar översända denna tjänsteskrivelse till 

kommunrevisionen såsom svar på rapporten.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160323\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
 

Datum: 2016-03-23 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000078/2016 – 700 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunrevisionen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Svar från vård- och omsorgsnämnden  
 

Samråd har skett med: 
 
 

 
Svar på granskning av styrning inom vård och omsorg 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har begärt att kommunstyrelsen lämnar svar på varför man lät ett ärende 
utgå vid sitt sammanträde 2015-06-10. Ett ärende som väcktes på kommunstyrelsens sam-
manträde efter att vård- och omsorgsnämnden fattat ett olagligt beslut två dagar innan. Sedan 
dess arbetar kommunstyrelsen med att ta fram rutin för sin tillsynsplikt och säkerställer att 
det finns ett fullgott beslutsunderlag.  
 

Bakgrund 
Kommunrevisionen har granskat ett beslut om personalbemanning inom vård och omsorg – ett 
beslut som stred mot gällande lagstiftning. Revisionen uppmärksammade att kommunstyrel-
sen haft ärendet uppe på dagordningen 2015-06-10, men valt att låta det utgå. Revisionen öns-
kar ett yttrande från kommunstyrelsen om varför man lät ärendet utgå.  
 
Vid kommunstyrelsesammanträdet 2015-06-10 lyfts personalbemanning inom vård och om-
sorg som ett extraärende (29c). Ärendet dokumenteras som diskussion i protokollet, men nå-
gon djupare inblick i vad som diskuterades framgår ej av protokollen eller anteckningar. 
Kommunstyrelsen fattar beslut att ”ärendet utgår från dagens möte”. 
 
Aktuellt 
Kommunstyrelsen har genom kommunallagen 6 kap 1§ uppsiktsplikt (tillsyn) över övriga 
nämnder. Det innebär att kommunstyrelsen har möjlighet att lämna råd och anvisningar till 
nämnderna, men har i övrigt inga vidare befogenheter. Vid det aktuella tillfället lämnar inte 
styrelsen några råd eller anvisningar utan låter ärendet utgå för dagen. 
 
Granskningsrapporten lyfter fram vikten av att ärenden ska vara beredda, och att det ska fin-
nas ett fullgott beslutsunderlag. För att fatta kloka, rättssäkra, beslut krävs således välgrun-
dade underlag och att man som ledamot har möjlighet att ta del av underlaget i god tid. Nor-
malfallet är en veckas inläsetid. I den kontexten är det viktigt att förstå de snäva tidsramarna: 
 
2015-06-08: Vård- och omsorgsnämnden fattar beslutet med handlingar på bordet (16:00) 
2015-06-09: Beslutet justeras klockan 15:00. 
2015-06-10: Kommunstyrelsen sammanträder 10:00-18:00 och får handlingar på bordet. 
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Baserat på det knapphända beslutsunderlag som finns tillgängligt för styrelsen, och det korta 
tidsspannet är det inte särskilt anmärkningsvärt att ärendet utgår. Ärenden ska vara väl förbe-
redda för att man, i enlighet med granskningsrapportens intention, ska fatta kloka beslut. 
 
Kommunstyrelsen kunde lämnat upplysningar vid sammanträdet i juni, men nyväckta ärenden 
måste få lov att utgå från ett möte så att inte förhastade beslut fattas. I det enskilda fallet lät 
man ärendet ”utgå för dagen”, vilket innebär att intentionen kan ha varit att väcka det vid ett 
framtida sammanträde. 
 
Arbete pågår nu med att ta fram rutin för kommunstyrelsens tillsynsplikt, så att det klart fram-
går på vilket vis styrelsen kan, och bör, agera i liknande situationer. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar översända denna tjänsteskrivelse till kommunrevisionen 
såsom svar på rapporten.  
 
 
 
Båstad 2016-03-23 
 
 
Olof Nilsson  
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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~ KOMMUN 

Datum: 2016-03-01 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: KS 000078/2016-700 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgsnämnden 
Stab vård och omsorg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Åtgärder med anledning av granskningsrapporten 

Samråd har skett med: 
Kommunkansliet, kommunchef 

Granskning av styrning inom vård och omsorg 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Ernst & Young AB har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun grans
kat beredningen av ärenden, beslutsfattande och ansvarsfördelning inom vård- och omsorgs
nämndens område. Granskningen grundar sig på intervjuer med politiker och tjänstemän samt 
dokumentstudier. Granskningens övergripande syfte var att bedöma om vård- och omsorgs
nämnden följde lagstiftningens krav på beslutsfattande och om kedjan från beredning via be
slut till verkställande är effektiv. 

Förvaltningen har lämnat förslag på åtgärder som kommer att genomföras. 

Bakgrund 
Bakgrunden till granskningen är bland annat att det funnits oklarheter mellan nämnd och 
verksamhet. Granskningen innefattar på ett övergripande plan huruvida nämnden upprätthål
ler given struktur inom den egna organisationen, vad avser en god effektivitet och ett rättssä
kert förfarande. 

Aktuellt 
Föreligger förslag (se bilaga) från förvaltningen med åtgärder som baserats på rekommendat
ioner från granskningsrapporten. 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna redovisningen av åtgärder och skicka vidare till kommunrevisionen. 

Båstad 2016-03-01 

Ingrid Pettersson 
Sas, socialt ansvarig socionom 

Margaretha Hammarberg 
Tf Vård och omsorgschef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 

Åtgärder efter granskningsrapport av Ernst & Young 

1 (2) 

Nedan följer rekommendationerna från Ernst & Young samt förvaltningens förslag på åtgärder för 
vård- och omsorgsnämnden. 

1. Vård- och omsorgsnämnden säkerställer att roll- och ansvarsfördelningen inom verk
samhetsområdet följer gällande regelverk. 

a. Åtgärd: Utifrån granskningsresultatet kommer Vård och omsorgsnämnden säker
ställa att roll- och ansvarsfördelningen inom verksamhetsområdet följer gällande 
regelverk. Rutin för ärendeinlämning finns och bifogas tillsammans med förvalt
ningens instruktion för tjänsteskrivelser. 

b. Åtgärd: Vård och omsorg har, tillsammans med kommunkansliet, tagit fram ett ut
bildningsprogram för nämnden under våren 2016. Utbildningen gäller dels lag
stiftning inom nämndens område (SOL, HSL och LSS), men även sammanträdes
teknil (propositioner, yrkande med mera). Sistnämnda tar även upp nämndsleda
möternas ansvarsområde. 

2. Vård- och omsorgsnämnden stärker beredningen av ärenden genom att begära skriftliga 
underlag för uppföljning och att klargöra rutiner för verksamhetens tjänsteskrivelser. 
Nämnden bör också säkerställa att det av protokollen framgår vem som lagt fram förslag 
och vad som har beslutats av nämnden. 

a. Åtgärd: Se la angående rutiner för underlag och tjänsteskrivelser. 

b. Åtgärd: Utbildning i rollen som justeringsperson kommer att ingå vid utbildnings
tillfällena för nämnden. 

Nämnden har föreslaget att det ska vara fasta justeringspersonerna i nämnden. 
Genom fasta justeringspersoner förstärks justeringsmomentet. Genom beslut §28, 
2016-03-14, har nämnden valt att inte välja fasta justeringspersoner. 

c. Åtgärd: Sedan tidigare råder regel om att yrkanden bör vara skriftliga om det be
hövs för att undvika missförstånd i efterhand. Yrkanden ska vara skriftliga vid 
samtliga tillfällen för att undvika missförstånd. Vid framtida revidering av nämn
dens reglemente ska krav på skriftliga yrkanden tillföras. 

3. Vård- och omsorgsnämnden antar ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
och tar ett samlat grepp om kvalitetsfrågorna, inklusive utbildning i regelverket inom 
nämndens ansvarsområde, både vad gäller kommunalrätt och socialrätt. 

a. Åtgärd: Det finns idag inom förvaltningen ett ledningssystem för systematiskt kva
litetsarbete i pappersform att förhålla sig till. Förvaltningen har valt ut ett digitalt 
system för ledningssystem, i dagsläget finns inga pengar avsatta för detta men 
kommer att tas med i budgetarbetet för 2017. 

b.Åtgärd: Se punkt lb för utbildning gällande ansvarsområde inom kommunalrätt 
och socialrätt. 
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4. Vård- och omsorgsnämnden utvecklar arbetet med långsiktig planering och risk- och 
konsekvensanalyser. 

a. Åtgärd: Vård- och omsorgsnämnden kommer att arbeta med långsiktig planering 
och göra risk- och konsekvensanalyser 

b. Åtgärder: Genom att arbetet med Båstads kommuns styrmodell (se bilaga) får ge
nomslag i verksamheten kommer styrningen att stärkas inom vård och omsorg. 
När Båstads kommuns nya vision fastställs av kommunfullmäktige finns en sam
manhängande kedja från vision via omvärlds bevakning till målen, nämndsplanerna 
och förvaltningens verksamhets- och individplaner. Detta förutsätter en strikt följ
samhet från både politik och verksamhet i fråga om styrning. 

Modellen tydliggör vilka insatser som ska prioriteras utifrån uppdragsgivarnas 
ambition och mål. Det blir härigenom färre möjligheter att agera ad hoc vilket stär
ker möjligheterna till professionalisering, uppföljning och styrning. Genom en tyd
lig vision, omvärlds bevakning och prioritering av insatser för verksamhetsområdet 
och koncernen Båstads kommun, kan planering och uppföljning tydliggöras. Detta 
leder till att insatser enklare kan prioriteras till det som ger effekt i förhållande till 
uppställda mål samt att ansvaret för beställning och utförande tydliggörs. Detta 
genomförs i verksamhetsplanerna för vård och omsorg 2016 och utvecklas i 2017 
års budget- och uppföljningsarbete. 

Båstad den 4 mars 2016 

Ingrid Pettersson, Sas 
Vård och omsorg 

Olof Nilsson, nämndsekreterare 
Kommunkansliet 
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KS § 74  Dnr KS 000837/2014 - 906 

Årsredovisning 2015 
 
Beskrivning av ärendet Båstads kommuns resultat för 2015 uppgick till 6,7 mkr, vilket är en negativ 

avvikelse i förhållande till budget med -7 mkr. Resultatet för 2014 var 10,5 mkr. 
Balanskravsresultatet, efter justeringar för ev. reavinster uppgår 2015 till 5,8 
mkr.  

 
 Årets nettoinvesteringar uppgick till 115 mkr, jämfört med 95 mkr året innan, 

varav ca 30 mkr avsåg VA-investeringar. Nya lån om 30 mkr togs under året 
och kommunen amorterade drygt 11 mkr på gamla lån. De likvida medlen 
ökade med 2 mkr till drygt 20 mkr. 

 
 Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 beslut om att finansiera framtida 

ökade pensionsutbetalningar genom att tillskapa medel i den egna 
balansräkningen öronmärkta till ändamålet. Ett av kommunens finansiella mål 
var då ett överskott som värdesäkrar det egna kapitalet. Som kriterie för när 
del av överskott skulle öronmärkas för framtida pensionsutbetalningar blev 
därför att den del som överskred värdesäkringen av det egna kapitalet skulle 
öronmärkas till framtida pensionsutbetalningar. (Det finansiella målet har dock 
därefter ändrats till att resultatet ska uppgå till 2 % av skatter och generella 
bidrag.) Då inflationen under 2015 uppgick till ca 0 procent innebär det att den 
maximala öronmärkningen till framtida pensionsutbetalningar är densamma 
som årets resultat efter balanskravsjusteringar, dvs 5,8 mkr. 

 
 VA-verksamheten redovisar ett positivt resultat om +4,4 mkr under 2015. 

Resultatet är överfört till VA-regleringsfonden. Kommunens skuld till VA-
kollektivet, med anledning av tidigare års överskott, uppgick vid ingången till 
2015 till drygt 6,5 mkr. Det innebär att den totala skulden till VA-kollektivet nu 
uppgår till ca 10,9 mkr.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Lindén, daterad 2016-03-21. 
 Årsredovisning 2015 
 
Föredragande Ekonomichef Johan Lindén föredrar ärendet. 
 
Deltar ej i beslutet Ingela Stefansson (S). 
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige beslutar: 
 
 1. Upprättad årsredovisning för 2015 godkänns. 
 
 2. Resultaträkning för 2015 och balansräkning per den 31 december 2015 

fastställs i enlighet med årsredovisningen.  
 
 3. Av resultatet öronmärks 5,8 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. 

Därefter finns 83,8 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 
 

456

456



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-30 2 av 2

 

 

 4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 
10 883 520 kr.  
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 Tjänsteskrivelse  
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1 (2) 

 
 

Datum: 2016-03-21 
Handläggare: Johan Lindén 
Dnr: KS 000837/2014 – 906 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Revisionen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisning 2015  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Årsredovisning 2015 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommuns resultat för 2015 uppgick till 6,7 mkr, vilket är en negativ avvikelse i förhål-
lande till budget med ‐7 mkr. Resultatet för 2014 var 10,5 mkr. Balanskravsresultatet, efter 
justeringar för ev. reavinster uppgår 2015 till 5,8 mkr.  

 Årets nettoinvesteringar uppgick till 115 mkr, jämfört med 95 mkr året innan, varav ca 30 mkr 
avsåg VA‐investeringar. Nya lån om 30 mkr togs under året och kommunen amorterade drygt 
11 mkr på gamla lån. De likvida medlen ökade med 2 mkr till drygt 20 mkr. 

Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 beslut om att finansiera framtida ökade pensions-
utbetalningar genom att tillskapa medel i den egna balansräkningen öronmärkta till ändamå-
let. Ett av kommunens finansiella mål var då ett överskott som värdesäkrar det egna kapitalet. 
Som kriterie för när del av överskott skulle öronmärkas för framtida pensionsutbetalningar 
blev därför att den del som överskred värdesäkringen av det egna kapitalet skulle öronmärkas 
till framtida pensionsutbetalningar. (Det finansiella målet har dock därefter ändrats till att re-
sultatet ska uppgå till 2 % av skatter och generella bidrag.) Då inflationen under 2015 uppgick 
till ca 0 procent innebär det att den maximala öronmärkningen till framtida pensionsutbetal-
ningar är densamma som årets resultat efter balanskravsjusteringar, dvs 5,8 mkr. 

VA-verksamheten redovisar ett positivt resultat om +4,4 mkr under 2015. Resultatet är över-
fört till VA-regleringsfonden. Kommunens skuld till VA-kollektivet, med anledning av tidigare 
års överskott, uppgick vid ingången till 2015 till drygt 6,5 mkr. Det innebär att den totala skul-
den till VA-kollektivet nu uppgår till ca 10,9 mkr.   

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Upprättad årsredovisning för 2015 godkänns. 
 
2. Resultaträkning för 2015 och balansräkning per den 31 december 2015 fastställs i enlighet 
med årsredovisningen.  
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3. Av resultatet öronmärks 5,8 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. Därefter finns 83,8 
mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 
 
4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 10 883 520 kr.    
 
 
 
Båstad 2016-03-21 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
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BÅSTADS KOMMUN 

ÅRSREDOVISNING 
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FEM ÅR I SAMMANDRAG 
Finansiella nyckeltal 2015 2014 2013 2012 2011

Årets resultat, mkr 6,7 10,5 19,8 11,6 7,8
- varav realisationsvinst 0,8 1,0 1,1 8,1 0

Årets resultat i procent av skatteintäkterna 1,0 1,6 3,1 1,9 1,3
  ”   , exklusive realisationsvinst 0,9 1,4 2,9 0,6 1,3

Nettokostnaderna i procent av skatteintäkterna 1) 99,0 98,4 96,9 98,1 98,7

Soliditet, procent 2) 46 51 53 53 59
Skuldsättningsgrad, procent 54 49 47 47 41

Likvida medel, mkr 20,3 18,1 45,6 34,5 21,4

Tillgångar, mkr 993,2 886,3 825,3 789,3 686,8
Tillgångar per invånare, kr 69 101 61 465 57 813 55 339 48 264

Låneskuld, mkr 306,4 245,6 249,0 218,2 153,2
Låneskuld per invånare, kr 21 315 17 031 17 442 15 295 10 766

Eget kapital, mkr 454,4 447,7 437,2 417,4 405,8
Eget kapital per invånare, kr 31 615 31 051 30 630 29 264 28 520

Nettoinvesteringar, mkr  115,5 94,9 75,6 110,2 62,3
Nettoinvesteringar per invånare, kr 8 033 6 585 5 299 7 724 4 378
Nettoinvesteringar i procent av skatteintäkterna 17 14 12 18 10

Kommunal skattesats, kr 19:23 20:23 20:23 20:23 20:23

Antal invånare 31 december  14 373 14 419 14 275 14 263 14 230

1) Nettokostnaderna består av verksamhetens kostnader minus intäkter plus avskrivningar och finans-
netto. 

2) Soliditeten definieras som eget kapital i förhållande till tillgångarna. Pensionsskulden redovisas ut-
anför balansräkningen som ansvarsförbindelse. Denna uppgår till 280 mkr och skulle denna betraktas 
som skuld sjunker kommunens soliditet till 18 procent (2014: 18 procent).  
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Ekonomisk analys 

Sammanfattning 

Båstads	kommuns	resultat	för	2015	uppgick	till	6,7	mkr,	vilket	är	en	negativ	avvikelse	i	förhållande	till	
budget	med	‐7	mkr.	Resultatet	för	2014	var	10,4	mkr.		Årets	nettoinvesteringar	uppgick	till	115	mkr,		
jämfört	med	95	mkr	året	innan,	varav	ca	30	mkr	avsåg	VA‐investeringar.	Nya	lån	om	30	mkr	togs	under	
året	och	kommunen	amorterade	drygt	11	mkr	på	gamla	lån.	De	likvida	medlen	ökade	med	2	mkr	till	drygt	
20	mkr.		

Resultat och kapacitet 

Årets resultat 

Årets	resultat	om	6,7	mkr	kan	jämföras	med	det	budgeterade	om	13,65	mkr.	Budgetavvikelserna	för	den	
ordinarie	verksamheten	uppgick	till	‐23	mkr	inkl.	demografireserv.	En	större	nedskrivning	har	gjorts	
om	‐6,3	mkr	avseende	Backaskolan	som	är	föremål	för	rivning.	Pensionskostnaderna	överskred	budget	
med	‐7	mkr	varav	ca	‐4	mkr	var	relaterade	till	särskilda	avtalspensioner	som	ingicks	under	året.	
Skatteintäkterna	blev	‐2,8	mkr	lägre	än	budgeterat.		

Att	årets	resultat	ändå	blev	positivt	förklaras	av	att	kommunen	kunde	räkna	hem	reavinster	från	olika	
exploateringsprojekt	som	sammanlagt	uppgick	till	ca	+23	mkr	samt	att	FORA	genomförde	den	sista	
återbetalningen	av	AFA‐medel	för	2004	års	inbetalda	premier	avseende	AGS‐KL	samt	
avgiftsbefrielseförsäkringen.	Återbetalningen	uppgick	till	+5,2	mkr.	Lägg	därtill	att	räntekostnaderna	blev	
+4	mkr	lägre	än	budgeterad	med	anledning	av	det	låga	ränteläget	i	kombination	att	de	långfristiga	lånen	
inte	ökade	i	samma	utsträckning	som	budgeterat.		

Med	en	blick	bakåt	i	tiden	kan	konstateras,	som	framgår	utav	diagrammet	nedan,	att	resultaten	under	den	
senaste	femårsperioden	varit	positiva	under	samtliga	år.	Senaste	året	med	negativt	resultat	var	2008.	

Diagram:	Årets	resultat	(mkr)	
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Balanskravsutredning 

Enligt	kommunallagen	skall	kommunen	ha	en	god	ekonomisk	hushållning.	Ett	minimikrav	för	detta	är	
balanskravet.	Enligt	balanskravet	ska	intäkterna	överstiga	kostnaderna	och	ett	negativt	resultat	efter	
balanskravsjusteringar	ska	regleras	under	de	närmast	följande	tre	åren.	Balanskravsjusteringar	innebär	
bland	annat	att	vissa	realisationsvinster	inte	tas	med	i	bedömningen	om	årets	resultat	uppfyller	
balanskravet.	Under	2015	har	kommunen	avyttrat	fastigheter,	inventarier	och	maskiner	som	netto	
genererat	en	reavinst	på	drygt	0,8	mkr.	Enligt	huvudprincipen	ska	realisationsintäkter	räknas	bort	vid	en	
balanskravsjustering.	Några	underskott	från	tidigare	år	finns	inte	kvar	att	täcka.	Därmed	är	balanskravet	
uppfyllt.	

Tabell:	Balanskravsutredning	

(mkr) 2015 

Årets resultat 6,7 

– avgår samtliga reavinster – 0,8

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5,8 

Uppbyggnad av pensionsreserv (1) – 5,8

Balanskravsresultat 0,0 

(1)	Kommunstyrelsen	fattade	2006‐02‐01	§	21	beslut	om	att	finansiera	framtida	ökade	pensionsutbetalningar	genom	att	tillskapa	medel	
i	den	egna	balansräkningen	öronmärkta	till	ändamålet.	Beslutet	innebär	att		den	del	av	överskottet		som	överskrider	värdesäkringen	av	
det	egna	kapitalet	skulle	öronmärkas	för	framtida	pensionsutbetalningar.	Värdesäkring	av	det	egna	kapitalet	innebär	att	resultatet	
först	ska	täcka	inflationens	värdeminskande	effekt	på	det	egna	kapitalet	innan	överskridande	del	kan	reserveras	till	pensionsreserven.	
(Inflationen	(KPI)	2015	blir	enligt	SKL:s	bedömning	i	cirkulär	16:07	noll.)	

Budgetföljsamhet 

En	god	budgetföljsamhet	är	en	förutsättning	för	en	ekonomi	i	balans.	Verksamhetsområdenas	
budgetavvikelser	inklusive	reserven	för	demografiska	förändringar	uppgick	till	‐23,4	mkr,	vilket	är	en	
försämring	med	‐21,9	mkr	jämfört	med	2014.		Avvikelsen	motsvarar	3,5	procent	av	nettokostnaderna.	

Tabell:	Avvikelser	jämfört	med	budget	

(mkr) 2015 2014 2013 

KF, Jävsnämnd, Valnämnd, ÖF, Revision -0,1 -1,2 -1,2

Skolpeng, barnpomsorg/grundskola -7,6 -2,0 -0,6

Skolpeng, gymnasie -1,3 0,8 -2,4

Hemvårdspeng -7,5 -15,9 0,0

Boendepeng -6,8 0,0 0,0

Kommunledningskontor inkl. KS -0,4 0,0 -4,2

Teknik & service -0,7 -1,1 -0,5

Samhällsbyggnad -0,1 -0,5 -2,1

Samhällsskydd -0,3 -0,4 0,0

Barn & skola -1,3 1,5 2,6

Bildning & arbete -3,7 -2,5 -2,1

Resultatenheter, skola 1,8 0,7 -1,5

Vård & omsorg 0,7 13,5 -1,7

Demografireserv 3,7 5,9 2,9

Summa -23,4 -1,2 -10,9
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Individ	och	familj,	barn	och	unga,	redovisade	ett	underskott	om	ca	‐3	mkr	vilket	främst	förklaras	av	ökat	
antal	placeringar	i	familjehem	och	HVB	(hem	för	vård	eller	boende)	samt	ökade	kostnader	för	
kontaktpersoner.	Under	2015	ökadeantalet	utredningar	barn	och	unga	med	68	procent.	Individ	och	
familjeomsorg	vuxna	redovisade	ett	underskott	om	‐1,6	mkr.	Underskottet	återfanns	främst	inom	
kostnader	för	kvinnofrid	samt	för	institutionsplaceringar	och	öppna	insatser	för	boende.	
Försörjningsstödet	redovisade	totalt	ett	underskott	om		‐0,8	mkr.	Jämfört	med	2014	minskade	dock	
kostnaderna	2015	för	utbetalt	ekonomiskt	bistånd	med	1,1	mkr	från	8,4	till	7,3	mkr.	

Utbetalningar	av	skolpeng	resulterade	sammanlagt	för	både	barnomsorg,	grundskola	och	gymnasium	i	
negativa	budgetavvikelser	om	sammanlagt	‐8,9	mkr.	Skolpengen	inom	barnomsorg	och	
grundskoleverksamheten	backar	med	cirka	‐7,6	mkr	på	grund	av	139	fler	barn	än	budgeterat.	Den	stora	
avvikelsen	i	antal	barn	berodde	på	den	relativt	höga	inflyttningen	till	kommunen	som	skedde	bland	annat	
under	2014.	Inom	gymnasieverksamheten	gjorde	skolpengen	ett	underkott	om	‐1,3	mkr	beroende	på	fler	
elever	än	väntat.	

Avvikelsen	från	budget	för	kommunens	verksamhet	inom	Vård‐	och	omsorg	blev	‐13,6	mkr.	
Hemvårdsverksamheten	kostade	‐10,7	mkr	mer	än	budgeterat	vilket	berodde	dels	på	att	antalet	beställda	
hemvårdstimmar	översteg	budget	med	24	900	timmar	(‐7,5	mkr)	dels	på	att	hemvårdsgrupperna	
överstigit	budget	med	‐3,2	mkr.	Vårdboendeverksamheten	kostade	‐8,2	mkr	mer	än	budgeterat.	Antalet	
vårddygn	överskred	budget	med	X	dygn	(‐3,7	mkr)	och	vårdboendena	överskred	budget	med	‐1,4	mkr.	
Kostnaderna	för	externt	köpta	korttidsplatser	genererade	ett	underskott	om	‐3,1	mkr.	Övrig	verksamhet	
inom	vård	och	omsorg	bidrog	till	ett	överskott	om	5,3	mkr	vilket	främst	beror	på	budgeterade	satsningar	
som	inte	verkställts.	

Ytterligare	kommentarer	till	resultat	och	budgetavvikelser	finns	under	avsnittet	för	respektive	
verksamhetsområde.	

Nettokostnader och skatteintäkter 

För	kommunens	ekonomi	är	det	av	stor	betydelse	att	nettokostnaderna	inte	ökar	mer	än	skatteintäkterna.	
Om	så	är	fallet	minskar	detta	på	sikt	möjligheterna	till	en	ekonomi	i	balans.	Nettokostnadsutvecklingen	i	
Båstads	kommun,	sett	över	den	senaste	femårsperioden,	har	varit	högre	än	skatteintäktsutvecklingen.	Se	
tabellen	nedan.	

Tabell:	Nettokostnads‐	och	skatteutvecklingen	

Förändring (%) 2015 2014 2013 2012 2011 2015-2011 

Nettokostnadsutveckling 4,4 3,6 3,2 1,2 6,9 20,7 

Skatteintäktsutveckling 3,6 1,9 4,5 2,1 2,0 14,7 

Som	ett	riktmärke	för	om	kommuners	resultat	ligger	i	linje	med	god	ekonomisk	hushållning	används	ofta	
måttet	att	resultatet	över	tid	ska	uppgå	till	minst	2	procent	av	skatteintäkter	och	statsbidrag.	Båstads	
kommun	har	detta	som	ett	ekonomiskt	mål	vilket	ger	goda	förutsättningar	för	att	övertid	ha	en	ekonomi	i	
balans.	Det	ekonomiska	målet	kan	åskådliggöras	genom	att	nettokostnadernas	ställs	i	relation	till	
skatteintäkter	och	generella	bidrag	samt	finansnetto.	Andelen	får	därmed	inte	överstiga	98	procent.	
Kommunens	nettokostnadsandel	uppgår	emellertid	till	99,0	procent	för	2015	och	genomsnittet	för	de	
senaste	5	åren	landar	på	98,2	procent.		
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Diagram:	Nettokostnadernas	andel	av	skatteintäkter,	generella	bidrag	samt	finansnetto	(%)	

Den	kommunala	skattesatsen	var	under	2015	20:23	kronor.	Genomsnittet	i	länet	var	20:55	och	i	riket	
20:70.	Lägst	skatt	i	Skåne	hade	Vellinge	med	18:50	kr.	Osby	hade	högst	med	22:26,	en	skillnad	på	3:76	kr.	
Den	totala	skattesatsen	(kommunal‐	och	landstingsskatt)	för	Båstad	ligger	på	30:92.	Genomsnittet	i	de	
fem	närmsta	pendlingskommunerna	var	30:90.	Landstingsskatten	i	Skåne	uppgick	till	10:69	jämfört	med	
rikets	på	11:29.	

Investeringar, försäljningar och självfinansieringsgrad 

Kommunens	nettoinvesteringar	under	2015	uppgick	till	115,5	(94,9)	mkr.	I	budget	och	tilläggsbudget	
fanns	158,5	mkr	avsatta.	För	projekt	som	inte	blev	färdiga	under	året	har	verksamhetsområdena	begärt	
att	investeringsmedel	för	43,1	mkr	ska	överföras	till	2016.	

Bland	de	större	investeringarna	finns	VA‐investeringar	på	29,7	mkr	och	fastighetsrelaterade	investeringar	
på	22,1	mkr.		

Som	synes	av	diagramet	nedan	har	investeringsvolymen	ökat	de	senaste	åren.	Trenden	ser	ut	att	fortsätta	
och	dessutom	tillta	de	nästföljande	tre	åren	2016‐2018	för	att	därefter	förhoppningsvis	sjunka	igen.	

I	budget	2016	samt	plan	2017‐2018	är	det	avsatt	sammantaget	221	mkr	år	2016	(inklusive	föreslagna	
överföringar	från	2015),	233	mkr	år	2017	samt	180	mkr	år	2018.	Dessa	mycket	stora	investeringsbelopp	
avser	bland	annat	fortsatt	stor	utbyggnad	av	VA‐verksamheten,	fastighetsinvesteringar	samt	
investeringsutgifter	kopplat	till	anläggning	av	nya	exploateringsområden.	
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Diagram:	Investeringar	2008‐2015	+	budget/plan	2016‐2018	(mkr)	

Tabell:	Investeringar	

(mkr) 2015 2014 2013 2012 2011 

Investering (netto) 115,5 94,9 75,6 110,2 62,3

- varav skattefinansierade 85,7 62,8 40,3 74,9 44,0

- varav VA-investeringar 29,7 32,2 35,4 35,2 18,3

Ett	av	kommunens	finansiella	mål	är	att	årets	resultat	och	avskrivningar	från	gamla	investeringar	inom	
skattefinansierad	verksamhet	ska	täcka	nya	investeringar	inom	skattefinansierad	verksamhet.	Det	
innebär	i	så	fall	att	nya	lån	inte	behöver	tas	upp	som	finansiering	och	att	självfinansieringsgraden	av	
investeringarna	därmed	uppgår	till	100	procent.		

Tabell:	Självfinansiering	årets	investeringar	

% 2015 2014 2013 2012 2011 

Samtliga investeringar* 54 59 82 44 68

Investeringar, skattefinansierad vht* 65 79 100 58 86

*	inkl.	bidrag	till	medfinansiering	av	statliga	infrastruktursatsningar	som	i	kommunens	redovisning	upplöses	över	balansräkningen.

Kommunen	klarar	inte	målet	att	självfinansiera	investeringar	inom	skattefinansierad	verksamhet	2015.	
Även	sett	över	den	senaste	femårsperioden	hamnar	självfinansieringsgraden	under	100	procent	och	
uppgår	endast	till	79	procent.	I	kommunens	budget	för	2016	och	plan	för	2017‐2018	uppgår	den	
budgeterade	självfinansieringsgraden	(inklusive	föreslagna	överföringar	från	2015)	enbart	till	39	procent.		

Soliditet 

Soliditeten	är	ett	mått	som	visar	kommunens	betalningsförmåga	på	lång	sikt.	Den	visar	hur	stor	del	av	
kommunens	tillgångar	som	är	finansierade	med	egna	medel,	i	stället	för	med	lånade	pengar.	Ju	högre	
soliditet,	desto	starkare	finansiell	handlingsberedskap	har	kommunen.	Förändringar	i	soliditeten	kan	bero	
på	investeringstakt,	nyupplåning,	resultat	och	övriga	skuldförändringar.	
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Soliditeten	minskade	under	2015	med	5	procent	till	46	procent.	Främsta	förklaringen	till	detta	är	att	
kommunen	inte	klarar	av	att	fullt	ut	självfinansiera	nya	investeringar.		

Enligt	gällande	bestämmelser	ska	pensionsskuld	uppkommen	före	1998	inte	upptas	som	skuld	i	
balansräkningen.	Räknar	man	med	den	i	skulden	blir	soliditeten	18	procent	2015	vilket	innebär	att	
soliditeten	inklusive	pensionsskuld	före	1998	förblir	i	stort	oförändrad	jämfört	med	2014.		

Diagram:	Soliditet	(%)	

Skuldsättningsgrad 

Av	kommunens	tillgångar	finansierades	54	procent	med	främmande	kapital.	Detta	benämns	
skuldsättningsgrad	och	är	motsatsen	till	soliditet.	Skuldsättningsgraden	ökade	därmed	5	procent	under	
2015.	

Som	synes	av	diagrammet	och	tabellen	nedan	har	de	långfristiga	skulderna	i	kommunen	ökat	från	0	till	31	
procent	under	åren	2001	till	2015.	Under	2015	ökade	de	långfristiga	lånen	med	3	procent	till	följd	av	att	
nya	lån	togs	som	överskred	de	amorteringar	som	genomfördes	på	befintliga	lån.	Båstad	hade	inga	
långfristiga	lån	fram	tills	att	den	nya	gymnasieskolan	skulle	finansieras	2002.	Upplåning	gjordes	då	med	
80	mkr.	För	att	finansiera	utbyggnad	av	VA‐verksamheten	och	kommunens	övriga	investeringar	har	lån	
för	ändamålet	upptagits	med	sammanlagt	247	mkr	till	och	med	31	december	2015.	Enligt	statistiska	
centralbyråns	statistik	från	2014	ligger	Båstad	med	sina	17	031	kr/invånare	över	riksgenomsnittet	
gällande	långfristiga	skulder	per	invånare	jämfört	med	kommuner	i	samma	storlek	där	snittet	låg	på	
14	457	kr/invånare	år	2014.	Jämfört	med	samtliga	kommuner	i	Skåne	(13	905	kr/invånare)	ökar	
skillnaden	ytterligare.		
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Diagram:	Utveckling	skulder	och	eget	kapital	2001‐2015	plus	budget/plan	2016‐2018	(%)	

	

Den	budgeterade	skuldförändringen	(nyupplåning	–	amortering)	ligger	på	+91	mkr	för	2016,	+150	mkr	
för	2017	respektive	+107	mkr	för	2018.	Detta	skulle,	förutsatt	att	utvecklingen	för	kortfristiga	skulder	
ligger	kvar	på	ungefär	samma	nivå	samt	att	de	budgeterade	och	planerade	resultaten	uppnås,	innebära	att	
skuldsättningsgraden	ökar	till	cirka	66	procent	vid	utgången	av	2018.		

Tabell:	Skuldsättningsgrad	

% 2015 2014 2013 2012 2011 

      
Total skuldsättningsgrad 54 49 47 47 41 

- Varav avsättningsgrad 3 5 1 1 1 

- Varav långfristig 

skuldsättningsgrad 
31 28 30 28 22 

- Varav kortfristig 

skuldsättningsgrad 
20 16 16 19 18 
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Risk och kontroll 

Kortsiktig betalningsförmåga 

Likviditeten	mäter	den	kortfristiga	betalningsförmågan,	det	vill	säga	förmågan	att	betala	de	löpande	
utgifterna.	Kassalikviditeten	(likvida	medel	och	fordringar	i	förhållande	till	de	kortfristiga	skulderna)	
minskade	från	55	till	52	procent.	Förhållandet	bör	vara	100	procent,	men	17	procent	av	de	kortfristiga	
skulderna	utgörs	av	semesterlöneskuld	som	inte	kommer	att	omsättas	inom	den	närmsta	tiden.	Dessutom	
har	kommunen	tillgång	till	en	beviljad	bankkredit	på	60	mkr	för	att	hantera	utbetalningar.	En	högre	
likviditet	och	därmed	god	betalningsberedskap	kan	vara	önskvärd	men	kan	också	innebära	onödiga	
ränteutgifter	ifall	likviditeten	istället	kunnat	användas	för	att	minska	den	långsiktiga	lånefinansieringen.	
Nuvarande	likviditet	bedöms	därför	vara	rimlig	i	förhållande	till	betalningsströmmarna.	De	likvida	medlen	
uppgick	vid	årsskiftet	till	20,4	mkr	jämfört	med	18,1	mkr	året	dessförinnan.		

Tabell:	Kortsiktig	betalningsförmåga	

2015 2014 2013 2012 2011 

Likvida medel, mkr 20,4 18,1 45,6 34,5 21,4
Kassalikviditet, procent 52 55 82 70 62

Ränterisk 

Med	ränterisk	menas	risken	för	förändringar	i	räntenivån.	Andelen	rörliga	lån,	vilket	innebär	att	de	löper	
med	rörlig	ränta,	uppgår	till	nästan	49	procent	av	kommunens	låneskuld	på	247	mkr	år	2015.	En	
ränteförändring	på	en	procent	innebär	således	cirka	1,2	mkr	i	förändrad	räntekostnad	på	helår.	

Pensioner och pensionsskuld 

Årets	pensionskostnader	uppgick	till	42,9	mkr	inklusive	löneskatt,	varav	kostnaderna	till	dagens	
pensionärer	utgjorde	14,4	mkr	av	dessa.	Jämfört	med	2014	innebär	detta	en	ökning	med	totalt	4,4	mkr	
från	totalt	38,5	mkr	inklusive	löneskatt,	där	13,6	mkr	av	dessa	avsåg	dåvarande	pensionärer.	

För	dagens	anställda	har	kommunen	ett	framtida	pensionsåtagande.	Enligt	den	så	kallade	blandmodellen	
redovisas	de	intjänade	pensionerna	till	och	med	1997	som	ansvarsförbindelse	och	utanför	
balansräkningen.	Förbindelsen	uppgick	vid	årsskiftet	till	280	mkr	(290	mkr).	I	balansräkningen	finns	
pensioner	upptagna	som	avsättningar	och	kortfristig	skuld	med	cirka	30,1	mkr	inklusive	löneskatt.	Det	
innebär	att	89	procent	av	pensionsskulden	ligger	utanför	balansräkningen.	Den	delen	av	pensionsskulden	
är	viktig	att	beakta	ur	risksynpunkt,	eftersom	den	ska	finansieras	de	kommande	fyrtio	åren.	De	ökade	
pensionsavgångarna	leder	till	större	pensionskostnader.	Under	perioden	2020	till	2030	beräknas	
kostnaderna	bli	som	störst.	Båstads	kommun	har,	utöver	sitt	egna	kapital,	inte	gjort	några	finansiella	
placeringar	avseende	pensionsmedel	för	att	täcka	framtida	kostnader.	

Borgensåtaganden 

Kommunens	borgensåtagande	uppgår	totalt	till	455	(455)	mkr.	Det	motsvarar	31	587	kr	per	invånare	
(genomsnittet	2013	för	kommuner	i	samma	storlek	var	29	317	kr/inv).	Av	det	totala	borgensbeloppet	är	
429	mkr	eller	94	procent	borgen	som	beviljats	till	kommunens	bolag	Båstadhem	AB.		
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Kommunens	borgensåtagande	för	egnahem	har	minskat	till	0,2	mkr.	Numera	görs	inga	borgensåtaganden	
för	privat	byggenskap.	I	takt	med	att	lånen	amorteras	av	minskar	borgen.	Andra	åtaganden	är	för	
Nordvästra	Skånes	Renhållningsbolag	med	22,5	mkr.		

Båstads	kommun	är	medlem	i	Kommuninvest	och	borgar	därmed	solidariskt	för	föreningens	skulder.	

Eftersom	kommunens	bolag	för	närvarande	har	god	ekonomi	och	visar	vinst,	är	risken	för	
borgensinfriande	liten.	Vad	gäller	lån	till	egnahem	har	inget	borgensåtagande	infriats	sedan	1996.	Inte	
heller	har	kommunen	behövt	lösa	några	lån	till	föreningar.	

Verksamhet i andra juridiska personer  

Kommunal	verksamhet	kan	bedrivas	av	annan	än	kommunen.	I	den	sammanställda	redovisningen	ingår	
bolag	där	kommunen	har	ett	stort	inflytande	(över	20	procent).	Kommunens	enda	helägda	bolag	är	
bostadsbolaget	Båstadhem	AB.		

Båstad	äger	tillsammans	med	fem	andra	skånska	kommuner	NSVA	AB	(Nordvästra	Skånes	Vatten	och	
Avlopp)	som	bedriver	vatten‐	och	avloppsverksamhet.		

Båstads	kommun	har	andelar	som	motsvarar	cirka	tio	procent	i	Bjäre	Kraft	ekonomisk	förening.	

Tillsammans	med	fem	andra	kommuner	i	nordvästra	Skåne	samverkar	kommunen	i	regional	
avfallshantering	genom	Nordvästra	Skånes	Renhållningsbolag,	NSR	AB.	Kommunen	äger	sex	procent	av	
aktierna.	

Kommunen	är	tillsammans	med	elva	andra	kommuner	medlem	i	Kommunalförbundet	AV	Media	Skåne,	
som	driver	verksamhet	kring	AV‐läromedel.	Båstads	kommun	och	nio	andra	Skånekommuner	äger	till	lika	
delar	Kommunalförbundet	Medelpunkten,	en	verksamhet	som	tillhandahåller	hjälpmedel	till	
funktionshindrade.	

Förskole‐,	skol‐	och	fritidshemsverksamhet	i	kommunen	bedrivs	även	av	Montessori	i	tätorterna	Båstad	
och	Grevie,	samt	av	två	föräldrakooperativ	i	Grevie	och	Torekov.	

Avstämning mot finansiella mål 

Kommunen	har	satt	upp	följande	finansiella	mål:	

 Mål:	Överskott	ska	uppgå	till	2	procent	av	skatteintäkter	och	generella	bidrag.		
Måluppfyllelse:	Målet	har	ej	uppfyllts.	Resultatet,	före	balanskravsjusteringar,	blev	1,0	procent	
av	skatteintäkter	och	bidrag.	Om	resultatet	efter	balanskravsjusteringar	istället	används	med	
innebörden	att	vissa	realisationsvinster	och	förluster	exkluderas	från	resultatet,	uppgår	resultatet	
till	0,9	procent	av	skatteintäkterna	och	de	generella	bidragen.	

 Mål:	Investeringarna	ska	finansieras	fullt	ut	med	skattemedel.	Härmed	avses	de	
skattefinansierade	investeringarna.	
Måluppfyllelse:	Målet	har	ej	uppfyllts.	Endast	65	procent	av	investeringarna	täcktes	med	
skattemedel,	dvs	årets	överskott	och	avskrivningar.	(Beräkningen	av	självfinansieringsgraden	
innefattar	även	bidragskostnader	för	medfinansiering	av	statliga	infrastruktursatsningar	som	
finansieras	av	skattemedel.	Detta	beror	på	att	kommunen	redovisningsmässigt	har	valt	att	upplösa	
dessa	kostnader	över	balansräkningen	i	maximalt	25	år	vilket	i	praktiken	innebär	att	de	hanteras	
och	skrivs	av	som	vanliga	investeringar)	
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