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Håkan Mörnstad 
ordförande 

Olof Nilsson
Sekreterare 
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Datum: 2017-02-08 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000014/2017 – 900 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
  
 

Samråd har skett med: 
 
 

 
Val av justeringspersoner till kommunfullmäktige  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver ordföranden. För dessa 
personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordförande och justerings-
personerna på den dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde. 
 
Justering i februari äger rum vecka 9 på grund av lov och ledigheter vecka 8.  
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Utse Adem Qerimaj (S) och Uno Johansson (C) som justeringspersoner. 
2. Utse Jonas Persson Follin (-) som ersättare. 
3. Justeringen äger rum 2016-02-27 klockan 16.00 på kommunkansliet.  
 
 
 
Båstad 2017-02-08 
 
 
Olof Nilsson  
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-02-08 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000015/2017 – 900 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
  
 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 
 

 
Godkännande av dagordningen för kommunfullmäktige  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till sammanträ-
dena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, presenteras för kommunfull-
mäktiges presidium och godkänns av ordförande före utskick.  
 
Förslag till beslut 
Dagordningen godkänns.  
 
 
 
Båstad 2017-02-08 
 
 
Olof Nilsson  
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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Datum: 2017-02-08 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000016/2017 – 900 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
  
 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 
 

 
Informationsärenden till kommunfullmäktige  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 2017-02-15 föreligger följande informationsärenden: 
- Information från samhällsbyggnadsavdelningen om inriktningsdokument för Grevie. 
- Information från kommunstyrelsen, nämnderna, beredningarna och revisionen. 
- Information om flyktingfrågan av bildningschef Henrik Andersson. 
  
 

Förslag till beslut 
Lägga informationen till handlingarna.  
 
 
 
Båstad 2017-02-08 
 
 
Olof Nilsson 
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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Datum: 2017-02-08 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000017/2017 – 900 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
  
 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 
 

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

- Kvartalsrappport till IVO över ej verkställda beslut (vård- och omsorgsnämnden). 
 

Förslag till beslut 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.  
 
 
 
Båstad 2017-02-08 
 
 
Olof Nilsson  
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-02-08 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000018/2017 – 900 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunfullmäktiges presidium 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2017-02-02  
 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 
 

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

Förslag till beslut 
Bilagd redovisning daterad den 2 februari 2017 godkänns.  
 
 
 
Båstad 2017-02-08 
 
 
Olof Nilsson  
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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Beslutslogg för kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslutslogg innehåller övergripande information om inlämnade motioner/medborgarförslag, beredningsuppdrag och övriga ärenden som 
återremitterats/bordlagts av kommunfullmäktige. 

 

Motioner 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2016-11-22 1371/16 Motion från (SD) – Minska antalet ledamöter i kommunfullmäk-
tige. 

Demokratibered-
ningen 

Motion redovisad och handläggning pågår. November 
2017 

2016-11-04 1328/16 Motion från (C) – Byggnation av billiga boenden. 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. November 
2017 

2016-10-20 1280/16 Motion från (S) – Rekrytering av vårdpersonal till sommaren 
2017. 

Vård- och  
omsorgsnämnden 

Ärende berett i vård- och omsorgsnämnden i januari. Till 
kommunfullmäktige i mars. 

Oktober 2017 

2016-10-12 
 

1231/16 Motion från (C) – Arbetsmiljön i Båstads kommun. Kommunstyrelsen Ärende bereds i kommunstyrelsens arbetsutskott i mars. 
Till kommunfullmäktige i mars. 

Oktober 2017 

2016-10-12 1232/16 Motion från (C) – Förbud mot mikroplaster i kommunal upp-
handling och verksamhet. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2017 

2016-10-06 1211/16 Motion från (M) – Rörelsemönster vid Båstads nya station. 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2017 

2016-06-21 865/16 Motion från (L) och (MP) – Tillskapande av gemensam målbild. Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2017 
 

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

2016-06-21 863/16 Motion från (L) och (MP) – Idéburet offentligt partnerskap. Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2017 
 

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

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2017 

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

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2017 

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

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2017 

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

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. April 2017 
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Motioner fortsättning 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

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

Till kommunfullmäktige i februari enligt tidplan. April 2017 
 

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

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. April 2017 

2016-03-22 428/16 Motion från (C) - Skolskjutsar och kamrater. Utbildningsnämn-
den 

Ärendet återremitterat till utbildningsnämnden från 
kommunstyrelsen 2017-02-01. 

Mars 2017 

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

Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige i februari enligt tidplan. Februari 2017 

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

Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige i februari enligt tidplan. Februari 2017 

2016-02-17 178/16 Motion från (S) – Försköna entréerna till Bjäre. Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige i februari enligt tidplan. 
 

Februari 2017 

2016-02-17 180/16 Motion från (S) – Översyn av kommunens verksamhetslokaler. Kommunstyrelsen Ärendet bereds i kommunstyrelsens arbetsutskott i mars. 
Till kommunfullmäktige i mars enligt tidplan. 

Mars 2017 

2016-02-12 
 

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

Kommunstyrelsen Ärendet bereds i kommunstyrelsens arbetsutskott i mars. 
Till kommunfullmäktige i mars enligt tidplan. 

Mars 2017 

2015-12-01 1558/15 Motion från (S) – Inlemma skolskjutsverksamheten i övrig kol-
lektivtrafik samt ändra skolskjutsreglementet. 

Utbildningsnämn-
den 

Ärendet återremitterat till utbildningsnämnden från 
kommunstyrelsen 2017-02-01. Hanteras tillsammans med 
motion angående skolskjuts och kamrater. 

Februari 2017 
Mars 2017 

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

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2017 

2015-04-14 564/15 Motion från (S) - Bygg hyreslägenheter. Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. December 
2016 
2017 

2015-02-25 285/15 Motion från (MP) - Kommunen ska införa ett integrationspris. Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige i februari. 
 

Februari 2017 
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Medborgarförslag 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

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

- 

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

- 

2016-07-27 991/16 Medborgarförslag om att inte upplåta mark till cirkusar 
med vilda djur. 

Kommunstyrelsen. Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. September 
2017 

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

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. Maj 2017 

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

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. Maj 2017 

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

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. Maj 2017 

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

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. Februari 
2017 

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

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. Februari 
2017 

2016-02-17 192/16 Ljussättning på träd vid Lyavägen Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. Februari 
2017 

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

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. December 
2016 
2017 

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

Kommunstyrelsen Återremiss i kommunfullmäktige. Till kommunfullmäktige 
2017. 

Mars 
2017 

2015-04-23 612/15 Medborgarförslag om HBT-certifiering Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. Oktober 
2015 

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

Vård- och  
omsorgsnämnden 

Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. Oktober 
2015 

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

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. Maj 2015 
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Övriga ärenden och uppföljningar 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

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

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

Tillfällig beredning Beslut fattat att utvärdering sker under 2017 tillsammans 
med vindkraftsprogram och energiprogram. Val av tillfällig 
beredning förrättad i januari 2017. 

2017 

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

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

Tillfällig beredning Beslut fattat att utvärdering sker under 2017. Val av tillfäl-
lig beredning förrättad i december 2016. 

2017 

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

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

Tillfällig beredning Beslut fattat att utvärdering sker under 2017. Val av tillfäl-
lig beredning förrättas i februari 2016.  

2017 

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

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

Tillfällig beredning Programmet ska ses över, utvärderas och 
revideras under 2016. Val av tillfällig beredning förrättas i 
mars 2017. 

2017 

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

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

Tillfällig beredning Se miljöprogram. 2017 

§ 109, KF 2014-06-25 
Vindkraftsprogram 

1038/12 Programmet antaget av KF 2014-06-25. Tillfällig beredning Se miljöprogram. 2017 

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

685/14 Programmet antaget av KF 2015-01-28. Tillfällig beredning Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av pro-
grammet under 2017. Val av tillfällig beredning förrättas i 
april 2017. 

2017 

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

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

KF-presidium 
Kommunstyrelsen 

Uppdragsbeskrivning till början av 2017. Förstudie pågår, 
som underlag till KF-presidium. 

2017 

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

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

Demokratibered-
ningen 

Arbete pågår i demokratiberedningen. November 
2017 

§ 243, KF 2016-12-14 
Aleris avtal på Åsliden i 
Östra Karup 

1141/2016 Ärendet återremitterades till vård- och om-
sorgsnämden för att belysa måltidsfrågan. 

Vård- och om-
sorgsnämnden 

Till kommunfullmäktige i februari Februari 
2017 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017‐02‐01 1 av 1

 

 

KS § 32  Dnr KS 000059/2016	‐	200 

Svar på motion - Förslag om nedläggning av Statoilmacken och 
anläggning av grönområde på platsen 

 
Beskrivning av ärendet 2016‐01‐13 inkom Miljöpartiet med en motion angående 

lokalisering/omlokalisering av drivmedelsanläggningen, bensinstationen 
Statoil, belägen invid Köpmansgatan Båstad.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg och t.f. 

exploateringsingenjör Per Selldén, daterad	2016‐12‐05. 
 Inkommen motion från Miljöpartiet.     
 
Förvaltningens och 1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse 
arbetsutskottets förslag daterad	2016‐12‐05.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse 
daterad	2016‐12‐05.						
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2016-12-05 
Handläggare: Per Selldén / Lisa Rönnberg 
Dnr: KS 000059/2016 – 200 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Per Selldén, Lisa Rönnberg, Miljöpartiet 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Miljöpartiet  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Svar på motion - Förslag om nedläggning av Statoilmacken och anläggning av 
grönområde på platsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i januari 2016 medgivet Katarina Toremalm att få rikta en motion till 
kommunstyrelsen angående lokalisering/omlokalisering av drivmedelsanläggningen, bensin-
stationen Statoil, belägen invid Köpmansgatan Båstad.   
 

Aktuellt 
Motionen har remitterats till undertecknade för beredning och vi får i anledning därav fram-
föra följande. 
I motionen föreslås bl.a. ”att Statoilmacken, när avtalet löper ut läggs ner” och vidare ”att fas-
tigheten förblir i kommunens ägo”. Bensinstationen är etablerad inom fastigheten Båstad Evald 
8 och ägs enligt lagfart av Svenska Statoil AB, namnändrat till Circle K Sverige AB. Bensinstat-
ioner omfattas av anmälningsplikt för drivmedel och biltvätt. Anmälningsplikten är korrekt 
fullgjord och prövad av myndighetsnämnden och den beslutade tillåtligheten till fortsatt verk-
samhet gäller tills vidare, d.v.s. tillåtligheten är inte tidsbegränsad. 
Under sommaren/hösten 2014 i samband med att detaljplanen för Inre kustvägen utarbetades 
prövades i planarbetet möjligheten till och lämpligheten av att i planen möjliggöra en etable-
ring av en drivmedelsanläggning i planområdets södra del, norr om befintlig rondell. I sam-
band med detta planarbete togs även kontakter med flera drivmedelsbolag, bl a Statoil. Dåva-
rande etableringschef för Statoil/Jet besökte Båstads kommun och träffade kommunens tf ex-
ploateringsingenjör och tog del i frågeställningen. Besked lämnades därefter att Statoil inte var 
intresserade i närtid av att flytta sin verksamhet utan bolaget har för avsikt att under över-
blickbar framtid bedriva verksamheten vidare inom ramen för den egna fastigheten Båstad 
Evald 8 med prövat och givet verksamhetstillstånd. 
 
Vidare bör noteras att Tyréns AB i samband med att detaljplanearbetet för hotell Båstad, fas-
tigheten Laxen 6, i februari 2013 redovisade en riskutredning för nyssnämnda fastighet med 
avseende på närheten till bensinstationen. Riskutredningen resulterade i en värdering att pla-
nen kunde godtas med vissa rekommenderade riskreducerande åtgärder av hotellbyggnaden. 
 

Övervägande/framtid 
I motionen föreslås att bensinstationsfastigheten nyttjas som en samlingsplats, ett café, ett 
grönområde. Med hänsyn till närmiljön är det en tanke och idé som alternativ till nuvarande 
markanvändning har förtjänster. Då fastigheten är i privat ägo, verksamheten inom fastigheten 
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är myndighetsprövad och tillsvidare godkänd samt att verksamhetutövaren har uttryckt en 
långsiktig ambition och vilja att driva befintlig verksamhet vidare inom fastigheten finns det 
inte rimliga grunder för att ompröva verksamheten i närtid på sätt som förordas i motionen. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse daterad 2016-12-
05.    
 
 
 
Båstad 2016-12-05 
 
 
Per Selldén    Lisa Rönnberg 
T.f. exploateringsingenjör   Samhällsbyggnadschef 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-02-01 1 av 1 

 

 

KS § 35  Dnr KS 000285/2015 - 600 

Svar på motion - Införande av integrationspris i kommunen 

 
Beskrivning av ärendet 2015-02-25 inkom Miljöpartiet i Båstad genom Katarina Toremalm med en 

motion om att införa ett integrationspris, för att uppmuntra de krafter som 
engagerar sig för andra och för att främja integrationen i kommunen. 

 
 Vid kommunstyrelsen sammanträde 2016-09-28, § 191, föredrogs ärendet men 

återremitterades med uppdrag att utarbeta formerna för priset samt ta fram 
och föreslå mer precist vad priset skulle bestå av.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från integrationschef Filippa Swanstein, daterad 2017-01-10. 

Bilaga 1. Inkommen motion från Miljöpartiet, daterad 2015-02-25. 
 Bilaga 2. Regler för integrationspris i Båstads kommun.      
 
Förvaltningens och  1. Motionen bifalls. 
arbetsutskottets förslag  

2. Anta dokumentet ”Regler för integrationspris i Båstads kommun”.  
 
Yrkanden Bjärepartiet, Thomas Andersson (L), Socialdemokraterna, Centerpartiet och 

Moderaterna: Bifall till arbetsutskottets förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Motionen bifalls. 
 
2. Anta dokumentet ”Regler för integrationspris i Båstads kommun”.      
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 Tjänsteskrivelse  
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1 (2) 

 
 

Datum: 2017-01-10 
Handläggare: Filippa Swanstein 
Dnr: KS 000285/2015 – 600 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Miljöpartiet, integrationschef Filippa Swanstein, bildningschef Henrik Andersson 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Inkommen motion från Miljöpartiet, daterad 2015-02-25 
Bilaga 2. Regler för integrationspris i Båstads kommun  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Svar på motion - Införande av integrationspris i kommunen 
 

Sammanfattning av ärendet 
2015-02-25 inkom Miljöpartiet i Båstad genom Katarina Toremalm med en motion om att in-
föra ett integrationspris, för att uppmuntra de krafter som engagerar sig för andra och för att 
främja integrationen i kommunen. 
 
Vid kommunstyrelsen sammanträde 2016-09-28, § 191, föredrogs huruvida om ett integrat-
ionspris ska införas i kommunen.  Ärendet återremitterades och förvaltningen fick i uppdrag 
att utarbeta formerna för priset samt ta fram och föreslå mer precist vad priset skulle bestå av.   
 

Bakgrund 
Båstads kommun har tagit emot flyktingar under många år. De flyktingströmmar som nått Sve-
rige har också påverkat Båstad. Sedan 2006 har kommunen haft avtal med Migrationsverket 
om flyktingmottagande och från 2010 har kommunen också haft en överenskommelse om mot-
tagande av ensamkommande barn.  
 
Aktuellt 
Miljöpartiet föreslår att ett integrationspris ska delas ut till företag, organisation, förvaltning, 
nätverk eller förening som sporre och symbol för framgångsrikt arbete för ökad integration. 
Kommunernas flyktingmottagande bygger inte längre på i huvudsak frivilliga avtal eller över-
enskommelser.  Årligen fastställs på nationell nivå hur stort respektive kommuns anvisnings-
mottagande ska vara.  
 

Övervägande/framtid 
Att arbeta genomtänkt med integration av nyanlända är en av de stora utmaningarna för sam-
hället under lång tid framöver. Offentlig verksamhet på alla nivåer kommer att behöva sam-
verka med både civilsamhälle och näringsliv för att lösa komplexa frågor. Ett integrationspris 
kan lyfta fram goda exempel på detta. 
Det finns inga särskilda medel anslagna för ändamålet och priset bör i huvudsak ha symboliskt 
värde. 
 
I bifogat dokument benämnt ”Regler för integrationspris i Båstads kommun” (bilaga 2) har 
förvaltningen tagit fram ett regelförslag kring instiftandet av ett integrationspris, som består 
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av; 1) en sammanfattning av formerna för integrationspriset 2) vilka kriterier som är kopplat 
till priset 3) vad priset kan bestå utav. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Motionen bifalls. 
 
2. Anta dokumentet ”Regler för integrationspris i Båstads kommun”.   
 
 
 
Båstad 2017-01-10 
 
 
Filippa Swanstein 
Integrationschef 
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Regler för integrationspris i Båstads kommun 

 
 
Instiftandet av ett integrationspris  
”Integration” 1 är i grunden någonting som inte enbart berör nyanlända, utan handlar om 

vilket samhälle en vill ha. ”Integration” kan bytas ut mot ordet inkludering, för att tydlig-
göra vad det handlar om. Det finns flera grupper som av olika skäl kan behöva olika extra 

stöd och resurser från samhället eller kommunen för att få sina behov tillgodosedda, vara 

aktiva, jämlika eller känna gemenskap och delaktighet så som exempelvis långtidsarbets-
lösa, funktionsnedsatta eller missbrukare. Då ”integration” eller inkludering, beaktas uti-
från ett bredare perspektiv än endast som en fråga som rör nyanlända i den föreslagna 

integrationsplanen, bör integrationsbegreppet beaktas på samma sätt i fråga till detta 

pris.  

 

Inkludering eller integration är en fråga som rör hela samhället då det handlar om viktiga 

frågor, som rör alla, hur varje individ får möjlighet att utveckla sin egen förmåga och ka-
pacitet, hur ett helt samhälle håller ihop långsiktigt, hur resurser används på bästa sätt 

och hur delaktighet och gemenskap skapas för alla som bor och verkar på en plats. Det är 

dessa ramar som utgör essensen för prisets andemening och vara.  
 

Sammanfattning av formerna för integrationspriset  

Ett integrationspris har som främsta syfte att; a) uppmärksamma goda krafter som på 

olika sätt arbetar för att främja gemenskap och delaktighet för olika målgrupper i kom-
munen b) att visa på att Båstads kommun uppskattar positiva insatser som syftar till att 

skapa ett varmt och välkomnande Båstad c) utgöra en symbol för en insats som skapar 

delaktighet och gemenskap mellan människor.  

Målgruppen ska vara någon grupp som forskning och rapporter visar oftare befinner sig i 

ett ”utanförskap” och har större svårigheter att inkluderas i ett samhälle på både kort och 

lång sikt. Det innebär att målgrupperna som ligger till grund för engagemanget kan vara 

olika. Det kan vara asylsökande, ensamkommande eller nyanlända. Men det kan också 

vara exempelvis funktionsnedsatta eller långtidsarbetslösa. Det är i första hand inte utfö-
raren, som är intressant, utan utfallet och resultatet av insatsen, aktiviteten eller arbetet. 
Det innebär att ”de goda krafterna” kan komma från olika håll exempelvis från förvalt-
ning, näringslivet, föreningar, organisationer, nätverk eller privatpersoner.   
 

                                                           
1
 Integration är en process som handlar om att invånare (i en kommun exempelvis) bl.a. 

ska känna sig och/eller vara delaktig, känna tillit till sitt samhälle och sträva efter jämlik-
het mellan befolkningsgrupper som identifieras genom klass, etnicitet eller andra fak-
torer som kan ligga till grund för social samhörighet (Scaramuzzino , (2013) I statens 
tjänst – så påverkas invandrarorganisationer av politiska krav och förväntningar, Sek-
tor3). 
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Priset är ett vandringspris, som delas ut en gång per år till den kraft som för året gjort 
den insats som juryn beslutat haft störst inverkan i arbetet för att främja integrationen i 
kommunen.  
 
Allmänheten eller vem som helst kan nominera sin kandidat till priset via en nomine-
ringsblankett som finns tillgänglig på kommunens hemsida. När nomineringsperioden är 
avslutad så fattar juryn beslut om pristagare. Juryn består av ledamöterna i kommunsty-
relsens arbetsutskott.   
 

Kriterier kopplat till priset  

Integrationspriset har som övergripande syfte att uppmärksamma goda krafter som ar-
betar för inkludering i Båstads kommun. För att vara en kandidat till integrationspriset 

ska följande kriterier vara uppfyllda: a) insatsen/aktiviteten/arbetet ska ha genomförts i 

Båstads kommun b) insatsen/ aktiviteten/arbetet ska ha gjort en positiv skillnad i varda-
gen, vid ett särskilt tillfälle eller mer långsiktigt för en minoritetsmålgrupp som bor i 

kommunen c) insatsen/aktiviteten/arbetet ska ha bidragit till att skapa ett mer inklude-
rande Båstad.  
 

Innehållet av priset  

Priset kan till sin grund bestå av några delar, så som: ett diplom, en blomsterbukett och 

ett uppmärksammande på hemsida, press mm. Utöver kan priset innehålla ytterligare 

delar som kan kombineras ihop eller väljas enskilt efter beslut:   

  

1) En ”vandringspokal/konstverk” som någon lokal konstnär designat 

a. Verket vandrar sedan mellan pristagarna 

 

2) En middag tillsammans med juryn på lokal restaurang  

a. Ny kunskap, erfarenhet och perspektiv frodas ofta över en bit mat  

 

3) Pristagaren får 5 000 kr att donera till en ideell förening i kommunen   

a. Som arbetar med att skapa delaktighet och gemenskap   

 

4) Pristagaren, alternativt representant från pristagaren, får komma med input när 

juryn beslutar om kommande års pristagare 

a. För att öka inflytandet, perspektiven och delaktigheten kring priset  
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Motion från MP Båstad I Bjäre 2015-02-25 

BASTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

201s -o~- 2 
. Dnr.dJ.:.I.?.~ " ..... . 

0 0

" "-"· .. ••••• .2f;.k. 00 

Båstad kommun tar emot ensamkommande flyktingbarn och inom kort öppnar en flykting
förläggning i kommunen. Båstad har även under senaste året fler och fler EU -emigranter 
Dessa människor lämnar svåra förhållanden för att söka hjälp och har förhoppningar om 
ett bättre liv i vått land och vår kommun. 
Alla behöver engagera sig för att se möjligheter och hitta bästa tänkbara lösningar. Därför vill 
miljöpartiet Båstad /Bjäre att kommunen främjar arbete för ökad integration genom 

Att Båstad kommun inför ett integrations pris. 
Priset ska kunna delas ut till företag, organisation , förvaltning, nätverk, eller föreningar 
som sporre och symbol för framgångsrikt arbete för ökad integration. 

Katarina Toremalm 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-02-01 1 av 1 

 

 

KS § 40  Dnr KS 000585/2016 - 700 

Svar på motion - Anhörigverksamheten 

 
Beskrivning av ärendet Moderaterna har den 20 april 2016 lämnat in en motion om att kommunen 

utreder hur Båstads kommun fullföljer socialtjänstlagens krav och intentioner. I 
Budget 2016 togs 1 750 tkr från anhörigverksamheten och socialt innehåll och 
Moderaterna frågar om det är rimligt utifrån socialtjänstlagen att Båstads 
kommun inte ska fullfölja socialtjänstlagen.  

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2016-12-12, § 119, med 

tillhörande tjänsteskrivelse från förvaltningen. 
Inkommen motion från Moderaterna.     

 
Förvaltningens, vård- 1. Motionen bifalls.  
omsorgsnämndens  
och arbetsutskottets 
förslag 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Motionen bifalls.     
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-02-01 1 av 1 

 

 

KS § 33  Dnr KS 000178/2016 - 350 

Svar på motion - Försköna entréerna till Bjäre 

 
Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna inkom 2016-02-02 med en motion om att försköna Bjäres 

entréer. Motionen fokuserar främst på förskönande åtgärder i vägområdet 
samt reklamskyltar längs vägarna. Båstads kommun är inte huvudman för gator 
och mark i de områden som utgör ”entréerna” till Bjäre varför förvaltningen 
föreslår att motionen inte ska bifallas.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från mark- och fritidschef Sven-Inge Granlund, daterad 2016-

12-29. 
Motion från Socialdemokraterna inkommen 2016-02-02, bilaga 1.     

 
Förvaltningens förslag 1. Motionen avslås i sin helhet. 
 
Arbetsutskottets förslag 1. Motionen bifalls. 
 
Yrkanden Thomas Andersson (L), Socialdemokraterna, Bjärepartiet, Centerpartiet och 

Moderaterna: Motionen bifalls.     
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Motionen bifalls.      
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Datum: 2016-12-29 
Handläggare: Sven-Inge Granlund 
Dnr: KS 000178/2016 – 350 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Socialdemokraterna 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 Motion, bilaga 1  
 

Samråd har skett med: 
Bygglovsavdelningen 
 

 
Motion - Försköna entréerna till Bjäre 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna inkom 2016-02-02 med en motion om att försköna Bjäres entréer. Mot-
ionen fokuserar främst på förskönande åtgärder i vägområdet samt reklamskyltar längs vägar-
na. Båstads kommun är inte huvudman för gator och mark i de områden som utgör ”entréerna” 
till Bjäre varför förvaltningen föreslår att motionen inte ska bifallas.  
 

Bakgrund 
Socialdemokraterna inkom 2016-02-02 med en motion om att försköna Bjäres entréer, se bi-
laga. Motionen lyfter upp vikten av att det första intrycket besökare och allmänhet får när de 
besöker en plats är betydande. Motionen fokuserar på två områden i första hand, dels gäller 
det rondellerna och dels gäller det skyltar som står längs vägarna. I motionen yrkar socialde-
mokraterna på fyra punkter för att ”ta ett helhetsgrepp om frågan”. Ärendet som motionen be-
rör är inte något nytt ärende för förvaltningen. Förvaltningens uppfattning men även syn-
punkter ifrån näringsliv och allmänhet bekräftar motionsställarens uppfattning och avsikt. 
Motionen kan delas upp i två delar. Den ena delen handlar det om att aktivt försköna entréerna 
genom exempelvis blommor och planteringar eller belysning och ”konstverk” i rondeller och 
eller längs med vägarna. Den andra delen handlar om att ”komma åt och städa upp” i den flora 
av, egenhändigt tillverkade reklamskyltar av skiftande kvalitet, som misspryder vägarna in i 
Båstads kommun. Beträffande den eller de informationsskyltar om Båstads kommun som 
nämns i motionen så är de borttagna sedan våren 2016.  
 
Aktuellt 
Formellt sett har Båstads kommun endast i ringa omfattning en reell möjlighet att besluta eller 
vidta åtgärder i syfte att tillmötesgå motionsställarens önskemål. Trafikverket är väghållare 
och huvudman för landsvägarna och rondellerna, därmed också den myndighet som beslutar 
om eventuella åtgärder inom vägområdet. Båstads kommun har för några platser med Trafik-
verkets godkännande gjort vissa förskönande insatser under förutsättningar att Båstads kom-
mun tar på sig det fulla skötselansvaret. Trafikverket ställer stora krav (kostsamma) på säker-
het vid arbete inom vägområdet som de är väghållare för. Marken som är aktuell för ärendet 
har privata ägare eller om de ligger i/nära tätorterna (Östra Karup och Förslöv) enskilt hu-
vudmannaskap. Avser motionsställaren rondellen söder om Förslöv så är den lokaliserad i 
Ängelholms kommun.  
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Länsstyrelsen är den myndighet som beslutar om tillstånd för skyltar på landsbygden (utanför 
detaljplanelagt område). Inom detaljplanelagda områden är det Båstads kommuns samhälls-
byggnadskontor som beslutar om tillstånd utifrån gällande detaljplan. Samhällsbyggnadskon-
toret i kommunen är dock tillsynsmyndighet för skyltar utanför detaljplanelagda områden.   
 
Övervägande/framtid 
Då Båstads kommun formellt sett, till största delen, inte har ansvar och skötseluppdrag för 
aktuella insatser och områden är förvaltningens inställning att motionen ska avslås. I den mån 
Båstads kommun ska agera är det genom att göra tillsyn om det inkommer anmälningar om 
skyltar utan tillstånd. Eftersom förvaltningen till stora delar inte har något formellt ansvar av-
sätts idag inga resurser för ändamålen. Det som sker idag och som fortsättningsvis kommer att 
ske är att förvaltningen kommer att samråda med Länsstyrelsen, Trafikverket och de som har 
enskilt huvudmannaskap för vägar och grönområden när det är påkallat. 
 
Motionsställaren yrkar i fyra punkter att: 

1. En arbetsgrupp bildas som kartlägger vad som behöver åtgärdas. 
2. En plan på åtgärder tas fram 
3. Undersöka möjligheten att söka externa medel för försköning 
4. Avsätta medel i vår egen budget 

 
Om den politiska viljan är att motionen ska bifallas förutsätter det beslut om att Båstads kom-
mun ska prioritera områden/uppgifter som ligger utanför kommunens egentliga ansvarsom-
råden samt beslut enligt punkten fyra – att avsätta medel i vår budget. För att komma till rätta 
med ”skyltproblematiken” krävs ett omfattande administrativt arbete (inventering, avstäm-
ning med Länsstyrelsen, beslutsfattande, tillskriva markägare och företag samt uppföljning). 
Arbetsuppgifter som det idag saknas personella resurser för att utföra.  Att aktivt arbeta med 
förskönande insatser i vägområdena (blommor, planteringar, etc.) medför förutom investe-
ringsmedel även medel för relativt höga skötselkostnader (Trafikverket ställer bland annat 
krav på trafikanordningsplaner och ”tunga skydd” för arbete inom vägområdet).  
 
Punkterna ett och två följer som en naturlig del vid ett bifall till motionen. Punkten tre är ett 
sätt att finna finansiering för eventuella åtgärder som förvaltningen bör titta på.  
 
Förvaltningen instämmer i motionsställaren synpunkt om att det är viktigt med trevliga en-
tréer till Bjäre. Trots detta föreslås motionen avslås i sin helhet då arbetsuppgifterna och an-
svaret inte ryms inom kommunens kärnverksamhet. Förvaltningen kommer dock fortsätt-
ningsvis lyfta upp frågorna i dialogen med Trafikverket, Länsstyrelsen och enskilda huvudmän. 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
Motionen avslås i sin helhet.  
 
 
 
Båstad 2016-12-29 
 
 
Sven-Inge Granlund  
Avdelningschef 
Teknik och service
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-02-01 1 av 2 

 

 

KS § 42  Dnr KS 000060/2016 - 901 

Svar på motion - Utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads 
kommun 

 
Beskrivning av ärendet För utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads kommun har Miljöpartiet lagt 

följande motion: 
 

 1. Förvaltningen skall identifiera 5-10 Svenska kommuner som är relevanta att 
jämföra med verksamheterna Båstads Kommun både i avseende på storlek, 
struktur och innehåll. 
 

 2. Med underlag från det material som finns hos SKL skall Båstad Kommun 
utvärderas, i alla sina delar, avseende på kvalitet, resultat, resurser och utfall. 
 

 Studien skall också analysera och redovisa orsaken till de olikheter som 
redovisas. Vissa jämförelse med andra kommuner görs redan idag. SKL har bl.a 
erfarenheten att skillnaden inom en kommun ibland kan vara större än mellan 
kommuner. 
 

 Den föreslagna jämförelsen (benchmarking) skall ske årligen och vara en 
naturlig del av förvaltningens arbetsuppgifter. Kommunerna gör ofta på samma 
sätt när taxor eller avgifter justeras. Vad kostar det eller hur gör 
grannkommunen? 
 

 Det tillvägagångssätt eller den metodik som helt dominerar, när man 
budgeterar och tar fram kostnader för en verksamhet idag, är helt enkelt att 
jämföra kostnad och utfall med föregående år. Denna låga ambitionsnivå kan 
inte vara tillräcklig framöver när varje verksamhet med tillhörande resurser 
kommer att nagelfaras på alla plan. 
 

 3. Samma resonemang och krav som ställs på den skattefinansierade 
verksamheten ovan bör naturligtvis också ställas på kommunens helägda 
bostadsbolag. Enbart det faktum att Båstadhem har en hyresnivå som ligger 
bland de högsta, av de allmännyttiga bostadsbolagen i landet, utanför 
Stockholm, väcker en viss nyfikenhet.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ledningsstrateg Patrik Johansson, daterad 2017-01-08. 
 Inkommen motion från Miljöpartiet, daterad 2015-12-14.     
 
Förvaltningens och  1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse 
arbetsutskottets förslag daterad 2017-01-08. 
 
Notering Thomas Andersson (L) deltar ej i beslutet. 
 
Yrkanden Moderaterna: Bifall till arbetsutskottets förslag att avslå motionen.      
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse 
daterad 2017-01-08.      

 
       

32



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-02-01 2 av 2 

 

 

 
 

 

33



 Tjänsteskrivelse  
 

170110\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\dk 

1 (2) 

 
 

Datum: 2017-01-08 
Handläggare: Patrik Johansson 
Dnr: KS 000060/2016 – 901 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Miljöpariet, ledningsstrateg Patrik Johansson 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Miljöpartiet, daterad 2015-12-14  
 

Samråd har skett med: 
Kommunchef 
 

 
Svar på motion - Utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads kommun 
 
Sammanfattning av ärendet 

För utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads kommun har Miljöpartiet lagt följande 
motion: 
 
1. Förvaltningen skall identifiera 5-10 Svenska kommuner som är relevanta att jämföra med 

verksamheterna Båstads Kommun både i avseende på storlek, struktur och innehåll. 
 

2. Med underlag från det material som finns hos SKL skall Båstad Kommun utvärderas, i alla 

sina delar, avseende på kvalitet, resultat, resurser och utfall. 
 

Studien skall också analysera och redovisa orsaken till de olikheter som redovisas. 

Vissa jämförelse med andra kommuner görs redan idag. SKL har bl.a erfarenheten att 

skillnaden inom en kommun ibland kan vara större än mellan kommuner. 
 

Den föreslagna jämförelsen (benchmarking) skall ske årligen och vara en naturlig del av 

förvaltningens arbetsuppgifter. Kommunerna gör ofta på samma sätt när taxor eller 

avgifter justeras. Vad kostar det eller hur gör grannkommunen? 

 

Det tillvägagångssätt eller den metodik som helt dominerar, när man budgeterar och tar 

fram kostnader för en verksamhet idag, är helt enkelt att jämföra kostnad och utfall med 

föregående år. Denna låga ambitionsnivå kan inte vara tillräcklig framöver när varje 

verksamhet med tillhörande resurser kommer att nagelfaras på alla plan. 
 

3. Samma resonemang och krav som ställs på den skattefinansierade verksamheten ovan bör 
naturligtvis också ställas på kommunens helägda bostadsbolag. Enbart det faktum att 
Båstadhem har en hyresnivå som ligger bland de högsta, av de allmännyttiga bostadsbolagen i 
landet, utanför Stockholm, väcker en viss nyfikenhet.  
 

Aktuellt 
En kontinuerlig utvärdering och resultatuppföljning är en av grundstenarna i Båstads kommun 
styrmodell. Utvärdering av resultat görs i resultatstyrningsarbetet, budgetprocessen samt i 
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förvaltningens verksamhetsutveckling. Som underlag används SKL:s jämförelser via Kolada 
(Kommuners och landstingsdatabasen) samt KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) Med dessa 
verktyg tillhandahålls över 3000 jämförande nyckaletal tillgängliga för både medarbetare, 
chefer och förtroendevalda. I Kolada finns färdiga övergripande jämförelser som är lätta att ta 
del av. I budgetprocessen gör förvaltningen, med dessa nyckeltal som grund, fördjupade 
analyser som ställs mot de av kommunfullmäktige beslutade målen. Förvaltningen använder 
till yttermera visso dessa underlag i den kontinuerliga verksamhets- och individuella 
medarbetarutvecklingen. 
 
I Båstads kommuns styrmodell, som utgår från resultatskapandet och baseras på kommunens 
mål, är det enkelt att följa uppdraget från visionen till den enskilde medarbetaren. Det krävs en 
tydlighet i prioritering från både politik och från förvaltningsledning samt inte minst en god 
förståelse över ansvars/rollfördelning och det övergripande syftet, att skapa 
mervärdesbringande aktiviteter för medborgarna.  
 
Det går alltid att analysera mera, men med bakgrund av Båstads kommuns storlek och 
ekonomiska förutsättningar samt uppdraget att skapa god ekonomisk hushållning, har 
styrmodellen fått agera ramverk. Analyser som har genomförts har gett för handen att mera 
analyser tjänar sitt syfte först sedan en ytterligare stringens i styrningen gör sig påmind. Att 
följa beslut och att alla nivåer, såväl politik som förvaltning, agerar gemensamt i förtroendefullt 
samarbete, skapar långt större effekter för både ekonomi såväl som för den enskilde 
medborgaren; än vad ytterligare analyser ger för handen. Båstads kommun behöver agera och 
exekvera insatser som tidigare analyser pekat på först, innan ytterliga resurser läggs på fler 
jämförelser. 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse daterad 2017-01-
08.    
 
 
 
Båstad 2017-01-08 
 
 
Patrik Johansson 
Ledningsstrateg
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-02-01 1 av 1 

 

 

KS § 41  Dnr KS 001141/2016 - 700 

Aleris avtal på Åsliden i Östra Karup 

 
Beskrivning av ärendet Efter beslut i kommunstyrelsen den 14 november 2012 att lägga ut Åslidens 

vård- och omsorgsboende på entreprenad enligt konkurrensutsättningsplan för 
Båstads kommun gjordes en upphandling och Aleris var den utförare som 
ansågs bäst uppfylla de krav som var uppsatta av Båstads kommun. Avtalstiden 
påbörjades från den 1 oktober 2014 och löper till den 1 februari 2015 på grund 
av att en överprövning gjordes på upphandlingen. Den 30 september 2017 har 
det gått tre år av avtalstiden och enligt avtalet ska utförare han besked minst 
sex månader innan avtalet löper ut om det blir förlängning om tre år eller inte. 

 
 Ärendet återremitterades från kommunfullmäktige till vård- och 

omsorgsnämnden 2016-12-14, § 243, för att utreda måltidsfrågan på Åsliden, 
med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2009-06-17 (KF § 114): 
Måltidsutredning för Båstads kommun. Detta med hänsyn till frågan om 
förlängning av avtal eller ny upphandling.       

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2017-01-23, § 3, med 

tillhörande tjänsteskrivelse från förvaltningen.      
 
Förvaltningens och 1. Vård- och omsorgsnämnden står fast vid beslutet från den 14 november 
vård- och omsorgs- 2016, § 108. 
ämndens förslag 
 2. Kommunfullmäktige föreslås besluta om att förlänga avtalet med Aleris i 

ytterligare tre år från och med 2017-10-01, dock längst till 2020-09-30. 
 
Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Centerpartiet, Moderaterna, Thomas Andersson (L) och Socialdemokraterna: 

Bifall till vård- och omsorgsnämndens förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Förlänga avtalet med Aleris i ytterligare tre år från och med 2017-10-01, 
dock längst till 2020-09-30.       

 
Protokollsanteckning Se protokollsanteckning från Socialdemokraterna på nästkommande sida. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-02-01 1 av 2 

 

 

KS § 38  Dnr KS 001747/2012 - 500 

Omarbetat tid- och handlingsplan för landsbygdsinvesteringar VA 

 
Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen har reagerat på att beslutad tid- och handlingsplan gällande 

utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på landsbygden inte följs. Enligt 
beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-25 ska en ny tid- och 
handlingsplan tas fram. En omarbetad strategi har nu tagits fram genom ett 
samarbete mellan förvaltningen och NSVA.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad 2017-01-03. 

Bilaga 1. Uppdaterad landsbygdsstrategi. 
 Bilaga 2. Kostnadskalkyl.     
 
Förvaltningens och  1. Anta den uppdaterade landsbygdsstrategin samt att ge förvaltningen i 
arbetsutskottets förslag uppdrag att skicka denna till länsstyrelsen för godkännande. 
 
Föredragande Projektingenjör Fredrik Jönsson och miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Tilläggsyrkande från Thomas Andersson (L), Centerpartiet och Moderaterna att 

området kallat Margretetorpsvägen ska utbyggnad planeras till 2020.   
 
 Socialdemokraterna: Bifall till arbetsutskottets förslag samt till Thomas 

Anderssons, Centerpartiets och Moderaternas tilläggsyrkande. 
 
Bjärepartiet: Anta den uppdaterade landsbygdsstrategin med undantag för 
Ängalag där vi anser att de enskilda avloppen först skall inventeras för att 
erhålla ett bättre beslutsunderlag. Ytterligare exploatering eller nybyggnation 
är ej aktuellt i Ängalag.    

 
Ajournering Sammanträdet ajourneras i 5 minuter. 
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Thomas 

Anderssons, Centerpartiets och Moderaternas tilläggsyrkande mot 
arbetsutskottets förslag med Bjärepartiets yrkande. Efter framställ proposition 
finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Bjärepartiets yrkande. 
Omröstning begärs.      

 
Omröstningsresultat Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
 Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag med Bjärepartiets yrkande 

röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag med Thomas Anderssons, 
Centerpartiets och Moderaternas tilläggsyrkande röstar NEJ. 

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

kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Thomas 
Anderssons, Centerpartiets och Moderaternas tilläggsyrkande. 
  

 
Ledamot Ja-

röst 
Nej-
röst 

Avstår från att 
rösta 

Inge Henriksson (BP) X   
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-02-01 2 av 2 

 

 

Håkan Mörnstad (BP) X   

Eddie Granqvist (BP) X   

Ingela Stefansson (S)  X  

Niclas Svanberg (S)  X  

Hans Grönqvist (BP) X   

Gösta Gebauer (C)  X  

Uno Johansson (C)  X  

Kerstin Gustafsson (M)  X  

Christer de la Motte (M)  X  

Johan Olsson Swanstein (M)  X  

Thomas Andersson (L)  X  

Ordförande Bo Wendt (BP) X   

Summa: 5 8  

      
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Anta den uppdaterade landsbygdsstrategin med tillägget att avseende 
området kallat Margretetorpsvägen ska utbyggnad planeras till 2020.  
 
2. Förvaltningen får i uppdrag att skicka den uppdaterade landsbyggsstrategin 
med ovanstående tillägg till länsstyrelsen för godkännande.    

 
Reservation Eddie Granqvist (BP) reserverar sig mot Thomas Anderssons, Centerpartiets 

och Moderaternas tilläggsyrkande.      
 
Protokollsanteckning Se protokollsanteckning från Thomas Andersson (L), Centerpartiet och 

Moderaterna, på nästkommande sida. 
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Datum: 2017-01-03 
Handläggare: Fredrik Jönsson 
Dnr: KS 001747/2012 – 500 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Teknik- och service, samhällsbyggnad, NSVA, länsstyrelsen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Uppdaterad landsbygdsstrategi 
Bilaga 2. Kostnadskalkyl   
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Uppdaterad Landsbygdsstrategi för utbyggnad av VA på landsbygden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har reagerat på att beslutat tid- och handlingsplan gällande utbyggnad av kom-
munalt vatten och avlopp på landsbygden inte följs. Enligt beslut i kommunstyrelsens arbets-
utskott 2016-05-25 ska en ny tid- och handlingsplan tas fram. En omarbetad strategi har nu 
tagits fram genom ett samarbete mellan förvaltningen och NSVA.  
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet 2012-11-14 att anta en strategi för utbyggnad 
av vatten och avlopp på landsbygden. 2014-01-15 antog kommunstyrelsen en tid- och hand-
lingsplan för utbyggnad av VA på landsbygden efter en begäran från länsstyrelsen. Kommun-
styrelsens arbetsutskott har på sammanträdet 2016-05-25 beslutat om att förvaltningen ska 
göra en översyn av landsbygdsstrategin. Länsstyrelsen har under hösten 2016 reagerat på att 
den beslutade tid- och handlingsplanen inte följs. Kommunen har begärt hos länsstyrelsen att 
strategin ska få omarbetas vilket länsstyrelsen accepterat med villkoret att en ny omarbetad 
handlingsplan ska vara länsstyrelsen tillhanda senast den 28 februari 2017. För att klara denna 
tidsplan krävs beslut i kommunfullmäktige den 15/2 2017.  
 
Aktuellt 
En ny omarbetad plan har nu tagits fram. Mer fokus har denna gång lagts på de ekonomiska 
faktorerna, men även på tekniksidan där det har det hänt en del sedan första planen besluta-
des. Detta gör att det kan vara motiverat att fastighetsägare, även i samlad bebyggelse, med 
underkända avlopp får bygga egna avloppslösningar, där det visar sig att kostnaderna för att 
bygga ut kommunalt VA är omotiverat höga. Värt att nämna är att fastighetsägare i en del av de 
utpekade områdena har kommit in med förfrågan till NSVA om att få gå ihop och bygga egna 
gemensamhetsanläggningar och ansluta dessa till kommunens VA system. 
 

Övervägande/framtid 
Kalkylerna som tagits fram är väldigt översiktiga och baseras på antaganden. Således kan kost-
naderna slå åt båda hållen, det vill säga att det kan bli antingen billigare eller dyrare att bygga 
ut områdena. Det kan konstateras att generellt är det kostsamt för kommunen att bygga ut 
kommunalt VA på landsbygden och inga av projekten täcks av den ordinarie anläggningsavgif-
ten, kostnaderna får jämföras mot miljönyttan. Eventuellt kan det vara aktuellt med att ta ut en 
särtaxa. Mer om särtaxa finns att läsa i strategin.  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Anta den uppdaterade landsbygdsstrategin samt att ge förvaltningen i uppdrag att skicka 
denna till länsstyrelsen för godkännande.   
 
 
 
Båstad 2017-01-03 
 
 
Fredrik Jönsson 
Projektingenjör 
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Uppdaterad landsbygdsstrategi med tid- och 
handlingsplan fo r uto kning av 

verksamhetsomra de fo r vatten och avlopp 

 

 

 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2017-XX-XX  
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Bakgrund  

Enligt 9 kapitlet 7 § miljöbalken (MB) skall avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på 
något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 
ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Miljöbalken anger i 2 kap 
3 § att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder 
som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljö samt att bästa 
möjliga teknik för ändamålet används. 
 
I 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår att det är förbjudet 
att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse i vattenområde, om avloppsvattnet 
inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning om det inte är uppenbart att utsläpp kan 
ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön 
 
I maj 2016 ersattes Naturvårdsverkets allmänna råd för enskilda avlopp (NFS 2006:7) från 2006 av 
Havs-och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanordningar för 
hushållsspillvatten. Som i tidigare allmänna råden ställs krav på anläggningens reningsförmåga och 
beroende på recipientens känslighet ställs krav på normal respektive hög skyddsnivå. Recipientens 
känslighet är därmed styrande för de reduktionskrav som kan krävas ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt. Även Lagen om allmänna vattentjänster, där kommunens skyldigheter att 
ordna VA-försörjning regleras, har skärpts väsentligen. I § 6 står följande: 
 

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 

vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 

blivande bebyggelse, skall kommunen 

 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 

behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 

 

Enligt praxis räknas en samlad bebyggelse om ca 20 hus som ett större sammanhang.  
 
Sammantaget leder alla faktorer ovan till betydligt strängare myndighetskrav på vatten- och avlopps-
försörjningen även utanför det nuvarande verksamhetsområdet, på enskilda, gemensamma och 
kommunala vatten-och avloppsanläggningar. Det innebär också stora ekonomiska investeringar att 
bygga VA-anläggningar, oavsett om de är kommunala, gemensamma eller enskilda. För att få ut den 
mest miljöriktiga, ekonomiska och långsiktiga hållbara lösningen krävs en gemensam planering 
mellan förvaltningarna och NSVA. 

  
För att kunna hantera den komplexa vatten- och avloppsfrågan i områden utanför tätorterna har 

Båstads kommun och NSVA utarbetat en strategi för VA på landsbygden, vilken antogs av 

kommunstyrelsen 2012-11-14. Strategin skulle täcka hela kommunen och ge svar på hur vatten- och 

avloppsfrågor på landsbygden ska hanteras samt utgöra ett planeringsunderlag för en stegvis 

utbyggnad av kommunalt VA på landsbygden. 

Med anledning av Länsstyrelsens skrivelse daterad 2013-10-18 sammanställdes en tid- och 

handlingsplan under 2014 för utökning VA-verksamhetsområde i Båstads kommun. Av de 19 

områden som tas upp i handlingsplanen hade kommunalt vatten och avlopp byggts ut till sju vid 

slutet av 2016. 
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På uppdrag av Båstad kommun har NSVA tillsammans med tjänstemän från Miljöavdelning, 

Planavdelning samt Teknik & Service, nu gjort en översyn av strategin och uppdaterat av tid-och 

handlingsplanen för utbyggnad av VA på landsbygden. 
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Mål och avgränsning 

Syfte 

Syftet med landsbygdstrategin är att ge en heltäckande, långsiktig och hållbar VA-planering för hela 

kommunen. VA-planen syftar också till att förbättra kommunens vattenförekomster genom en god 

VA-planering, så att de på sikt ska kunna uppnå god ekologisk status och kemisk status.  

 

Strategin för VA på landsbygd ska underlätta för att få en gemensam syn på hur byggande på 

landsbygden kan medges och regleras. Den ska också utmynna i en prioriteringslista med områden 

för utbyggnad av kommunalt VA, riktlinjer för hantering av enskilda avlopp i avvaktan på utbyggnad 

samt bestämmelser för områden som inte inom överskådlig tid berörs av utbyggnad. 

 
Denna tid och handlingsplan ersätter VA-strategin daterad 2012-11-14 och tidigare tid- och 

handlingsplan från 2014 när det gäller till vilka området det kommunala verksamhetsområdet ska 

utökas till, och vid vilken tidpunkt.  

Avgränsning  

VA-strategin omfattar fastigheter i kommunen som ligger någorlunda samlat i bebyggelsegrupper 

och som befinner sig utanför dagens verksamhetsområde för kommunalt VA.  För enskilda 

fastigheter som inte ligger inom de områden som tagits upp i strategin kommer tillsyn och prövning 

även fortsättningsvis att göras från fall till fall.  

Begreppsförklaringar  

Spillvatten  
Förorenat vatten från bad, disk, tvätt och toalett.  
 
BDT-vatten  
Avloppsvatten från bad, disk och tvätt. 
 
Dagvatten 
Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.  
 
Recipient  
Yt- eller grundvatten som tar emot utsläpp av spillvatten eller dagvatten. 
 
Skyddsnivå 
Bedömning av skyddsnivå ska ske utifrån recipientens känslighet för påverkan enligt ett antal miljö- 

och hälsoskyddskriterier i Havs-och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små 

avloppsanordningar för hushållsspillvatten. Hög skyddsnivå innebär strängare reningskrav än normal 

skyddsnivå.  
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Vattenkvalitet 

EU:s ramdirektiv för vatten "vattendirektivet" syftar till att vi ska uppnå en långsiktigt hållbar 

förvaltning av våra vattenresurser. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. 

Hälften av våra vatten uppfyller inte god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv. Sverige har indelats i 

fem vattendistrikt med en länsstyrelse i varje distrikt som samordnande vattenmyndighet. Båstads 

kommun tillhör Västerhavets vattendistrikt. 

Havs- och vattenmyndigheten har fastställt ett åtgärdsprogram för Västerhavet, vilken även anger 

statusen för våra vattenförekomster i kommunen. Enligt Västerhavets preliminära riskbedömning 

från 2015 finns det risk för att den ekologiska statusen inte uppnås innan 2021 för kustvatten och 

vattendrag i Båstads kommun. Det finns även risk för att den kemiska statusen för kustvatten, 

vattendrag och grundvatten inte uppnår god status innan 2021. 

För att god kemisk och ekologisk status ska uppnås på våra vattenförekomster innan ovan angivet år 

har kommunerna inom distriktet tilldelats uppdrag i åtgärdsprogrammet som åsyftar till att god 

kemisk och ekologisk status uppnås.  

Generellt sett kan man dela upp recipienter i grundvatten- och ytvattenrecipienter. 

Ytvattenrecipienter motsvaras av bäckar, åar, sjöar samt hav. Grundvattenrecipienter motsvaras av 

en sammanhängande grundvattenförekomst som är geografiskt avgränsad efter de geohydrologiska 

förutsättningarna. Recipienterna blir mer eller mindre påverkade av utsläpp av spillvatten, allt 

beroende på miljöfaktorer som till exempel förorenande ämne, vattenkemisk beskaffenhet, 

geologiska förutsättningar och biologisk känslighet.  

Huvudsakliga ytvattenrecipienter  

Utöver vattendrag och åar finns det inom Båstads kommun två huvudrecipienter, dit ytvattnet 

slutligen leds: Laholmsbukten och Skälderviken. Generellt gäller att de båda recipienterna har 

övergödningsproblem med förhöjda halter av näringsämnen.  I GIS-portalen VISS 

(VattenInformationSystemSverige) från Länsstyrelsen, ges följande information om respektive 

vattenförekomsts status:  

Ytvattenförekomst Laholmsbukten 

Kemisk status (2016): 

Uppnår ej god: ”Prioriterade ämnen bedöms ej uppnå god status på grund av kvicksilver i fisk.” 

 

Ekologisk status (2016):  

Måttlig: ”Data från provtagning av makroalger och växtplankton i vattenförekomsten visar på god 

status medan data från bottenfauna visar på måttlig status. Den ekologiska statusen bedöms således 

vara måttlig enligt principen "one out, all out."  

Ytvattenförekomst Skälderviken 

Kemisk status (2016): 

Uppnår ej god: ”Vattenförekomsten bedöms ej uppnå god kemisk status. Mätningar i fisk 

(skrubbskädda) tyder på att gränsvärdet för kvicksilver överskrids… För övrigt finns inga indikationer 

på att några av vattendirektivets övriga prioriterade ämnen förekommer i halter som kan antas 
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utgöra ett miljöproblem i vattenförekomsten. Inga mätningar av prioriterade ämnen, utöver 

kvicksilver, har gjorts i vattenförekomsten.” 

 

Ekologisk status (2016): 

Måttlig: ”Den ekologiska statusen bedöms som måttlig. Bedömningen styrs av den biologiska 

kvalitetsfaktorn bottenfauna.” 

 

De båda vattenförekomsterna riskerar att inte uppfylla kriterierna för god ekologisk och kemisk 

status år 2021. Det långsiktiga målet för vattenförvaltningsarbetet är att uppnå god status år 2021. 

Enligt ”Åtgärdsprogram Västerhavets vattendistrikt 2009-2015” har miljöförvaltningen rätt att ställa 

krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller 

riskerar att inte uppnå, god ekologisk status. 
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Grundvattenrecipienter  

Till vattenförekomster räknas även grundvatten. I GIS-portalen VISS 

(VatteninformationSystemSverige) från Länsstyrelsen, ges följande information om Bjärehalvöns 

grundvattenförekomsts status:  

 
Kvantitativ status (2009):  

Otillfredsställande: ”I delar av förekomsten (framförallt kring Torekov) råder bristsituation sommartid 
med konflikt mellan dricksvattenintresse och bevattningsintressen i området” 
 

Kvalitativ status (2009): 
 

Otillfredsställande: ”I den regionala undersökning som genomfördes i december 2007 togs 
grundvattenprover i fem vattentäkter inom förekomsten. I tre av brunnarna fanns rester av 
bekämpningsmedel (Medelhalten bekämpningsmedel för förekomsten baserat på fem punkter var 
0,06 ug/l.) I en av punkterna överskreds riktvärdet för isoproturon (0,11 ug/l) och bentazon (0,12 ug/l) 
(denna punkt saknas i DGV-data). I två av punkterna hittades spår av BAM. I en av dessa punkter 
hittades även atrazin Samtliga halter låg under riktvärdet. Tre av punkterna visar på kvävepåverkan 
men bara en punkt överskred utgångspunkt för att vända trend (35,36 mg/l)  
 
I regional provtagning 2008 följdes 2 av punkterna från 2007 upp. I en av dessa punkter hittades 
rester av bekämpningsmedel (BAM 0,02 ug/l). Resterande analyser låg under utgångspunkt för att 
vända trend.  
 
I regional provtagning 2009 följdes 3 av punkterna från 2007 upp. Rester av bekämpningsmedel 
återfanns i 2 av punkterna (BAM 0,01 ug/l samt Atrazin-2-hydroxy 0,01 ug/l). Två av punkterna 
visade på kvävepåverkan. Högsta uppmätta kvävehalten var 15 mg/l vilket ligger under utgångspunkt 
för att vända trend.” 
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Vattenskyddsområden 

Vattenskyddsområde är ett av länsstyrelsen eller kommun inrättat geografiskt område till skydd för 

en vattenförekomst med betydelse för vattentäkt. Inom vattenskyddsområdet gäller föreskrifter till 

skydd för vattnet så att det kan användas för vattentäkt i ett långt perspektiv.  

 

I Naturvårdsverkets allmänna råd för vattenskyddsområde NFS 2003:16, kan man bland annat läsa 

att i vattenskyddsområdets primära skyddszon bör föreskrivas om förbud mot ytterligare 

infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och utsläpp av annat avloppsvatten. Inom sekundär 

skyddszon bör föreskrivas om krav på särskilda tillstånd för sådana anläggningar. 

 

 
Figur 1. Översikt över upprättade och föreslagna vattenskyddsområden (blått) i Båstads kommun. Alla gränser är inte 
helt  fastställda ännu. 
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Enskilda avloppsanläggningar 

De flesta enskilda avloppsanläggningar utgörs av slamavskiljare tillsammans med infiltration eller 

markbädd, minireningsverk eller sorterande system. I ett sorterande system behandlas 

avloppsvattnet från toalett separat från det övriga avloppet, BDT-vattnet. Det kan till exempel röra 

sig om till exempel sluten tank för toalettavloppet och infiltration för BDT-vattnet. Förutsättningarna 

på den aktuella fastigheten avgör vilken eller vilka avloppslösningar som är möjliga. 

 
En gemensamhetsanläggning är en avloppsanläggning som försörjer flera fastigheter inom ett 

område. En gemensamhetslösning har en utsläppspunkt i stället för ett stort antal spridda 

utsläppspunkter. Med endast en utsläppspunkt är det lättare att kontrollera utsläppet samtidigt som 

risken för förorening av vattentäkter minskar. De reningstekniker som används i 

gemensamhetsanläggningar är ofta de samma som i anläggningar tillhörande enstaka hushåll. 

 

Det är Myndighetsnämnden som ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn av enskilda avloppen i 

Båstad kommun. Fastighetsägaren ansvarar för att avloppsanläggningen på fastigheten uppfyller 

dagens reningskrav och att anläggningen åtgärdas om den har brister. Dålig reningsgrad hos enskilda 

anläggningar kan bero på att anläggningen har brister eller på att området har dåliga förutsättningar 

för den typen av anläggning. Brister hos anläggningen kan bero på att den är av en äldre typ som inte 

uppfyller dagens krav eller att den till följd av ålder har förlorat sin ursprungliga funktion.  

 

Om en avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav eller om den medför risk för människors hälsa 

och/eller miljön kan miljöavdelningen fatta beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten, alternativt 

förelägga fastighetsägaren att åtgärda sin bristfälliga avloppsanläggning. Om flera fastighetsägare har 

problem med sin enskilda anläggning kan de gå ihop för att gemensamt lösa situationen med en 

gemensamhetsanläggning. 
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Kommunalt vatten och avlopp 

Verksamhetsområde för VA 

Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA) är ett avgränsat område inom vilket 
vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. Inom 
verksamhetsområdet är kommunen huvudman för den allmänna vatten och avloppsförsörjningen, 
och har skyldighet att tillhandahålla vatten och avlopp, och hushållen har skyldighet att ansluta sig. 
Det är kommunfullmäktige som beslutar vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. 
 
Inom området har kommunen och fastighetsägarna rättigheter och skyldigheter som regleras i Lagen 
om allmänna vattentjänster (2006:412), Vattentjänstlagen. Enligt vattentjänstlagen ska kommunala 
VA-anläggningar ordnas i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljön. 

 
Figur 2.   Översiktskarta över befintligt verksamhetsområde för spillvatten i Båstads kommun. 

  

Avgiftsskyldighet 

När beslut tas om att bygga ut den allmänna anläggningen utvidgas verksamhetsområdet till att 

omfatta det aktuella området. Då gäller Vattentjänstlagen med dess bestämmelser om brukningsrätt 

och avgiftsskyldighet. Anläggnings- och brukningsavgifter regleras i den kommunala VA-taxan, vilken 

beslutas av fullmäktige.  

Kommunen tar ut en anläggningsavgift av fastighetsägaren efter upprättande av förbindelsepunkt. 

Förbindelsepunkten är den punkt där inkopplingen av fastighetens ledning till det kommunala 

ledningsnätet sker, den är vanligtvis belägen ca 0,5 m från fastighetsgräns.  

58



 
 

12 
 

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som regleras i den kommunala VA-taxan, den ska motsvara 

kommunens genomsnittliga utbyggnadskostnad. Att bygga ut kommunalt vatten och avlopp på 

landsbygden innebär ofta stora kostnader och VA-taxan måste anpassas till den kostnadsnivå som de 

kommande utbyggnadsplanerna innebär.  

Efter att förbindelsepunkt har upprättats ska fastighetsägaren även betala brukningsavgifter vilka ska 

täcka kostnader för drift och underhåll av den kommunala VA-anläggningen, detta gäller oavsett om 

den fysiska inkopplingen är gjord eller ej. 

Särtaxa 

Särtaxa är en förhöjd anläggningsavgift som huvudmannen är skyldig att ta ut när ”en viss eller vissa 

fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning 

avviker från andra fastigheter inom verksamhetsområdet” enligt Lagen om allmänna vattentjänster 

(2006:412). Var gränsen går för det som kallas ”i beaktansvärd omfattning” är ännu inte juridiskt 

prövat. Norrköpings kommun har satt gränsen till 50 % över den normala anläggningsavgiften. 

Svenskt vatten nämner 30 % över normala kostnader. 

Vid ett beslut om verksamhetsområde ska eventuell särtaxa framgå av beslutet och gälla framtida 

anslutningar i det aktuella området. Detta blir då ett s.k. särtaxeområde. Om särtaxan anges som en 

faktor av den ordinarie taxan krävs ingen uppräkning av själva särtaxan utan den följer förändringen 

av normaltaxan. När särtaxan beräknas ska hänsyn tas till framtida utbyggnad, och här görs en 

bedömning av hur många som sannolikt kan komma att ansluta till systemet som byggs ut.   
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Policy för tillsyn och prövning för fastigheter som omfattas av 

landsbygdsstrategin 

Bygglovshantering 

Inför bygglov eller förhandsbesked i ett område där kommunalt vatten och avlopp är planerat att 

byggas ut ska den sökande informeras om utbyggnadsplanerna. Den sökande ska informeras om när 

kommunalt VA planeras anläggas, att samtliga fastighetsägare kommer att få betala 

anläggningsavgifter, samt vilka enskilda lösningar som accepteras i väntan på att kommunala 

ledningar byggs ut.  

När det gäller nybyggnation i de områden där kommunalt VA ska byggas ut är utgångspunkten att 

det i första hand ska undvikas tills den kommunala lösningen finns på plats, framförallt om VA-

utbyggnad planeras inom en snar framtid. Prövning ska dock ske från fall till fall. Om nybyggnation 

ändå ska tillåtas i ett sådant område är en förutsättning att det inte medför en risk att förstärka VA-

problem i området, att det inte försvårar en framtida kommunal VA-utbyggnad eller att det inte finns 

risk för ökad belastning på recipienten.  

Enskilda avlopp 

 I samband med att områden med kommunalt VA byggts ut och verksamhetsområde bildats ska 
inga enskilda anläggningar beviljas. 
 

 Inom områden som är upptagna i strategin och som kommer att få kommunalt VA inom tio år 
gäller vissa övergångsprinciper för fastigheter med enskild VA-anläggning,se nedan.  

 

 I de områden där det dröjer mer än tio år innan en kommunal anslutning till vatten och avlopp 
genomförs skall tillstånd beviljas för enskilda avloppsanordningar som uppfyller aktuella 
miljökrav.  

 

 I områden med hög prioritet på avloppsåtgärder men där det saknas förutsättningar för 
utbyggnad av kommunalt VA kommer gemensamma lösningar för avloppshantering 
rekommenderas.  

 

I de områden där beslut fattas om kommunalt verksamhetsområde kommer enskilda anläggningar 

inte vara möjliga. Därför beviljas inte nyanläggningar av enskilda avlopp inom verksamhetsområde 

för spillvatten, vilket innebär att de som har undermåliga avlopp kommer tvingas att ansluta till det 

kommunala nätet. Det är Miljöavdelningen som förelägger fastighetsägarna att ansluta sig till 

kommunalt VA.  

Utbyggnad inom 10 år 

I de områden som ska anslutas till kommunalt avlopp inom 10 år kommer ingen aktiv tillsyn av 

enskilda avlopp att bedrivas. Ansökningar om tillstånd till enskilda avloppsanläggningar kommer att 

prövas. Ansökningar kan förväntas komma in i samband med bygglov, anläggningar vilka slutat 

fungera, ägarbyten, m.m.  

I väntan på en utbyggnad av kommunala ledningar ska VA-försörjningen göras så effektiv som möjligt 

utifrån de lagkrav som finns, miljö, hälsa och ekonomi. Den tekniska lösningen i väntan på kommunal 
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VA-utbyggnad bör prövas med hänsyn till de förhållanden som råder på den enskilda platsen. 

Tillfälliga lösningar med tidsbegränsade tillstånd bör övervägas i avvaktan på kommunal anslutning, 

t.ex. sluten tank. NSVA kommer inte att lösa in dessa tillfälliga enskilda avloppsanläggningar, 

separata avtal ska tecknas mellan fastighetsägaren och NSVA angående detta. 

Utbyggnad mellan 10 och 20 år 

I områden som ska anslutas till kommunalt VA först om 10-20 år kommer tillsyn att bedrivas. Krav 

kommer att ställas på att icke godkända anläggningar skall åtgärdas.  

Inte inom överskådlig tid 

I områden som inte kommer att anslutas till kommunalt VA inom 20 år kommer tillsyn att bedrivas 

och krav ställas på att dåliga avlopp åtgärdas. Gemensamhetsanläggningar är att föredra, om det av 

någon anledning inte går att genomföra kan det bli nödvändigt med lösningar i kommunal regi.  
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Områden utpekade av Länsstyrelsen för VA-utbyggnad 

Länsstyrelsen har i en skrivelse daterad 2013-10-18 anmodat Båstads kommun att komma in med en 

tid- och handlingsplan för utökning av verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp för 14 

områden. Områdena var indelade i två grupper efter prioritet: 

Prioritet 1 
 

 Kattvik  Slättaröd 

 Stora Hult  Boarp 

 Ängalag  Nyled 

 Öllövsstrand  Tvähöga 
 
 
Prioritet 2 
 

 Vadebäck  Mäsinge 

 Lyavägen  Häljarp-Böckerskogen 

 Karstorp  Axelstorp 
 
 
 

I Kattvik, Stora Hult, Slättaröd, Boarp, Nyled och Tvähöga har kommunalt vatten och avlopp byggts 

ut. Resterande områden återfinns i tid- och handlingsplanen på nästa sida. 
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Tidplan och handlingsplan 

Strategin omfattar de områden i kommunen som idag inte är anslutna till kommunalt vatten och 

avlopp samt uppfyller kriterierna för samlad bebyggelse (ca 20 fastigheter och uppåt som ligger 

samlat). Även områden med ett mindre antal fastigheter som ligger samlade och är prioriterade av 

Båstad kommun på grund av miljömässiga skäl och områden som ligger i direkt närhet till 

kommunala ledningar utan att vara anslutna tas upp. 

 

För de fastigheter som ligger i områdena som beskrivs nedan och som inte är aktuella för en VA-

utbyggnad inom överskådlig tid, kommer krav att ställas på att bristfälliga avlopp åtgärdas. För 

enskilda fastigheter som inte ligger inom de områden som tas upp kommer tillsyn och prövning även 

fortsättningsvis att göras från fall till fall.  

 

Område VA-utbyggnad 

Vadebäck 2017 

Lyavägen 2019 

Ängalag 2020 

Rotalyckevägen 2021 

Varan 9:46 mfl 2022 

Kattviksvägen 2023 

Mäsinge  2024 

Hallavara samfällighet – Kattvik Samfällighet ansluts till kommunalt 

avlopp senast 2025 

Lillaryd 2030 

Öllövsstrand Inte inom överskådlig framtid 

Karstorp Inte inom överskådlig framtid 

Böckerskogen Inte inom överskådlig framtid 

Axelstorp Inte inom överskådlig framtid 

Öllöv  Inte inom överskådlig framtid 

Margretetorpsvägen Inte inom överskådlig framtid 
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Områdesbeskrivningar 

I områden med samlad bebyggelse kan det vara svårt att lösa avloppsfrågan med enskilda 

avloppsanläggningar eftersom avstånden mellan fastigheterna kan vara små, vilket kan medföra en 

risk dricksvattenbrunnar kontamineras. Nedan följer en genomgång av sådana landsbygdsområden i 

kommunen, vilken ligger till grund för utbyggnadsplanen. Områdena beskrivs vad gäller antal 

fastigheter, nuvarande vatten- och avloppslösningar, framtida planer m.m. 

 

Planförhållandena som beskrivs i strategin refererar till kommunens gällande översiktsplan från 

2008. Under 2017 kommer arbetet med en ny översiktsplan för kommunen inledas. Resultatet av 

detta arbete kan, ur plansynpunkt, påverka hur listade projekt värderas. Utbyggnad av kommunalt 

vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur 

planeringshänseende. Kommunens intentioner för områden lämpliga för bostadsbebyggelse anges i 

översiktsplanen och prövas vidare i detaljplaner. Byggnation av enstaka bostäder kan, utifrån 

riktlinjer i översiktsplanen, hanteras direkt i bygglov. 
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Förslöv-Vadebäck 

 

Figur 3. Förslöv-Vadebäck 

Beskrivning av området 
Vadebäck ligger strax norr om Förslöv. Ca 20 fastigheter finns inom området som är aktuellt i 

landsbygdstrategin. Husen ligger inom/nära ett vattenskyddsområde och riksbekanta Vadebäcken 

rinner igenom området. Enligt SGU’s jordartskarta består de ytliga jordarterna inom området till 

största delen av grus och morän. Inga geotekniska undersökningar har dock utförts som bekräftar 

det. Vattenledningar finns utbyggt i stort sett inom hela området, spillvattennätet är däremot inte 

utbyggt. Det är ca 100 m från befintligt spillvattennät till närmsta bostaden. 

 
VA-situation 
Fastigheterna är försörjda med kommunalt vatten, avloppsanläggningarna är enskilda. Många av de 

enskilda avloppsanläggningarna uppfyller inte de reningskrav som ställs enligt 9 kap 7 § MB, samt 

lever inte upp till de riktlinjer som finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 

2016:17), om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

 
Planförhållande 
Efter Hallandsåstunnelns öppnande, förbättrade möjligheter till pendling och ett nytt 

verksamhetsområde är Förslöv nu en ort med än större utvecklingspotential. En ny översiktsplan är 

under framtagande vilket kan påverka exploateringsområden och exploateringsgrad och därmed 

antalet bostäder.   

 
Bedömning 
Fastigheterna ligger inom/nära vattenskyddsområdet. Det tillsammans med att Vadebäcken rinner 

genom området gör att kommunalt VA bör byggas ut.  Vadebäck finns med Länsstyrelsen utpekade 

landsbygdsområden under prioritet 1. 

 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Utbyggnad av spillvattennätet är planerad till 2017. 
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Lyavägen  

 

Figur 4. Lyavägen 

Beskrivning av området 
Längs med Lyavägen ligger sju fastigheter. Dessa fastigheter kännetecknas av att de ligger i en brant 

sluttning på östra sidan av den gamla banvallen. De aktuella fastigheterna tangerar vattentäkten 

Idrottsplatsens vattenskyddsområde. Jordarterna består av sandig morän och sant, med inslag av 

berg i dagen. Avståndet mellan befintligt ledningsnät och den närmsta fastigheten är ca 100 m.  

 
VA-situation 
Fastigheterna är anslutna till kommunalt vatten och har enskilda avlopp. De flesta av 

avloppsanläggningarna uppfyller inte de reningskrav som ställs enligt 9 kap 7 § MB, samt lever inte 

upp till de riktlinjer som finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17), om 

små avloppsanordningar för hushållsspillvatten..  

 
Planförhållande 
Banvallen togs ur bruk för spårbunden trafik 2015. Kommunen planerar ny användning för banvallen, 

troligen GC-väg, vilken inte utgör samma hinder för en VA-lösning som järnvägsspåren tidigare 

utgjorde.   

 
Bedömning 
Det kuperade läget och bergförekomst gör det relativt problematiskt och kostsamt att bygga ut 

kommunalt spillvatten. Det ringa avståndet till VA-nätet och de bristfälliga enskilda avloppen i 

närheten av vattenskyddsområdet motiverar en kommunal utbyggnad. 

 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Utbyggnad av spillvattennätet är planerad till 2019. 
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Ängalag 

 

Beskrivning av området 
Ängalag är en mindre by som ligger intill väg 115 mellan Torekov och Hov. Omkringliggande mark 
domineras av jordbruk. Ängalag med närområde innefattar ca 40 fastigheter.  Genom byn rinner ett 
vattendrag som mynnar i havet vid Ingelstorps strand, mellan Torekov och Hovs Hallar. Enligt SGU’s 
jordartskarta består de ytliga jordarterna inom området till största delen av morän med inslag av 
berg i dagen. Avståndet till kommunala VA-nätet är ca 1200 m. 
 
VA-situation 
I dagsläget löses VA-behoven av enskilda avlopp och privata dricksvattenbrunnar. Många av de 

enskilda avloppsanläggningarna uppfyller inte de reningskrav som ställs enligt 9 kap 7 § MB, samt 

lever inte upp till de riktlinjer som finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 

2016:17), om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. Då dricksvattenbrunnar och många 

enskilda avloppsanläggningar är belägna inom ett mindre område är det en stor risk att dricksvattnet 

kontramineras av avloppsvatten från bristfälliga anläggningar.  

 
Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 

vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur 

planeringshänseende.  

 
Bedömning 
Ängalag innehåller relativt många fastigheter i en sammanhängande struktur i ett mindre område. 

Fastigheternas närhet till varandras enskilda dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar utgör en 

stor risk för kontaminering av dricksvatten. Det finns även svårigheter att hålla de rekommenderade 

avstånden enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17), om små 

avloppsanordningar för hushållsspillvatten mellan avloppsanläggningar och dricksvattenbrunnar vid 

ändring av befintliga anläggningar och vid nyläggning. Området finns med Länsstyrelsen skrivelse från 

2013-10-18 som ett prioritet 1-område. 

 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Utbyggnad av VA är planerad till 2020. 

Figur 5. Ängalag 

67



 
 

21 
 

Rotalyckevägen 

 

Figur 6. Rotalyckevägen 

Beskrivning av området 
Rotalyckevägen ligger utanför Torekov söder om Ängalagsvägen. I det aktuella området ingår 8 

fastigheter. Kommunala ledningar finns på andra sidan Ängalagsvägen, ca 100 m från närmaste hus. 

Enligt SGU’s jordartskarta består de ytliga jordarterna inom området till största delen av morän med 

inslag av berg i dagen. 

 
VA-situation 
I dagsläget löses VA-behoven av enskilda avlopp och privata dricksvattenbrunnar. De enskilda 

avloppsanläggningarna underkändes av miljöavdelningens vid inventering under 2012-2013 då de 

inte levde upp till reningskraven enligt gällande lagstiftning. Fastighetsägarna har varit i kontakt med 

NSVA då de är intresserade av att ansluta till kommunalt VA som samfällighet. 

 
Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 
vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur 
planeringshänseende.  
 
Bedömning 
Närheten till det kommunala VA-nätet motiverar en VA-utbyggnad. Cirka 200 m sydöst om området 

finns sex fastigheter som eventuellt kan ansluta som samfällighet om de inte löser vatten och avlopp 

enskilt. Bergförekomst kan fördyra utbyggnaden. 

 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Om bildandet av en samfällighet inte blir aktuell så planeras utbyggnad av kommunalt VA till 2021. 
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Varan 9:46 m fl. - Torekov 

 

Figur 7 Varan 9:46 m. fl. 

Beskrivning av området 
Området ligger i utkanten av Torekov i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde, och 

omfattar 9 fastigheter. Enligt SGU’s jordartskarta består de ytliga jordarterna inom området till 

största delen av morän med inslag av berg i dagen. Fastigheterna ligger på båda sidorna av 

Trafikverkets väg (Ängalagsvägen). Tomterna är relativt små, mellan 1100 och 2500 m2. 

 
VA-situation 
Området ombesörjs av enskilda avlopp och privata dricksvattenbrunnar. De flesta av 

avloppsanläggningarna lever inte upp till de reningskrav som ställs enligt 9 kap 7 § MB, samt lever 

inte upp till de riktlinjer som finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17), 

om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. 

Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 

vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur 

planeringshänseende.  

 
Bedömning 
Närheten till det kommunala VA-nätet motiverar en VA-utbyggnad. Bergförekomst kan fördyra 

utbyggnaden. 

 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Planeras till 2022. 
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Kattviksvägen 

 

Figur 8. Kattviksvägen 

Beskrivning av området  
Utmed Kattviksvägen väster om Båstad ligger 12 fastigheter i direkt anslutning till det kommunala 

VA-ledningsnätet. Husen ligger tätt och tomtstorlekarna varierar mellan ca 700 och 2500 m2. 

Enligt SGU’s jordartskarta består de ytliga jordarterna inom området till största delen av sandig 

morän med inslag av berg i dagen.  

VA-situation 
Området ombesörjs av enskilda avlopp och privata dricksvattenbrunnar. Många av de enskilda 

avloppsanläggningarna lever inte upp till de reningskrav som ställs enligt 9 kap 7 § MB, samt lever 

inte upp till de riktlinjer som finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17), 

om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. 

Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen eller programmet inför 

fördjupad översiktsplan för Norrviken – Kattvik. Utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp betyder 

inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur planeringshänseende. 

 
Bedömning 
De relativt små tomtstorlekarna i kombination med fastigheternas närhet till det kommunala 

ledningsnätet gör att man bör bygga ut VA. Bergförekomst fördyrar utbyggnaden. 

 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Planeras till 2023. 
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Mäsinge 

 

Figur 9. Mäsinge 

Beskrivning av området 
Mäsinge ligger väster om Västra Karup, och området omfattar 17 fastigheter i en relativt 

sammanhängande bebyggelse. Jordarterna består enligt SGUs jordartskarta av sandig morän med 

inslag av berg i dagen. Avståndet från närmsta fastigheten till befintligt VA-nät i Möllhult är ca 250 m. 

VA-situation 
Fastigheterna har idag enskilda avlopp och dricksvattenbrunnar. De flesta av de enskilda 

avloppsanläggningarna är bristfälliga och lever inte upp till de reningskrav som ställs enligt 9 kap 7 § 

MB, samt lever upp till de riktlinjer som finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 

2016:17), om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. Fastighetsägarna planerar att bilda en 

gemensamhetsanläggning som ska ansluta till det kommunala nätet i Möllhult. 

 
Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 

vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur 

planeringshänseende.  

 
Bedömning 
Sammanhängande bebyggelse och närhet till kommunalt VA-nät motiverar en utbyggnad av 
kommunalt VA.  
 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Om anslutning till kommunalt VA inte har skett genom gemensamhetsanläggning till 2024 påbörjas 

arbetet med att bygga ut kommunalt VA.  
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Kattvik - Hallavara östra samfällighet 

 
Figur 10. Kattvik- Hallavara östra samfällighet 

Beskrivning av området 
Området ligger på sluttningen i de nordvästra delarna av Kattvik längs med Knösaliden. Sluttningen 
ner till det kommunala ledningsnätet är brant och höjdskillnaden ner till 
Krossarevägen/Kattviksvägen är mellan 25 och 40 meter. Den dominerande jordarten i området är 
berg i dagen, men också sandig morän och klapper förekommer. 
 
VA-situation 
I Hallavara finns en stor infiltrationsanläggning anlagd 1994. Anläggningen består av två 

slamavskiljare med en volym på 8- 9 kbm vardera med efterföljande rening i infiltration. 16 

fastigheter är anslutna till anläggningen. Avloppsanläggningen börjar bli gammal och det finns 

misstanke om att anläggningen inte lever upp till de reningskrav som ställs för anläggningar som 

omfattas av högskyddsnivå, vilket gäller för området på grund av det kustnära läget med 110 meter 

till Laholmsbukten. En avsättning på det kommunala ledningsnätet är förberedd för att kunna ansluta 

samfälligheten. 

 
Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 

vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur 

planeringshänseende.  

 
Bedömning 
Diffusa källor, som exempelvis enskilda avlopp, anses ha en betydande påverkan på 

vattenförekomsten i Laholmsbukten. Det finns misstankar om att anläggningen inte lever upp till 

reduktionskraven. Närheten till Laholmsbukten gör att samfälligheten bör anslutas till det 

kommunala nätet. Kommunens miljöavdelning ansvarar för tillsynen av anläggningen och ställer krav 

på när anslutning ska ske. 

 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Samfälligheten ansluts till det kommunala nätet senast 2025. 
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Lillaryd 

 

Beskrivning av området 
Området ligger i Västra Karups västra utkant utmed Lillarydsvägen och består av 13 fastigheter.  
Tomtstorlekarna varierar från ca 1300 m2 upp till stora jordbruksfastigheter på flera hektar. 
Jordarterna består enligt SGUs jordartskarta av sandig morän med inslag av berg i dagen. Befintligt 
ledningsnät finns utbyggt i Glimminge ca 70 meter från närmsta fastigheten. 
 
VA-situation 
De flesta av de enskilda avloppsanläggningarna är bristfälliga och lever inte upp till de reningskrav 

som ställs enligt 9 kap 7 § MB, samt lever upp till de riktlinjer som finns i Havs- och 

vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17), om små avloppsanordningar för 

hushållsspillvatten. 

Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 

vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur 

planeringshänseende.  

Bedömning 
Närheten till kommunalt ledningsnät kan motivera en VA-utbyggnad.  
 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Vidare utredning krävs. Om det är miljömässigt och samhällsekonomiskt hållbart att bygga ut VA så 

planeras utbyggnad 2030. 

Figur 11. Lillaryd 
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Öllövsstrand 

 

Figur. 12 Öllövsstrand 

Beskrivning av området 
Området i fråga ligger i utkanten av Öllövsstrand och består av 9 fastigheter, främst fritidsboenden. I 

direkt anslutning ligger ett Natura 2000-område och den kustnära naturen är känslig. Avståndet 

mellan det kommunala VA-nätet och den närmast belägna fastigheten är ca 100 m. Enligt SGUs 

jordartskarta består området av grus och klappersten. Verksamhetsområdet för vatten och 

spillvatten antogs 2012 men området har inte byggts ut.  

   
VA-situation 
Privata brunnar och enskilda avlopp karaktäriserar området. De enskilda avloppsanläggningarna 

inom området lever inte upp till de reningskrav som ställs på avloppsanläggningar som omfattas av 

högskyddsnivå, vilket gäller för området på grund av den känsliga kustnära naturen. 

 
Planförhållande 
Detaljplan finns för merparten av området. I ÖP 2008 finns inga nyexploateringsplaner i Öllövsstrand 

inklusive närområdet. 

 
Bedömning 
Området består främst av fritidsboenden och anläggningskostnaderna per fastighet uppskattas till ca 

400 tkr. Med tanke på den höga kostnaden så anses det inte vara samhällsekonomiskt hållbart att 

bygga ut kommunalt VA till området, utan det finns möjlighet att lösa avloppshanteringen med 

fungerande enskilda lösningar.  

 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Inte inom överskådlig framtid. 
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Karstorp-Båstad 

 

Figur 13. Karstorp-Båstad 

Beskrivning av området 
Sydväst om Båstad tätort ligger Karstorp, ett område som ligger i en kraftig sluttning ner mot 
tätorten. Ca 17 fastigheter finns inom vad som kan betraktas som Karstorp. Enligt SGUs jordartskarta 
består området av sandig morän med inslag av berg i dagen. Tomterna är relativt stora, från 1500 m2 
upp 15000 m2. 
 
VA-situation 
Idag finns det enskilda avlopp och privata vattenbrunnar i Karstorp. De flesta av de enskilda 

avloppsanläggningarna är bristfälliga och lever inte upp till de reningskrav som ställs enligt 9 kap 7 § 

MB, samt lever upp till de riktlinjer som finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 

2016:17), om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. 

Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 

vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur 

planeringshänseende.  

Bedömning 
Karstorp ligger tämligen nära det kommunala VA-nätet. Det är dock något tekniskt besvärligt och 

relativt kostsamt att lägga ledningar ut dit på grund av de stora höjdskillnaderna och bergförekomst. 

Öster om Karstorpsvägen medför de stora höjdskillnaderna att det blir svårt att anordna 

spillvattenlösningar utan att behöva pumpa spillvatten från hus tillanslutningspunkt. Husen väster 

om vägen klarar sig dock utan pumpning. Att förse området med dricksvatten kräver tryckstegring.  

Sammanfattningsvis är det inte samhällsekonomiskt hållbart att ansluta fastigheterna till kommunalt 

VA. En gemensam lösning för avloppshanteringen inom området bör dock eftersträvas. 

Utbyggnad av kommunalt VA:  
Inte inom överskådlig framtid 
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Häljarp -Böckerskogen 

 

Figur 14. Böckerskogen 

Beskrivning av området 
Häljarp/Böckerskogen är en samling hus som ligger vid Häljarpsvägen mellan Västra Karup och Båstad 

tätort. Ca 30 st fastigheter, mestadels fritidshus, ingår i byn. Jordarten består av morän med inslag av 

berg i dagen. Det är ca 3 km till kommunalt VA-nät såväl västerut som österut. 

 
VA-situation 
Böckerskogen har en gemensamhetsanläggning för avlopp. Anläggningen består av en sluten tank 

med vakuumsystem installerat 1968 med 23 anslutna fastigheter. 2014 byttes dåvarande plåttank ut 

mot en ny glasfibertank på 10 kbm samt en ny vakuumpump installerades. De anslutna fastigheterna 

har enskilda avlopp för rening av BDT-vatten. BDT-avloppen är bristfälliga och merparten når inte 

upp till reningskraven enligt gällande lagstiftning. 

 
Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 

vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur 

planeringshänseende.  

 
Bedömning 
Avståndet till befintliga ledningar långt, vilket gör att en kommunal VA-anslutning blir kostsam att 

genomföra. Istället för att bygga ut kommunala VA-ledningar bör Miljöavdelningen utöva tillsyn och 

se till att BDT-avloppen uppfyller gällande krav. 

 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Inte inom om överskådlig framtid. 
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Axelstorp 

 

Figur 15 Axelstorp 

Beskrivning av området 
Strax söder om Båstad tätort ligger Axelstorp, en mindre by på cirka 35 hus, byggd på 60-70-talet 

med i första hand fritidshus. Dessa hus har med tiden till stor del omvandlats till permanentbostäder. 

Axelstorpsbäcken som är ett skyddsvärt vattendrag rinner genom byn. Det är cirka 600 meter 

fågelvägen till kommunalt ledningsnät. 

 
VA-situation 
VA-försörjning ombesörjs av en gemensamhetsanläggning för klosettvatten. Anläggningen består av 

en sluten vakuumtank som börjar bli gammal. Till tanken är 28 hushåll anslutna. De anslutna 

fastigheterna har enskilda avlopp för rening av BDT-vatten. BDT-avloppen är bristfälliga och 

merparten når inte upp till reningskraven enligt gällande lagstiftning. Området är anslutet till 

kommunalt dricksvatten. 

 
Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 

vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur 

planeringshänseende.  

 
Bedömning 
Området kommer inte att tas med i verksamhetsområdet inom överskådlig framtid. Krav ska istället 

ställas på samfälligheten och fastighetsägarna att tillse att gemensamhetsanläggning och BDT-

avloppen uppfyller gällande krav.  

 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Inte inom överskådlig framtid. 

77



 
 

31 
 

Margretetorpsvägen  

 

Figur 16 Margretetorpsvägen 

Beskrivning av området 
Öster om Förslöv samhälle mot Margretetorpsvägen ligger 13 fastigheter. Från området är det cirka 

550 m till det kommunala ledningsnätet i Förslöv. Enligt SGUs jordartskarta består området av sandig 

morän. 

 
VA-situation 
Fastigheterna inom området ombesörjs med enskilt vatten och avlopp. De flesta av de enskilda 

avloppsanläggningarna är bristfälliga och lever inte upp till de reningskrav som ställs enligt 9 kap 7 § 

MB, samt lever inte upp till de riktlinjer som finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 

(HVMFS 2016:17), om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. 

Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 

vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur 

planeringshänseende.  

 
Bedömning 
Området är lågprioriterat då det rör sig om få fastigheter på relativt stort avstånd från befintligt 

ledningsnät.  Området kommer inte tas med i verksamhetsområdet inom en överskådlig framtid utan 

fokus kommer istället att ligga på de enskilda anläggningarna ska uppnå godkänd status. En 

gemensam lösning för området förespråkas. 

 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Inte inom överskådlig framtid. 
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2017-01-04 

Utbyggnad av kommunalt VA på landsbygden – Kostnadsberäkningar 
Nedan redovisas översiktliga kalkyler för VA-utbyggnad till områdena som tas upp i strategin. För de 

flesta områdena är kalkylerna som tagits fram baserade på antaganden, och det finns därmed en stor 

osäkerhet. För en mer exakt kalkyl krävs ytterligare utredningar och undersökningar när det gäller till 

exempel geoteknik, val av ledningssystem, behov av tryckstegring, behov av tryckhöjande åtgärder 

osv. 

För Vadebäck, Lyavägen, Ängalag och Öllövsstrand har utredningar/projekteringar gjorts under 2016 

och de kan därför anses vara mer tillförlitliga.  

Område Kostnad (tkr) 
Antal 

fastigheter 
Kostnad per 

fastighet (tkr) 
Föreslagen tidplan 

VA-utbyggnad 

Vadebäck 6 500 20 325 2017 

Lyavägen 2 500 7 357 2019 

Ängalag 10 000 40 250 2020 

Rotalyckevägen 2 100 8 263 2021 

Varan 9:46 m. fl 2 600 8 325 2022 

Kattviksvägen 2 200 12 183 2023 

Mäsinge 4 900 21 233 2024 

Hallavara samfällighet*    2025 

Lillaryd 3 800 14  271 2030 

Öllövsstrand 3 300 9  367 
Inte inom överskådlig 

framtid 

Karstorp 6 300 14 450 
Inte inom överskådlig 

framtid 

Böckerskogen 13 900 35 397 
Inte inom överskådlig 

framtid 

Axelstorp 9 000 47 191 
Inte inom överskådlig 

framtid 

Öllöv 6 400 14 457 
Inte inom överskådlig 

framtid 

Margretetorpsvägen 4 600 13 354 
Inte inom överskådlig 

framtid 

*Anslutning som samfällighet till kommunalt nät. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-02-01 1 av 2 

 

 

KS § 45  Dnr KS 000065/2017 - 903 

Utbetalning av partistöd 2017 

 
Beskrivning av ärendet Det kommunala partistödet regleras i 2 kap. 9-12 §§ kommunallagen. Där 

framgår det att kommunerna får lämna sådana bidrag till de partier som finns 
representerade i fullmäktige, men att det inte får utformas på så att det 
otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.       

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Daniel Kling, daterad 2017-01-20. 
 Regler för partistöd 2014-05-21. Dnr. KS 604/14 -903 

Partistödets storlek från och med 1 januari 2015. Dnr. KS 603/14 -903.   
 
Förvaltningens förslag       1. Partistöd 2017 betalas ut enligt följande: 
 
 Parti Grundstöd Mandat i KF Stöd/mandat TOTALT 

 

Bjärepartiet 10.000 kr 13 6.100 kr 89.300 kr 

Moderaterna 10.000 kr 8 6.100 kr 58.800 kr 

Centern 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 

Socialdemokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 

Sverigedemokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 

Liberalerna 10.000 kr 3 6.100 kr 28.300 kr 

Miljöpartiet 10.000 kr 2 6.100 kr 22.200 kr 

 Totalt 2017                                  41  320 100 kr 
 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Partistöd 2017 betalas ut enligt följande: 

 
 Parti Grundstöd Mandat i KF Stöd/mandat TOTALT 

 

Bjärepartiet 10.000 kr 13 6.100 kr 89.300 kr 

Moderaterna 10.000 kr 8 6.100 kr 58.800 kr 

Centern 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 

Socialdemokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 

Sverigedemokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 

Liberalerna 10.000 kr 3 6.100 kr 28.300 kr 

Miljöpartiet 10.000 kr 2 6.100 kr 22.200 kr 

 Totalt 2017                                   41  320 100 kr         
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Datum: 2017-01-20 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000065/2017 – 903 

 
Utbetalning av partistöd 2017 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Partistöd 2017 betalas ut enligt följande: 
 
Parti Grundstöd Antal mandat i KF Stöd/mandat TOTALT 

 
Bjärepartiet 10.000 kr 13 6.100 kr 89.300 kr 
Moderaterna 10.000 kr 8 6.100 kr 58.800 kr 
Centern 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 
Socialdemokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 
Sverigedemokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 
Liberalerna 10.000 kr 3 6.100 kr 28.300 kr 
Miljöpartiet 10.000 kr 2 6.100 kr 22.200 kr 

TOTALT 2017  41  320 100 kr  
    
 
Sammanfattning av ärendet 
Det kommunala partistödet regleras i 2 kap. 9-12 §§ kommunallagen. Där framgår det att 
kommunerna får lämna sådana bidrag till de partier som finns representerade i fullmäktige, 
men att det inte får utformas på så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.       
 
Aktuellt 
Kommunfullmäktige i Båstads kommun antog 2014-05-21, § 72, regler för partistöd. I reglerna 
framgår det att fullmäktige årligen i januari månad ska fatta beslut om utbetalning av 
partistödet för innevarande år, samt även fatta beslut om hur mycket partistöd respektive parti 
ska erhålla. 
 
Varje parti representerat i fullmäktige erhåller ett grundstöd om 10 000 kronor. Därutöver 
erhåller partierna 6 100 kronor/ledamot i fullmäktige (beslut i kommunfullmäktige 
2014-05-21 § 71). 
 
Utbetalning 
För att erhålla utbetalningen ska respektive parti, senast den 15 mars 2017 skicka in 
kontaktperson samt postgiro/bankgironr för utbetalningen. Om utbetalningen ska ske till 
bankkonto ska kontobevis bifogas som visar att partiets kontaktperson är innehavarare av 
kontot som partistödet ska sättas in på. 
 
Uppgifterna ska skickas med e-post till bastads.kommun@bastad.se och märkas med 
”Partistöd 2017”. 
 
Redovisning av partistödet 
Partierna påminns om att komma in med en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts i enlighet med det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen samt 
partistödets syfte i enlighet med kommunens regler för partistöd. Redovisningen ska avse 1 
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januari 2016 till 31 december 2016 och ska ges inges till kommunfullmäktige 
(kommunkansliet) senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång (2017-06-30). 
 
 
Daniel Kling, kommunledningskontoret 
Nämndsekreterare 
 
 
Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Regler för partistöd 2014-05-21. Dnr. KS 604/14 -903 
Partistödets storlek från och med 1 januari 2015. Dnr. KS 603/14 -903  
 
Samråd har skett med: 
Kanslichef
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Antagen av Kommunfullmäktige den 21 maj 2014, § 72 Dnr: KS 604/14‐903, att gälla fr.o.m. 2014‐10‐15 
 
Regler för partistöd 
 
Lagstöd 
Partistödet regleras i 2 kapitlet 9‐12 §§ kommunallagen (1991:900) där det framgår att 
kommunerna får lämna sådana bidrag, men att stödet inte får utformas så att	det	otill‐
börligt gynnar eller missgynnar ett parti.  
 
Valresultatet 
Valresultatet utgör beräkningsgrund vid fastställande av partistöd och andra liknande  
situationer då mandatfördelningen ligger till grund för en fördelning.  
 
Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kapitlet vallagen (2005:837). Det är Länsstyrelsen	som	fast‐
ställer detta. 
 
Skulle en situation uppstå i kommunfullmäktige att en ledamot byter	parti	eller	inte	repre‐
senterar något parti, tillfaller det mandatbundna stödet för just det mandatet det parti för 
vilket ledamoten ursprungligen valdes in i kommunfullmäktige. 
 
Partistödets syfte 
Partistöd ges till de politiska partier som är representerade i	kommunfullmäktige.	Parti‐
stödet ska användas för att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala 
demokratin och stödet ska användas för politisk verksamhet med anknytning till Båstads 
kommun. Partistödet ska användas till ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att öka 
medborgligt inflytande och valdeltagande i kommunen. 
 
Grundstöd och mandatbundet stöd samt krav på representation 
Partistödet ges som ett grundstöd och ett mandatbundet stöd. 
 
Komunfullmäktige fattar årligen i januari månad beslut om utbetalning av partistödet 
samt hur mycket partistöd respektive parti ska erhålla. Det mandatbundna stödet betalas 
endast för mandat som är tillsatta i kommunfullmäktige, det vill säga det betalas inte ut för 
tomma platser i kommunfullmäktige. 
 
Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. 
 
I det fall representationen i fullmäktige helt upphör 
Till parti som upphör att vara representerat i kommunfullmäktige ges partistöd för åter‐
stoden av det innevarande året. Detta gäller under förutsättning att partiet varit represen‐
terat i de sex månader som närmast följer efter mandatperiodens början.  
 
Redovisning av partistödet 
Mottagarna av kommunalt partistöd (de politiska partierna) ska årligen	till	kommunfull‐
mäktige ge in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts i enlighet med 
det ändamål som anges i 2 kapitlet 9 § första stycket kommunallagen samt partistödets 
syfte enligt detta dokument. 
 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari	‐	31 december varje år	och	ges	in	till	kommun‐
fullmäktige (kommunkansliet) senast sex månader efter redovisningsperiodens (kalen‐
derårets) utgång. 
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Av redovisningen ska framgå: 
 
• Organisationsnummer för partiet. 
• Partiföreningens stadgar. 
• Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande år. 
• Årsredovisning från föregående år samt protokoll från årsmöte som visar att ansvars‐

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

ska styrkas med bankkontobevis. 
• Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma. 
 
En av mottagaren (de politiska partierna) utsedd särskild granskare ska granska	om	redo‐
visningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens 
rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. 
 
Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte lämnar 
redovisning och granskningsrapport enligt 2 kapitlet 11 § första och andra styckena 
kommunallagen. 
 
Utbetalning av partistöd, antal utbetalningar  
Kommunkansliet ansvarar för att förse ekonomiavdelningen med underlag för utbetalning 
av partistödet i februari månad årligen.  
 
Tolkning och tillämpning av reglerna om partistöd  
Kommunstyrelsen tolkar och tillämpar bestämmelserna för partistöd.  
 
Kommunstyrelsen får dock inte besluta om utbetalning av partistöd, då denna rätt enligt 
lag är förbehållen kommunfullmäktige. 
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Antagen av Kommunfullmäktige den 21 maj 2014, § 71. Dnr: KS 603/14‐903  

	
Partistöd 

	
Följande beräkningsgrund för partistödet ska gälla från och med 
den 1 januari 2015: 

 
Grundstöd: 10.000:‐/parti	i	fullmäktige 
Mandatstöd:	6.100:‐/ledamot	i	fullmäktige	
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Datum: 2017‐02‐08 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 00125/2017 – 400  
Till: Kommunfullmäktige	
 
Beslutet skall expedieras till: 
Kommunchef 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion om politisk breddning av tillväxtrådet.  
 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 
 
	
Väckt motion - Politisk breddning av tillväxtrådet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2017‐02‐01, angående politisk breddning av tillväxtrådet från Johan 
Olsson Swanstein (M) ska redovisas och skickas för beredning.  
 
Förslag till beslut 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.  
	
	
	
Båstad 2017‐02‐08 
 
 
Olof Nilsson  
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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Datum: 2017-02-08 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000127/2017 – 500 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Förslagsställaren 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag om toaletten i Kattvik  
 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 
 

 
Väckt medborgarförslag – Återvinningsstationen i Svenstad 
 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag, inkommen 2017-02-02, angående återvinningsstationen i Svenstad  från 
Thomas Eriksson ska redovisas och skickas för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlåta beslutet 
i ärendet till kommunstyrelsen.  
 

Förslag till beslut 
1. Medborgarförslaget redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. Beslut i ärendet delges 
kommunfullmäktige.  
 
 
 
Båstad 2017-02-08 
 
 
Olof Nilsson  
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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Datum: 2017-02-08 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000147/2017 – 350 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunalråd 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Interpellation från Ingela Stefansson (S)  
 

Samråd har skett med: 
 
 

 
Interpellation från Ingela Stefansson (S) - Utbyggnaden av cykelleder i kom-
munen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger inlämnad interpellation angående utbyggnaden av cykelleder i kommunen från 
Ingela Stefansson (S). Interpellationen ska godkännas innan den får besvaras. 
 
Interpellationer besvaras mötet efter att den har godkänts och ska vara skriftligt.  
 
 

Förslag till beslut 
Interpellationen godkänns och får besvaras.  
 
 
 
Båstad 2017-02-08 
 
 
Olof Nilsson  
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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