
Tjänsteskrivelse 

170221\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (3) 

Datum: 2017-02-20 
Handläggare: Andreas Jansson 
Dnr: KS 001484/2016 – 350 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Trafik- och gatuingenjör 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag KS au 2017-01-18, § 21, då ärendet återremitterades 
Förslag till lokal trafikföreskrift 1278 2016:00047 
Yttrande från Trafikverket  
Yttrande från Polismyndigheten  
Inkommande mail från Skånetrafiken/Nobina, daterad 2016-12-19   

Samråd har skett med: 
-- 

Framkomlighet för linjetrafik längs med Köpmansgatan 

Sammanfattning av ärendet 
Från och med den 11 december har busslinje 501 förlängts och har Båstad Torget som ny 
ändstation och trafikerar större delar av Båstad tätort. Linjen trafikerar därmed också 
Köpmansgatan på delen mellan Kyrkogatan och Ordensgatan, se bilaga 1, där uppställning av 
fordon är tillåten och tar anspråk på körbana. På grund av den tillåtna uppställningen har linje 
501 återkommande framkomlighetsproblem vilket skapar förseningar och risk för missade 
anslutningar med avgående tåg från Båstads station. 

Ärendet återremitterades på Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 18 januari 
2017. Anledningen till återremitteringen är att belysa ett förslag om att begränsa parkeringen 
till en sträcka om 50 meter mellan Pershögsgatan och Ordensgatan.   

Bakgrund 
Diskussioner om parkeringen längs Köpmansgatan har funnits inom förvaltningen under lång 
tid. Det har bland annat på senare tid förts fram i Handelsrådet och i åtgärdsvalsstudien för 
Köpmansgatan att situationen med parkerade fordon på körbanan inte är optimal och att 
någonting på sikt behöver göras, helst genom fysisk förändring av gatan. Ärendet har nu blivit 
än mer aktuellt sedan linjetrafiken genom Båstad drabbas av förseningar som kan härledas till 
att parkerade fordon på sträckan påverkar punktligheten. 

Från och med den 11 december 2016 har busslinje 501 förlängts och har hållplatsen Båstad 
Torget som ny ändstation och trafikerar större delar av Båstad tätort. Linjen trafikerar därmed 
också Köpmansgatan på delen mellan Kyrkogatan och Ordensgatan där parkering 1 timme är 
tillåtet september-maj och tar delar av körbanan i anspråk. På grund av den tillåtna 
parkeringen har linje 501 återkommande framkomlighetsproblem vilket skapar förseningar 
och risk för missade anslutningar med avgående tåg från Båstads station.  

Aktuellt 
Att tillåta fordon att parkera längs Köpmansgatan mellan Pershögsgatan och Ordensgatan är 
fullt möjligt, men först efter att Trafikverket och Polisen fått möjligheten att ta ställning och 
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yttra sig i frågan. Mellan Pershögsgatan och Ordensgatan är det cirka 100 meter men om 
parkering ska tillåtas är det ur trafiksäkerhetsaspekt (korsningar, övergångsställen) lämpligt 
att endast tillåta parkering på 60 meter mitt på sträckan. 
 
Ur ett bredare trafiksäkerhets- och tillgängslighetsperspektiv är det dock lämpligt att låta hela 
sträckan vara fri från parkerade fordon, även mellan Pershögsgatan och Ordensgatan. Längs 
sträckan vistas många oskyddade trafikanter som går längs med och som passerar över 
Köpmansgatan. Parkerade fordon bidrar till dålig sikt vid övergångsställen och 
korsningspunkter. 
 
Regionbusslinje 501 har enligt Skånetrafiken sämre punktlighet sedan linjen förlängdes till 
Båstads torg. Skånetrafikens uppfattning är att en bidragande orsak är 
framkomlighetsproblem på den aktuella sträckan. Eftersom linje 501 redan har en pressad 
tidtabell och behöver kunna vara flexibel för att invänta försenade tåg finns inte utrymme att 
lägga in mer körtid. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Det finns framförallt två intressen som bör ställas mot varandra inför beslutet.  
 
Dels är det kollektivtrafikens intresse. Det föreslagna parkeringsförbudet kommer att förbättra 
möjligheten för linjetrafiken att hålla tidtabellen genom Båstad och till Båstads station. Det 
skapar i sin tur förutsättningar för fler att kunna använda linjetrafiken som färdmedel och ett 
förtroende för kollektivtrafiken att man kommer fram i rätt tid. Med en säkerställd 
framkomlighet som utgångspunkt är det sedan möjligt att fortsätta utveckla linjetrafiken 
genom Båstad, exempelvis är det angeläget att hitta ytterligare ett hållplatsläge mellan Båstads 
torg och busstationen. Med fortsatta framkomlighetsproblem som kan härledas till parkerade 
fordon finns istället konsekvensen att Skånetrafiken låter linje 501 ha busstationen som 
ändhållplats. 
 
Det andra intresset är näringslivets och det framställda behovet av parkeringsmöjligheter i den 
omedelbara närheten till verksamheterna längs gatan under ”lågsäsongen”. Vissa 
verksamhetsinnehavare längs sträckan oroar sig för att det föreslagna beslutet påverkar deras 
kundbesök negativt. Förvaltningens uppfattning är emellertid att dess påverkan bör vara av 
ringa karaktär eftersom fullgoda parkeringsalternativ finns i närheten, exempelvis på Båstads 
torg, utanför mittpunkten och bensinstationen, vid Ängelholmsvägen (kv. Pilen) och på 
Munkgatan. Parkeringsplatser som under ”lågsäsong” är underutnyttjade. 
 
Med ett parkeringsförbud bedöms sträckan generellt bli säkrare och tryggare för oskyddade 
trafikanter, en bedömning som delas med Polisen i Båstad. Eftersom parkerade fordon på 
trottoaren minskar med ett parkeringsförbud säkerställs också tillgängligheten på trottoaren 
för gående trafikanter. 
 
Med anledning av ovanstående redogörelse anser Teknik och Service att föreslaget beslut är 
motiverat. 
 
 

Ekonomi 
Ärendet är inte budgetpåverkande. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Meddela lokal trafikföreskrift 1278 2016:00047 om förbud att stanna och parkera året runt 
på Köpmansgatan mellan Kyrkogatan och Ordensgatan. Föreskriften skall träda i kraft den 3 
april 2017. 
 
2. Trafikregleringen utvärderas av Teknik och service och återkoppling sker på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 maj / kommunstyrelsens 
sammanträde den 7 juni.    
 
 
 
Båstad 2017-02-20 
 
 
Andreas Jansson 
Trafik- och gatuingenjör 
Teknik och service 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
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KS § 21  Dnr KS 001484/2016 - 350 

Framkomlighet för linjetrafik längs med Köpmansgatan 
 
Beskrivning av ärendet Från och med den 11 december har busslinje 501 förlängts och har Båstad 

Torget som ny ändstation och trafikerar större delar av Båstad tätort. Linjen 
trafikerar därmed också Köpmansgatan på delen mellan Kyrkogatan och 
Ordensgatan, se bilaga 1, där uppställning av fordon är tillåten och tar anspråk 
på körbana. På grund av den tillåtna uppställningen har linje 501 
återkommande framkomlighetsproblem vilket skapar förseningar och risk för 
missade anslutningar med avgående tåg från Båstads station.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad 
 Förslag till lokal trafikföreskrift 1278-2016:00047. 
 Yttrande från Trafikverket. 
 Yttrande från Polismyndigheten. 
 Inkommande mail från Skånetrafiken/Nobina, daterad 2016-12-19.  
 
Förvaltningens förslag 1. Meddela lokal trafikföreskrift 1278-2016:00047 avseende förbud mot att 

stanna och parkera året runt på del av Köpmansgatan enligt bifogat förslag. 
 
Föredragande Trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Bo Wendt (BP): 50 meter parkeringszon anordnas tillåts mellan Pershögsgatan 

och Swedbank.    
 
Thomas Andersson (L): Ärendet återremitteras för att belysa Bo Wendts (BP) 
yrkande.      

 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande att ärendet 

skall återremitteras och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:  

 
1. Ärendet återremitteras för att belysa Bjärepartiets förslag inklusive för- och 
nackdelar.   
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1278 2016:00047
 

Båstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna och
parkera på Köpmansgatan;

 
beslutade den <beslutsdatum>.
 
Båstads kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
 
På Köpmansgatans sydvästra sida mellan Kyrkogatan och 10 meter före Ordensgatan
enligt kartbild får fordon inte stannas eller parkeras.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum> då 1278 2015:00020 om
förbud att stanna och parkera på Köpmansgatan skall upphöra att gälla.
 
På Båstads kommuns vägnar.
Andreas Jansson
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Ärendenummer 

TRV 2016/111411 

Båstads kommun 
Teknik & Service 
Att: Andreas Jansson 
269 Bo Båstad 

Dokumentdatum 

2017-01-09 

Sidor 
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Angående lokal trafikföreskrift på Köpmansgatan i Båstad 

Yttrande 

Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Syd (nedan Trafikverket), har inget emot att det införs 
förbud att stanna och parkera på Köpmansgatans sydvästra sida mellan Kyrkogatan och 10 meter före 
Ordensgatan. 

Bakgrund 

Båstads kommun har inkommit med en remiss, till Trafikverket, angående förbud att stanna och parkera 
på Köpmansgatan i Båstad. Sträckan som remissen avser är Köpmansgatans sydvästra sida mellan 
Kyrkogatan och 10 meter före Ordensgatan. 

Anledningen till förbudet är att det uppstår framkomlighetsproblem för Skånetrafikens bussar utmed 
sträckan när bilar står längs med Köpmansgatan på aktuell sträcka. 

Skäl 

Väg 115 (Köpmansgatan) är ca 8 meter bred med en trafikmängd på ca 4750 fordon per dygn varav ca 
270 är tunga fordon. Hastighetsbegränsningen på sträckan är 40 km/tim. 

Trafikverket anser att det kan vara lämpligt att införa aktuellt förbud ifall det är framkomlighetsproblem 
utmed Köpmansgatan. 

Övrigt 
Ikraftträdandedatum vill vi att det är minst 6-8 veckor efter beslutsdatumet, där vi ska skyltsätta. 

HoangTran 

Trafikverket 
Box 810 
781 28 Borlänge 
Besöksadress: Gibraltargatan 7, Malmö 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Hoang Tran 
Trafikmiljö 
Direkt: 010-123 48 58 
hoang.tran@trafikverket.se 
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. Polisen 
Polismyndigheten 
Lpo Kulla Bjäre 
Axel Johansson 

KS 001484/2016-350 

YTTRANDE 

Datum 

2017-01-03 

Diarienr (åberopas) 

Andreas Jansson 
Båstads Kommun 
Teknik & Service 

Begäran om yttrande gällande lokal trafikföreskrift på 
Köpmansgatan i Båstad. 

Båstads kommun vill införa stoppförbud på en sträcka utmed Köpmansgatan 
beroende på ökade trafikproblem för busstrafiken. 

Förslaget att införa stopp förbud på den aktuella sträckan under hela året är väl 
motiverat ur trafiksäkerhetssynpunkt. Framkomligheten blir begränsad, fram
förallt för bussar och lastbilar, då fordon parkeras utmed den aktuella sträckan 
på Köpmansgatan. 

Polismyndigheten tillstyrker förslaget. 

Axel Johansson 
Kommunpolis 

Tel: 0105618842 

Stoppförbud köpmansgatan170103 
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Daniel Kling - Vd: VB: Framkomlighet linje 501. 

Från: Andreas Jansson 

Till: Daniel Kling 
Datum: 2016-12-20 10:05 

Ärende: Vd: VB: Framkomlighet linje 501. 

>>> Magnus Kvarnström <Magnus.Kvarnstrom@skanetrafiken.se> 2016-12-1916:28 >>> 
Hej Andreas ! 

Tack för sist. Se mail från Kr istian nedanför. Har kommunen möjl ighet att se på föreslagen lösning? 

Hälsningar 
Magnus 

Från: Kristian Nyberg [kristian.nyberg@nobina.se] 
Skickat: den 19 december 2016 14:00 
Till: Magnus Kvarnström <Magnus.Kvarnstrom@skanetrafiken.se> 
Ämne: Framkomlighet linje 501. 

Hej! 

Vi har återkommande framkomlighetsproblem på linje 501 på sträckan mellan Båstad Torget och 
Båstad Busstation längs Köpmansgatan. 
Hindren består framförallt av parkerade bilar längs gatan vilket gör att vi måste vänta in mötande 
trafik. 

Problemen skapar förseningar och missade förbindelser med tåg på Båstad nya station. 
Lösningen som vi ser det är att inte tillåta bilparkering längs med Köpmansgatan alternativt att vi 
återgår till den gamla linjesträckningen och låter 501:an vända redan på busstationen. 

MVH 

KRISTIAN NYBERG 
Trafikplanerare 

Nobina Sverige AB 
Osterleden 165 
261 51 Landskrona 

Telefon: 0701-87 19 68 
Email: kristian.nyberg@nobina.se 

www.nobina.se 

Noblna Sverige AB, org.nr 556057-0128 ! Styrelsens säte - Stockholm 

~ PI.as• c:on,s1der the envlNnment ~ fore prfr,rin,g U1l:s. e•m .. -i. 
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Datum: 2017-02-20 
Handläggare: Sven-Inge Granlund 
Dnr: KS 000193/2017 – 200 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Teknik och service, Kulturstrategen, Ekonomikontoret, Linbastuagruppen i Förslöv 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bild  
 

 
Linbastua i Förslöv 
 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun äger kulturhistoriska byggander i Förslöv (”Brydehus och Linbastua”) varav 
den förstnämnda eldhärjades i höstas och som tyvärr saknar försäkringsskydd. Den eldhärjade 
byggnaden utgör en allvarlig risk som måste elimineras. Förvaltningens förslag är att Båstads 
kommun, till lägsta möjliga kostnad river, säkrar upp brandplatsen samt transporterar bort 
rivningsmassorna för deponi. Vidare föreslår förvaltningen att åtgärden finansieras av de me-
del som står till Kommunstyrelsens förfogande innevarande år.  
 

Bakgrund 
Båstads kommun äger mark och tillhörande byggnader (”Brydehus och Linbastua) på fastig-
heten Förslöv 2:4 i Förslöv. Genom upplåtelseavtal med först Södra Bjäres Pensionärsförening 
och sedermera Linbastuagruppen i Förslöv är byggnaderna och en bit mark upplåtna till sist-
nämnda förening. Den 6 november 2016 eldhärjades brydehuset av en sannolikt anlagd brand 
med omfattande skador som resultat. När förvaltningen undersökte försäkringsskyddet för 
aktuellt objekt visade det sig att byggnaderna saknade försäkringsskydd mot brand och skade-
görelse. Det finns noteringar från kommunala tjänstemän om att det låg i föreningens ansvar 
att hålla byggnaderna försäkrade mot brand och skadegörelse. Varför så inte har skett, har inte 
förvaltningen kunnat finna anledningar till men sannolikt har det missats av föreningen. Efter 
branden är brydestugan i princip en ruin med nedfallet tak och utgör absolut en fara för den 
som vistas i eller omkring brandplatsen. Då det har kommit kommunen till känna att Linbastu-
agruppen i Förslöv saknar resurser för att hantera situationen så får det antas att Båstads 
kommun, som ägare till mark och byggnader, måste vidta åtgärder för att göra området säkert. 
 

Aktuellt 
Att objektet saknar försäkringsskydd är beklagligt och sannolikt beror det på missförstånd. Att 
det finns noteringar från 2002 samt att kommunen aktiv plockade bort objekten från kommu-
nens försäkringar indikerar relativt tydligt att föreningen skulle ha tecknat egendomsförsäk-
ring. I kontakten med vårt försäkringsbolag får vi uppmaningen att rikta krav mot föreningen 
för den skada kommunen kan komma lida.  
 
Det har kommit till kommunens kännedom om att Linbastuagruppen i Förslöv har för avsikt 
och vilja att återuppbygga brydehuset. De har varit i kontakt med Länsstyrelsen för att under-
söka möjlighet till medfinansiering för återuppbyggnaden. Det pågår även ett detaljplanearbete 
för Förslöv 2:4 där ”Linbastuan” är utpekad. Även om detaljplanen inte är antagen så får det 
anses vara kommunens vilja att det ska finnas utrymme i planen för en kulturhistorisk bygg-
nad. En eventuell återuppbyggnad av brydehuset kommer sannolikt att påverka metod och 
kostnaderna för rivningen av den nu eldhärjade byggnaden. 
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I huvudsak resoneras det kring tre alternativa sätt som kommunen kan hantera situationen. 
 

1. Kommunen ombesörjer rivning samt bortforsling av rivningsmassor för deponi, UTAN 
hänsyn för eventuell återuppbyggnad. Uppskattningsvis behövs en grävmaskin och en 
lastbil inklusive två förare i två dagar. Deponiavgiften inräknat bedöms kostnaden till 
ca 40.000 - 45.000 kr. 

2. Kommunen ombesörjer rivning samt bortforsling av rivningsmassor för deponi, MED 
hänsyn för eventuell återuppbyggnad, vilket ur ett helhetsperspektiv sannolikt är det 
mest praktiska. Detta innebär att rivningsarbetet måste ske med omsorg för att bevara 
så mycket som möjligt av kvarvarande byggnad (stenmurar).  Arbetet kommer att vara 
mer tidskrävande med ”handpåläggning” och arbete med motormanuella maskiner och 
handmaskiner. Rivningsarbete enligt detta alternativ kommer utöver att bli dyrare 
också innebära arbete med hög arbetsmiljörisk då ”handpåläggningen” måste ske i eller 
i direkt anslutning till den brandskadade byggnaden med hög rasrisk. Denna typ av ar-
bete har förvaltningen ingen eller ringa erfarenhet av, varför arbetet i så fall kommer 
beställas av extern entreprenör. Kostnadsuppskattningen för detta alternativ uppgår 
till ca 90.000kr  

3. Kommunen överlåter uppdraget för rivningsarbetet genom skriftlig överenskommelse 
med och till Linbastuagruppen i Förslöv. Sådan överenskommelse ska i sådant fall in-
nehålla klausul om ekonomiskt bidrag till föreningen, förslagsvis i storleksordningen 
gällande för alternativ två. 

 
 
 
Övervägande/framtid 
Utgångsläget för rådande situation är egentligen huruvida Linbastuagruppen i Förslöv har 
brustit i överenskommelsen med Båstads kommun genom att inte hålla byggnaderna egen-
domsförsäkrade och därmed kommunens skadelös. En sådan utredning bedöms av förvalt-
ningen hamna i en fråga om bevisbörda och är sannolikt utsiktslös, speciellt med tanke på att 
föreningen saknar resurser. En sådan utredning påverkar dessutom inte det faktum att det står 
en eldhärjad byggnad som ur ett säkerhetsperspektiv måste hanteras så att byggnaden och 
området åtminstone blir säkert.  
 
Något som är viktigt för kommunen att reflektera över är att ett beslut om att kommunen ska 
fördela resurser för det här ärendet kan innebära att andra föreningar som eventuellt hamnar i 
”jobbiga” situationer också kommer att vända sig till kommunen för att få hjälp till resurser och 
då hänvisar till detta ärende.  
 
Med anledning av att byggnaden och området är osäkert samt att det vistas mycket folk i om-
rådet i tillägg att kommunen ska verka för att ingen ska komma till skada på våra fastigheter, 
föreslår förvaltningen en hantering enligt alternativ 1 ovan. 
 

235

235



 
 

 

3 (3) 

 

 

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Båstads kommun ombesörjer rivning av brydehuset i Förslöv samt bortforsling av riv-
ningsmassor för deponi, UTAN hänsyn för eventuell återuppbyggnad. 

2. Av 2017 års budgeterade medel ”till KS förfogande” avsätts 45.000 kr till rivning av 
brydehuset som utbetalas efter redovisning av nedlagda kostnader.  

 
 
 
Båstad 2017-02-20 
 
 
Sven-Inge Granlund  
Avdelningschef 
Teknik och service 
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Datum: 2017-02-06 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Ingemar Lundström 
Dnr: KS 000603/2016 – 200 

 
Svar på medborgarförslag - Ridväg på gamla järnvägsrälsen mellan Grevie 
och Båstad 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykelväg längs banvallen får 
förvaltningen i uppdrag att kombinera gång- och cykelvägen med en ridled mellan 
Nöttebackar och Grevie.  
 
2. Möjligheter till en framtida fortsättning av ridled beaktas i förvaltningens fortsatta 
planering av gång- och cykelväg på banvallen.     
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun planerar för en gång- och cykelväg utmed vissa sträckor av banvallen. 
Medborgarförslag har inkommit från Bjäre ryttarförening, som föreslår att banvallen utförs 
som en kombinerar rid-, cykel- och vandringsled. Förvaltningen föreslår att detta utförs på 
sträckan mellan Nöttebackar och Grevie samt att möjligheter till en framtida fortsättning av 
ridled utmed Banvallen beaktas i den fortsatta planeringen.    
 

Bakgrund 
Den 13 december 2015 öppnade Hallandsåstunneln för tågtrafik. I samband med trafikstart i 
tunneln påbörjades rivning av järnvägsspåret över Hallandsåsen (Båstad-Grevie-Förslöv). Idag 
kvarstår endast banvallen med ett lager makadam, vilken är cirka 14 km lång. Banvallen är 
väldigt lämpligt utformad för att göras om till cykel och vandringsled. Mellan Båstad och Grevie 
skiljer det ungefär 150 höjdmeter, men lutningen är som mest endast 12 promille.  
 
Vid kommunfullmäktige 2014-09-24 beslutades efter inkommet medborgarförslag att 
”Kommunstyrelsen föreslås utreda och pröva huruvida banvallen mellan Båstad-Grevie-Förslöv i 
hela sin sträckning eller delar därav kan göras om till gång- och cykelled och hur finansiering och 
framtida drift och underhåll ska lösas.” 
 
Vidare har det senare inkommit ytterligare medborgarförslag. Två medborgarförslag föreslår 
att banvallen utförs som en kombinerad rid-, cykel- och vandringsled. Ett tredje 
medborgarförslag framhåller önskan om dialog med berörda parter samt att leden ej ses 
enbart som ett stycke infrastruktur för pendling och förflyttning. Det tredje 
medborgarförslaget framhåller också vikten av att planera för rekreation, turism, 
kulturhistoria, djurhållning, lantburk och intilliggande villabebyggelse. 
 
Detta ärende avser Bjäre ryttarförenings medborgarförslag med önskan att banvallen mellan 
Båstad och Förslöv ska kunna användas som ridväg (Se bilaga 1). Ett flertal markägare har 
också i skrivelse till Båstads kommun (se bilaga 2) uttryckt sitt stöd till Bjäreryttarförenings 
medborgarförslag.  
 

Aktuellt 
I kommunens budget och plan finns medel avsatta för att genomföra byggnation av gång- och 
cykel på banvallen. Projektet kommer preliminärt att utföras etappvis, där en första etapp är 
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planerad mellan Grevie och Båstad för att i ett första steg möjliggöra pendling mellan orterna 
med cykel, något som idag helt saknas på separata cykelvägar. I en andra och tredje etapp 
planeras att koppla ihop banvallen inom Båstad och mellan Grevie och Förslöv. De två 
sistnämnda etapperna ska dock utredas närmare med avseende på sträckning samt standard.  
Banvallen i sin helhet ligger på fastigheter som ägs av Båstads kommun. 
 
I samband med planering för etapp 1, Grevie till Båstad, har förutsättningarna för att 
kombinera en gång- och cykelväg med ridled undersökts översiktligt. Ett flertal andra 
ombyggda banvallar har studerats utifrån standard och utförande. Standarden på studerade 
referensprojekt varierar och i de flesta fall har man anlagt relativt enkla gång och cykelvägar 
på banvallarna. I de fall gång och cykelvägen kombinerats med en ridled har även detta utförts 
på ett enkelt sätt. Oftast har utrymmet avsatt för ridning varierat mellan 0,5-1 m. Det mest 
påkostade alternativet återfinns i USA där man anlagt en 3 m bred gång och cykelväg 
kombinerat med en ca 1,7 m bred yta för ridning. Lederna har normalt inte varit upplysta 
utanför samhällena. Befintligt område längs banvallen i Båstads kommun har oftast en bredd 
på ca 5 m med makadam som är möjlig att nyttja. Det bedöms mindre lämpligt att uppmuntra 
till passage av ridande över större vägar såsom väg 1730 vid Nötte backar.  Förslagsvis anvisas 
ridande till sträckan mellan Nöttebackar och Grevie samhälle.  Angöring kan ske antingen från 
grusparkering vid Axelstorp och eventuellt från Grevie samhälle beroende på möjligheten att 
iordningställa en parkering. 
 

Föreslagen 
sträcka med 
kombinerad gc-
väg och ridled på 
banvallen, etapp 
1. 

Föreslagen 
sträcka gc-väg 
på banvallen, 
etapp 1. 

Bild 1. Bildkollage över föreslagen sträckning där gc-väg kan kombineras med ridled, foto på befintlig 
banvall samt exempel från Höganäs kommun. 
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Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Banvallsleden, etapp 1, blir väldigt lättcyklad och lämplig för pendling mellan Båstad och 
Grevie. Cykelleden har även stor potential att bli ett populärt stråk för rekreationscyklism och 
ett komplement till Kattegattleden mellan Helsingborg och Göteborg. Utöver att nyttjas som en 
cykelled kommer den också att kunna nyttjas för vandring, inlines och rullskidor. Leden kan 
också kopplas ihop med befintliga vandringsleder. Avsätts dessutom en yta utmed lämpliga 
partier för ridning förbättras förutsättningarna för rekreation för kommunens invånare och 
besökare. En annan fördel med att ha en yta avsedd för ridning är det finns ett visst utrymme 
för kabel- och ledningsdragning tillgängligt.  
 
Verksamhet 
Banvallen ombyggd till gång- och cykelväg och i vissa delar kombinerat med ridled bedöms 
vara positivt för Båstads kommuns invånare och besökare. Det kan ge upphov till fler 
arbetstillfällen och gynna det lokala näringslivet. Projektet i dess helhet och även ridled utmed 
vissa partier är i linje med såväl vision som KF-mål och ett flertal nämndsmål.  
 
Ekonomi 
Inom befintlig investeringsbudget och plan finns totalt 10 mkr avsatta för projektet fördelat på 
4 mkr 2017, 3 mkr 2018 och 3 mkr 2019. En översiktlig kalkyl utfördes 2014 vilket för hela 
sträckan innebär kostnader på ca 25 mkr inklusive belysning. Belysningen uppskattas till ca 15 
mkr.  Övriga kostnader som kan tillkomma och som ej är med i tidigare kalkyl är anläggande av 
ridled, eventuella ”rastplatser”, byggherrekostnader och oförutsedda kostnader såsom t ex 
avverkning och komplettering med räcken. För etapp 1, Grevie till Båstad, bedöms 
investeringskostnaden vara ca 5 mkr varav 400 tkr är kostnader för ridled. Osäkerhet finns för 
korsningpunkt vid Nöttebackar. 
 
En ny gång- och cykelväg ger också upphov till ökade driftskostnader. Exklusive 
kapitalkostnader bedöms driftskostnaden uppgå till ca 80 tkr/år. Detta förutsätter att 
belysning enbart anordnas av trafiksäkerhetsskäl vid korsningar etc samt att gc-vägen inte 
halkbekämpas och snöröjs. För sträckan Båstad till Grevie uppskattas kostnaden till ca 40 tkr 
varav kostnaden för ridled på sträckan Nöttebackar till Grevie bedöms till runt 5 tkr/år. 
 
Drifts- och investeringskostnader hanteras inom ordinarie budgetprocess. 

 
Miljökonsekvensanalys 
Anläggandet av en gång- och cykelväg bedöms vara positivt ur ett miljöperspektiv då 
förutsättningar att cykelpendla förbättras vilket kan innebära mindre transporter. Att 
kombinera gång- och cykelväg med ridled bedöms inte ha någon större miljöpåverkan. 
 
 
 
Ingemar Lundström 
Projekt och utredningsingenjör 
Teknik och service 
 
 
Beslutet skall expedieras till: 
Teknik och service, Båstads kommun 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Medborgarförslag Bjäre ryttarförening, KS 000603/2016-200 
Bilaga 2. Banvallen som ridled, dnr KS 001229/2016-350  
 
Samråd har skett med: 
-- 
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Båstad kommun 

Vångavägen 2 

269 80 BÅSTAD 

Banvallen som ridväg m.m. 

BÅSTADS KOMMUN 

Sinarpsdalen den 7 april 2016 

Undertecknade markägare i Sinarpsdalen stödjer den önskan Bjäre Ryttarförening gett uttryck för i 

sitt brev till kommunen daterat 2016-03-02 om att möjliggöra banvallen såsom ridväg, jfr Bilaga 1. 

Vidare informeras kommunen om att diskussioner och röjnings- samt stängslingsarbete pågår i syfte 

att göra det möjligt att rida på gamla vägar och fält i Sinarpsdalen över våra och grannars marker. De 

ridvägar som vi gör iordning skulle med enkelhet kunna kopplas på banvallen och som helhet bidra 

till att öka intresset för ridturism i området. 

Med vänlig hälsning 
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Båstad 20160302 

Till den det berör/ ansvarig på Båstads kommun, 

Då järnvägsrälsen mellan Grevie och Båstad inte längre skall finnas kvar är 
det Bjäre Ryttarförening och dess medlemmars uttryckliga önskan att det 
blir möjligt att använda banvallen som ridväg. 

På hela Bjärehalvön finns det många hästar och ryttare, men som på många 
andra orter begränsade möjligheter till uteridning. På flera andra ställen har 
gamla banvallar med framgång gjorts om till kombinerade gång-, cykel- och 
ridvägar. Därför ser vi det som ett lyft för ridintresserade i trakten om en 
sådan kombinerad väg kan komma till stånd. Det skulle gynna både 
ungdomsryttare och vuxna. Det är också viktigt för trafiksäkerheten att det 
finns möjlighet att rida där biltrafik inte är tillåten, eftersom ridning inte är 
tillåten på cykelvägar. 

Ridvägen skulle med fördel kunna börja vid Båstads Ridklubbs ridhus, då 
det där finns goda möjligheter till parkering av transporter och urlastning av 
hästar. Ytterligare en lämplig plats för detta är i Dala, där Sinarpsleden 
börjar. Samma möjligheter skulle också kunna finnas i Grevie, i närheten av 
den gamlajärnvägskorsningen. På så sätt skulle ridvägen vara lättillgänglig 
för fler ekipage. 

Det borde också vara möjligt för närliggande kommuner att koppla på 
ridvägen, för att på så sätt få utökade möjligheter för rid turism i bygden. 
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Båstad kommun 

Vångavägen 2 

269 80 BÅSTAD 

Banvallen som ridväg m.m. 

Sinarpsdalen den 7 april 2016 

Undertecknade markägare i Sinarpsdalen stödjer den önskan Bjäre Ryttarförening gett uttryck för i 

sitt brev till kommunen daterat 2016-03-02 om att möjliggöra banvallen såsom ridväg, jfr Bilaga 1. 

Vidare informeras kommunen om att diskussioner och röjnings- samt stängslingsarbete pågår i syfte 

att göra det möjligt att rida på gamla vägar och fält i Sinarpsdalen över våra och grannars marker. De 

ridvägar som vi gör iordning skulle med enkelhet kunna kopplas på banvallen och som helhet bidra 

till att öka intresset för ridturism i området. 

Med vänlig hälsning 
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BÅSTADS l<OMMUN 
Kommun~'.'-"Pif 'ln 

2016 -04- 2 9 
Dnr. k.~.QQ.0.60.Ji .. 
. . . . . . . . 2 0. , .. 6 .. 7:.b 00. ... 

Till den det berör/ansvarig på Båstads konlmun . 

Då jdrmitigsrälsen mellan Grevie och Båstad inte längre skall finnas kvar är 
det Bjäre Rytttu'förening och dess medlemmars u ttryckliga önskan att det 
blir möjligt ott använda banvallen som ridväg. 

rä hela Bjärehahiön finns det många häs tar och ryttare, men som på många 
andra orter begränsade möjligheter till uteridning. På flera andra ställen har 
gnmla banvallar med framgång gjorts om till kombinerade gäng-, cykel- och 
ridvägar. Därför ser vi det som ett lyft för ridintresserade i trakten om en 
sadan kombinerad väg kan komma till stånd. Det skulle gynna både 
ungdomsryttare och vuxna. Det är också viktigt för trafiksiikerheten att det 
finns möjlighet att rida där billrafik inte är tillåten, eftersom ridning inte 5.r 
tillåten på cykelvt\gar. 

Ridvägen skulle med fördel kunna börja \~d Båstads Ridklubbs ridhus, då 
det där finns goda möjligheter till parkering av transporter och urlastning av 
höstar. Ytterligare en lämplig plats för dettn år i Dala. där Sinarpsleden 
börjar. Srunma möjligheter skulle också kunna finnas i Grevie, i närheten av 
den gamla järnvägskorsningen. På så sätt skulle ridvägen vnra lättillgänglig 
för fler ekipage. 

Det borde också vara möjligt @r närliggande kommuner att koppia på 
ridvägen, för att på så sätt få utökade möjligheter tör ridturism i bygden. 

I 
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Datum: 2017-02-06 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Ingemar Lundström 
Dnr: KS 000702/2016 – 350 

 
Svar på medborgarförslag - Kombinerad gång-, cykel- och ridväg på gamla 
banvallen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykelväg längs banvallen får 
förvaltningen i uppdrag att kombinera gång- och cykelvägen med en ridled mellan 
Nöttebackar och Grevie.  
 
2. Möjligheter till en framtida fortsättning av ridled beaktas i förvaltningens fortsatta 
planering av gång- och cykelväg på banvallen.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun planerar för en gång- och cykelväg utmed vissa sträckor av banvallen. 
Medborgarförslag har inkommit från , som föreslår att banvallen utförs som 
en kombinerar rid-, cykel- och vandringsled.  Förvaltningen föreslår att detta utförs på 
sträckan mellan Nöttebackar och Grevie samt att möjligheter till en framtida fortsättning av 
ridled utmed Banvallen beaktas i den fortsatta planeringen.    
 

Bakgrund 
Den 13 december 2015 öppnade Hallandsåstunneln för tågtrafik. I samband med trafikstart i 
tunneln påbörjades rivning av järnvägsspåret över Hallandsåsen (Båstad-Grevie-Förslöv). Idag 
kvarstår endast banvallen med ett lager makadam, vilken är cirka 14 km lång. Banvallen är 
väldigt lämpligt utformad för att göras om till cykel och vandringsled. Mellan Båstad och Grevie 
skiljer det ungefär 150 höjdmeter, men lutningen är som mest endast 12 promille.  
 
Vid kommunfullmäktige 2014-09-24 beslutades efter inkommet medborgarförslag att 
”Kommunstyrelsen föreslås utreda och pröva huruvida banvallen mellan Båstad-Grevie-Förslöv i 
hela sin sträckning eller delar därav kan göras om till gång- och cykelled och hur finansiering och 
framtida drift och underhåll ska lösas.” 
 
Vidare har det senare inkommit ytterligare medborgarförslag. Två medborgarförslag föreslår 
att banvallen utförs som en kombinerad rid-, cykel- och vandringsled. Ett tredje 
medborgarförslag framhåller önskan om dialog med berörda parter samt att leden ej ses 
enbart som ett stycke infrastruktur för pendling och förflyttning. Det tredje 
medborgarförslaget framhåller också vikten av att planera för rekreation, turism, 
kulturhistoria, djurhållning, lantburk och intilliggande villabebyggelse. 
 
Detta ärende avser medborgarförslag från . Minna framför i sitt 
medborgarförslag förslag att banvallen ska utföras som kombinerad gång- cykel- och ridväg 
(Se bilaga 1).  
 
Aktuellt 
I kommunens budget och plan finns medel avsatta för att genomföra byggnation av gång- och 
cykelled på banvallen. Projektet kommer preliminärt att utföras etappvis, där en första etapp 
är planerad mellan Grevie och Båstad för att i ett första steg möjliggöra pendling mellan 
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orterna med cykel, något som idag helt saknas på separata cykelvägar. I en andra och tredje 
etapp planeras att koppla ihop banvallen inom Båstad och mellan Grevie och Förslöv. De två 
sistnämnda etapperna ska dock utredas närmare med avseende på sträckning samt standard.  
Banvallen i sin helhet ligger på fastigheter som ägs av Båstads kommun. 
 
I samband med planering för etapp 1, Grevie till Båstad har förutsättningarna för att 
kombinera en gång- och cykelväg med ridled undersökts översiktligt. Ett flertal andra 
ombyggda banvallar har studerats utifrån standard och utförande. Standarden på studerade 
referensprojekt varierar och i de flesta fall har man anlagt relativt enkla gång och cykelvägar 
på banvallarna. I de fall gång och cykelvägen kombinerats med en ridled har även detta utförts 
på ett enkelt sätt. Oftast har utrymmet avsatt för ridning varierat mellan 0,5-1 m. Det mest 
påkostade alternativet återfinns i USA där man anlagt en 3 m bred gång och cykelväg 
kombinerat med en ca 1,7 m bred yta för ridning. Lederna har normalt inte varit upplysta 
utanför samhällena. Befintligt område längs banvallen i Båstads kommun har oftast en bredd 
på ca 5 m med makadam som är möjlig att nyttja. Det bedöms mindre lämpligt att uppmuntra 
till passage av ridande över större vägar såsom väg 1730 vid Nötte backar.  Förslagsvis anvisas 
ridande till sträckan mellan Nöttebackar och Grevie samhälle.  Angöring kan ske antingen från 
grusparkering vid Axelstorp och eventuellt från Grevie samhälle beroende på möjligheten att 
iordningställa en parkering. 
 

Föreslagen 
sträcka med 
kombinerad gc-
väg och ridled på 
banvallen, etapp 
1. 

Föreslagen 
sträcka gc-väg 
på banvallen, 
etapp 1. 

Bild 1. Bildkollage över föreslagen sträckning där gc-väg kan kombineras med ridled, foto på befintlig 
banvall samt exempel från Höganäs kommun. 

 

247

247



 
 

 

3 (4) 

 

 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Banvallsleden, etapp 1, blir väldigt lättcyklad och lämplig för pendling mellan Båstad och 
Grevie. Cykelleden har även stor potential att bli ett populärt stråk för rekreationscyklism och 
ett komplement till Kattegattleden mellan Helsingborg och Göteborg. Utöver att nyttjas som en 
cykelled kommer den också att kunna nyttjas för vandring, inlines och rullskidor. Leden kan 
också kopplas ihop med befintliga vandringsleder. Avsätts dessutom en yta utmed lämpliga 
partier för ridning förbättras förutsättningarna för rekreation för kommunens invånare och 
besökare. En annan fördel med att ha en yta avsedd för ridning är det finns ett visst utrymme 
för kabel- och ledningsdragning tillgängligt.  
 
Verksamhet 
Banvallen ombyggd till gång- och cykelväg och i vissa delar kombinerat med ridled bedöms 
vara positivt för Båstads kommuns invånare och besökare. Det kan ge upphov till fler 
arbetstillfällen och gynna det lokala näringslivet. Projektet i dess helhet och även ridled utmed 
vissa partier är i linje med såväl vision som KF-mål och ett flertal nämndsmål.  
 
Ekonomi 
Inom befintlig investeringsbudget och plan finns totalt 10 mkr avsatta för projektet fördelat på 
4 mkr 2017, 3 mkr 2018 och 3 mkr 2019. En översiktlig kalkyl utfördes 2014 vilket för hela 
sträckan innebär kostnader på ca 25 mkr inklusive belysning. Belysningen uppskattas till ca15 
mkr.  Övriga kostnader som kan tillkomma och som ej är med i tidigare kalkyl är anläggande av 
ridled, eventuella ”rastplatser”, byggherrekostnader och oförutsedda kostnader såsom t ex 
avverkning och komplettering med räcken. För etapp 1, Grevie till Båstad, bedöms 
investeringskostnaden vara ca 5 mkr varav 400 tkr är kostnader för ridled. Osäkerhet finns för 
korsningpunkt vid Nöttebackar. 
 
En ny gång- och cykelväg ger också upphov till ökade driftskostnader. Exklusive 
kapitalkostnader bedöms driftskostnaden uppgå till ca 80 tkr/år. Detta förutsätter att 
belysning enbart anordnas av trafiksäkerhetsskäl vid korsningar etc samt att gc-vägen inte 
halkbekämpas och snöröjs. För sträckan Båstad till Grevie uppskattas kostnaden till ca 40 tkr 
varav kostnaden för ridled på sträckan Nöttebackar till Grevie bedöms till runt 5 tkr/år. 
 
Drifts- och investeringskostnader hanteras inom ordinarie budgetprocess. 

 
Miljökonsekvensanalys 
Anläggandet av en gång- och cykelväg bedöms vara positivt ur ett miljöperspektiv då 
förutsättningar att cykelpendla förbättras vilket kan innebära mindre transporter. Att 
kombinera gång- och cykelväg med ridled bedöms inte ha någon större miljöpåverkan. 
 
 
 
Ingemar Lundström 
Projekt och utredningsingenjör 
Teknik och service 
 
 
Beslutet skall expedieras till: 
Teknik och service, Båstads kommun 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Medborgarförslag Minna Lundgren, KS 000702/2016-350  
 
Samråd har skett med: 
-- 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Till Kommunfullmäktige i Båstad kommun 2016 -05- 2 3 
o~'?.. t,:;:,~?;~-~~\ 
,...... (,-...,~ ... k :. .. :~ .... s;.. ... , •• tr.i':~ Angående banvallens användning. 

Vi bor i Dala, är egenföretagare med stor hästverksamhet. 

Vi har länge drömt om att banvallen skulle bli en kombinerad gång-, cykel- och ridväg. Detta skulle 
främja oss företagare, turismen och alla naturälskande privatpersoner. Många andra gamla banvallar 
har denna kombination och det har blivit mycket lyckat. Det är inga problem att kombinera en ridväg 
med gång och cykelväg, ryttare är över lag hänsynsfulla och förstår människor som kan vara rädda för 
hästar. 

Båstad kommun är en känd turistort, att öppna möjligheten att rida på banvallen för att komma till 
Åsens alla underbara ridvägar skulle vara ett stort lyft för häst turismen i Båstad. 

För att kunna rida på banvallen behövs bara ett lager med grus för att skydda mot de vassa stenarna 
under. 

Vi hoppas att ni beslutar att banvallen ska bli en kombinerad gång-, cykel- och ridväg. 

Med vänliga hälsningar 
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Datum: 2017-02-06 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Ingemar Lundström 
Dnr: KS 000717/2016 – 350 

 
Svar på medborgarförslag - Framtida användning av den nedlagda 
järnvägsbanan 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykelväg längs banvallen får 
förvaltningen i uppdrag att ha dialog med Sinarpsdalens intresseförening och beakta de 
synpunkter som framförs i medborgarförslaget.   
 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun planerar för en gång- och cykelväg utmed vissa sträckor av banvallen. 
Medborgarförslaget har inkommit från Sinarpsdalens intresseförening, som framhåller önskan 
om dialog med berörda parter samt att leden ej ses enbart som ett stycke infrastruktur för 
pendling och förflyttning. Medborgarförslaget framhåller också vikten av att planera för 
rekreation, turism, kulturhistoria, djurhållning, lantburk och intilliggande villabebyggelse. 
Förvaltningen föreslår att de synpunker som framförs av Sinarpsdalens intresseförening ska 
beaktas.    
 

Bakgrund 
Den 13 december 2015 öppnade Hallandsåstunneln för tågtrafik. I samband med trafikstart i 
tunneln påbörjades rivning av järnvägsspåret över Hallandsåsen (Båstad-Grevie-Förslöv). Idag 
kvarstår endast banvallen med ett lager makadam, vilken är cirka 14 km lång. Banvallen är 
väldigt lämpligt utformad för att göras om till cykel och vandringsled. Mellan Båstad och Grevie 
skiljer det ungefär 150 höjdmeter, men lutningen är som mest endast 12 promille.  
 
Vid kommunfullmäktige 2014-09-24 beslutades efter inkommet medborgarförslag att 
”Kommunstyrelsen föreslås utreda och pröva huruvida banvallen mellan Båstad-Grevie-Förslöv i 
hela sin sträckning eller delar därav kan göras om till gång- och cykelled och hur finansiering och 
framtida drift och underhåll ska lösas.” 
 
Vidare har det senare inkommit ytterligare medborgarförslag. Två medborgarförslag föreslår 
att banvallen utförs som en kombinerar rid-, cykel och vandringsled. Detta ärende avser ett  
tredje medborgarförslag. Medborgarförslaget är skrivet av Sinarpsdalens intresseförening (se 
bilaga 1), som framhåller önskan om dialog med berörda parter samt att leden ej ses enbart 
som ett stycke infrastruktur för pendling och förflyttning. Medborgarförslaget framhåller också 
vikten av att planera för rekreation, turism, kulturhistoria, djurhållning, lantburk och 
intilliggande villabebyggelse.  
 

Aktuellt 
I kommunens budget och plan finns medel avsatta för att genomföra byggnation av gång- och 
cykelled på banvallen. Projektet kommer preliminärt att utföras etappvis, där en första etapp 
är planerad mellan Grevie och Båstad för att möjliggöra pendling mellan orterna med cykel, 
något som idag helt saknas på separata cykelvägar. I en andra och tredje etapp planeras att 
koppla ihop banvallen inom Båstad och mellan Grevie och Förslöv. De två sistnämnda 
etapperna ska dock utredas närmare med avseende på sträckning samt standard.  Banvallen i 
sin helhet ligger på fastighet som ägs av Båstads kommun. 
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I samband med planering för etapp 1, Grevie till Båstad har förutsättningarna för att anlägga en 
gång- och cykelväg på banvall undersökts översiktligt. Ett flertal andra ombyggda banvallar 
har studerats utifrån standard och utförande. Standarden på studerade referensprojekt 
varierar och i de flesta fall har man anlagt relativt enkla gång och cykelvägar på banvallarna. I 
de fall gång- och cykelvägen kombinerats med en ridled har även detta utförts på ett enkelt 
sätt. Ofta har man avsatt ett utrymme för ridning som varierar mellan 0,5-1 m. Det mest 
påkostade alternativet som studerats återfinns i USA där man anlagt en 3 m bred gång- och 
cykelväg kombinerat med en ca 1,7 m bred yta för ridning. Lederna har normalt inte varit 
upplysta utanför samhällena. Befintligt område längs banvallen i Båstads kommun har oftast 
en bredd på ca 5 m med makadam som är möjlig att nyttja.  
 

Föreslagen 
sträcka med 
kombinerad gc-
väg och ridled på 
banvallen, etapp 
1. 

Föreslagen 
sträcka gc-väg 
på banvallen, 
etapp 1. 

Bild 1. Bildkollage över föreslagen sträckning där gc-väg kan kombineras med ridled, foto på befintlig 
banvall samt exempel från Höganäs kommun. 
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Syfte med planerad led i etapp 1 mellan Båstad och Grevie är att förbättra 
pendlingsmöjligheterna med cykel och skapa bättre förutsättningar för rekreation. Genom 
leden ökar också tillgängligheten till den vackra Sinarpsdalen. Förvaltningen instämmer med 
Sinarpsdalens intresseförening att banvallen ska ses som en strategisk satsning för 
kommunens utveckling. I medborgarförslaget framförs att banvallen ska ses som en upplevelse 
snarare än som infrastruktur. Förvaltningen anser att dessa två funktioner inte är motstridiga 
utan anser att leden kan planeras utifrån att en gång, cykel och på vissa partier ridled kan 
anläggas där man tar hänsyn till de värden som finns utmed ledens sträckning och som 
framförs i medborgarförslaget. I linje med förslagsställarnas önskan kommer dialog att ske 
med berörda parter inom projektet.  
 
Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Banvallsleden kommer att skapa mycket goda förutsättningar för rekreation, turism och 
företagande.  Banvallsleden, Etapp 1, blir väldigt lättcyklad och lämplig för pendling mellan 
Båstad och Grevie. Cykelleden har även stor potential att bli ett populärt stråk för 
rekreationscyklism och ett komplement till Kattegattleden mellan Helsingborg och Göteborg. 
Utöver att nyttjas som en cykelled kommer den också att kunna nyttjas för vandring, inlines 
och rullskidor. Leden kan också kopplas ihop med befintliga vandringsleder. Avsätts dessutom 
en yta utmed lämpliga partier för ridning förbättras förutsättningarna för rekreation för 
kommunens invånare och besökare. En annan fördel med att ha en yta avsedd för ridning är 
det finns ett visst utrymme för kabel- och ledningsdragning tillgängligt.  
 
Utmed leden finns ett flertal företag vars verksamhet och kunder kan gynnas av banvallen.  
 
Verksamhet 
Banvallen ombyggd till gång- och cykelväg och i vissa delar kombinerat med ridled bedöms 
vara positivt för Båstads kommuns invånare och besökare. Det kan ge upphov till fler 
arbetstillfällen och gynna det lokala näringslivet. Projektet är i linje med såväl vision som KF-
mål och ett flertal nämndsmål.  
 
Ekonomi 
Inom befintlig investeringsbudget och plan finns totalt 10 mkr avsatta för projektet fördelat på 
4 mkr 2017, 3 mkr 2018 och 3 mkr 2019. En översiktlig kalkyl utfördes 2014 vilket för hela 
sträckan innebär kostnader på ca 25 mkr inklusive belysning. Belysningen uppskattas till 15 
mkr.  Övriga kostnader som kan tillkomma och som ej är med i tidigare kalkyl är anläggande av 
ridled, eventuella ”rastplatser”, byggherrekostnader och oförutsedda kostnader såsom t ex 
avverkning och komplettering med räcken.  För sträckan Grevie-till Båstad (Etapp 1) bedöms 
investeringskostnaden vara ca 5 mkr. 
 
En ny gång- och cykelväg ger också upphov till ökade driftskostnader. Exklusive 
kapitalkostnader bedöms driftskostnaden uppgå till ca 80 tkr/år. Detta förutsätter att 
belysning enbart anordnas av trafiksäkerhetsskäl vid korsningar etc samt att gc-vägen inte 
halkbekämpas och snöröjs. För sträckan Båstad till Grevie uppskattas kostnaden till ca 40 tkr.   
 
Drifts- och investeringskostnader hanteras inom ordinarie budgetprocess. 
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Miljökonsekvensanalys 
Anläggandet av en gång- och cykelväg bedöms vara positivt ur ett miljöperspektiv då 
förutsättningar att cykelpendla förbättras vilket kan innebära mindre transporter. Leden 
anläggs på en befintlig banvall vilket innebär att någon ny mark inte behöver tas i anspråk. 
 
 
Ingemar Lundström 
Projekt och utredningsingenjör 
Teknik och service 
 
 
Beslutet skall expedieras till: 
Teknik och service, Båstads kommun 
 
Sinarpsdalens intresseförening 

 
 

 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Medborgarförslag Sinarpsdalens intresseförening, KS 000717/2016-350  
 
Samråd har skett med: 
-- 
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Kommunstyrelsen 

Båstads kommun 

269 80 Båstad 

I kopia till Planchef Olof Sellden 

BÅSTADS KOMMUN 

Medborgarförslag från Sinarpsdalens intresseförening 

Synpunkter på den nerlagda järnvägsbanans framtida användning 

Sinarpsdalens intresseförening är en ideell förening som samlar de tio byarna runt 
Sinarpsdalen, från Varegården och Axelstorp i norr till Salomonhög och Grevie/Böske.i 
söder. Föreningen vill främja landskapets natur- och kulturvärden, byarnas historia, boende 
samt företagande och rekreation i det nästan 1500 hektar stora markområde som omger dalen. 

Frågan om banvallens framtida användning - i första hand från Grevie till Båstad -
diskuterades på föreningens årsstämma redan 2014. Ideer och synpunkter har sedan framilirts 
från medlemmar i samband med aktiviteter, styrelsemöten och efterföljande årsmöten. Med 
detta brev vill styrelsen framföra till kommunen de förslag och tänkvärda saker som · 
medlemmarna gett uttryck ilir. 

Utgångspunkter 
Sinarpsdalen är ett spännande landskap, inte bara ifråga om natur, biologisk mångfald och 
visuella värden, utan även vad gäller agrarhistoria och järnvägshistoria. Dalen har sedan 
urminnes tider varit ett beteslandskap som brukats som utmark av alla de tio omkringliggande 
byarna. I denna utmark släpptes de betande djuren fritt med sina herdar. När byarna skiftades i 
början av 1800-talet delades all mark upp och flertaletjordägare fick då mark som gick i 
remsor på ömse sidor om dalgången. När järnvägen byggdes i slutet av 1800-talet skars 
marken av och brukandet ilirsvårades. Spåren frånjärnvägsepoken är många, synliga och 
fascinerande. Sinarpsdalens intresseilirening har samlat och dokumenterat mycket av bygdens 
historia i en liten bok. I alla tider har människor rört sig i dalgångens natur för dess skönhet. 
Stigar, leder och små brukningsvägar går kors och tvärs. Föreningen har medverkat till att den 
idag etablerade vandringsleden genom Sinarpsdalen har blivit till. Idag är dalgången längs · 
hela sträckan från Båstad tätort, via Dala och bort till Grevie ett rekreationsområde. · På senare .. 
år har landskapets kvaliteter även fått ekonomiska/kommersiella effekter för de företag som 
verkar runt dalen. 
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Förslag 
Sinarpsdalens intresseförening har följande förslag att framföra till Båstad kommun i samband 
med planeringen för jämvägsbanans framtida användning: 

1. Banvallen - en unik tillgång för rekreation, turism och företagande på Bjäre 
I planeringen för vad som ska hända med den numera nerlagda järnvägs banan kan 
kommunen anlägga två olika perspektiv. Antingen väljer man att se banvallen som ett 
stycke infrastruktur för pendling och förflyttning där tekniska frågor om bredd, 
bärighet och materialval väger tungt. Eller så väljer man att se banvallen som en 
strategisk satsning till gagn för Båstad tätorts utveckling, för Bjärehalvöns växande 
vandrings- och cykelturism och för Grevie, Förslövs och de små byarnas rekreation 
och boendekvalitet. När banvallen ses som en upplevelse snarare än som infrastruktur 
öppnar sig helt nya möjligheter. 

2. Närrekreation och turism 
Föreningen ser gärna att dalgångens befintliga nät av leder och stigar utvecklas till 
gagn för rekreation och besöksnäring. Den gamla banvallen bör omvandlas till en 
gång- & cykelväg som utformas med tanke på de kvaliteter av tystnad och rofullhet 
som Sinarpsdalen numera erbjuder. En grusad eller möjligen till hälften asfalterad 
gång- och cykelväg som främjar strävande snarare än brådskande förflyttningar bör 
anläggas. Om detta går att kombinera med en ridväg vore det till stor glädje för de som 
håller med häst i landskapet. Sinarpsdalen är en av få platser på Bjärehalvön där natten 
fortfarande kan upplevas svart och stjärnhimlen ses i all sin prakt. En permanent 
belysning längs banvallen är därför ej lämplig. Om banvallen ses som ett 
rekreationsstråk i ett landskap fullt av kulturhistoriska spår blir det naturligt att lyfta 
fram och visa dessa värden. Kommunen bör därför medverka till att dalgångens 
kulturhistoria görs tillgänglig genom tex kartmaterial, broschyr och skyltning från 
Båstad tätort till Grevie samhälle. Sinarpsdalens intresseförening medverkar gärna i 
detta arbete. En gång- och cykelväg längs banvallen bör också rent fysiskt kopplas 
samman med vandringsleden i Axelstorp och den befintliga leden i Sinarpsdalen. 
Likaså bör naturligtvis banvallen knytas till den cykelväg som redan idag går från 
Båstad tätort till Båstad F öretagsby. Banvallens koppling till de företag som finns i 
området bör beaktas. Båstad Företagsby, Båstad öl, Lindegrens gårdsbutik mfl är 
företag som för både sin personal och besökare/kunder kan dra nytta av en gång- och 
cykelväg längs banvallen. Kommunen bör undersöka hur angöringen kan se ut för 
dessa mål punkter. 

3. Kulturhistoria 
I banvallens omedelbara närhet finns mängder av kulturhistoriska spår som rör 
j ärnvägsepoken i sin helhet. Sinarpsdalens intresseförening anser att kommunen bör 
medverka till att några av dessa miljöer underhålls och görs tillgängliga. Detta gäller 
exempelvis den gamla rallarsmedjan vid Grevie, järnvägsbron som gjorde det möjligt 
för Salomonhögsboma att färdas till sin utmark och de många vackra grindar och 
övergångar som anlades utmed banan för lantbrukets behov. 

4. Djurhållning, lantbruk och intilliggande villabebyggelse 
Det finns idag mellan 10 och 15 aktiva lantbruk som odlar mark och håller mark för 
bete längs med banan från Båstad till Grevie. Under de senaste 130 åren har banvallen 
utgjort en korridor som har försvårat eller helt omöjliggjort ett rationellt brukande av 
marken. För att kunna släppa djur på bete har lantbrukare i alla tider låtit djuren gå ner 
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i dalgången för att drick ur källor och bäckar. När järnvägen anlades försvann 
vattenplatserna för flertalet av fastigheterna på dalens södra sida. Sinarpsdalens 
intresseförening anser att gång- och cykel vägen bör anläggas så att det längs ett par 
sträckor går att ordna permanenta övergångar för de betande djuren. Detta kan 
exempelvis ske med hjälp av fårister. Innan banvallen beläggs med grus bör 
kommunen även stämma av med berörda lantbrukare var kabelrör och vattenledningar 
bör grävas ner så att stängselström respektive dricksvatten för djur kan matas genom 
till motstående sida av dalen. De stängsel som idag gränsar till banvallen är längs 
långa sträckor i stort behov av renovering. När kommunen planerar för hur 
markområdet på ömse sidor om banvallen ska användas bör samråd ske med berörda 
lantbrukare. Om nyuppförda stängsel placeras rätt kan de betande djuren sköta mycket 
av underhållet av vegetation/buskar längs med banvallen. Samma skötselproblematik 
finns även längs banvallens sträckning i tätorterna. Kommunen bör tex öppna upp för 
samtal med markägare om hur marken närmast banvallen kan skötas. Sådan mark som 
anses "överflödig" bör kommunen överväga att, där så är lämpligt, avyttra till 
intilliggande märkägare. 

Sammanfattningsvis ser Sinarpsdalens intresseförening stora kvaliteter och en betydande 
potential till utveckling av järnvägs banan. För att lyckas i denna större ambition, både vad 
gäller planering och finansiering av åtgärder, uppmanas Båstad kommun att ta initiativ till 
samtal med berörda parter. Här bör ingå kommunens turistorganisation, föreningen Gamla 
Båstad, byaråd eller motsvarande i Grevie, Sinarpsdalens intresseförening, Båstad företagsby 
samt de företag och markägare som har verksamhet med tydlig koppling till banvallens 
utnyttjande. Genom samarbete kan en grund också finnas till bla extern :finansiering. 

Styrelsen för Sinarpsdalens intresseförening, 2016~04~15 

Adress: Sinarpsdalens intresseförening, 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-02-17 
Handläggare: Helene Steinlein 
Dnr: KS 000041/2017 – 600 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: Kart/GIS, Trafik- och gatuingenjören, Namnkommittén, 
Kommunikationsavdelningen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Namnsättning av nytt bostadsområde i Östra Karup 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid foten av Hallandsåsen strax väster om Östra Karups kyrka växer ett bostadsområde fram 
med plats för cirka 50 nya tomter. Med ett attraktivt läge, nära kommunikationer, rekreation, 
bibliotek, skola och med kommunens modernaste förskola som närmaste granne, förväntas 
området bli mycket attraktivt.  
 

Aktuellt 
Namnkommittén bedömer att området är betjänt av ett eget namn och har diskuterat frågan 
med andra verksamhetsområden samt inhämtat förslag från byarådet i Förslöv som berättar 
att marken där det nya området växer fram har tidigare tillhört en bondgård vid namn 
Stinehof. Gården friköptes från Skottorp Gods 1918 men har brukats av samma familj sedan 
1877.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Det nya bostadsområdet i Östra Karup namnges till Stinehov. Stavningen ändras från 
Stinehof till Stinehov utifrån dagens stavningsregler.    
 
 
 
Båstad 2017-02-17 
 
 
Helene Steinlein 
Kulturskolechef och Kulturstrateg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-01-23 6av10 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

VN§7 DnrVN 000012/2017- 700 

Motion - Rekrytering avvårdpersonal till sommaren 2017 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna har den 20 oktober 2016 lämnat in en motton om att det 
behöver tänkas nytt och annorlunda i rekryteringen av vårdpersonal Inför 
sommaren 2017. Genom att göra reklam pä skolor och samtidigt erbjuda 
boende för att få fler intresserade och locka till sommarpulsen på Bjäre. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig uppgift för Båstads kommun och 
inom verksamhetsområdet Vård och omsorg ökar behoven under sommaren 
vllket medför stort behov av sommarvikarier. Åtgärder och Insatser för att höja 
attraktivlteteten är av stort Intresse och nya Ide er ska tillvaratas. 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2017. 

Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Irene Ebbesson (S): Bifall till liggande förslag. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Motionen bifalls. 

ustenmdes si- na tun:ir Utdra sbes rkande 
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[riJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2017-01-02 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Tjänsteskrivelse 

Dnr; KS 001280/2016-700, VN 000012/2017-700 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Ingela Stefansson 
Irene Ebbesson 

BIiagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion· Rekrytering av vårdpersonal till sommaren 2017 

Samråd har skett med: 

Svar på motion "Rekrytering av vårdpersonal till sommaren 2017" 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Socialdemokraterna har den 20 oktober 2016 lämnat in en motion om att det behöver tänkas 
nytt och annorlunda i rekryteringen av vårdpersonal inför sommaren 2017. Genom att göra 
reklam på skolor och samtidigt erbjuda boende för att få fler intresserade och locka till 
sommarpulsen på Bjäre. Se bilaga. 

Aktuellt 
Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig uppgift: för Båstads kommun och inom verksam
hetsområdet Vård och omsorg ökar behoven under sommaren vilket medför stort behov av 
sommarvikarier. Åtgärder och insatser för att höja attraktiviteteten är av stort Intresse och 
nya ideer ska tillvaratas. 

Förslag till beslut 

1. Motionen bifalls. 

Båstad enligt ovan 

Ingrid Pettersson, 
Vård och omsorg, Sas 

Emma Plhl 
Vård- och omsorgschef 

170116\7e1\ha 
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M OT ION: 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2016 -m- 2 o 
Dnr. (5_ 0. 0. ! Z$. 9. / ...... 

2016-100 
•••• ••• IPO I Il I It 11 I I I• 1,11 1 1 0 I l 11,111.q 

Rekrytering av vårdpersonal till sommaren 2017. 2016.10.14 

Båstads kommun är en attraktiv semesterort. Detta gör att andelen som be
höver vård och omsorgstjänster under sommarmånaderna ökar markant. 

Samtidigt behöver vår ordinarie personal få ut sin semester, för att umgås 
med sina familjer och få behövlig vila. 

Vi måste tänka annorlunda och nytt. 

Genom att göra reklam på skolor som utbildar sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
undersköterskor, arbetsterapeuter i Lund, Malmö, Kristianstad mfl orter och 
samtidigt erbjuda boende samt locka med sommarpulsen på Bjäre kan vi nå 
fler intresserade och öka vår attraktivitet. 

Värt att pröva för att lösa de ständiga problem vi har med att få tag i sommar
vikarier till vården 

( S) yrkar att: 

Förvaltningen får i uppdrag undersöka möjligheter att erbjuda boende 
(tex sommar-stängda, förskolor, skolor eller annat lämpligt alternativ) 

Förvaltningen får i uppdrag att se över hur marknadsföringen skall bedrivas. 
Vilka vårdskolor som kan vara aktuella, samt om det finns intressanta mässor 
att rekrytera på. 

/~vitt ~ . 
För (S) lng/i; Stefansson och Irene Ebbesson. 

~- -5 ~ e ·ec, 't{ 6-e .fad-._ 
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l,i1 ,,.I BÅSTADS 
~ ~ KOMMUN 
Vård· och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-23 

Sida 

5av10 

BÅSTADS l<OMMUN 
Kommunstyrelsen 

( 

VN §6 Dnr VN 000129/2016 • 700 

Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Den 5 september 2016 tog vård- och omsorgsnämnden beslut om 
medfinans!erlng av värd/värdinna och gemensamhetslokal till Malens 
trygghetsboende i Båstad. 1 samband med beslutet fick förvaltningen I uppdrag 
att ta fram kriterier för trygghetsboende I Båstads kommun. Förvaltningen har 
tagit fram villkor som ska gälla för trygghetsboenden i Båstads kommun. 
J{ommunala penslonärsrådet (KPR) har tagit del av kriter!erna och de 
motsvarar det som KPR tidigare framfört som önskemAI. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2017, med tlllhörande bilagor. 

Sas Jngrid Pettersson föredrar ärendet. 

Olle Larsson (L): Avslag. 

h·ene Ebbesson (S), Sonla Larsson (C). Ingrid Edgarsdotter (KD) och 
UlfJ!ewertz (M): Bifall till liggande förslag. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit liggande förslag tlll beslut. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta de framtagna kriterierna ( enligt bilaga) att gälla för Trygghets boende 
i Båstads kommun. 

2. Justeringar och förändringar I kriterierna för trygghetsboende delegeras 
till Vård och omsorg. 

i 
1usterandcs slgn~turer \ Utdra2sbesl'.lrl.andc 

(1 i)}- \ ) 

~ 
I 
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~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2017-01-02 
Handläggare: Ingrid Pettersson 
Dnr:VN 000129/2016-700 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschef 
Teknik- och servicechef 
Båstad hem 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Kriterier för trygghetsboende 
Socialdemokraternas Yrkande i ärende nr 20 Kriterier för trygghetsb'oende i Båstads kommun. 

Samråd har skett med: 
Kommunala penslonärsrådet 

Kriterier för Trygghetsboende i Båstads kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Den 5 september 2016 tog vård- och omsorgsnämnden beslut på medflnanslerlng av 
värd/värdinna och gemensamhetslokal till Malens trygghetsboende i Båstad. r samband med 
beslutet fick förvaltningen i uppdrag att ta fram kriterier för trygghetsboende I Båstads 
kommun. Förvaltningen har tagit fram villkor som ska gälla för trygghetsboenden I Båstads 
kommun, se bilaga: Kriterier för trygghetsboende. 

r<ommunala pensionärsrådet (KPR) har tagit del av kriterierna och de motsvarar det som KPR 
tidigare framfört som önskemål. 

Aktuellt 
Ärendet har återremitterats till vård- och omsorgsnämnden i enlighet med Socialdemo
kl'aternas äterremissyrkande, se bilaga: Yrkande i ärende nr 20 Kriterier för trygghetsboende 
f Båstads kommun. 

A) Under rubriken Bedömning av ansökan tillägg: Vård- och omsorgsnämnden bedömer 
om det finns behov av trygghetsboende. 
Ändrad formulering I dokumentet: Utifrån behov fattar Vård· och omsorgsnämnden be
slut om medfinanslering f(Jr varje enskilt objekt pd underlag av hyresvärdens ansökan. 

B) Under rubriken Värd: Värden ska finnas dagligen på boendet. Tillägg i första 
punkten ... skapas av de boende och andra gäster. 
Kravet om värd/värdinna gäller endast vardagar. 

Avseende innehåll är formuleringen ändrad i dokumentet: Värden/värdinnan sim vei1ca 
för att det sociala Innehållet skapas av de boende och bygger på boendeinflytande men 
även andra gäster sim ges möjlighet till synpunkter. 

C) Ny punkt under rubriken Gemensamhetslokaler när dagens lunch sea·veras och då det 
anordnas aktiviteter som belmstas av kommunen sl<a gemensamma utrymmen 
även vara tillgängliga för pensionärer som Inte bor på trygghetsboendet. I tredje 
punkten står det: Gemensamhetslolwlen sim även användas som mötesplats för övriga 
äldre i området. Denna formulering avser att säkra tillgänglighet till gemensamhets
lokalen även för pensionärer som inte bor på trygghetsboendet. 
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D) Tillägg och ändringar under rubriken Trygghetsboendets belägenhet: punkt 3 och 4 
ändras till trygghets boendet ska ligga centralt i orten med tillgång till allmänna 
kommunikationer, dagligvaruaffär, vårdcentral och apotek inom gångavstånd. 
Nya punkter: Trygghetsboendet ska innehålla minst 15 lägenheter om 1-3 rok 
samlade i grupp. 
Utifrån behov fattar Vård och omsorgsnämnden beslut om medfinanslering för varje 
enskilt objekt på underlag av hyresvärdens önskan. När beslut ska tas om ekonomiskt 
bidrag till hyra för gemensamhetslokal samt kostnad för värd/värdinna prövar kom
munen ansökan med hänsyn till befollmings-, boende-, och servicestruktur i det aktuella 
området samt hur ett trygghetsboende kan bidra med sociala kontakter. För att med~ 
finansiering ska beviljas ska samtliga krav vara uppfyllda, oavsett antal lägenheter 
i trygghetsboendet. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Anta de framtagna kriterierna ( enligt bilaga) att gälla för Trygghets boende 
i Båstads kommun 

2. Justeringar och förändringar i kriterierna för trygghetsboende delegeras 
till Vård och omsorg. 

Båstad enligt ovan 

Ingrid Pettersson 
Vård och omsorg, Sas 

Emma Pihl 
Vård~ och omsorgschef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

2017-01-16 

Kriterier för Trygghetsboende i Båstads kommun 

Bakgrund 

1 (3) 

Värd- och omsorgsnämnden beslutade den 5 september 2016 att medfinansiera till Malens trygg
hetsboende efter Inkommen förfrågan från Båstadhem om medflnansierlng till värd/värdinna och 
gemensamhetslokal. Förvaltningen fick i samband med beslutet i uppdrag att ta fram kriterier för 
trygghetsboenden i Båstads kommun. Detta dokument beskriver de kriterier för trygghetsboende 
som utgör grund för Båstads kommuns ställningstagande för att bevilja medfinansierlng av 
värd/värdinna och gemensamhetslokal I trygghetsboendet. 

Syfte 
Trygghetsboende är en boendeform som ska erbjuda utökad service, social gemenskap samt möj
lighet att delta i gemensamma måltider och övrig samhällsservice. Syftet är att främja kvarboende 
och bidra till utveckling av alternativa boendeformer för äldre. Boendeformen ska ge en grund för 
trygghet och hög boendekvalitet för äldre och har indirekt det förebyggande perspektivet att 
skjuta upp och minska behov av andra kommunala stödinsatser såsom vård- och omsorgsboende, 
hemtjänstinsatser m.m. Trygghetsboendets målgrupp är äldre människor som känner sig o roliga, 
otrygga och/ eller socialt isolerade i sitt nuvarande boende. 

Trygghets boende 
Trygghetsboende i Båstads kommun kan bestå av hyreslägenheter, bostadsrättslägenheter eller 
kooperativa alternativ. Hyresvärd svarar självständigt för kö och uthyrning. Föreningen för 
kooperativ hyresrätt hanterar självständigt uthyrning. Bostadsrättsförening hanterar själv
ständigt lägenhetsupplåtelser. Det är inte tillåtet med andrahandsuthyrnlng eller Inneboende. 

r anslutning till trygghetsbostaden ska gemensamhetslokaler finnas. Lägenheter, gemensamhets
lokaler och utemiljö ska vara tlllgänglighetsanpassade. Möjlighet till gensamma måltider ska 
finnas. 

Trygghetsboendet ska ha en värd/värdinna som tillsammans med de boende skapar ett socialt 
Innehåll. När nya boende flyttar in ska värd/värdinna vid behov ha en Introducerande och 
guldande funktion. 

I trygghets boendet ingår inte vård- och omsorgslnsatser. Om behov finns av t.ex. trygghetslarm, 
matdistribution, hemvård eller andra insatser ansöker den enskilde hos kommunens bistånds
handläggare om bistånd. 

Ansökan om trygghetsboende 
Målgruppen för boende i trygghetsboende är personer över 70 år. Trygghetsbostaden är inte 
biståndsprövad enligt Socialtjänstlagen. Ansökningsförfarande, kösystem och tilldelning av 
bostad ska bygga på samma villkor och vara lika tillgängligt för alla sökande som uppfyller 
ålderskriteriet 70 år. Anmälan sker via respektive hyresvärd/bostadsrättsförening. 

Bedömning av ansökan om medfinansierlng av trygghetsboende 
Ansökan om medfinanslering till trygghetsboende sker till Vård· och omsorgsnämnden i Båstads 
kommun. Utifrån behov fatta,· vård- och omsorgsnämnden beslut om medflnanslering för varje 
enskilt objekt pä underlag av hyresvärdens ansökan. Ansökan ska omfatta beskrivning av fastig
heten, närområdet samt mål och inriktning. I ansökan anges önskad medflnansiering tillsammans 
med kostnadsunderlag för värd/värdinna och gemensamhetslokal. Hyresvärden ansvarar själv 
för anställning av väl'd/värdinna. Vål'd och omsorg bistår endast med ekonomiskt bidrag 
till medfinansleringen. 
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Trygghetsbostäder ska uppfylla bygglagstiftningens och Boverkets krav. När beslut ska tas om 
ekonomiskt bidrag till hyra för gemensamhetslokal samt kostnad för värd/värdinna prövar 
kommunen ansökan med hänsyn till befolknings~, boende-, och servicestruktur i det aktuella 
området samt hur ett trygghets boende kan bidra till ökade sociala kontakter. Vid bedömning av 
ansökan säkerställer kommunen att "Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun" uppfylls 
samt att områden med störst behov prioriteras. 

Kriterier för medfinansiering 

Värd/värdinna 
Värden/värdinnan ska verka för att det sociala innehållet skapas av de boende och bygger 
på boendeinflytande, men även andra gäster ska ges möjlighet till synpunkter. 
Arbeta för att främja hälsan och fysiska aktiviteter. 
Aktiviteterna ska ha en förebyggande inriktning med fokus på hälsa och friskfaktorer, 
Värden/värdinnan ska arbeta för och i samverkan med frivilligorganisationer. 

Gemensamhetslokal 
Gemensamhetslokal finns i anslutning till bostäderna och ska vara lättillgänglig. 
I lokalen ska det finnas möjlighet till att äta tillsammans. 
Gemensamhetslokalen ska även användas som mötesplats för övriga äldre i området. 

Fysisk utformning/tillgänglighet 
Trygghetsbostäder ska vara trygga och tillgängliga såväl inomhus som i närliggande 
utemiljö. 

Trygghetsbostadens belägenhet 
Det närliggande området ska vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättning och 
för den som har nedsatt orienteringsförmåga. 
I närområdet ska det finnas tillgång till grönytor. 
Tillgång till allmänna kommunikationer bör finnas i närheten. 
Tillgänglighet till service i olika former, tex apotek, vårdcentral och dagligvaruaffär bör 
finnas. Alternativt ska hyresvärden bistå med resurser för att detta ska kunna uppnås. 

Fastighetens utemiljö 
Nivåskillnader ska vara utjämnande. 
Belysningen ska vara utformad för säkerhet och trygghet. 
Placering av träd och buskar får inte medföra att miljön känns otrygg. 
Gång- och cykelvägar bör vara hårdgjorda1 släta och halkfria. 
Sittplatser bör finnas i nära anslutning till fastigheten. 
Det bör finnas anpassade ytor för att stimulera till utevistelse och olika aktiviteter. 

Trappor 
Trappor ska alltid vara kompletterade med hiss eller ramp. 
Trappor utomhus ska ha räcke samt i övrigt vara säkert utformade. 
Trapporna bör belysas, särskilt i början och slut. 

Entre till fastigheten 
Dörrautomatik ska finnas. Armbågskontakt bör placeras på lämpligt avstånd från 
entredörr. 
Entredörr ska vara möjlig att passera med rullstol. 
Vändning av rullstol ska vara möjlig inne i entren. 
Trappsteg och höga trösklar får inte förekomma i entren. 
Låssystemet bör vara funktionellt för rullstolsburna personer. 
Det bör finnas möjlighet att köra bil ända fram till entren. 
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Hyresvärden ska uppfylla bygglagstiftningen och Boverkets krav vad det gäller allmänt inomhus 
i lägenheten, köksstandard, badrum/WC, hissar m.m. 

Beslut om medfinansiering gäller för tre år. Utbetalning av medfinansierat belopp sker årsvis. Om 
hyresvärden inte uppfyller kriterierna är inte kommunen skyldig att betala till medfinansiering. 

Uppföljning 
Vård- och omsorgsnämnden kommer i lämpliga former att följa upp om verksamheten håller 
avtalad kvalitet samt att utbetald medfinansiering används på rätt sätt. 

En redovisning för verksamhetsåret ska senast 31 januari inlämnas till VårdM och omsorgs
nämnden i Båstads kommun med beskrivning av verksamhetens genomföranden samt hur 
utföraren bedömer att den levt upp till gällande kvalitetskrav. 
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Båstads kommun. 
Att: VON. 

KPR anser att fdrslaget till kriterier rdr 
Trygghetsboende är väldigt väl genomtänkt 
och mycket bra. 

Vi tillstyrker detta förslag. 

Med vänlig hälsning. 

Tord Knusson Ordf. 
Christer Nordin Vice Ordf 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård· och omsorgsnämnden 

)3017 -01- 1 0 
Dnr .... "6!. .. , .. 9..l.~.v 
...... !:...t.?.{6. .. : .. .r.P.Q .. 
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[~J BÅSTADS 
~-~_KOMMUN 

SAMMANTRÄDEWlltPms:ttOMMUN 
S,unmanträdesdatuvtrd- och omaorgsnlimndan Sida 

2016 -12- 0 6 l<ommunstyreJsen 

Besk1·lvnlng av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
värcl- och omsorgs
nämndens förslag 

Yrkanden 

l(S § 248 

2016-11-30 

Dnr Y..t:.f..'il.9.llli!J 
..... :::..g,f,~.::,1::~ ..... -. 

Dm- KS 001362/2016 • 700 

l<riterierförtrygghetsboende i Båstads kommun 

22 av29 

Den 5 september 2016 tog vård- och omsorgsnämnden beslut om 
medflnanslerlng av värd/värdinna och gemensamhetslokal till Malens 
Trygghetsboende i Båstad. I samband med beslutet fick förvaltningen i uppdrag 
att ta fram kriterier för trygghetsboende I Båstads kommun. Förvaltningen har 
tagit fram vJllkor som ska gälla för trygghetsboenden I Båstads kommun, se 
btlaga: l<rlterier för h·ygghetsboende. 

Protokollsutdrag från vård· och omsorgsnämnden 2016-11-14, § 107. 
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefEmma Plhl och SAS Ingrid 
Pettersson, daterad 2016-11 ·04. 
l<rlte1ier för trygghetsboende. 

1. Kommunfulhnäktlge förslås anta de framtagna kriterierna (enligt bilaga) att 
gälla förtrygghetsbocndc I Båstads kommun. 

2. l<ommunfullmäktlge föreslås besluta att eventuella Jsuterlngar och 
förändringar I krlterlema för h-ygghetsboende delegeras till Värd och omsorg. 

Soclaldemolu-atema: Arendet återremitteras för ställningstagande av följande 
förslag till förändringar: 

AJ Under rubriken Bedö11111/119 av ansökan tillägg: V1\l'd· och 
omsorgsnämnden bedömer om det finns behov av trygghetsboendet. 

B) Under rubriken Värd; Värden sl,all finnas dagllgeu på boendet. TIiiägg I 
första punkten ... skapas av de boende och andm gästel'. 

C) Ny punkt under rubl'ikcn Geme11samlletslokaler: När dagens hmch servems 
och dä det an01·dnas al<tivltcter som bekostas av kommunen sl<all 
gem ensamma utrymmen 11 ven vara t1J1gängllga för pensionärer som in te 
bo1· på trygghetsboendet. 

D) Tillägg och ändrlngarunder rubriken T1y9ghetsboendets belägenhet: Punkt 3 
och 4 ändras till T1·ygghetsboendet skelJ ligga centralt pä orten med 
tillgång till allmänna l<011mnm1Jrntioner, dagltgval'l1affär, vårdccnh·al och 
apotek Inom gångavstånd. Nya punkter: Trygghetsboendet sl,all hmehlllla 
minst 1S lägenheter om 1-3 rol{ samlade I grupp. 

(Se sl<rlftligtyrlmnde från Soclaldemokrate1•na på 11ästkommande sida.) 

Thomas Andersson (l,): Avslag, se bilagd motivering. 

Justerandes sl1i.naturcr 
. ! 

//, J ;:{ I 
~ I ., , 
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ti,I BÅSTADS 
"rnJ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOJ{OLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-30 23av29 

Moderaterna: Bifall till vård- och omsorg:mämndens förslag med tillägget att 
lika vllll<or sl<a gälla för alla privata byggentreprenöre1· om kriterierna för 
trygghetsboende är uppfyllda. 

lnge Henriksson (BP) och Hål<an Mllmstad (BP): Bifall till Socialdemokraternas 
återremiss yrkande. 

Proposittonsordningar Ordrörande ställer proposition på om ärendet sl<a återremitteras eller avgöras 
vid dagens sammanträde. Efter framställd proposition finner ordförande att 
ärendet återremltte,·as I enlighet med Socialdemokraternas återremlssyrl<ande. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Reservation 

1. Ärendetåterremltte..as för ställningstagande av följande förslag till 
förändringar: 

AJ Under n1briken Bedöm11i11n av a11sökan tillägg: Vård- och 
omsorgsnåmnden bedömer om det finns behov av trygghetsboendet. 

D) Under rubt'il<en Vcird: Viirden skall finnas dagligen på boendet. Tillägg i 
första punkten ... skapas av de boende och andra gäste1·. 

C) Ny punkt under rubtil<en Geme11samhetslokaler: När dagens lunch serveras 
och då det ano1·dnas al(tiviteter som bekostas av lwnnmmen slrall 
gemensamma utrymmen även vara tillgängliga för pensionärer som Inte 
bor på trygglletsboendet, 

D) Tillägg och ändringar under rubriken T1Y99l1etsbocmdets beläge11het: Punkt 3 
och 4 ändras ttll Trygghetsboendet sllall llgga centralt på 011e11 med 
tillgång till allmänmt kommuuil<alioner, dagllgvarnaffär, vårdcenh·al och 
apotek inom gångavstånd. Nya punkter: Trygghctsboendetsknll lnnehll.lla 
minst 15 lägeuheter om 1-3 rolc samlade I grupp. 

Tomas Andersson (L) reservera,· sig mot beslutet, se bilagd motlvedng. 

r 11s lcra11des sl!!n.lhlrer Utd1·agsbeslyl'l<a11dc 

~ ~1ZP 
(,· I ---- -• r --
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Il 

socia I demokraterna 

Y1·lmudc i ffrcudc nr 20 J(riferierflJ1· trygglletshoem/e i JJd.,·/ruls l,01111111111 

Vi vill att Vårliden liven 1 fo11sltltningen skall vm·n en smnHngspunlct för pensionärer dijr de 
kon inta mlillider och delta i aktiviteter. Fö1· nu snHvn in vilka som kan få bldrnget, hlllla del 
inom budgelramen och göra del tillgltngligt Rlr hcln pensionHrskollekllvel vm vi göl'a nagro 
ändringar i kt'ile1foma 

/. Vi yrkar på åtel'l'emiss för au vård~ och omsorgsnHmnden skHII kmum ta sl!Ulning till nedc111 
förcslt1gna förändl'ingm· 

0 Under rnbriken BedtJ11ming t1v am·tJlwn tillägg: VArd - och omsorgsnffmndcn bedömer 
0111 det finns behov av trygghetsboendet 

0 Under rnbriken Vtlrd Viirden skall fimrns dAgligen 1>li boendet. Tillägg i rursla punkten 
.. . skapas av de boende och 11ndn1 gäster. 

0 Ny punkt under rubriken Gemensamhetslokaler Nlh' dngens lunch scrvca·As och dfi det 
nnorduns nktivitete1· som be!tostlls nv l{omunmcn s)Ulll gcmeusnmmn nh·ymmcn !\ven 
vnrn tlllgiinglign flh' penslonllrer som inte IJ01· 1>l\ trygghctsboendet. 

0 Tillllgg och lindringar under rnbrlken 1)J1gghet:;boendets belligenhet; punkt 3 och 4 änclrns 
till 1\')'gghctsl>oendct sknll liggn centl'nlt I 01·hm mc<l tiJlgAng till alhu!hmn kommuni
kntionc1; dagligvnr1111ffä1; vl\1•clccntml och n1>otck inom gål1gnvstAud. Nya pu11lcle1·: 
Tl'ygghetsboeudcf slmll hmcbnlln mh1st 15 lägenheter om 1- 3 rok snmlaclc i gl'IIJ)}>, 

; Pl.ir s9ci11 l~~m.9krnlernn 
/lfrJ.dt( ,/lf. l , 

.! hgcla Stefänsson 
'/ It 1/,lu' • /J \f 

Thomas Ner<l 
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lid 

l<RITEHIEH FÖR TIWGGHETSBOENDE I BÅSTADS l<OMMUN 

Uberalerna yrkar på avslag. 

Om vårt avslagsyrkande faller reserverar vi oss, med följande text: 

"Vi Liberaler anser det är viktigt att det finns tlllgång till gemensamhets[olcaler 
med socialt innehåll, i närheten av där de äldre bor i vår kommun, eftersom 
detta kan leda till att den sociala Isoleringen minskar. VI vlll gärna att sådan 
gemensamhetslokaler/träffpunkter skapas i alla våra kommundelar och 
tätorter. Tyvärr kommer sådana lokaler inte att finnas att tlllgå i alla 
kommunens tätorter från och med 201.7 vilket vi anser vara mycket olyckligt 
och negativt för våra ä Idre. Vi vill först se en lösning när alla kommundelar och 
tätorter får tillgång till gemensamhetslokaler och tillräckliga resurser för 
aktiviteter säkerställs Innan medfinanslering av gemensamhetslokal med 
värd/värdinna till trygghetsboende medges." 

Thomas Andersson 
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Olle Larsson 

Fl'An: 
DAtum: 
Tfll: 
Ämne: 

"OJle Larsson" <oJle.larsson@bjarenet.com> 
den 16 novembei· 2016 21 :43 
"Thomas Andersson" <thomas.andersson@bjarenet.com> 
Yrknnde pA avslag fllr kriterier ffir Trygghetsbo1mde I B!lstads kommun 

BÅSTADS KOMMUN 
V4rd· och omaorgsnAmnden 

~-11· 16 
Dn ~ .:.:f f?.Qf..7:~I 
.. ~Q/.. ..... ::::.~Q .... 

Vi liberaler tycker det är bra om det finns tillgång till gemensamhetslokaler med socialt Innehåll, i 
närheten av där de äldre bor I vår kommun eftersom detta lcan leda till att den sociala Isoleringen 
minskar. Detta antas I sin tur leda till en bättre hälsa och ett uppskjutet behov av särskilda 
vård Insatser. VI Liberaler vill gärna att sådana gemensamhetslol<aler / träffpunkter skapas I alla våra 
kommundelar- även I mindre attraktiva tätorter. Tyvärr har den polltisl<a ledningen drastiskt 

'-'.:..<I.. ,~ -' 
mlnsl<at anslagen till Socialt Innehåll ocij de gemensamhetslol<afer som Idag hyres av l<ommunen är 
uppsagda och någon lösning finns Inte presenterad. Därför kan vi Liberaler Inte stödja liggande 
förslag när vi ser att de gemensamhetslokaler/ träffpunkter som Idag finns kommer att försvinna 
och att det sociala Innehållet för våra äldre utarmas. Vi vill först se en lösning när alla 
kommundelar och tätorter får tillgång till gemensamhetslolcaler och tillräckliga resurser för att sätta 
guldkant för våra äldre så att den ofrivilliga ensamheten bryts för alla våra äldre. Därför yrkar vi på 
avslag till liggande förslag och yrkar Istället på: "Gemensamhetslokaler för våra äldre I kommunens 
sex tätorter säkerställs med ett alctivt socialt innehåll Innan medflnansiering av gemensamhetslokal 
med värdinna medges." 
l<largörande: Vid sammanträdet den 5 september så gick jag med på medflnanslerlng av värdinna 
till Malens Trygghetsboende samt till gemensamhetslokal. Dessutom fick förvaltningen i uppdrag 
att ta fram kriterier. 
Vid sammanträdet nu I november så ligger ett förslag på kriterier på bordet. När man ser dessa 
kriterier så är detta att erbjuda utökad service, social gemenskap till de pensionärer/äldre som har 
råd att hyra I nybyggda lägenheter. När vi nu ser att den politiska ledningen utarmar det sociala 
innehållet för så många äldre ute I alla kommundelar och awecklar de trevliga mötesplatser som 
varit mycket uppskattade, Då kan vi Liberaler Inte acceptera detta. Med andra ord, vi ändrar oss 
sedan den 5 september. Visst är det I senaste laget: Men vi vill nu deklarera att detta är fel väg att 
gå. Därför vidhåller vi vårt yrl<ande. Och behövs det en komplettering så är det I så fall att beslutet 
från den 5 september som vi Liberaler ändrar till avslag. Anledningen är främst att vi ger pengar till 
några få som har råd att hyra dessa trygghetslägenheter och tar pengar från de många äldre som 
har haft stor glädje av träffpunkterna I våra tätorter och den guldkant som detta har givit dem. 
För Liberalerna 
Olle Larss7 

fllr---

2016-11 -16 
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Datum: 2017-02-17 
Handläggare: Johan Lindén 
Dnr: KS 000156/2017 – 905 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Specificering av investering och omföringar 2016 
Bialga 2. Undertecknade ombudgeteringsblanketter från verksamhetsområdeschefer   
 

Samråd har skett med: 
- 
 

 
Överföring av budget för investerings-, exploaterings-, och driftspro-
jekt från 2016 till 2017 
 

Sammanfattning av ärendet 
Investerings- och exploateringsprojekt 

Investeringsbudgeten uppgick vid utgången av 2016 till -159 110 tkr inkl. budgeterad exploa-
teringsverksamhet och anslutningsavgifter inom VA. Utfallet uppgår till -114 185 tkr vilket ger 
en avvikelse gentemot budget på +44 926 tkr. Avvikelsen fördelar sig +32 912 tkr på skattefi-
nansierade investeringar, -688 tkr på medfinansiering av statlig infrastruktur, +24 840 tkr på 
VA-investeringar, -6 530 tkr avser anslutningsavgifter och -5 609 tkr på exploateringsinkoms-
ter. 

 

 
Budget Bokslut Avvikelse Begärs över- 

  2016 2016 2016 fört till 2017 

Skattefinansierade investeringar -100 004 -67 092 32 912 -14 008 

Medfinansiering statlig infrastruktursats-
ning 

-9 079 -9 767 -688 0 

VA-investeringar exkl. anslutningsavgifter -68 772 -43 932 24 840 -3 642 

Anslutningsavgifter VA 8 537 2 007 -6 530 5 485 

Exploateringsutgifter/inkomster 10 208 4 598 -5 609 6 000 

Summa -159 110 -114 185 44 926 -6 165 

 

Driftsprojekt 

Under 2016 beviljade KS projektmedel för att genomföra driftsprojekten ”Inriktningsdokument 
för Förslöv” (beslut KS 2016-01-13 § 10) och ”Inriktningsdokument för Grevie” (beslut KS 2016-
03-09 § 41). Finansiering för driftsprojekten togs ur budgeterade medel ”till KS förfogande”.  
Projekten är beräknade att pågå även under 2017 och eventuellt kommande år och behöver 
därför överföras till 2017 för att kunna fortgå. För att undvika beslut om att sänka 2017 års 
budgeterade resultat för att finansiera fortsättning på projekten föreslås att kvarvarande och 
överförda projektmedel finansieras via 2017 års medel ”till KS förfogande”. 
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Budget Bokslut Avvikelse Begärs över- 

  2016 2016 2016 fört till 2017 

Inriktningsdokument för Förslöv -280 151 129 -129 

Inriktningsdokument för Grevie -270 41 229 -229 

Summa 550 192 358 -358 

  
 

Aktuellt 
Av avvikelsen på 44 926 tkr föreslås i sammanställningen av verksamhetsområdeschefernas 
ombudgeteringsblanketter att -11 650 tkr överförs till 2017, varav -14 008 tkr avser skattefi-
nansierade investeringar, -3 642 tkr avser VA-investeringar, +5 485 tkr avser anslutningsavgif-
ter inom VA-verksamheten och +6 000 tkr avser exploateringsinkomster. 

 
Efter föreslagen överföring av investerings- och exploateringsmedel från 2016 skulle investe-
ringsbudgeten 2017 uppgå till: 

 
 

Ursprunglig budget 2017  tkr 

Skattefinansierad verksamhet -111 503 

Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar -6 500 

Avgiftsfinansierad verksamhet exkl. anslutningsavgifter -67 950 

Anslutningsavgifter VA 8 094 

Exploateringsutgifter 9 210 

Summa ursprunglig budget 2017 -168 649 

  

  

Överföringar från 2016   

Skattefinansierad verksamhet -14 008 

Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 0 

Avgiftsfinansierad verksamhet exkl. anslutningsavgifter -3 642 

Anslutningsavgifter VA 5 485 

Exploateringsutgifter 6 000 

Summa Överförda investeringar 2016 -6 165 

  

  

Ny budget 2017   

Skattefinansierad verksamhet -125 511 

Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar -6 500 

Avgiftsfinansierad verksamhet exkl. anslutningsavgifter -71 517 

Anslutningsavgifter VA 13 579 

Exploateringsutgifter 15 210 

Summa ny budget 2017 -174 739 
 

 
 

Övervägande/framtid 
Ett av kommunfullmäktiges finansiella mål är att investeringar (exklusive va-investeringar) 
ska finansieras fullt ut av skattemedel, d.v.s. kunna finansieras genom det utrymme som upp-
står med anledning av avskrivningar och resultat. I den ursprungliga budgeten för 2017 ligger 
självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna på 53 %. Det innebär att 
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utrymmet för skattefinansierade investeringar enligt finansieringsmålet redan överskridits 
med ca 55 mkr i budgeten. Detta förutsatt att ursprungligt budgeterat resultat kvarstår. 

 
Den föreslagna överföringen av skattefinansierade investeringsmedel om 14 008 tkr från 2016 
till 2017 innebär att den budgeterade självfinansieringsgraden försämras med ytterligare ca 6 
% ned till ca 47 %. 

 
Förvaltningen ämnar under våren återkomma med en översyn av den samlade investerings-
budgeten 2017 innehållande förslag till reduceringar och senareläggningar av investeringar 
och investeringsmedel. 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Budgeterade driftsmedel om 358 tkr avseende de pågående driftsprojekten ”Inriktningsdoku-
ment för Förslöv” och ”Inriktningsdokument för Grevie” överförs från 2016 till 2017 och finan-
sieras ur 2017 års medel ”till KS förfogande”.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Budgeterade investeringsmedel om -17 650 tkr överförs från 2016 till 2017 varav -14 008 tkr 
avser skattefinansierade investeringar och -3 642 tkr avser VA-investeringar. Därtill överförs  
budgeterade anslutningsavgifter inom VA-verksamheten om +5 485 tkr samt exploateringsin-
komster om 6 000 tkr från 2016 till 2017.  

 
 
 
Båstad 2017-02-17 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 



Investeringsredovisning, specifikation per projekt (tkr)

Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2016 2016 2016 till 2017

KOMMUNLEDNINGSKONTOR
1001 Möbler och teknisk utrustning -50 -29 21 -21 Inköp har blivit försenade
1002 Kundcenter -500 -118 382 -382 Upphandling ärendehanteringssystem ej klart
1700 Inventarier (VO) -398 -398 0
1405 Inventarier (SS) -64 0 64
1601 Inventarier, arbetsmiljö barnomsorg -40 -41 -1
1611 Inventarier, arbetsmiljö grundskola -100 -100 0
1618 Lärararbetsplatser -176 -182 -6
1484 Inventarier bibliotek -20 0 20
1629 Inventarier vuxenutbildning -10 -10 0
1636 Individ och familj, barn/vuxna möbler -20 0 20
1640 Inventarier arbetsmarknad -40 -4 36
1009 Kommungemensamt dokumenthanteringssystem -26 0 26 0
1012 Läsplattor och mjukvara till ungdomsråd -30 0 30 -30 Pga personalbrist under 2016 kom ungdomsrådet ej igång
1014 Arkiv -83 -44 39 -39 Nytt arkiv förseenat pga vattenskada i sessionssalen.
1004 Webb/E-tjänster -200 -52 148 -148 Projektet avslutas till våren önskar föra över 148 tkr
1050 IT-utrustning 0 -13 -13
1051 Serverplattform -600 -708 -108 Ökade licens kostnader för serverprogramvara
1052 IP-Telefoni -25 -200 -175 Uppgradering av hänvisningssystemet Trio
1053 Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät -200 -458 -258 Ökade utgifter pga stor utbyggnad av nät, verksamhetskrav
1054 Pc -1 000 -1 341 -341 Stort uppdämt behov av att byta till nyare datorer
1058 Pc programvaror -200 -340 -140
1059 Automatisering av användarkonton och processer -100 -113 -13
1060 Verksamhetsstödssystem -200 -61 139 Mindre än budget då utveckling i önskad takt ej hunnits med.
1061 Singel sign on (SSO) -50 0 50 Avvaktar integrationen av SSO för Proceedo
1062 It-säkerhet 0 -51 -51
1066 E-handel -156 -210 -54
1068 Uppgradering av operativsystem -100 0 100
1069 Uppgradering av office programvaran -1 000 -657 343

SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR -5 388 -5 131 257 -620
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Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2016 2016 2016 till 2017

TEKNIK & SERVICE
Skattefinansierad verksamhet

Räddningstjänst
1401 Brandmaterial -68 -23 45
1403 Kameraövervakning ÖK skol 68 0 -68
1406 Räddningsfordon -450 -598 -148,46 148 Faktura och fordon försenade, kommer i början av 2017
1406 Räddningsfordon Bidrag fr Trafikverket 0 598 598,46 -598
1407 Kommunikationsutrustning 0 -40 -40
1408 Skyddsutrustning -65 -85 -20
1412 Räddningsutrustning -191 -154 37
1413 Passagesystem/skyddsåtgärder -100 -338 -238 238 Akuta åtgärder på passersystem Dillen
1414 Personlarm -240 -64 176 -176 Väntar på faktura för larm levererade 2016

Måltid
1920 Ram Måltid -400 -463 -63

Gata
3000 Ram Gata -500 0 500 Tennisvägen (se proj 3929)
3929 Tennisvägen 0 -529 -529 Underprojekt till Ram gata 
3004 Stationsmiljö Förslöv, Bussangöring, parkering -1 750 -73 1 677
3008 Trafiksäkerhetsprogram inkl statsbidragsberättigade åtgärde 0 -1 -1
3009 Trygghetsåtg gångt Lyckan 0 -1 -1
3310 GC-vägar -500 0 500 GC-passage järnvägsbank Förslöv. Se proj 3913
3311 GC-väg Kustvägen (Karupsvägen-väg 115) -1 500 -1 485 15 Statsbidrag erhålles för del av projektet
3314 GC-väg Järnvägsb Dala-Gre 0 -13 -13 Projekt påbörjat, fortgår under 2017 och framåt.
3904 Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing -500 -787 -287 Oförutedda kostnader
3905 Mätbar gatubelysning -100 -11 89 Utförs ej 2016
3030 Reinvestering asfaltsbeläggning -3 000 0 3 000
3031 Strandgatan 0 -566 -566
3032 Hallvägen 0 -347 -347
3033 Skogsvägen 0 -1 -1
3034 Killebacken 0 -224 -224
3035 Kullgatan 0 -257 -257
3036 Ordensgatan 0 -267 -267
3037 Jungmansgatan 0 -1 -1
3038 Dalhemsvägen 0 -359 -359

Se underprojekt nedan. 

Ca 750 tkr negativ avvikelse mer kostnader i projekten för 
justeringar, kringanläggningar mm.
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Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2016 2016 2016 till 2017
3039 Ranviksvägen 0 -473 -473
3040 Trädgårdsvägen 0 -826 -826
3041 Majvägen 0 -155 -155
3042 Torpvägen 0 -217 -217
3043 Bergsvägen 0 -73 -73
2031 Färdigställande av exploatering Förslöv 2:4 (Toppbeläggning -300 -350 -50

Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning)
3005 Pågatågsstation Förslöv NordVäst (perrong och spårområde) -7 000 -6 557 443
3006 Stationsmiljö Förslöv, Väderskydd för buss och tåg -2 350 -3 609 -1 259
3913     Cykelväg Vistorpsvägen F 0 -482 -482
3917     Köpmansgatan upprustning 0 -7 -7

Summa Gata (medfin. statlig infras.satsning) -9 350 -10 654 -1 304 0

Park
4900 Ram Park/lekplats/strand -600 -177 423
4906 Utbyte träd o belysning 0 -11 -11
4925 Pollare 0 -368 -368
4926 Trädinventering 0 -77 -77
4911 Dahlmanska tomten 0 -6 -6 Planeringarbete under 2016
4913 Renovering offentliga toalettbyggnader -100 -181 -81 Dyrare pga oförutsedda VS-arbeten
4915 Klimatsäkring utredning/åtgärder -300 -78 222
4918 Tillgänglighetsanpassning Båstad torg -600 -12 588 -588 Projekt försenat pga myndighetskrav
4922 Upprustning lekplatser -600 -273 327 -327 Lekutrustning försenad leverans (Dalhemsv lekpl./tomt)
4941 Lejontrappan -50 -1 49 Tidsbrist

Fritid
1460 Ram fritidsanläggningar -300 -293 7
1477 Takomläggning Malenbadet 0 -27 -27
1492 Allvädersanläggning Örebäcksvallen -4 300 -2 394 1 906 -1 906 Projektet slutförs under 2017.
1496 Tillbyggnad brygga Torekov 0 -1 -1

Hamn
1950 Ram hamnverksamhet (Torekov) -1 627 -928 699 -699 Kvarstående åtgärder enligt arrendeavtal

Övrigt
1461 Utbyte fordon -1 500 -1 451 49
4916 Åtgärder, förhindra översvämn i Förslöv -1 113 -34 1 079 Kvarvarande kostnader bedöms vara VA-investering
4951 Återströmningsskydd betesmark 0 -31 -31 Nödvändig åtgärd.

Se underprojekt nedan
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Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2016 2016 2016 till 2017

Fastighetsservice
7000 Ram Fastighetsservice -1 000 -131 869
7004 ÖK förskola ny 5 avdelning 0 -292 -292
7007 Inv modul Skogsbyn 0 -581 -581
7011 Ombyggnad i A-huset, Strandängsskolan 0 -710 -710
7009 Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö 1 -8 500 -618 7 882

7005 ÖK skola värme o vent 0 -9 904 -9 904
7014 Datanät, kablage, övervakning -200 -187 13
7018 Skogsbyns förskola -2 000 -109 1 891 -1 891 Enbart projektering under 2016. Färdigställs under 2018
7019 Ombyggn Förslöv skola F-6 0 -341 -341 Tillhör oförutsedda fastighetsprojekt, bibliotek Förslöv
7020 Oförutsedda fastighetsprojekt -2 000 0 2 000 -900 Åtgärder för permanent bygglov Bjäredalen
7027 Verksamhetsanpassning Bjäredalen 0 -718 -718 Ombyggnation av Bjäredalen
7030 Reinvestering fastighetsbestånd -8 000 -10 7 990
7031 Fönster, fasad, tak Stran 0 -1 593 -1 593
7033 Takbyte A-hus Strandäng 0 -2 855 -2 855
7034 Ytskikt Äppelbyn 0 -394 -394
7035 Ytskikt Päronbyn 0 -205 -205
7036 Ventilation Dillen 0 -428 -428
7038 Armatur IH Strandäng 0 -219 -219
7039 Ytskikt Ängsbyn 0 -436 -436
7050 Nya Möbler Sessionssal pga vattenskada 0 -182 -182 Fuktskada sessionsal mm (försäkringsärende)
7080 Utemiljö och lekredskap -500 -762 -262 Överskidande pga utemiljö på Skogsbyns moduler

T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) -42 886 -35 201 7 685 -6 699
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. -9 350 -10 654 -1 304 0
1 2016: Östra Karups skola, 2017: Post och Polis, Backabyns förskola, Ängsbyn samt Centralförrådet
2018: Projektering samt arbeten på Brandstation Båstad och Förslöv
(2019: Arbeten på Päronbyn, Malens förskola, Äppelbyn, Vitsippan samt Lyan)

Hanteras via BåstadHem. Se nedan underprojekt. 

Totalt redovisas en negativ avvikelse på ca 700 tkr för ingående 
projekt enligt nedan. Främst oförutsedda kostnader för 
Skogsbyns moduler samt Strandängsskolans A-hus

Se proj 7005
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Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2016 2016 2016 till 2017

TEKNIK & SERVICE
Taxefinansierad verksamhet

Reinvesteringar
6950 Tennisvägen 10950 -160 -114 46
6001 Ram -200 0 200
6047 Projektering -50 0 50
6048 Ängstorps RV -3 711 -3 711 0
6992 Serviser -1 200 -966 234 Plus 300 tkr i budget fördelat från 6001 ram
6951 Järnvägsgatan Grevie 11140 -150 -62 88
6952 Bjärevägen reinv -30 -35 -5
6953 Slammarpsvägen reinv -30 -3 27
6954 Hagalundsgatan 0 -35 -35 Projektering påbörjad 2016
6970 Avstängningsventiler Båstad -700 -739 -39
6971 Ventiler Båstad tillägg 0 350 350
6077 Brandposter -600 -158 442 Ej utfört enligt budgeterat
6073 Alvägen, Förslöv, 11180 -20 -8 12
6079 Relining avlopp Båstad -200 0 200 Ej utfört
6201 Sigurdsvägen -1 100 -971 129
6994 Avloppsrening -4 200 -1 860 2 340 Flertalet reinvesteringar har lägre kostnader än budget
6993 Dricksvattenproduktion -1 465 -1 122 343

Landsbygdsinvesteringar
6027 Lyavägen -90 -16 74
6033 Förslöv/Vadebäck, vatten+spillvatten -200 0 200 Ej utfört
6049 Öllövsstrand, vatten+spillvatten -2078 0 2 078 Ej startats maa nya förutsättningar samt brist på resurser.

Nyinvesteringar
6004 Ängstorp, nytt reningsverk -2 500 -1 352 1 148 Försenat
6006 Ledning till Ängstorp -6 000 -970 5 030 Bara projektering 2016
6007 Driftövervakning Dricksvattenproduktion -500 -538 -38
6028 Reningsverket, Utredning-Åtgärder för stigande havsnivå -150 0 150 ej utfört
6030 Pumpstationer, utredning-åtgärder för stigande havsnivå -150 0 150 ej utfört
6009 Serviser V+S+D -750 -2 439 -1 689 Fler serviser har byggts än planerat, ger intäkter
6009 Serviser, spill 0 0
6009 Serviser Dagvatten 0 0
6012 Mätning V+S+D -400 -159 241
6014 Åtgärder enl. saneringsplan V+S+D -370 0 370 ej utfört
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Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2016 2016 2016 till 2017
6015 Skalskydd -500 -1 008 -508
6017 Mätning S 0 0
6019 Mätning D 0 0
6041 Säkerhetsbarriär (UV-ljus) -300 -243 57
6042 Vattendomar -100 0 100 ej utfört
6043 Skyddsområde/Föreskrifter -100 -98 2
6074 Reservkraft mobil, generell -250 -227 23
6075 Samlingskammare, Eskilstorp VV -1 000 -782 218
6076 Tryckspill Norrviken P17-P18 -800 -132 668 Utvärdering pågår. Ev kan enklare åtgärder utföras
6212 Ekvägen, Förslöv, dagvattenproblem -1 100 -141 959 Enklare punktinsats utförd, krävs mer åtgärder
6214 Skottorp (Båstad insats i projektet) 0 -202 -202 Budget först 2017

Exploatering VA
5004 Heden exploatering -8 500 -7 858 642 -642 Högre kostnader 2017
5005 Östra Karup 6:7 exploatering -6 196 -7 660 -1 464 Högre kostnader än beräknat
5007 Förslöv verks. Omr. Va -4 828 -5 877 -1 049 Damm vid fd Trafikverkets lokaler tillagda i detta projekt
5009 Förslöv Väst 105 Va -2 000 0 2 000 Avvaktat detaljplan, projektet senarelagt
5021 Exploatering Åstad Bas Va inv -10 594 -2 506 8 088 -2 000 Kostnader även 2017
5022 Exploatering Åstad v-omr 1 Va -2 300 -400 1 900 Skjuts på framtiden
5023 Banvaktarstugan Va -200 0 200 Ej investering
5025 Hasselbacken nedre 0 -30 -30
5027 Exploatering Trollbäcken VA -3 000 -1 859 1 141 -1 000 Pågår mellan åren, kostnader även 2017

T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) -68 772 -43 932 24 840 -3 642

Anslutningsavgifter
5211 Anslutningsavgifter Östra Karup 1 552 0 -1 552 Tomtförsäljning ej startat
5213 Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv 2 985 0 -2 985 2 985 Tomtförsäljning ej startat
5214 Anslutningsavgifter Förslöv verks.omr 2 500 0 -2 500 2 500 Ej fakturerat, kommer 2017
5202 Övriga anslutningsavgifter 1 500 2 007 507

Summa Anslutningsavgifter 8 537 2 007 -6 530 5 485
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Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2016 2016 2016 till 2017

TEKNIK & SERVICE
Exploateringsområden (Ej VA)

8005 Östra Karup 6:7 (Etapp 1)
8005 Kostnader 0 -175 -175

Skattefinansierade investeringar inom Östra Karup-projekt
3909 Belysning 0 -3 -3
5501 Belysning -1 864 -1 416 448 Lägre kostnader än budget
5301 Gator (ägs av kommunen) -4 000 -2 442 1 558 Lägre kostnader än budget
5401 Grönområden/park (ägs av kommunen) -7 000 -3 633 3 367 -200 Lägre kostnader än budget

Summa skattefin. investeringar "Östra Karup" -12 864 -7 493 5 371 -200

Medfinansieringar statlig infrastruktur "Östra Karup"
5381 Kostnader Cirkulationsplats (Medfinansiering Trafikverket) 0 424 424 Intäkt från exploatörer

Summa Medfin. statlig infrastr. "Östra Karup" 0 424 424 0

Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup"
8005 Tomtförsäljning 500 0 -500 Tomtförsäljning har ej startat

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" 500 0 -500 0

8015 Heden, Hemmeslöv 10:10
8015 Kostnader 0 -77 -77

Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmeslöv
5507 Belysning Heden Hemmeslöv 0 -91 -91
5307 Vägar -9 324 -786 8 538 -5 000 Projketet pågår mellan åren
5407 Grönområden/park (ägs av kommunen) -1 000 -37 963 -963 Projketet pågår mellan åren

Summa Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv -10 324 -915 9 409 -5 963
8015 Tomtförsäljning 12 000 0 -12 000 6 000 Tomtförsäljning 2017, Överflytt intäkter motsv. 10 tomter

8151 Förslöv Väster, verks. Omr. (Vistorp industriområde)
8151 Kostnader 0 -15 -15

Skattefinansierade investeringar Vistorp industriområde
5306 Vägar -3 041 -2 922 119
5309 Vägar (investeringsbidrag) 3 300 0 -3 300 3 300 Ej fakturerat gatukostnader till exploatörer, utförs 2017
5506 Belysning 0 -367 -367

Summa Skattefin. Investeringar Vistorp industriområde 259 -3 289 -3 548 3 300

283

283



Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2016 2016 2016 till 2017

8001 Åstad
Skattefinansierade investeringar inom Åstad-projekt

3101 Stationstorget 0 -271 -271
3119 Kollektivtrafikanläggningar Station Norra -4 000 52 4 052
3119 Kollektivtrafikanläggningar (Inv.bidrag Skånetrafiken) 500 0 -500
4921 Konstnärlig utsmyckning stationstorg -797 -828 -31
3105 Mellanvägen/Karupsvägen -1 000 -1 050 -50
4927 Stränder vid sjö -1 500 0 1 500 Projektet senarelagt
8050 Oförutsett projektet helhet -3 000 0 3 000 Behövde inte nyttjas

Summa skattefin. investeringar inom "Åstad" -9 797 -2 097 7 700 0

Medfinansieringar statlig infrastruktur "Åstad"
3107 Inre Kustvägen -263 0 263
3117 Ny GC-tunnel (vid nya stationen) -1 840 -3 062 -1 222 Ej fördelat enligt budget 3117 samt 3119
3117 Ny GC-tunnel (vid nya stationen) (Bidrag Skånetrafiken) 9 584 7 000 -2 584 Ej fördelat enligt budget 3117 samt 3119
3119 Kollektivtrafikanläggning (plattformsutrustning) -4 210 -3 474 736 Ej fördelat enligt budget 3117 samt 3119
8051 Oförutsett projektet helhet -3 000 0 3 000 Behövde ej nyttjas

Summa Medfin. statlig infrastr. "Åstad" 271 464 193 0

Övrig exploateringsverksamhet "Åstad"
8961 Flytt Gasledning och elledning -600 -600 0
8963 Fastighetsbildning -200 0 200
8001 Projektledning 0 1 986 1 986
8967 Markförvärv Trafikverket Tunnelbygge norr -1 800 0 1 800 Ej klart
8052 Oförutsett projektet helhet -2 000 0 2 000 Behövde ej nyttjas

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Åstad" -4 600 1 386 5 986 0
8960 Intäkter tomtförsäljning Åstadprojektet 2 808 -77 -2 885 Inga tomter sålda

8000 TOREKOV 98:50
8000 Kostnader 0 -109 -109
5311 Toppbeläggning väg 0 -372 -372 -650 Toppbeläggning del av området

8007 Ny station Förslöv detaljplan
8007 Kostnader 0 -6 -6 Plankostnader

8010 Förslöv 2:4
8010 Kostnader 0 -482 -482 Plankostnader
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Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2016 2016 2016 till 2017

8012 Hemmeslöv 6:2
8012 Kostnader 0 -31 -31 Plankostnader

8014 Förslöv Väst 105
8014 Kostnader 0 -10 -10

8017 Grevie Böske
8017 Kostnader 0 -1 0

8023 Killeröd 11:12
8023 Kostnader 0 1 455 1 455 Intäkt tomtförsäljning

8024 Exp Eskilstorp 6:3
8024 Kostnader 0 -42 -42 Plankostnader

8025 Exp Hemmeslöv 8:2
8025 Kostnader 0 -44 -44 Plankostnader

8026 Grevie g:a skola Hålarp
8026 Kostnader 0 -92 -92 Plankostnader

8027 Trollbäcken
8027 Kostnader 0 2 709 2 709 0
5327 Väg, GC-Väg och Parkering 0 0 0 -1 000 Arbetena slutförs 2017

8100 Strategiska markinköp (markförsörjning)
8101 Markförvarv tunnelbygge söder -6 200 -6 159 41
8102 Övriga markinköp -4 000 -125 3 875 Inga större markinköp gjorda

8099 Ospec exploateringar
8099 Kostnader -3 000 -50 2 950 Inga ospec exploateringar
8099 Intäkter 2 500 260 -2 240

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefin. -42 926 -20 449 22 477 -4 513
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. 271 888 617 0
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl. 10 208 4 598 -5 609 6 000
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Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2016 2016 2016 till 2017

SAMHÄLLSBYGGNAD
1422 Kartstöd i samband med ny ÖP -100 -30 70 -57
1425 e-arkiv för bygglovhandlingar (direktarkivering) -150 0 150
1427 Kvalitéetssäkring av befintlig kartdatabas -50 0 50 -50
1428 Digital bygglovhantering - (Uppgrad. av ByggR/ Mittbygge) -50 0 50
1438 Mätutrustning (ny totalstation) -352 -284 68

SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD -702 -314 388 -107

BARN & SKOLA
1600 Instrument Kulturskola -100 -100 0
1602 Pedagogisk utrustning, barnomsorg -300 -298 2
1606 IKT-plan -1 500 -1 500 0
1607 Pedagogisk utrustning, grundskola -500 -496 4
1610 Stöd och utveckling -50 -59 -9
1612 Datorer förskola, grundskola, personal -1 300 -1 304 -4
1621 Barn och elever i behov av särskilt stöd -250 -236 14
1624 Kursplanerelaterade, 8 grundskolor -500 -505 -5

SUMMA BARN & SKOLA -4 500 -4 499 1 0

BILDNING OCH ARBETE
1609 Individ och familj, barn -50 -12 38
1619 Datorer vuxenutbildning -250 -250 0
1635 Socialstyrelsens metod system ASI (köp av licens) -77 -64 13
1641 Datorer bibliotek -200 -172 28 -28
1692 Datorer gymnasieskola -50 -62 -12
1693 Bio Scala -200 0 200 -200
1696 A-huset Arbetsmarknad -200 -199 1

SUMMA BILDNING & ARBETE -1 027 -759 268 -228

VÅRD & OMSORG
1702 Nyckelfri hemvård med integrerad tidshantering och persona -1 000 -37 963 -963 Försenad upphandlingsprocess av helhetssystem
1704 Trygghetstelefoner -760 -382 378 -378 Projektet sträcker sig över ett längre tidsperspektiv
1713 Arbetstekniska hjälpmedel -215 -220 -5
1718 Verksamhetssystem -500 0 500 -500 Försenad upphandlingsprocess av helhetssystem
1719 E-Hälsa -100 -100 0

SUMMA VÅRD & OMSORG -2 575 -739 1 836 -1 841
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Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2016 2016 2016 till 2017

TOTALT (inkl. exploatering) -167 647 -116 193 51 456 -11 650
varav:
Skattefinansierad investering -100 004 -67 092 32 912 -14 008
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar -9 079 -9 767 -688 0
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) -68 772 -43 932 24 840 -3 642
Exploatering 10 208 4 598 -5 609 6 000

Summa Anslutningsavgifter 8 537 2 007 -6 530 5 485
Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) -60 235 -41 925 18 310 1 843
Summa Exploateringsintäkter 17 808 183 -17 625 6 000
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Ombudgetering av investeringsanslag till 2017 (tkr) 

Y~!"-~?-~~-~~!?.C?~-~~-~-~:. ____________________ .. Kommun lednings kontor .. __ ........... _____ .......... ·- ·-- _ 

lnvesteringsprojekt Budget Utfall Avvikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2016 2016 1 ombudgetering 

Inköp av gardiner och insynsskydd skulle utförts i slutet av 
1001 Möbler och teknisk utrustning -50 -29 21 21 året. men blev försenat. Därav ett överskott. --- --
1002 Kundcenter -500 -118 382 382 Upphandling av ärendehanteringssytem startar i januari - -

---
1004 Webb/E-tjänster -200 -52 148 148 Projektet avslutas till våren önskar föra över 148 tkr 

Läsplattor och mjukvara till Med anledning av personalbrist under 2016 kom 
1012 ungdomsråd -30 0 30 30 ungdomsrådet ej igång, därav överskott. 

Nytt arkiv skulle inrättats under 2016 med detta blev fördröjt 
då lokalen fick användas som förråd för inventarier i samband 
och eftervattenskada i sessionssalen. 

1014 Arkiv -83 -44 39 39 

SUMMA ·863 -24:} I 620 
,. 

I 620 

.Chef, verksamhetsområde: ________________ Katarina Pelin_. ri~ _____ ~ 
/ L 
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Ombudgetering av investeringsanslag till 2017 (tkr) 

Verksamhetsområde: Teknik och Service 

I nvesteringsprojekt Budget Utfall Awikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2016 2016 om budgetering 

1406 Brandfordon -450 0 -450 -450 Faktura och fordon försenade, kommer i början av 2017 
1413 Passersystem Skyddsåtgä1 -100 -338 238 238 Akut a åtgärder på passersystem Dillen 

1414 Personfarm -240 -64 -176 -176 Väntar på faktura för larm levererade 2016 
Projektet pågår över två år. Fördelning av kostnaderna mellan åren var 

1492 Friidrottsanläggning -4300 -2 394 -1906 -1906 fortfarande osäker när budget för 2016 beslutades. 

1950 Ram hamnverksarnhet -1627 -928 -699 -699 Kv.:irståcndc åtgärder enligt arrendeavtal 

4918 Tillgänglighetsanpassning -600 -12 -588 -588 Projekt försenat pga myndighetskrav 
4922 Upprustning lekplatser -600 -273 -327 -327 Lekutrustning försenad leverans (Dalhemsv lekpl./tomt) 

5004 Heden VA -8 500 -7 858 -642 -642 Projektet pågår över årsskiftet 
5021 Åstad Bas VA -10 594 -2 506 -8088 -2000 Projektet pågår över årsskiftet 

5027 T rollbäcken VA -3000 -1859 -1141 -1000 Färdigställs 2017 
5213 Ansl. Avg.Heden 2 985 0 2 985 2 985 Förväntas komma in 2017 
5214 Ansl. Avg Vistorps ind. Om 2500 0 2500 2500 Faktureras 2017 
5307 Heden vägar -9 324 -786 -8 538 -5 000 Proj ektet pågår över årsskiftet 

5309 Vägar investeringsbidrag 3300 0 3300 3300 Faktureras 2017 
5311 Vägar Torekov exploaterir 0 -372 -372 -650 Budget för Etapp 2 vägar Torekov exploateringsområde 98:50 
5327 Troll bäcken 0 0 0 -1 000 Budget för väg Troll bäcken 
5401 Östra karup 6:7 grönomr. -7 000 -3 633 -3 367 -200 Mindre arbeten kvarstår 
5407 Heden grönomr -1 000 -37 -963 -963 Projektet pågår över årsskiftet 
7018 Skogsbyns förskola -2000 -109 -1891 -1891 Enbart projektering under 2016. Färdigställs under 2018 
7020 Oförutsedda fastighetsprc -2 000 -1 059 -941 -900 Åtgärder för permanent bygglov 

8015 Heden tomtförsäljing 12000 0 12000 6000 Tomt försäljning först 2017 

SUMMA -30550 -22 228 -9066 -3369 

_ Chef, verksamhetsområde: _________ Jan Bernhards~r -- -Z ~ -------
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Om budgetering av investeringsanslag till 2017 (tkr) 

.verksamhetsområde:·-····__j·a.. W\.V\~~.H .. s.4Jeg nc,.._. ct.. ..... _ ......... _ ....... . 
lnves~eringsprojekt Budget Utfall Avvikelse Begärd Motivering 

2016 2016 om budgetering 

1422 Kartstöd i samband med n) 100 43 57 57 Beslut om ny översiktplan kom under hösten 2:}16 och arbetet 
1427 Kvaliteetssäkring av befint 50 0 50 50 Högtryck på mättjänster har gjort att detta projekt inte kunnat 

SUMMA 1 150 43 107 107 

_Chef, verksamhetsområde: __ - -----------------~~----
l.,1-

l 7.,0 \ ----- 1 1-

med kartan blev inte klart under året. Installation av nya databas och webb-karta är påbörjad och beräknas bli klart2:J17. 

genomföras 2016. Ökad bemanning på mätsidan ger möjligheter att genomföra arbetet 2017. 



Bildning och arbete
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Ombudgetering av investeringsanslag till 2017 (tkr) 

Verksamhetsområde: 
--------------------·----------------------------------------------------------------------------------- ~"~~-~---···· 

lnvesteringsprojekt Budget Utfall Avvikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2016 2016 om budgetering 

öenovet Kvarstar inte moJllgt att genomrora LUlO pga svangneter att 
kombinera verksamhet och renovering och inga övriga medel avsatta under 

1693 Bio Scala 200000 0 200000 200000 2017 
r'agaenae proJeKt, nytt av om11oteKsT111a1 t-ors1ov, ae1ar av r1ytten nar eJ 

1641 Datorer bibliotek 200000 172 354 27646 27646 varit möjlig att genomföra 2016, slutförs 2017 

SUMMA 400000 172354 227 646 227646 

Chef, verksamhetsområde: 
·--------------------------------------------------------



292

292

Om budgetering av investeringsanslag till 2017 (tkr) 

Y.E:~.~?~~.~~!?.'?!::~~~!:: .... ...... ....... Vård och omsorg ............................. ..•........ ...... 

lnvesteringsprojekt Budget Utfall Avvikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2016 2016 om budgetering 
1702 Nyckelfri hemvård 1000 37 963 963 Försenad upphandlingsprocess av helhetssystem 

1704 T rygghetste lefoner 760 382 378 378 Projektet sträcker sig över ett längre tidsperspektiv 

1718 Verksam hetssystem 500 0 500 500 Försenad upphandlingsprocess av helhetssystem 

SUMMA 2260 420 1841 1841 

. Chef, verksam het som råde: __ tJ1.vwvt'i0 Yl( __________________________________________ _ 



 Tjänsteskrivelse  
 

170222\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2017-02-17 
Handläggare: Johan Lindén 
Dnr: KS 000203/2017 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Revisionen, Ekonomiavdelningen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för kommunstyrelsen  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Uppföljning av intern kontroll 2016 för kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för den interna 
kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 beslutat 
om framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för verk-
samheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 

 
I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 § 209) framgår 
att varje nämnd ska rapportera resultatet från uppföljningen av sina respektive interna kon-
trollplaner till kommunstyrelsen. Med utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas rap-
porter ska kommunstyrelsen utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. I det 
fall förbättringar behöver göras ska kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana.     
 

Aktuellt 
Kommunstyrelsen ansvarar likt övriga nämnder för uppföljningen av den interna kontrollpla-
nen för verksamheten inom sitt eget ansvarsområde. Av kommunstyrelsens reglemente fram-
går vilka ansvarsområde kommunstyrelsen har.  

 
Förvaltningen har sammanställt resultatet från de genomförda kontrollmoment som ingår i 
kommunstyrelsens egna interna kontrollplan för 2016. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Uppföljningen av 2016 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen godkänns.    
 
 
 
Båstad 2017-02-17 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
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Symbolförteckning	aktuellt	resultat

Intern kontrollplan återrapportering 2016 Grön	‐	inga	avvikelser
Gul	‐	mindre	betydelsefulla	avvikelser

Återrapporteringsdatum 2017-02-16 Röd	‐	avvikelser	‐	risk	föreligger

Återrapportering

Kommunstyrelsen

Rutin/system

Kontroll‐

m
om

ent

Kontroll‐

ansvar

Frekvens

	M
etod

Rutin

upprättad

Kontroll	

utförd	

Aktuellt	
resultat

K
vartal	1

K
vartal	2

K
vartal	3

K
vartal	4

Kommentar	
eventuella
	avvikelser/

åtgärder
Kommunledning

1.
Kontroll	av	
fattade	
delegationsbeslut

Kontroll	om	rätt	
delegat	har	fattat	
beslutet	och	att	
beslutet	anmälts	
till	rätt	nämnd/	
styrelse

Nämnd‐
sekreterare

Kontrolleras	
vid	varje	
utskick,	ca	
10g/år

Stickprov	3	
beslut/utskick Ja Ja

Kontrolleras	vid	varje	utskick,	går	dock	ej	
att	kontrollera	IOF	då	det	saknas	
uppgifter	i	deras	listor.	Arbetsgrupp	har	
tillsatts	för	att	bl.	a.	se	över	detta.

2.

Rutin	för	kontroll	
av	registrerade	
allmänna	
handlingar

Kontroll	av	korrekt	
utförd	registrering	
i	Diabas

Registrator 4	ggr/år

Ett	aktuellt/	pågå‐
ende	ärende	i	Diabas	
och	kont‐rolleras	
utifrån	upprättad	
checklista.

Ja Ja

3

Rutin	för	
besvarande	av	
skrivelser	till	
kommunen

Kontroll	av	att	
inkomna	skrivelser	
besvarats	
skyndsamt

Registrator 10	ggr/år

Stickprov	på	3	in‐
komna	handlingar	
igång.	Stickprov	tas	
på	handlingar	som	
skickats	ut	i	
förvaltningen.

Ja Ja
Kontroller	utförda	i	jan	‐	juli.	Smärre	
avvikelser.	Översyn	av	rutiner	för	ett	
bättre	kontrollmoment	för	2017.

4
Rutin	för	
verksatällande	av	
beslut.

Kontroll	över	att	
fattade	belsut	
genomförs.

Registrator 2	ggr/år

Stickprov	på	5	äre‐
nden	beslutade	und‐
er	perioden	1/7	för‐
egående	år	till	30/6	
innevarande	år.

Nej Ja

5 Regler	för	
upphandling Ramavtalstrohet Upphandlar

e 1	ggr/år se	bif	bilaga JA JA X
Mindre	betydelsefulla	avvikelser	som	
förväntas	försvinna	efter	införandet	av	e‐
handel
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Rutin/system

Kontroll‐

m
om

ent

Kontroll‐

ansvar

Frekvens

	M
etod

Rutin

upprättad

Kontroll	

utförd	

Aktuellt	
resultat

K
vartal	1

K
vartal	2

K
vartal	3

K
vartal	4

Kommentar	
eventuella
	avvikelser/

åtgärder

6 Regler	för	
upphandling

Direktupphandling	
och	dokumentation

Upphandlar
e 1	ggr/år se	bif	bilaga JA JA x

Mindre	betydelsefulla	avvikelser.	
Slutsatsen	från	det	kontrollerade	urvalet	
är	att	rutinen	fortfarande	håller	på	och	
implementeras	men	fungerar	bättre	än	
tidigare	år.

7 Rutin	för	
representation

Kontroll	av	att	det	
är	rätt	attestant,	
deltagarlista,	syfte,	
rätt	moms	och	att	
reglemente	följs.

Ekonom minst	1	
ggr/år

Urval	sker	utifrån	
riskbedömning JA JA x

En	genomgång	och	stickprovskontroll	av	
transaktioner	på	representationskontona	
visar	att	kontering	ser	rätt	ut.	Som	regel	
finns	anteckning	om	deltagare/mottagare	
samt	syfte	men	i	vissa	fall	saknas	det.	En	
översiktlig	kontroll	mot	kontot	för	
livsmedel	visar	på	felaktig	bokföring	av	
kostnader	som	avser	främst	intern	
representation.	Behov	av	fortsatt	
utbildning	och	informationsspridning	
finns.

8 Kundfakturering

Kontroll	att	
fakturor	innehåller	
rätt	uppgifter	och	
uppfyller	lagkrav

Ekonom 1	ggr/år
Stickprov	25	st	
utifrån	
riskbedömning

JA JA x

Kommunens	fakturor	uppfyller	generellt	
lagkraven,	men	förbättringar	kan	göras	
inom	vissa	verksamheter	avseende	
grundläggande	information	om		
faktureringsobjektet.	Kontakt	och	
information	kommer	lämnas	till	berörda	
verksamheter.

9 Momshantering
Kontroll	av	att	
momsen	är	rätt	
redovisat

Ekonom 2	ggr/år

Urval	görs	från	
samtliga	transak‐
tioner,	utifrån	givna	
kriterier

Ja Ja x x

Manuella	stickprovskontroller	har	
genomförts	avseende	
momsredovisningen	för	kommunens	JoJo‐
kort.	Missad	momsåtersökning	kunde	
konstateras	och	rättas.	Kontrollerna	
föranledde	även	att	mallen	för	
inrapportering	av	resor	med	JoJo‐kort	har	
kompletterats	med	moms‐kolumn	för	att	
undvika	framtida	felredovisning	av	moms.
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Rutin/system

Kontroll‐

m
om

ent

Kontroll‐

ansvar

Frekvens

	M
etod

Rutin

upprättad

Kontroll	

utförd	

Aktuellt	
resultat

K
vartal	1

K
vartal	2

K
vartal	3

K
vartal	4

Kommentar	
eventuella
	avvikelser/

åtgärder

10
Rutin	för	
hantering	av	
SITHS‐kort

Kontroll	av	att	
riktlinjer	för	
hanteringen	av	
SITHS‐kort	följs.

SITHS‐
kortsansvar
ig

1	ggr/år

Kontroll	av	att	
personal	med	SITHS‐
kort	som	avslutad	
sin	tjänst	lämnat	
tillbaks	SITHS‐
kortet.

Ja Ja x Kontrollen	är	utförd	varje	kvartal,	Två	
chefer	har	inte	utfört	sina	åtgärder.

Teknik	&	Service

1
Försäljning	av	
biljetter	Malens	
Havsbad

Dokumentation,	
kontroll	och	
uppföljning	av	
upprättad	rutin

Administrat
ör 1	ggr/år Stickprov Ja Ja X

2
Kontanthanter‐
ing	Ungdomens	
hus

Dokumentation,	
kontroll	och	
uppföljning	av	
upprättad	rutin

Administrat
ör 1	ggr/år Stickprov Ja Ja X

3
Verksamhets‐
bidrag	
Idrottsföreningar

Kontroll	av	
närvarokort

Administrat
ör 2	ggr/år Stickprov	i	samband	

med	bidragsansökan Ja Ja X

4 Leverantörs‐
fakturor

Kontroll	av	att	
leverantörsfaktur‐
or	överrensstäm‐
mer	med	avtal

Administrat
ör 1	ggr/år Stickprov Ja Ja X

5 VA‐Anslutning

Kontroll	av	
fastigheters	VA‐
anslutning	och	
debitering

Beställare	
VA 1	ggr/år Stickprov Ja Ja X

6

Kontakt	för	
uppföljning	av	
räddningsinsats	
(brand	i	byggnad)	
samt	råd	och	stöd	
inom	10	
arbetsdagar

Kontroll	av	
genomförda	
insatser

Räddnings‐
chef

30/4,	31/8,	
31/12

Stickprov	(5)	från	
ärendehanterings‐
system	Daedalos

Ja Ja x x x x
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Rutin/system

Kontroll‐

m
om

ent

Kontroll‐

ansvar

Frekvens

	M
etod

Rutin

upprättad

Kontroll	

utförd	

Aktuellt	
resultat

K
vartal	1

K
vartal	2

K
vartal	3

K
vartal	4

Kommentar	
eventuella
	avvikelser/

åtgärder
Samhällsbyggnad

1

Rutin	för		
fakturering	av	
plan‐	och	
kartavgifter

Kontroll	av	att	
fakturering	skett

Administrat
ör Kvartalsvis Stickprov	på	2	st	

ärenden Ja Ja

2 Dokumentation	
av	planbesked

Kontroll	av	de	olika	
momenten	i	
flödesschemat	för	
planbesked.

Se	separat	Bilaga	1	
"Anvisningar	
upprättande	av	
internkontrollplan	
planbesked"

Handläggar
e/	
administrat
ör	på	
planavdelni
ngen.	

Roterande	
uppdrag	
mellan	
handläggar
na.

En	gång	per	
halvår,	två	
ärenden	per	
handläggare
.

Samtliga	
planarkitekter	
respektive	assistent	
granskar	två	
ärenden	som	någon	
annan	än	en	själv	är	
handläggare	för.		

Ja Ja

Liten	"avvikelse"	genom	att	några	
handlingar	inte	var	flyttade	från	det	
tidigare	programmet	Diabas	till	ByggR.	Är	
nu	åtgärdat.

3

Kontroll	av	
karttittskåp	på	
Internet‐
Båstadkartan

Kontrollera	att	
kartans	funktioner	
och	innehåll	
fungerar	och	är	
korrekt.	Se	bilaga	1	
"Bilaga	1‐Rutin	för	
kontroll	av	
Båstadkartan.docx
"

Roterande	
uppdrag	
bland	
kart/GIS‐
handläggar
na.

Minst	1	
gång/år

Stickprov	av	
kartlager	och	
funktioner	i	kartan,	
se	bilaga	1	Bilaga	1‐
Rutin	för	kontroll	av	
Båstadkartan.docx

Ja Ja

4

Rutin	för	
kontering	av	
intäkter	och	
kostnader

Kontroll	av	att	
både	inkommande	
och	utgående	
fakturor	konteras	
rätt	i	enlighet	med	
kodplanen.

Administrat
ör Kvartalsvis

Stickprov	av	två	
intäkts‐	och	två	
kostnadsposter.

Ja Ja
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-01-31 
Handläggare: Johan Lindén 
Dnr: KS 000204/2017 – 906 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Vård och omsorg, Barn och skola 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
Kommunalråd, Kommunchef, Verksamhetsområdeschef Vård och omsorg 
 

 
Ramväxling av budgetram med anledning av ändrad lokalanvändning 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten för ”Stöd och utveckling” inom verksamhetsområdet Barn och skola övertar 
under 2017 lokaler som verksamheten för rehabilitering inom vård och omsorg lämnar. Bud-
get för lokalkostnaden finns i 2017 års budget inom Vård och omsorg och behöver därför flytt-
tas till Barn och skola. Eftersom anslagsbindningsnivån enligt kommunfullmäktiges budgetbe-
slut ligger på verksamhetsområdesnivå krävs ett beslut i kommunfullmäktige för att ändra 
driftsramarna för verksamhetsområden.   
 

Bakgrund 
I budget 2017 gjordes en besparing på lokalerkostnader motsvarande hyran för de lokaler 
verksamheten för ”Stöd och utvekling” inom Barn och skola hyrde vid företagsbyn. Syftet var 
att verksamheten skulle flytta till andra befintliga lokaler inom kommunen och att en lokalbe-
sparing därmed skulle kunna genomföras. Därefter har ”Stöd och utveckling” flyttat till lokaler 
i centrala Båstad som Vård och omsorg lämnar i och med att verksamheter flyttas in i de nya 
lokalerna i Bjäredalen. 
En av de lokaler som Vård och omsorg lämnar är ”invits gamla lokaler” som är belägna i cen-
trala Båstad. Kommunen har sagt upp dessa lokaler till slutet av 2017 men betalar fram till 
dess att kontraktet löper ut hyra för dem. Ur dessa lokaler flyttar verksamheten för rehabilite-
ring inom Hälso- och sjukvård/VoO som istället ska flytta in i Bjäredalen. 

Budgeterade resurser för att täcka hyreskostnaden för ”invits gamla lokaler” finns under 2017 
inom Vård och omsorgs budgetram.  

I och med att verksamheten för ”Stöd och utveckling” inom Barn och skola nu tar över och an-
vänder dessa lokaler under 2017 behöver de överta de budgeterade resurser som finns för 
lokalerna under 2017 inom Vård och omsorgs budgetram. 

I planen för 2018 är de budgeterade resurserna för ”invits gamla lokaler” inlagda som en be-
sparing i och med att hyreskontraktet har sagts upp. Den nuvarande lösningen med att ”Stöd 
och utveckling” under 2017 använder lokalerna är alltså i nuläget att betrakta som en tillfällig 
lösning på deras lokalförsörjning. 
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Aktuellt 
En ramväxling av budgeterade medel från Vård och omsorgs budgetram till Barn och skolas 
budgetram behöver göras för att täcka de hyreskostnader som ”Stöd och utveckling” kommer 
att ha för ”invits gamla lokaler” under 2017. 
Eftersom anslagsbindningsnivån enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut ligger på verksam-
hetsområdesnivå krävs ett beslut i kommunfullmäktige för att ändra driftsramarna på verk-
samhetsområdesnivå. 
 
Övervägande/framtid 
Av de totala budgeterade kostnader för lokalen på ca 500 tkr ramväxlas 450 tkr från Vård och 
omsorg till Barn och skola. 
Frågan om vilka lokaler verksamheten för ”Stöd och utveckling” ska befinna sig i efter 2017 får 
hanteras under 2017 och i budgetprocessen för 2018. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Budgeterade medel om 450 tkr flyttas från verksamhetsområde Vård och omsorg under 
Vård- och omsorgsnämnden till verksamhetsområde Barn och skola under utbildningsnämn-
den.    
 
 
 
Båstad 2017-01-31 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
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Datum: 2017-01-18 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Elin Ax 
Dnr: KS 000066/2017 – 900 

 
Nyregistrering av kommunnamn 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Namnet Båstads kommun registreras i myndighetsregistret.   
 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan länge använder sig Båstad kommun av namnet Båstads kommun. Namnet har vad kom-
munkansliet erfar använts under nästan fyrtio år och hävden kan därmed sägas vara stark. 
Bruket av genitiv-s efter hård konsonant tillämpas också på många andra kommunnamn i Sve-
rige.  
 
Båstad kommuns grafiska profil bygger på namnet Båstads kommun och kommunen använder 
sig av namnet i protokoll och avtal med mera. Emellertid är kommunen registrerad som Båstad 
kommun i myndighetsregistret. Denna skillnad i namnanvändning är givetvis olycklig.     
 

Aktuellt 
Det har noterats att kommunens officiella namn är Båstad kommun.  Betänkanden och andra 
handlingar adresseras till Båstad kommun. Då kommunkansliet finner det viktigt att det offici-
ella namnet och namnet kommunen själva använder är detsamma, föreslås att kommunfull-
mäktige beslutar om en samstämmig namnanvändning. Då kommunkansliet finner det enklare 
att ändra namnet i myndighetsregistret än att bland annat ändra grafisk profil, föreslås att det 
officiella namnet ändras.  En ändring i myndighetsregistret kräver ett fullmäktigebeslut som 
underlag. Kommunkansliet föreslår inte ändring av kommunens organisationsnummer. 
 
 
Elin Ax, kommunledningskontoret 
Kommunjurist 
 
 
Beslutet skall expedieras till: 
Statistiska centralbyrån 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bevis om tilldelat organisationsnummer   
 

Samråd har skett med: 
Birgitta Sjöberg 
 
 

300

300



301

301

fti Statistiska centralbyrån 
• Statistics Sweden 

Registerenheten 

Datum 

BEVIS OM TILLDELAT ORGANISATIONSNUMMER 

BÅSTAD KOMMUN 

Har tilldelats organisationsnummer: 

Gäller fr.o.m: 

Säteskommun: 

CO-adress: 

Postadress: 

I tjilnsten 

212000-0944 

1974-01-01 

1278 Båstad 

269 80 BÅSTAD 

.. .s ~.u.'._ v l 1:; t ( 
Kristina Skrivelyte 

010-479 66 27 

kristina.skri velyte@sc b. se 

Posladress 

Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM 

701 89 ÖREBRO 

Webbplats: www.scb.se 

Organisationsnummer: 20 21 00 - 0837 

Besöks adress 

Karlaväge n 100 

Klostergatan 23 

E-post scb@scb.se 

Momsregnmmer SE202100083701 

Telefon 010 - 479 40 00 

Te lefax 010 - 479 52 61 
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Datum: 2017-02-07 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Elin Ax 
Dnr: KS 000704/2016 – 900 

 
Delegation att träffa överenskommelse om förlikning 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Ge kommunjuristen delegation att träffa överenskommelse om förlikning i ärende 
med Q Security Syd AB.     
 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun skrev den 13 januari 2014 efter upphandling tillsammans med Båstadhem 
avtal med Q Security Syd AB om bevakningstjänster. Oenighet råder mellan avtalsparterna om 
vilken fakturering avtalet ger rätt till. Oenighet råder också om för vilka tjänster Q Security har 
rätt att fakturera utöver avtal. Q Security har till Båstadhem översänt utkast till 
stämningsansökan, genom vilken bolaget avser stämma kommunen. Stämning är inte inlämnad 
till tingsrätt, men förlikningsförhandling påbörjad genom att kommunens ombud lämnat 
svaromål på utkast till stämningsansökan.   
 

Aktuellt 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har enligt gällande delegationsordning KS/E009 rätt att ingå 
förlikning på belopp över 100 000 kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott företräder dock 
inte kommunen vid förhandling om förlikning eller vid eventuellt efterföljande mål i tingsrätt, 
varpå delegation till kommunjurist är nödvändig för att förlikning de facto ska kunna uppnås. 
Undertecknad föreslår därför att kommunjurist ges delegation att ingå eventuell förlikning i 
ärendet.  
 
 
 
Elin Ax   
Kommunjurist 
Kommunledningskontoret 
 
 
Beslutet skall expedieras till: 
Kommunjurist 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utkast till stämningsansökan, inkommen 2017-01-02  
 

Samråd har skett med: 
-- 
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NORDIA 

BÅSTADS KOMMUN 
Till Kommunstyrelsen 

Helsingborgs tingsrätt 2017 -01- 0 2 

~~~~ .. ~~~~~~\ 
.................. :~ ...... ~ ~fQ ....... ,, 

ANSÖKAN OM STÄMNING 

KÄRANDE: QSecurity Syd AB, 556908-8064, Brehogsvägen 5, 

457 32 Tanumshede 

OMBUD: Advokat Ulf G V Tollhage 

Advokatfirman NORDlA 

Kungsportsavenyen 1 

SE-41136 Göteborg 

E-mail: uto@nordialaw.com 

SVARANDE: Båstad kommun, 212000-0944, 

269 80 Båstad 

FORUM: RB 10 kap 1 § 

SAKEN: Fordran 

Advokatfirman NORDIA 

Stockholm • Göteborg • Oslo • K~benhavn • Odense • Helsinki 

Kongsportsavenyen l • SE-41136 Goteborg • T: +46 3177835 00 • f: ~6 3177835 01 • Reg.No. 916835-4935 • www.nordialaw.com 
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Med hänvisning till närslutna fullmakt får undertecknat ombud härmed anföra föl

jande. 

1 YRKANDEN 

Q Security Syd AB yrkar att tingsrätten måtte förpliktiga Båstads Kommun att till Q 

Security Syd AB utge 5 874 300 kronor jämte ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen å 

210 031 kronor från respektive fakturas förfallodatum, och 

5 664 269 kronor från delfåendet av denna ansökan om stämning, 

allt till dess full betalning sker 

Q Security Syd AB yrkar ersättning för sina rättegångskostnader med ett belopp som 

senar kommer att anges. 

2 GRUNDER 

Mellan Q Security Syd AB och Båstad kommun föreligger ett avtal av den 13 januari 

2014 (nedan Avtalet) varigenom Q Security Syd AB skall tillhandahålla och utföra be

vakningstjänster för Båstads kommun och Båstadhem AB. För Båstadhem AB:s för

pliktelser svarar Båstad Kommun solidariskt. Q Security Syd AB har ersättningsan

språk gentemot Båstads Kommun och Båstadhem AB avseende Avtalet. Mellan par

terna föreligger även ett avtal från november 2015 avseende ytterligare tjänster vilka 

ej ingår i Avtalet. 

3 OMSTÄNDIGHETER I SAK 

1. Bakgrund 

QSecurity Syd AB är ett bolag som ingår i Q Securitygruppen. Q Security Syd AB utför 

bevaknings- och väktartjänster. Båstad Kommun har upphandlat bevakningstjänster 

av Q Security Syd AB. 

En upphandling av nu aktuellt slag innehåller en viss komplexitet. Det förekommer 

inom bevakningsbranschen ett flertal olika begrepp och benämningar. För att klar

göra vad som avtalats mellan parterna inom ramen för upphandlingen och vad som 

inte omfattades av densamma följer i Bilaga 1. redogörelse över vad som särskilt bör 

noteras. 
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2. Den aktuella upphandlingen och Avtalet 

Omfattning 

3 (15) 

Båstad Kommun lät under år 2013 upphandla bevakning. Upphandlingen avsåg föru

tom kommunen även dess kommunala bolag Båstadhem AB. Q Security Syd AB läm

nade anbud och vann upphandlingen. Till följd därav kom ett avtal att tecknas mellan 

Q Security Syd AB och Båstads Kommun den 13 januari 2014 ( nedan Avtalet). 

Avtalet innebär att Q Security Syd AB tillhandahåller och utför bevakningstjänster i 

enlighet med vad som följer av avtalet. Avtalstiden är två år med ett plus ett års för

längning. Avtalet kom att förlängas med ett år och löper ut den siste januari 2017. Av 

avtalet följer även att för Båstadhem AB:s förpliktelser svarar även kommunen. Q 

Security Syd AB har fullgjort sina åtaganden enligt vad som avtalats mellan parterna. 

Avtalets huvudsakliga uppgifter avsåg bevakningstjänster avseende rondering och ut

ryckning vid inbrottslarm och överfallslarm, stationär bevakning, ordningsbevakning 

och kontroll av vissa tekniska anordningar för larm. 

Vad gäller bevakning/rondering avsåg det 8 timmar per dag, d v s 2 920 timmar/år 

exklusive utryckning. Även utökade insatser skulle kunna förekomma. 

I Avtalets punkt 1.1 (Avtalets omfattning} uttrycks att den huvudsakliga uppgiften är 

bevakningstjänster och utryckning vid lnbrottslarm och överfallslarm samt stationär 

bevakning, ordningsbevakning, och kontroll av vissa tekniska anordningar för larm. 

Prissättning 

Beträffande Avtalets prissättning skall följande särskilt anföras. 

Den ersättningen som Q Security Syd AB erhåller för tjänsterna i punkt 1.1 (Avtalets 

omfattning) regleras i Avtalets punkt 1. 7 (Ersättning}. 

Detta utrycks genom skrivningen 1'Ersättnlng för uppdragets rondering/bevakning 

samt utryckning .... 11
• Det finns även en angivelse om pris på tilläggstjänster inom be

vakning och rondering. 

I Avtalets punkt 1.7 anges ett grundpris för utryckning på larm. Priset inkluderar 30 

minuters arbete på plats. Vad som skall ske vid utryckning framgår av Avtalets punkt 

1.13 (Utryckning på larm}. 

I Avtalets punkt 1.1 anges även att 11Leverantören skall åtgärda de vanligast förekom

mande felen i fastigheten under beredskap och jourtjänst. Dessa åtgärder är inte pris

satta och innefattas således ej i punkt 1. 7 och 1.13. 

Av punkt 1.13 följer vad som skall ske vid utryckning på larm. Larmorsak skall utredas 

och dokumenteras. Även vissa kontakter skall etableras i erforderliga omfattningar. 
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Tillkommande tiänster inom Avtalet 

QSecurity Syd AB har av uppdragsgivarna ålagts att QSecurity Syd AB:S personal skall 

alltid ha särskild tillkommande utrustning. I detta fall rör det sig om två extra telefo

ner, varav en i dag är ersatt med en personsökare. Personalen har redan en egen 

telefon. Att bära extra utrustning ingår inte i de priser som anges i Avtalets punkt 1.7. 

Därtill har dessa telefoner använts för olika tjänster. 

Q Security Syd AB vill särskilt påpeka att vad gäller ersättningsanspråk föreligger en 

skillnad på att ha och bära själva utrustningen i sig och de tjänster som utrustningen 

används till. Med andra ord, att bära en telefon är en sak och vilka tjänster som te

lefonen nyttjas till är en annan sak. 

Uppdragsgivarna har även använt Q Security Syd AB:s väktare som larmcentral och 

mottagande av felanmälningar. Q Security Syd AB återkommer nedan om detta. 

Q Security Syd AB har vid flertal tillfällen framställt invändningar och krav på ersätt

ning till Båstads kommun och Båstadhem AB utan att få någon ersättning eller lös

ning. 

Av Avtalet framgår vilka som är kontaktpersoner. Något enstaka möte har ägt rum 

men någon uppföljning har ej skett. Q Security Syd AB konstaterar också att upp

dragsgivarna bytt personal. Q Security Syd AB har fått den uppfattningen att motpar

terna undvikit att återkomma för att förhala och undandra sig betalning. 

Telefonerna 

Q Security Syd AB:s personal har, som ovan anförts, en egen jourtelefon för att finnas 

tillgängliga för kunna utföra olika akuta åtgärder. 

Det skall särskilt anföras att det inte i Avtalet är reglerat att telefonerna skall bäras 

med som utrustning. Idag är en telefon utbytt mot en personsökare. Vad respektive 

telefon har nyttjas till framgår av Bilaga 2. 

Båstadstelefonen 

Båstadstelefonen utgörs av en vanlig mobiltelefon som Båstad Kommun utrustade 

Väktaren med. Från starten 2014 fram till julen 2014 fungerade denna telefon som 

larmcentral och felanmälan. 

Detta innebar för Q Security Syd AB extremt stort antal samtal dygnet runt oavsett 

om ärendet var akut eller ej. Det som skulle vara jourtid för skarpa larmåtgärder blev 
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felanmälanstid och Q Security Syd AB:s personal fick ägna tid åt att ta emot felanmäl

ningar. Även när uppdragsgivarnas telefonväxel stängdes1 av något skäl, under dagtid 

fick väktaren telefonsamtal. 

Q Security Syd AB har lyckats få uppdragsgivarna att vidta viss rättelse, se bilaga 2. 

Av vad som följer av Avtalet har inte Q Security Syd AB åtagit sig att vara larmcentral 

men fortfarande inkommer larm och felanmälningar. 

Rakelenheten 

Den andra telefonen som Båstad Kommunen är närmast att beskriva som en slags 

telefon/radio/personsökare. 

RAKEL är Räddningstjänstens standardutrustning och kan vara en telefon eller en per

sonsökare som normalt räddningstjänsten använder. Vad telefon nyttjas i huvudsak 

till, se Bilaga 2. 

Det skall särskilt noteras att uppdragsgivarna krävde att båda telefonerna skulle be

hållas oaktat att larmcentral anlitades. 

Ersättningsanspråk 

Q Security Syd AB skall inledningsvis ha rätt till en skälig ersättning för att handha, 

bära och ansvara för att telefonerna är laddade och funktionella. En skälig ersättning 

har att erläggas avseende hanteringen av dessa enheter. QSecurity Syd AB:s personal 

har hand om dessa telefoner/personsökare under 24 timmar per dygn. 

Rätt till ersättning skall beräknas från Avtalets början i februari 2014. En ersättning 

beräknas till 10 % av timkostnaden om 285 kronor eller motsvarande 28:50 kr per 

timma och telefon. Vilket i sin tur motsvarar 684 kronor per dygn och telefon. Tillhopa 

för två telefoner ger detta 41 614 kronor per månad. Till och med december 2016 (35 

månader) uppgår detta belopp till 1456 509 kronor exklusive mervärdesskatt. 

Till och med den 20 december 2014 har QSecurity Syd AB även tagit emot felanmälan 

på Båstadstelefonen. Q Security Syd AB:s väktare har då utfört arbete som en opera

tör i en larmcentral egentligen skulle utföra. Efter det att uppdragsgivarna anlitade 

en larmcentral i december 2014 har i stort detta upphört. QSecurity Syd AB skall även 

ha rätt till ersättning i denna del. Uppdragsgivarna har dock ej varit villiga att disku

tera en ersättning för de tjänster de tillgodogjort sig. 

Q Security Syd AB vill erinra om att bolagets personal vid olika tidpunkter, även dag

tid, och inte bara under bevakningstiden, erhållit telefonsamtal och sms-larm. 
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Ersättning beräknas enligt följande. Arbete har utförts mellan klockan 16.00 och 

08.00 och under den timma per dag uppdragsgivarna haft lunchstängt. Egentligen är 

mer tid ianspråktagen då även vid andra tillfällen under dagtid samtal hamnat hos 

väktaren. Detta ger 17 timmar per dygn. Eftersom Q Security Syd AB utfört betalt 

arbete åt uppdragsgivarna under 8 timmar per dygn avräknas, ex gratia, ytterligare 8 

timmar. Detta innebär inte på något sätt att Q Security Syd AB medger att tjänsterna 

innefattades i Avtalet. 

Således skall ersättning utges för 9 timmar å 285 kronor vilket ger 2 565 kronor per 

dygn. Motsvarande 78 027 kronor per månad. Belopp till och med den 20 december 

2014 (10,75 månader) uppgår till 838 790 kronor exklusive mervärdesskatt. 

OB-tillägg 

Det framgår av Avtalet att priset för utförda tjänster baseras på 8 timmars bevakning 

per dag. Q Security Syd AB har vid fakturering angivit på fakturorna "exklusive OB

tillägg". OB-tillägg har fakturerats separat och uppgår till 12 730 kronor per månad. 

Till och med november månad 2016 (34 månader) således tillhopa 432 820 kronor. 

Någon rättidig reklamation har ej ägt rum men såvitt uppfattat har Båstad kommun 

och Båstadhem AB bestritt betalningsskyldighet. 

I Båstad Kommuns upphandling angavs under punkt 1.5 att uppdraget omfattade 8 

timmars bevakning/rondering per dygn. Under punkt 4. 7 i anbudshandlingarna avse

ende pris anges 11Avser 8 timmars bevakning/dag inom ... 11
• Av Avtalet framgår att pri

set för bevakning och rondering baseras på 8 timmars bevakning per dag. Det skall 

beaktas att det är Upphandlande parter som har formulerat såväl upphandling som 

avtal och den prismodell som önskades. 

Formuleringen dygn skulle ge en möjlighet för Q Security Syd AB att själva planera 

utförandet. På Båstad Kommuns och Båstadhem AB:s anvisningar utförs bevak

ning/rondering enbart under kvälls- och nattetid. Q Security Syd AB kan då ej förfoga 

över tidpunkt för tjänsternas utförande. 

Prisuppgiften har preciserats till att gälla för dag. Att en kund önskar prisuppgift ex

klusive OB-tillägg är dessutom rimligt eftersom denne då inte behöver betala ett 

högre pris om bevakning sker till exempel under tidsintervallet 16.00-24.00. Vilket för 

övrigt den tid då flest störningar äger rum. 
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För anbudslämnande bolag är det av vikt att endast lämna pris på det upphandlande 

enheter frågar efter för att kunna vinna en upphandling när enbart pris är den faktor 

som utvärderas. Då upphandlande parter valt att definiera pris per dag lämnades ett 

pris per dag utan OB ersättning för nattetid som enligt kollektivavtal är 18.00-06.00. 

Reglering av OB-tillägg följer även gällande kollektivavtal. Begärt pris är skäligt och 

följer av vad som efterfrågats i upphandlingen och Avtalet. 

3. Tiänster utöver Avtalet 

Båstads kommun och Båstadhem AB har såsom angivits anlitat QSecurity Syd AB för 

tjänster som inte omfattas av Avtalet. Då dessa tjänster inte omfattas av Avtalet om

fattas de ej heller av de priser som anges i Avtalet. För utförda tjänster är Q Security 

Syd AB berättigad till en skälig ersättning. Q Security Syd AB har dock beräknat sina 

ersättningsanspråk med ledning ur vad som följer av priser m m som anges i Avtalet. 

Q Security Syd AB har under lång tid påpekat för Båstads Kommun och Båstadhem 

AB att tjänster utförs som inte ingår i upphandlingen. Q Security Syd AB har begärt 

att dessa uppdrag skall regleras formellt. Då aldrig något återkommande ägde rum 

Båstad Kommun och Båstadhem AB kom Q Security Syd AB under hösten 2015 att 

fakturera för dessa tjänster. Såväl Båstad Kommun som Båstadhem AB erlade betal

ning för fakturorna varigenom accept föreligger. 

De tjänster som omfattas från och med november 2015 utgörs av Larmmottagning, 

Fastighetsjour, Rakeltjänster m.m. Q Security Syd AB gör gällande att från i vart fall 

hösten 2015 föreligger det avtal om ersättning för dessa tjänster. 

Närmare om Fastighetsiour 

Avtalet har aldrig inneburit att Q Security Syd AB haft i uppdrag att vara en allmän 

fastighetsjour. De tjänster som nu avses är inte sådana som innefattas i uttryckning 

på larm såsom de definieras i Avtalets punkt 1.13. För utryckning på larm är ersätt

ning definierad i punkt 1.7 i Avtalet. 

I detta sammanhang skall påpekas att om Q Security Syd AB personal rycker ut inne

bär inte att bolaget endast skulle ha rätt till ersättning för utryckningen i sig utan även 

för vad som i övrigt utförs. Vad gäller uttryckning på larm skall det dessutom påpekas 

att det vid flera tillfällen funnits personer på plats när väktare anlänt. Det har i dessa 

fall ålegat att återkalla larmet hos Q Security Syd AB. Så har ej ägt rum. 

Q Security Syd AB:s personal utför således arbetsuppgifter, till exempel avhjälpande 

av stopp i avlopp med egen utrustning, vilka inte är utryckning och inte heller inne

fattas av den ersättning som avses med utryckning. Det förekommer även samtal om 
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åtgärder som skall hanteras av Båstad kommuns respektive Båstadhem AB:s ordina

rie personal under dagtid. 

Ersättningsanspråk 

Såsom ovan angivits har Q Security Syd AB ställt fakturor till såväl Båstad Kommun 

som Båstadhem AB för tjänsterna sedan november 2015. Såväl Båstads kommun som 

Båstadhem AB har erlagt betalning i enlighet med vad som fakturerats under 2015 

och början av 2016. 

Båstad Kommun och Båstadhem AB har under början av 2016 inkommit med "rekla

mationer" mot vissa av fakturorna men betalat andra. QSecurity Syd AB bestrider att 

det föreligger grund för att innehålla betalning. Såvitt får uppfattas av reklamation

erna görs gällande felaktig tidsåtgång m m. Senare har bestridande även ägt rum un

der åberopande av att tjänsterna skulle ingå i det ursprungliga avtalet. QSecurity Syd 

AB kan konstatera att det tidigare skett en accept av utförda tjänster och betalning 

erlagts. Bundenhet föreligger därför och under alla förhållanden är reklamationer ej 

gjorda rättidigt. 

Q Security Syd AB gör gällande att den ersättning som begärs, minimum för två tim

mar är skälig. Det skall påpekas att enligt kollektivavtal för branschen skall anställd 

väktare ha ersättning för två timmars arbete vid jouråtgärder. QSecurity Syd AB skall 

ha ersättning för att upprätthålla och tillhandahålla de efterfrågade tjänsterna. Ett 

pris om 285 kronor per timma är skäligt och detta timpris förekom mer även i Avtalet. 

En sedvanlig timkostnad överstiger 1000 kronor för 30 minuter på plats. 

Det skall även påpekas att vid jourverksamhet även i olika branscher är det vanligt 

förekommande att en kund har att erlägga ett minimibelopp oaktat tidsåtgång just 

för att det finns en särskild resurs tillgänglig. 

Q Security Syd AB har för dessa tjänster fakturerat 310 228 kronor exklusive mervär

desskatt varav 168 025 kronor (210 031 kronor inklusive mervärdesskatt} är förfallna 

och obetalda. För resterande belopp har betalning erlagts. 

I och med att det föreligger särskilt avtal från och med november 2015 skall Q Secu

rity Syd AB därtill även ha rätt till ersättning för övervakning dygnet runt av Båstads

telefonen och Rakel-tjänsterna. 
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Q Security Syd AB har dock, ex gratia, beräknat ersättningsanspråken utifrån 16 tim

mar och inte 24 timmar eftersom bolaget erhåller betalning för andra tjänster under 

8 timmar. Bolaget tillämpar motsvarande timpris som i Avtalet vilket är 285 kronor. 

Detta i sin tur blir en kostnad per dygn om 4 560 kronor eller motsvarande 138 715 

kronor per månad. För perioden november 2015 till och med november 2016 (13 

månader) ger detta 1 803 297 kronor. Alla belopp är redovisade exklusive mervär

desskatt. 

Uppdragsgivarnas inställning 

Uppdragsgivarnas inställning, såsom den får uppfattas, är att det skulle anses vara 

fråga om tjänster som skall omfattas av parternas Avtal. 

Q Security Syd AB gör å sin sida gällande att tjänsterna ej ingick i Avtalet. Tjänsterna 

är utförda och har tillgodogjorts av uppdragsgivarna. Det föreligger då ett avtal i vart 

fall konkludent mellan parterna. 

För det fall det skulle förhålla sig att tjänsterna skulle innefattas I Avtalet har Q Secu

rity Syd AB under alla förhållanden rätt till ersättning. De tjänster som Q Security Syd 

AB utfört i denna del omfattas inte av de som prissättning enligt punkt 1. 7 i Avtalet 

tar sikte på. 

Q Security Syd AB förbehåller sig således att återkomma med ytterligare ersättnings

anspråk. En sådan ersättning avser larmmottagning, RAKEL-tjänster och fastighets

jour etc .. För tiden fram till och med oktober 2015 uppgår dessa belopp till i vart fall 

3 000 000 kronor. 

Normal timkostnad för en väktare är ca 550 - 650 kronor. Q Security Syd AB har vid 

beräkning av sina krav använt sig av timkostnadspriset angivet i Avtalet. Denna tim

kostnad är lägre än marknadspris. Q Security Syd AB förbehåller sig även rätten att 

återkomma i denna del. 

Sammanfattningsvis 

Q Security Syd AB gör sammanfattningsvis gällande att det är fråga om ersättning för 

tjänster såväl inom Avtalet som tillkommande avtal. 

Q Security Syd AB har fakturerat för tjänster sedan november år 2015. Uppdragsgi

varna, som såväl tillgodogjort sig tjänsterna och erlagt betalning, har därmed, i vart 

fall konkludent, ingått avtal. Uppdragsgivarna har ratihaberat utförda tjänster genom 

betalning. Någon rättidig reklamation eller bestridande har inte heller ägt rum. 

Båstadhem AB har erlagt betalning under perioden 3 november 2015 till och med i 

vart fall 11 maj 2016 och Båstad Kommun under tiden 1 december 2015 till och med 
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i vart fall 5 april 2016. I detta sammanhang kan hänvisas bl a till rättsfallet NJA 1999 

s 210. 

För det fall tingsrätten skulle finna att det är tjänster som omfattas av Avtalet skall Q 

Security Syd AB under alla förhållanden ha ersättning för utförda tjänster. Dessa 

tjänster ingår ej i pris som framgår av Avtalet. 

Q Security Syd AB har således följande ersättningsanspråk: 1 456 509 kronor 

(1820 636 kronor inklusive mervärdesskatt) avseende handhavandet av telefonerna, 

838 790 kronor (1 048 487 inklusive mervärdesskatt) avseende utförda tjänster, 

432 820 kronor (541 025 Inklusive mervärdesskatt) avseende OB-tillägg, 168 025 kro

nor (210 031 inklusive mervärdesskatt) avseende förfallna fakturor samt 1 803 297 

kronor (2 254 121 inklusive mervärdesskatt) avseende övervakning av telefoner från 

och med november 2015. 

4 PRELIMINÄR BEVISUPPGIFT 

Muntlig 

Förhör under sanningsförsäkran med adress Q Security Syd AB, att 

höras om vad som förevarit mellan parterna, vad som avtalats, vilka tjänster som ut

förts och innebörden av dessa till styrkande av vad som avtalats och fordran. 

Skriftlig 

1. Avtal av den 13 januari 2014 tillstyrkande av vad som avtalats genom detta avtal 

och fordran. 

2. Fakturor från och med november 2015 till styrkande av vad som avtalats samt 

fordran i den delen. 

Göteborg 2016-12-30 

Ulf G V Tollhage 

Ansökningsavgiften om 2 800 kronor har denna dag satts in på tingsrättens konto. 
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BILAGA1 

Auktoriserat bevakningsföretag 

Ett bevakningsföretag bevakar bland annat företag, egendom och fastigheter med väktare. 

Alla bevakningsföretag måste ha till auktorisation av Länsstyrelsen. 

Rikspolisstyrelsen föreskrifter FAP-nummer: 579-2 RPSFS: 2012:18 anger, 

"Med bevakning ska förstås en verksamhet som utövas genom personell kontroll, övervak

ning eller tillsyn, med eller utan tekniska hjälpmedel, av gods, objekt, områden eller verk

samhet i avsikt att skapa ett extra skydd mot skada som orsakas genom brottsligt angrepp, 

brand eller liknande ..... " 

Auktoriserad larmcentral 

För teknisk bevakning och förmedling av larm skall en larmcentral vara auktoriserad. Larm

centralen följer den unika instruktion som finns för den larmsignal som kommit in till Larm

centralen för åtgärd. Instruktionen kan bl.a. variera på typ av larm, tidpunkt, instruktion från 

kund. En auktoriserad larmcentral utför även andra tjänster som inte kräver auktorisation 

exempelvis att ta emot felanmälan från fastigheter, ta emot anmälan om störning från hy

resgäster, driftlarm, andra telefonitjänster. 

Rikspolisstyrelsen föreskrifter FAP 579-2 RPSFS: 2012:18 definieras 

att med larmcentral ska i denna författning förstås verksamhet som innebär att bevakning 

yrkesmässigt utförs åt annan genom att via teknisk tillsyn ta emot eller förmedla larm. 

Väktare och dennes utrustning 

Utdrag ur Rikspolisstyrelsen föreskrifter FAP-nummer: 579-2 RPSFS: 2012:18. 

Väktare och annan personal, 3 §, "Med väktare I denna författning ska förstås en person som 

utför bevakning i ett auktoriserat bevakningsföretag för annans räkning, dock inte den som 

är ordningsvakt eller annan som utför bevakning som avses i 1 kap. 1 § andra stycket .... 11 

Några av de vanligaste uppdragen för en väktare är att arbeta förebyggande med t.ex. pat

rullerande bevakning ur brand och inbrottssynpunkt, Områdesbevakning för hög närvaro i 
ett område, Larmutryckningar och som bisyssla, där auktorisation inte krävs, Fastighetsjour

ärenden, Störjour, skyddstäckning efter inbrott etc. 

Vid en larmutryckning ringer larmcentral ut ett larm till bevakningsföretagets jourtelefon för 

respektive område/ort. 

Då en väktare kan utsättas för många olika överraskningar i sitt arbete är det vanligt att åt

gärder kan ske efter särskilda överenskommelser med kund. Det kan vara att beställa en 

låssmed om väktaren konstaterar att låset är ur funktion, laga ett staket, Flytta saker som 

blockerar en nödutgång, tillsätta en stationär väktare. 
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Väktaren är normalt utrustat med uniform, batong, överfallslarm, mobiltelefon (Jourtelefon 

för att ta emot samtal från arbetsledare, larmcentralerna), kontrollsystem/PDA, handfängsel 

etc. 

Felanmälan 

Felanmälan är en tjänst som tillhandahålls en larmcentral. Vanligast är att en fastighetsägare 

anlitar en larmcentral för att ta emot felanmälan från hyresgäster. Detta är en tjänst som 

tillhandahålls av en larmcentral eller annan bemannad ledningscentral/telefonistföretag som 

är bemannad dygnet runt. 

Larmcentralen fungerar som en telefonservicetjänst och sorterar vilka ärenden som skall gå 

till en väktare, spolbil, elektriker, fastighetsägaren, fastighetsskötare eller om ärendet skall 

vänta till dagen efter. 

Larmcentralen får selektera uppdragen som kommer in då det är vanligt förekommande att 

hyresgästerna ringer om alla slags ärenden. 

Fastighetsiour 

Detta är en tjänst som ej kräver auktorisation och är en tilläggstjänst. 

Efter att larmcentralen har tagit emot en felanmälan och bedömt att detta vara ett fastig

hetsjourärende för en väktare, kontaktas bevakningsföretagets väktare genom bevaknings

företagets jourtelefon för åtgärd. Väktare åker till platsen för åtgärd/inspektion. 

Enklare åtgärder som återställa en automatsäkring i en lägenhet, byta en glödlampa, smörja 

ett lås, kontrollera värmen I lägenheten, lås upp olika dörrar i gemsamma utrymmen, kon

trollera källare etc. är enklare uppgifter som är normalt för en väktare på ett fastighetsjour

särende. Kan ej väktare åtgärda tillkallas lämplig entreprenör. 

Larm utryckning 

Avser en tjänst som endast ett auktoriserat bevakningsföretag får utföra. 

Väktaren kontaktas på sin telefon/radio som larmcentral har för den orten som utryckning 

skall ske på. 

Larm utryckning sker t.ex. på inbrottslarm och överfallslarm. När väktaren kontaktas fungerar 

Bevakningsföretagen på liknande sätt som Räddningstjänsten eller Polisen och hanterar ut

larmningen som ett skarpt larm och åker till platsen för åtgärd. 
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Driftslarm 

Driftlarm kan skickas från olika typer av utrustningar. Vanligast från Fastigheter. Det kan vara 

stop i ventilation, Panna som stannat för värme, sopsug som stannat etc. Dessa larm går van

ligtvis till en larmcentral där selektering sker på vem som skall skickas på larmet beroende på 

instruktion, tidpunkt och typ av larm. Vissa åtgärder kräver specialister och vissa åtgärder 

kan göras av en väktare. För denna typ av tjänster krävs ej auktorisation. 

Trygghetsvä rd/störn i ngsiou r 

En hyresgäst som känner sig störd kontaktar via ett journummer en Central som förmedlar 

ut ärendet till ett jourföretag som åker till platsen för åtgärd. En värd skickas och pratar med 

den störande hyresgästen eller noterar från vilken lägenhet som är störande etc. Störnings

jour är en vanlig tjänst som utförs av Bevakningsföretagen som en bisyssla och sker då utan 

uniform. Denna tjänst får ej utföras av en uniformerad väktare. 

Övrigt 

Telefonerna skall Ukställas med teknisk utrustning för att kunna utföra tjänsterna. I en larm

central skulle detta likställas med en larmmottagare och en telefonväxel. Skillnaden är att 

väktaren måste bära med sig utrustning dygnet runt. 

Felanmälan likställs med en operatörs arbetsuppgifter i en larmcentral. 

Fastighetsjour kan delvis likställas med åtgärder som en fastighetsskötare utför. 
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B1LAGA2 

Båstadstelefonen 

Utgörs av en vanlig mobiltelefon som Båstad Kommun utrustade Väktaren med. Från starten 

2014 fram till julen 2014 fungerade denna telefon som felanmälan som medförde extra ut

rustning för väktaren, bevakning av extra utrustning dygnet runt samt åtgärder på samtal och 

signaler från extra utrustning enligt nedan: 

Bostadstefefonen innebar 4 uppdrag: 

1 Bära med sig en extra utrustning dygnet runt. 

2 Se till att telefonen är laddad och i funktion. 

3 Övervaka telefonen dygnet runt för inkommande samtal och sms. 

4 Ta emot ärenden via telefonen och förmedla vidare eller åtgärda. 

Under 2014 fick väktare ta emot samtliga felanmälningar för Båstadhem AB när deras växel 

stängd. Samtliga ärenden oavsett om akut eller ej akut. Felanmälan skall gå via en Larmcen

tral. 

Under hela perioden 2014-2016 tar Q Security Syd AB emot olika typer av ärenden från olika 

kommunobjekt. Akut eller ej akut. Felanmälningar, extrabeställningar etc. Ej akuta ärenden 

skall gå via Q Security Syd AB:s växel. 

Under hela perioden 2014-2016 tar Q Security Syd AB emot olika typer av Driftlarm och in

brottslarm etc. som sms. Detta sker dygnet runt oberoende om akut eller ej akut. Oavsett 

om deras drifttekniker är i tjänst eller ej. Driftlarm skall gå via en Larmcentral. 

Under hela perioden 2014-2016 förmedlar Väktare olika larm dagtid till Båstadhems personal 

dagtid. 

Detta innebar för Q Security Syd AB extremt stort antal samtal från Båstadhems Felanmälan. 

Akut och icke akut under 2014. Q Security Syd AB fick sätta in annan vaken personal istället 

för att väktare hade beredskap och jourtjänst som oftast innebär att personalen sover under 

dagtid. 

Q Security Syd AB har lyckats få uppdragsgivarna att vidta viss rättelse avseende felanmälan. 

Från Julen 2014 har Båstad hem lagt över felanmälan till en larmcentral via Q Security och det 

Innebär att all felanmälan som går via deras växel läggs över till Larmcentralen vilket är en 

följd av att tjänsten ej ingick. 
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Rakeltelefonen 

Är närmast att beskriva som en kombination av telefon/radio/personsökare. Rakeltelefonen 

innebar 5 uppdrag: 

1 Bära med sig som extra utrustning dygnet runt. 

2 Se till att telefonen är laddad och i funktion. 

3 Övervaka telefonen dygnet runt för inkommande samtal och sms. 

4 Ta emot ärenden via telefonen och förmedla vidare eller åtgärda. 

5 Ta emot larm via räddningstjänsten vid brandlarm. 

RAKEL är Räddningstjänstens standardutrustning och är en telefon som normalt räddnings

tjänsten använder. På denna telefon får QSecurity Syd AB in olika samtal och SMS larm under 

hela perioden 2014-2016. Det gäller exempelvis: 

Samtal från räddnlngstjänsten och brandlarm parallellt med Räddningstjänsten. lnbrottslarm 

från några brandstationer dygnet runt oavsett om akut eller ej akut, handhavandefel eller 

skarpt. lnbrottslarm och driftlarm dygnet runt från olika objekt som ligger via Räddningstjäns

tens utrustning. Dygnet runt oavsett om akut eller ej akut, handhavandefel eller skarpt. Drift

larm och inbrottslarm skall gå via en Larmcentral. Förmedla larm vidare dagtid till deras per

sonal. 
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Datum: 2017-02-10 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Birgitta Sjöberg 
Dnr: KS 000159/2017 – 900 

 
Revidering av kommunikationspolicy för Båstads kommun 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Den reviderade kommunikationspolicyn för Båstads kommun antas och ersättare 
tidigare kommunikationspolicy, beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-29, § 29.     
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunikationspolicyn ska uppdateras minst en gång per mandatperiod och senaste gången 
detta gjordes var den 25 januari 2012.  
 
Syftet med kommunikationspolicyn är att ange hur Båstads kommuns kommunikation ska 
bedrivas och hur ansvaret ska fördelas. Policyn beskriver också vårt övergripande 
förhållningssätt.    
 
Aktuellt 
De förändringar som har gjort är främst redaktionella med syfte att modernisera och förtydliga 
innehållet. Till exempel har ordet anställda ersatts av medarbetare och stycket under rubriken 
Ansvar har delats in i tre delar. Under rubriken Målgrupper har vi lagt till näringsidkare. 
 
 
 
Birgitta Sjöberg 
Kommunikationschef 
  
 
 
Beslutet skall expedieras till: 
Birgitta Sjöberg, samtliga verksamhetsområdeschefer 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Reviderad kommunikationspolicy för Båstads kommun   
 
 

Samråd har skett med: 
-- 
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Kommunikationspolicy  

 
 

Inledning 
 
Kommunikation innefattar såväl information som marknadsföring och är integrerad i kommunens 
totala verksamhet.  Syftet med policyn är att ange hur vi kommunicerar i Båstads kommun och hur 
ansvaret ska fördelas.  Policyn beskriver också vårt övergripande förhållningssätt.  
 
 

Syfte  
Kommunikation är ett ledningsinstrument och ett redskap i det dagliga arbetet för att förmedla en 
samlad bild av kommunen i syfte att uppnå kommunens vision och övergripande mål. 
 
 

Mål 
Målet är att förmedla en tydlig och korrekt bild av kommunen och de möjligheter som erbjuds, öka 
attraktionskraften av Båstad som en kommun att bo, verka och leva i, samt stärka bilden av Båstads 
kommun som en attraktiv arbetsplats. Kommunens invånare och medarbetare ska vara så 
välinformerade och ha en så god inblick i kommunens verksamhet att vi alla känner delaktighet i vad 
som händer i kommunen. Vårt mål är att invånare och medarbetare vill vara goda och stolta 
ambassadörer för Båstads kommun.  
 
 

Målgrupper 
Prioriterade målgrupper är invånare, potentiella invånare, kunder/brukare, näringsidkare, 
medarbetare samt förtroendevalda.  
 
 

Kanaler 
Kommunikationskanalerna väljer vi utifrån målgrupp, syfte, mål och budskap. 
 
 
 
 
 
 
 

319

319



 
 

 

 

 

 

Ansvar 

 
Kommunikationsavdelningen ansvarar för den kommunikativa plattformen inklusive grafisk profil, 
varumärket Båstad samt för våra officiella kommunikationskanaler - i sin helhet. Den ska upprätta 
styrdokument och ansvara för genomförande och uppföljning samt bidra till att utveckla den interna 
och externa kommunikationen. Vidare ska avdelningen vara rådgivande i strategiska och operativa 
kommunikationsfrågor och upprätta strategier samt operativt driva kommunikationsarbetet utifrån 
verksamheternas behov. Kommunikationsavdelningen leder arbetet gentemot media och tar fram 
pressmaterial medan uttalande görs av ansvariga personer med sakkunskap i ämnet. För att 
underlätta det övergripande kommunikationsarbetet, säkerställa samordning av 
informationsinsatserna samt uppföljning, bör avdelningen underrättas vid mediakontakt. Överordnat 
vilar emellertid alltid Tryckfrihetsförordningen - med offentlighetsprincipen och meddelarfriheten. 
 
Verksamhetsområdescheferna har det yttersta ansvaret för intern och extern kommunikation 
utifrån sitt ansvarsområde och ansvarar för sakinnehållet i externa och interna kanaler.  
 
Alla medarbetare ansvarar för att själv söka och ta del av information för att kunna utföra sitt arbete, 
ge god service och bidra till gott ambassadörskap. 
 
 

Förhållningssätt 
Kommunikationen ska utmärkas av helhetssyn och samverkan samt vara lätt att nå och förstå. Den 
ska vara korrekt, öppen och saklig och förmedlas så snabbt som möjligt. Den ska vara professionellt 
och enhetligt utformad, ha tydlig avsändare och utformas enligt kommunikationshandboken. Allt som 
inte är sekretessbelagt eller arbetsmaterial är offentligt. Inkomna frågor och synpunkter ska vi 
besvara skyndsamt. I möjligaste mån ska vi informera allmänheten i god tid före beslut eller 
genomförande för ökad möjlighet till påverkan. Vår ambition är också att informera medarbetare före 
media och allmänhet. 
 
 
Kriskommunikation  
En särskild plan upprättas varje år för kriskommunikation. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: 2017-02-16 Till: Kommunstyrelsen  
Handläggare: Therese Zetterström   
Dnr: KS 001319/2016 – 900 

 
Svar på kommunrevisionens granskning av ärendeberedningen i 
kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslut: 
 
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunchefens svar på revisionsrapporten.  

 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 
  

Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat om 

nämnderna har en ändamålsenlig styrning samt uppföljning och kontroll vid beredning av 

ärenden. Med ändamålsenlighet avses nämndernas förutsättningar att initiera, bereda och följa 

upp arbetet med ett gott resultat utifrån sitt uppdrag enligt lagstiftningen. Den sammantagna 

bedömningen är att det finns förbättringsområden gällande de granskade nämndernas 

ärendeberedning. Bedömningen grundar sig i huvudsak på bristfälliga beslutsunderlag, 

avsaknad av rutinmässiga kontroller och ineffektiva rutiner för nämndadministration. 

Kommunrevisionen önskar svar senast 2017-03-16 kring vilka åtgärder som 

kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden avser vidta utifrån de 

bedömningar och rekommendationer som lämnats i granskningen.  

 

Kommunchefen har utarbetat ett svar på granskningen utifrån EY:s rekommendation för att 

säkerhetsställa att beslutsunderlagen är tillräckliga och protokollen innehåller tillräckligt med 

information, säkerhetsställa en tydlig ansvarsfördelning i ärendeberedningen samt förenkla 

nämndadministrationen.  

Therese Zetterström 
Nämndsekreterare  
Kommunledningskontoret  
 
Beslutet skall expedieras till: 
kommunrevisionen, kommunchefen, vård- och omsorgschefen, skolchefen och 
kommunkansliet  
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Granskning av ärendeberedningen i kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden 
och utbildningsnämnden 
Bilaga 2. Svar på kommunrevisionens granskning av ärendeberedningen i kommunstyrelsen, 
vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden, 2017-02-16  
  
 

Samråd har skett med: 
Kanslichefen  
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Båstads kommun 
 
Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx  
Plusgiro: 11 11 11 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Datum  
2017-02-16  
Handläggare  
Katarina Pelin    
Vårt dnr  
KS 001319/2016-900 
 
 
 
Svar på kommunrevisionens granskning av ärendeberedningen i kommunstyrel-
sen, vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden  
 
Kommunstyrelsen tar till sig revisionens granskning och avser att framöver arbeta med ärendebe-
redning utifrån EY:s rekommendationer.  
 
Säkerhetsställa att beslutsunderlagen är tillräckliga och att protokollen innehåller tillräcklig inform-
ation  
 
Tjänsteskrivelsens innehåll är grunden för ett bra beslutsunderlag. Det är av största vikt att tjänsteskrivelser-
na innehåller en tydlig rubrik, bra sammanfattning av ärendet och ett förslag till beslut som tydligt visar vad 
som ska beslutas.  Ledningsgruppen beslutade om en ny tjänsteskrivelsemall 2016-11-22. Kommunkansliet 
planerar utbildning för handläggarna om ny tjänsteskrivelse och anvisningar våren 2017.  
 
Genom utbildning i ny mall för tjänsteskrivelse kan delar av protokollet förbättras. Tjänsteskrivelsens sam-
manfattning av ärendet används direkt i protokollet.  En översyn av protokollen med fokus på beslutsformu-
leringar, tillräcklig information och tydlighet kommer att genomföras av kommunkansliet under 2017.  

 
Förenkla nämndadministrationen genom att endast använda ett system för ärendehantering och ett 
för administration  

Ett nytt ärendehanteringssystem infördes våren 2015 för ett mer effektivt sätt att arbeta med nämndadmi-
nistrationen i Båstads kommun. Nämndsekreterarna hanterar möten genom systemet istället för manuell 
hantering som gjordes tidigare. Detta har effektiviserat nämndadministrationen avsevärt.  
 
Kommunkansliet har utbildat ett trettiotal handläggare för att kunna skriva tjänsteskrivelser i systemet. För 
att ytterligare effektivisera nämndadministrationen prioriteras utbildning av handläggarna 2017. Det krävs 
att fler handläggare skriver tjänsteskrivelser i systemet, och en plan om digital hantering av ärenden tas fram 
2017.  
 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2015-06-03, § 113, att förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommun-
styrelse, nämnder och utskott erbjuds en läsplatta. Ett webbaserat system används för distribution av kallel-
ser och protokoll som heter Assistenten. Av totalt 62 personer (kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och 
vård- och omsorgsnämnden) är det 6 personer som inte har någon läsplatta utan får pappershandlingar. 
Detta innebär att förtroendevalda till största del läser sina möteshandlingar digitalt via läsplatta. Kallelser för 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden 
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publiceras på webben för allmänheten vilket innebär att dessa PDF:er kan användas som tryck för pappers-
kallelser till de förtroendevalda som inte har en läsplatta.  

 
När det gäller utbildningsnämndens arbetsutskott kan Assistenten användas men då utskottet hanterar sek-
retesshandlingar och ingen risk- och konskevensanalys är gjord så används i dagsläget enbart pappershand-
lingar. En arbetsgrupp är tillsatt för att se över möjligheten till digitala handlingar i utbildningsnämndens 
arbetsutskott.  
 
Säkerhetsställa en tydlig ansvarsfördelning i ärendeberedningen 

Kommunkansliet arbetar med en processkartläggning över ärendeberedningen. Detta arbete ska ligga till 
grund för en skriftlig ärendehandbok på intranätet. Till processkartläggningen knyts rutiner som tydliggör 
ansvarsfördelningen i ärendeberedningen.  

Rutiner för ärendeberedning beslutas av ledningsgruppen enligt följande:  

1. Behov av rutin uppkommer via ledningsgrupp eller kommunkansli.   

2. Ledningsgrupp eller kommunkansli arbetar fram ett förslag till rutin.  

3. Förslaget kommuniceras mellan ledningsgrupp och kommunkansli. 
 

4. Ledningsgrupp beslutar om rutin.  

 
 
Kommunstyrelsen arbetar aktivt med utveckling av styrelsens eget arbete som framöver kommer att hantera 
uppföljning av revisionens rekommendationer.  
 

 

 

  
 
 
Båstad 2017-02-16   
 
Katarina Pelin  
Kommunchef  
Kommunledningskontoret  
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevision 

Datum 
2016-10-31 
Handläggare 
Roar Onsö/ehl 
Vårtdnr 
REV 2/16-912 

BÅSTADS l<OMMUN 
Kommunstyrelsen 

Till: 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgsnämnden 
Utbildni ngsnämnden 
För kännedom: 

Kommunfulimäktige 
Kommunchef 

1 (1) 

Granskning av ärendeberedningen i kommunstyrelsen, vård- och omsorgs
nämnden och utbildningsnämnden 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda rev-isorerna i Båstads kommun granskat om nämnderna 
har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll vid beredning av ärenden. Med ändamåls
enlighet avses nämndernas förutsättningar för att initiera, bereda och följa upp arbetet med ett gott 
resultat utifrån sitt uppdrag enligt lagstiftningen. Vår sammantagna bedömnjng är att det finns för
bättringsområden gällande de granskade nämndernas ärendeberedning. Vår bedömning grundar 
sig i huvudsak i bristfälliga beslutsunderlag, avsaknad av rutinmässiga kontroller och ineffektiva 
rutiner för nämndsadministration. 

Gjorda iakttagelser har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds härmed. Revisorerna 
önskar svar från nämnderna kring vilka åtgärder de avser vidta utifrån de bedömningar och re· 
kommendationer som lämnats i granskningen. 

Revisorerna önskar svar senast 2011-01-17. 

&0~i=dskommun 
Sten Wahlgren '"" ---..l- f 
Revisionens ordförande 

Ingvar Andreasson 
Revisionens vice ordförande 

Bilaga: Granskningsrapport av ärendeberedningen i kom munstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden 
och utbildningsnämnden. 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000·0944 
bastads,kommuo@bastad.se 
www.bastad.se 
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Revisionsrapport 2015 
Genomförd på uppdrag av revisorerna 
Oktober 2016 

Båstad kommun 
Granskning av ärendeberedning 
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1. Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat om 
nämnderna har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll vid beredning av ärenden. 
Med ändamålsenlighet avses nämndernas förutsättningar för att initiera, bereda och följa upp 
arbetet med ett gott resultat utifrån sitt uppdrag enligt lagstiftningen. Vår sammantagna 
bedömning är att det finns förbättringsområden gällande de granskade nämndernas 
ärendeberedning. Vår bedömning grundar sig i huvudsak i bristfälliga beslutsunderlag, 
avsaknad av rutinmässiga kontroller och ineffektiva rutiner för nämndsadministration. 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 
1> Enkätsvaren visar att nämndsledamoterna uppfattar att det är tydligt vem de ska 

vända sig till vid frågor eller problem. 
i., Kommunen har ett ärendeberedningssystem meh endast ett fåtal av handläggarna 

använder sig av det. 
i>- Distribuering av ärenden sker via två processer: på läsplattor via integrerat system 

och genom utskrifter och utskick via traditionell post. 
p Vid genomgång av protokollen har vi funnit att flertalet av ärendena innehåller en kort 

bakgrundsbeskrivning men inte en beskrivning av ärendets behandling eller 
grunderna för framlagt förslag. Dessutom har vi uppmärksammat att bordläggning 
används när återremittering är mer korrekt. 

1t> I enkäten är det 57 procent som svarar att de inte upplever att ärendena är tillräckligt 
utredda av förvaltningen innan de lämnas till nämnden för beslut. Det är lika stor 
andel som inte anser att kvaliten på beslutsunderlagen motsvarar deras 
förväntningar. 

i., Det är inte uttalat vem som är ansvarig för att de ärenden som går upp är korrekta, 
men de intervjuade är överens om att det är högste chefen inom det område som 
ärendet härrör från. 

1t> Någon uppföljning för att säkerställa att ärende och beslut följer gällande lagar och 
riktlinjer genomförs inte. Däremot bevakar kommunstyrelsen som en del av sin 
uppsiktsplikt övriga nämnders ärenden. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi de granskade nämnderna att: 

w, säkerställa att beslutsunderlagen är tillräckliga och att protokollen innehåller tillräcklig 
information, 

!I,, förenkla nämndsadministrationen genom att endast använda ett system för 
ärendehantering och ett för administration, 

!I,, säkerställa en tydlig ansvarsfördelning i ärendeberedningen. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Beredning och framtagande av beslutsunderlag i samband med att ett ärende ska beslutas 
utgör en viktig del i den demokratiska processen och i det politiska arbetet. Således är det av 
vikt att beredningsprocessen är tydlig och transparent så att det klart framgår hur ärenden 
initierats, vem eller vilka som ansvarar för de olika delarna i beredningsprocessen samt att 
ärendegången följer lag och gällande riktlinjer. Det är också av vikt att det finns ett tillräckligt 
beslutsunderlag när ärendet går upp för beslut. 

I kommunallagen framgår att innan ett ärende avgörs av fullmäktige måste det beredas av 
antingen en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. 
Bland nämnderna innehar kommunstyrelsen en särställning i den kommunala organisationen 
då styrelsen enligt kommunallagen har en ledande och samordnande roll samt ska ha uppsikt 
över övriga nämnders verksamhet. Således åligger det kommunstyrelsen att yttra sig i ärenden 
som beretts av annan nämnd eller fullmäktigeberedning, alternativt lägga fram beslutsförslag 
om nämnden eller fullmäktigeberedningen inte lagt fram förslag till beslut i ärendet. 

Revisorerna har noterat tveksamheter kring hur nämnderna bereder ärenden och vilka 
beslutsunderlag som legat till grund för beslut. Revisorerna har i sin väsentlighets- och 
riskbedömning därmed sett det som angeläget att granska huruvida nämndernas beredning 
av ärenden sker i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om nämnderna har en ändamålsenlig styrning, 
uppföljning och kontroll vid beredning av ärenden. Med ändamålsenlighet avses nämndernas 
förutsättningar för att initiera, bereda och följa upp arbetet med ett gott resultat utifrån sitt 
uppdrag enligt lagstiftningen. 

Följande frågor besvaras i granskningen: 
il> Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning vid initiering och beredning av ärenden? 

» Sker en dialog mellan förvaltning och nämnd i samband med ärendeberedningen? 

il'- Är beslutsunderlagen ändamålsenligt utformade? 

11- Sker uppföljning och kontroll för att säkerställa att ärendeberedningen följer gällande lag 
och riktlinjer? 

11- Finns det ärenden som inte har haft tillräckligt beslutsunderlag eller där det tagits beslut på 
felaktiga grunder? 

2.3. Ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelse, vård- och omsorgsnämnd och utbildningsnämnd. 

3 
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2.4. Tillvägagångssätt och avgränsning 

Granskningen sker genom dokumentstudier som bland annat innefattar genomgång av 
nämndernas protokoll för 2016, samt genom intervju med ansvariga chefer och 
nämndsekreterare. Alla ordinarie ledamöter i de granskade nämnderna har dessutom fått 
möjlighet att svara på en enkätundersökning. Av 28 ledamöter valde 14 att svara. 
Granskningen avser inte myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet. Granskningen 
har utförts under juni-oktober 2016. 

2.5. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för rev1s1onens 
analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier kan ofta hämtas från lagar och 
förarbeten, föreskrifter och interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. 

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

~ Kommunallagen 5 kap 26-32 §§ samt 6 kap 4 § 

~ Kommunala mål och riktlinjer 

4 



330

330

y 
Bl,rMi~~ ~ b.\'tt<>r 
w,J··l1,i :1rJ ·,'/.;,,·lli 

3. Granskningsresultat 

3.1. Ansvarsfördelning och dialog 

3.1.1. Iakttagelser 

, Nämndsekreterarna är samlade i ett gemensamt kansli med en kanslichef. Kansliet består 
fram till den 1 juli i år av nämndkansli, överförmyndarens kansli, reception och vaktmästeri. 

Den 1 juli försvann vaktmästeri och reception från kansliet som fick ett renodlat 

nämndkansliuppdrag. Ärenden anmäl vanligtvis från verksamhetscheferna till kansliet men 
kan även anmälas av handläggarna. Det: finns fastställda inlämningstider men det framkom 
vid intervjuerna att det inte är ovanligt att ärendena är försenade. Frågan kring hur ärenden 

ska initieras, vilken ordning som ska gälla vid beredning och gränsdragningar mellan 

tjänstemannaorganisationen och det politiska styret har under året flitigt diskuterats. 
Dialogen kring dessa ämnen har enligt intervjuerna varit utmanande men givande. 

Ärendena behandlas på presidiemötet, där nämndsekreterarna är närvarande. Grundtanken 

är att ärenden ska initieras på presidiet och om ett ärende som inte har diskuterats på 
presidiet behöver behandlas på kommande nämndsmöte ska det gå via ordförande. 

Av enkätsvaren framgår det att 86 procent av de tillfrågade nämndsledamötema anser att 

det är tydligt vilken tjänsteman de ska kontakta om de har frågor kring enskilda ärenden. 

14 .. Är det tydbgt vilken tJM.steman du !oka konlakta 'lfd frågorkmg enski!da ärenden? 

Response R.esponse 
Total Percent 

12 86% - 1 7% - .l 7"/o 

Total Respondents 14 

Dessutom menar 93 procent att det är tydligt vilken tjänsteman de ska kontakta om de har 

frågor kring nämndens former (t.ex. frågor kring utskick, tid för möte, felaktigheter i kallelsen}. 

16. 

J~ 

Nej 

Vete) 

h det tydligt Vilken 11än5teman du Ska kontakta Vid m!go,' ki-ing nämndens l'iltmeJ' (t.ex. evelltuella frågor kring utskick, tid för möte, 
fetaktfgheter 1 l@Jlelser etc.)? 

Response Resp ons·e 
Tota[ ,Percent 

13 gJ•/o - 1 7°/o 

0 Q0/0 

Total Res11onde11ts 14 

3.1.2. Bedömning 

Vi gör bedömningen att de inblandade i ärendeberedningen menar att ansvarsfördelningen 
är tydlig. Ett centralt placerat kansli innebär enligt vår syn utmaningar gällande 
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gränsdragningar. Det är viktigt att det förs en löpande dialog kring ansvar och gränsdragning. 
Ansvariga chefer bör hantera all dialog kring verksamhetsfrågor medan kansliet hanterar 
formaliafrågor och bidrar med kommunalrättslig kompetens kring mötes-, berednings- och 
beslutshantering. Detta bör tydliggöras i en process- eller rutinbeskrivning. 

3.2. Beslutsunderlag och uppföljning och kontroll av beslut 

3.2.1. Iakttagelser 

Kommunen har ett ärendeberedningssystem, men endast några av handläggarna använder 
sig av det. Övriga ärenden inkommer i Wordformat och sedan klistrar nämndsekreterarna in 
texten i olika fönster i ärendehanteringssystemet. Detta för att all information ska hamna i rätt 
formulär så att kallelser och protokoll sedan skapas i systemet. Ofta behöver 
nämndsekreterarna även komplettera ärendena framförallt för att sammanfattningen ska 
vara tillräcklig för att fungera i protokollet. 

Nuvarande ärendeberedningssystem infördes november 2014. Systemet innehåller alla 
funktioner så att det hade varit möjligt att använda det som ett fullvärdigt 
ärendehanteringssystem. Alla tjänstemän har fått utbildning i systemet men det finns i 
nuläget ingen plan på när alla ska arbeta i systemet. Det finns anvisningar för 
tjänsteskrivelser antagna på tjänstemannanivå 2012-03-03 reviderade senast 2015-08-21. I 
anvisningarna nämns inget om ett ärendehanteringssystem utan läsaren ges instruktion om 
att använda en mall i form av ett Worddokument. Dokumentet ska se.dan skickas över till 
kansliet företrädesvis via digitala kanaler. I övrigt innehåller anvisningarna: 

,;, mall och formateringar, 
!i> vilka handlingar som ska med och att handläggaren är ansvarig för att bifoga 

handlingar samt ärendets disposition, 
1» information om vilka konsekvensanalyser som bör genomföras och 
~ vilka råd som kan behöva ges tillfälle att yttra sig. 

Förutom att handläggaren är ansvarig för att bilägga korrekta handlingar innehåller inte 
dokumentet något om ansvarsfördelning. 

Distribuering av ärenden sker via två processer: på läsplattor via integrerat system och 
genom utskrifter och utskick via traditionell post. Det finns inte någon plan på att välja ett av 
systemen utan det står de förtroendevalda fritt att välja hur de vill ta emot handlingarna. 

I enkäten framkommer att 29 procent av nämndsledamöterna anser att de inte får 
handlingarna i tid för att de ska hinna sätta sig in i ärendena tillräckligt före mötet. 
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10. 

)a 

Nej 

VeteJ 

Upplever du att du r.lr bes.lu\5llr,dalagen i tid för att du slr.ufl hinn;i sätta dig in I ~rendena pli ett H!lrackllgt sätt? 

Response Response 
Total Percent 

8 

4 
2 

57% 

29% 

14% 

Total Respondents 14 

Vid genomgång av protokollen har vi funnit att flertalet av ärendena innehåller en kort 
bakgrundsbeskrivning men inte en beskrivning av ärendets behandling eller grundema1 för 
framlagt förslag. Dessutom har vi uppmärksammat att bordläggning används när 
återremittering är mer korrekt. 

I enkäten är det 57 procent som svarar att de inte upplever att ärendena är tillräckligt utredda 
av förvaltningen innan de lämnas till nämnden för beslut. Det är lika stor andel som inte 
anser att kvaliten på bes.lutsunderlagen motsvarar deras förväntningar. I enkäten är det 
resultatet på fråga sex och åtta som awiker negativt i jämförelse med resten av frågorna. Av 
kommentarerna framgår det att det. anses vara skiftande kvalite på beslutsunderlagen och att 
det saknas fakta, konsekvensanalyser och ekonomisk förankring. 

6. Upplever du att aremlena ar tillrackli(JI: utredda i'IV rörvaRnfngen innan de !ämnas till n.'lmnllen fllr beslut? 

Response Response 
Total Percent 

Ja 5 36°/o 

Nej 8 57°/t> 

\/el' ej - 1 701a 

Total Respondents 14 

8. Upplever du alt LVillitelEn på besUsU11d€rlagen mlltsVilr.lr dfllil RlrvJntningar? 

Respo11Se Response 
Total Percent 

5 36°/o 

8 57<\fo - 1 7"/o 

Total Respondents 14 

Det är fnte uttalat vem som är ansvarig för att de ärenden som går upp är korrekta , men de 
intervjuade är överens om att det är högste chefen inom det område som ärendet härrör från. 
Därmed är det en verksamhetschef, en stabschef eller kommunchefen som är ansvarig för 
att kvalitetssäkra innehåHet i ärendet. Någon uppföljning för att säkerställa att ärende och 
beslut följer gällande lagar och riktlinjer genomförs inte. Däremot bevakar kommunstyrelsen 
som en del av sin uppsiktsp!ikt övriga nämnders ärenden. Det har den senaste tiden funnits 
tillfällen då kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt har lämnat rekommendationer gällande 
ärendeberedning till annan nämnd. 

1 Grunderna= vad är an ledningen till att ärendet behandlas, vilka lagar och reg ler styr inom området 
och det sammantagna underlaget och grunden till hur förslaget. till beslut är formuterat 
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3.2.2. Bedömning 

Vår uppfattning är att nämndsekreterama lägger ner mycket tid på dubbel administration. Det 
vill säga att en all för stor del av nämndsekreterarnas tid används till att göra om redan 
genomfört (men inte tillräckligt och inte i ärendehanteringssystemet) arbete. Vår bedömning 
är att en hel del av detta arbete hade kunnat undvikas genom att nämnderna beslutar sig för 
att använda sig av ett system för ärendehantering och ett system för distribuering av 
handlingar. Dessutom bedömer vi det som gynnsamt för processen med tydligare riktlinjer, 
ansvarsfördelning och instruktioner kring ärendeberedning och handlingarnas utformning. 
Resultatet hade blivit att nämndsekreterarnas kompetens hade kunnat användas till att 
kvalitetssäkra och utveckla nämndprocessen istället för till onödigt administrativt arbete. 
Utifrån enkäten, intervjuerna och studier av enskilda ärenden och protokollen bedömer vi att 
innehållet i beslutsunderlagen brister. Vi rekommenderar nämnderna att tillsammans ta fram 
instruktioner för vilken information som ska finnas i ett beslutsunderlag. 

3.3. Specifika ärenden 

3.3.1. Iakttagelser 

Vid intervjuer och i genomförd enkät framkom att det har förekommit ärenden i de granskade 
nämnderna som behandlats felaktigt eller inneburit en utdragen behandling. Följande 
ärenden exemplifierades: 

3.3.1.1 Bordlagt i nämnd på grund av missnöJe med underlag 

Ärende gällande förbundsordning för kommunalförbundet Medelpunkten som ska upp i 
fullmäktige årligen. Bordlagt i vård- och omsorgsnämnden 2016-04-11 § 42. Bordlades för att 
underlaget inte ansågs tillräckligt. Ledamöterna ville veta vad som förändrats från tidigare 
innan de tog beslut. För behandling åter 2016-05-09 § 51. Behandlades i kommunstyrelsen 
2016-06-08. 

3.3.1.2 Flera beslut med olika innebörd 

Avveckling av LOV2 behandlas i vård- och omsorgsnämnden första gången 2016-01-18 § 7 

enligt protokollet beslutade nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avveckla LOV. Efter 
att fullmäktige återemitterat ärendet i avvaktan på lagförändring tar nämnden åter upp 

ärendet 2016-04-11 § 34, vård- och omsorgsnämnden föreslår då inget utan beslutar istället 
att avveckla LOV. Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2016-03-09 § 64 och beslutar att 

föreslå kommunfullmäktige att avveckla LOV. 

3. 3. 1. 3 Tillfälliga vistelser-fagvidrigt beslut 

Den 8 juni 2015 fattade vård~ och omsorgsnämnden ett beslut med lydelsen "Nämnden ställer 
sig bakom att alla beställningar vid tillfälliga vistelser ska nekas från och med 2015-06-09." 
Beslutet gällde den skyldighet, enligt socialtjänstlagen, som vistelsekommunen har att på 
begäran verkställa bosättningskommunens beslut. Den 10 juni 2015 behandlade 
kommunstyrelsen ärendet "Personalbemanning inom vård och omsorg" med 

2 Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. LOV reglerar vad som ska gälla 
när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till 
brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystern. 
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protokollsutdraget från vård- och omsorgsnämndens junimöte som underlag. Bakgrunden till 
behandlingen i kommunstyrelsen var att det förevarit diskussioner om huruvida vård- och 
omsorgsnämndens beslut var av principiell beskaffenhet och därför borde beslutas av 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade att låta ärendet utgå. Beslutet togs enligt 
protokollet efter diskussion med kanslichef och kommunjurist. En ledamot lämnade in en 
protokollsanteckning med uppmaning till vård- och omsorgsnämnden att snarast ompröva sitt 
beslut avseende tillfälliga vistelser. Vård- och omsorgsnämnden fattade den 6 juli beslut om 
att upphäva beslutet om att neka verkställighet vid tillfälliga vistelser. För mer information se 
granskningsrapport från 2015 gällande styrning inom vård- och omsorg. 

3.3.1.4 JV9- avsaknad av beslut 

Gällande ärendet om att hyra Jv9 och samlokalisera vård och omsorgs verksamhet togs inga 
politiska beslut och således fanns inget beslutsunderlag. Under 2015 togs däremot tre beslut 
som på något sätt hade bäring på hanteringen av Jv9: 

I mars 2015 föreslår nämndens ordförande och kommunstyrelsens ordförande att vård- och 
omsorgsnämnden ska besluta, att avsluta planeringen av en samlokalisering i Grevie. I 
september när snabbutredningen gällande organisationen skulle vara klar och det skulle 
beslutas kring Jv9 tog vård- och omsorgsnämnden upp ett ärende för beslut. 

I oktober tog nämnden åter upp ett ärende benämnt vård och omsorg uppdelat i nord och 
syd. Beslutsunderlaget är en sida långt och där återfinns samma uppräkning av nuvarande 
lokaler som i september månads tjänsteskrivelse. Med tjänsteskrivelsen som 
beslutsunderlag tar nämnden beslut om att vård och omsorg arbetar vidare med en 
uppdelning av verksamheten i nord och syd och att arbetet med en sam lokalisering i Grevie 
avslutas. I och med beslutet i nämnden har samlokaliseringen i Jv9-lokalerna formellt lagts 
ner. För mer information se konsultrapport gällande hanteringen av JV9. 

3.3.1.5 Ärende gällande VA-utbyggnad återremitterat till ej ansvarig nämnd 

Ärende gällande Öllövstrand var uppe i kommunstyrelsen 2015-03-11 § 82. I protokollet står 
det i ärendets sammanfattning: 

NSVA har tillsammans med kommunen tagit fram en landsbygdsstrategi gällande 
utbyggnad av vatten och avlopp på landsbygden. Strategin är beslutad av 
kommunfullmäktige samt godkänd av länsstyrelsen. Öllövstrand ligger med i strategin 
med utbyggnad senast 2017. Verksamhetsområde för det aktuella området i 
Öllövstrand är beslutat 2012, vilket innebär att kommunen har skyldighet att anordna 
vattentjänster. 

Något förslag till beslut finns inte med och det framgår inte tydligt vad ärendet handlar om, 
men enligt verksamhetsområdeschef för teknik och service innebar förslaget att ytterligare 
900 tkr skulle tillskjutas projektet. Under ärendets behandling ajournerades mötet två gånger. 
Slutligen tog kommunstyrelsen beslut om att återemittera ärendet till myndighetsnämnden. 
Myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet ansvarar enligt sitt reglemente för 
byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan
och bygglagstiftningen (PBL), i alla de avseenden som avser myndighetsutövning. Nämnden 
ansvarar också för verksamhet, ekonomi och uppföljning avseende miljö- och 
livsmedelstillsyn (miljöavdelningen) samt räddningstjänstens tillsynsverksamhet. Nämnden 
hanterar således endast myndighetsärenden. Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente 
ansvar för den översiktliga planeringen av mark och vatten samt initiera övrig fysisk planering 
och sektorplanering. Varför ärendet skickades till myndighetsnämnden trots att det är 
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kommunstyrelsen som har ansvaret framgår inte av protokollet. VA·Ärendet har vid 
granskningens genomförande inte behandlats i någon nämnd och det finns inga planer på 
om eller när det ska behandlas. 

3. 3.1 .6 Politiskt beslut går emot förvaltningens förslag om kommunalt huvudmannaskap 

Beslutet gäller huvudmannaskap för Östra Karup 6:7. Båstads kommun påbörjade 2007 ett 
detaljplanearbete för fastigheterna östra Karup 6:7, 23: 1 samt Hemmeslöv 2:2. Meningen 
var att hela detaljplaneområdet, skulle utformas så att gatorna inordnades i den redan 
befintliga vägföreningen som finns ute i östra Karup, d.v.s. att gatorna inom planområdena 
skulle omfattas av enskilt huvudmannaskap. Den första detaljplanen utformades tydligt med 
denna bestämmelse på plankartan rnen denna bestämmelse föll bort vid utformning av 
plankartan för den sista delen. För denna del av detaljptanen anger endast tillhörande 
planbeskrivning att huvudma.nnaskap skall vara enskilt, vilket inte är tillräckligt eftersom 
planbeskrivningen inte är juridiskt bindande. 

För fastställa vem som ska ha huvudmannaskapet togs ärendet upp för beslut i 
kommunstyrelsen 2016-04-13 § 69. Förvaltningen skriver då att 

"med anledning av den uppkomna situationen och den lagstiftning som finns gällande när 
kommuner kan använda sig av enskilt huvudmannaskap rnom planområden föreslår 
förvaltningen att det aktuefla detaljpfaneområdet får bli det första utanför Båstad och 
Torekov som får kommunalt huvudmannaskap. Båstads kommun står inför ett digert 
arbete med att' faktiskt förändra många områden som idag har enskilt huvudmannaskap 
till att kommunen går in som huvudman. Frågan är redan aktualiserad utav en av 
kommunens vägföreningar och med anledning av vilken riktning kommunen inom kort 
behöver arbeta mot anser förval tningen att det kommunala huvudmannaskapet, som av 
ett misstag tillkommit, i planområdet i Östra Karup bör kvarstå. Av samma anledning bör 
därför också den del av planen som gick till antagande som Etapp 1 ändras till att få 
kommunalt huvudmannaskap för den begränsade del av Gnejsvägen som ligger i denna 
detaljplan." · 

Kommunstyrelsen beslutar istäHet med reservation från C, L och M att fastställa ett enskilt 
huvudmannaskap för området 

Den lagstiftning som förvaltningen utgår ifrån är plan- och bygg lagen från 2010. I 4 kap § 7 
fastställer lagen att kommunen ska vara huvudman för allmän platsmark. Om det inte 
föreligger särskilda skäl. Vilka skäl som förelåg i ärendet gällande Ö Karup framgår inte av 
protokollet. 
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4. Sammanfattande bedömning 
Vår sammantagna bedömning är att det finns förbättringsområden gällande de granskade 

nämndernas ärendeberedning. Vår bedömning grundar sig i huvudsak i bristfälliga 

beslutsunderlag, avsaknad av rutinmässiga kontroller och ineffektiva rutiner för 
närnndsadministration. 

Finns en tydlig roll- och Delvis, de inblandade uppfattar att 

ansvarsfördeln[ng vid initierjng och ansvarsfördelningen är tydlig . Dock finns det 

beredning av ärenden? inte tydligt utsedda ansvariga och i 
anvisningarna finns det inget dokumenterat 
kring ansvarsförhållan.de. 

Sker en dialog mellan förvaltning och Ja, dialogen sker i fösta hand i presidiet. 

nämnd i samband med 
ärendeberedningen? 

Är beslutsunderlagen ändamålsenligt Nej och det saknas instruktioner och kontroll 

utformade? för att säkerställa kvalite. 

Sker uppföljning och kontroll för att Nej, men kommunstyrelsen har genom sin 

säkerställa att ärendeberedningen följer uppsiktsplikt uppmärksammat övriga 

gällande lag och riktlinjer? nämnder på brister. 

Finns det ärenden som inte har haft Ja det finns ärenden där beslutsunderlaget 

tillräckligt beslutsunderlag eller där det brister. 

tagits beslut på felaktiga grunder? 
Det har också tagits beslut som varit 
felaktiga. De kända ärenden där bristerna lett 
till felaktiga beslut har uppmärksammats och 
ändrats i efterhand. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi de granskade nämnderna att 

111-- säkerställa att beslutsunderlagen är tillräckliga och att protokollen innehåller tillräcklig 
information, 

• förenkla nämndsadministratronen genom att endast använda ett systern för 
ärendehantering och ett för administration, 

• säkerställa en tydlig ansvarsfördelning i ärendeberedningen. 
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Bilaga 1 Källförteckning 

Intervjuade 

Katarina Pelin, kommunchef 

Catharina Elofsson, kanslichef 

Margareta Hammarberg, chef vård- och omsorg 

Birgitte Dahlin, skolchef 

Henrik Andersson, bildningschef 

Daniel Kling, nämndsekreterare 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 

Johan Peterson, nämndsekreterare 

Dokumentation 

Tjänsteskrivelsemall 
Nämndernas protokoll 

Anvisningar för tjänsteskrivelse 
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