
Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-05-23 

Datum: Tisdagen den 23 maj 2017 

Tid och plats: Astrakanen, kl. 09:00 

Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

Upprop 

1. Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-
23

Daniel Kling KS au 3 

2. Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-05-23

Daniel Kling KS au 4 

3. Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
05-23

Daniel Kling KS au 5 

4. Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23

A) Reinvesteringar 2017 i kommunens fastighetsbestånd (se även
skriftlig bilaga på nästkommande sida). Fastighetsstrateg Sofia
Boivie.

B) Återkoppling angående Dahlmanska tomten. T.f. teknik- och
servicechef Sven-Inge Granlund.

C) Information med anledning av motion om förebyggande arbete
mot våldsbejakande extremism. Integrationschef Filippa Swanstein.

D) Information angående försäljning av Bjärehemmet i Västra Karup.

Daniel Kling KS au 6-7

5. Detaljplan för Hålarp 4:197 m.fl. fastigheter i Grevie - Beslut om
antagande

Camilla Nermark KS 8-62

6. Detaljplan för del av Elestorp 6:6 i Norrviken - Begäran om
planbesked

Camilla Nermark KS 63-81

7. Detaljplan för del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken -
Begäran om planbesked

Camilla Nermark KS 82-87

8. Kommunstyrelsens planprioritering Olof Selldén KS 88-91

9. Översyn av kommunens fastigheter Jan Bernhardsson KS - 

10. Godkännande av överlåtelseavtal och arrendeavtal avseende
badanläggning i Torekov

Sven-Inge Granlund KS 92-103

11. Överlämnande av badanläggningar i Segelstorp Sven-Inge Granlund KS 104-125

12. Delegation att förhandla om annan avgift för p-ytan i hamnen vid
seglingstävlingar/evenemang

Sven-Inge Granlund KS 126-127

13. Ansökan - Tillstånd för servering/provsmakning av alkoholdrycker
enligt alkohollagen (2010:1622)

Per-Martin Boklund KS au 128-133

14. Erbjudande om delägarskap i Inera AB Daniel Kling KF 134-185

15. Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet AV Media Skåne för
verksamhetsåret 2016

Johan Lindén KF 186-227



Båstads kommun 
Datum 

2017-05-16 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

16.  Begäran om borgensåtagande från Båstads GIF Johan Lindén KS 228-239 

17.  Hantering av överskott från flyktingverksamhet Johan Lindén KS - 

18.  Budgetuppföljning 2017-04-30 Johan Lindén KS 240-282 

19.  Budget 2018 och plan 2019-2022 Johan Lindén KF - 

20.  Svar på motion - Tillskapande av gemensam målbild Patrik Johansson KF 283-284 

21.  Båstads kommuns näringslivsorganisation (klockan 11:00) Patrik Johansson KS 285-335 

22.  Uppföljning - Systematiskt arbetsmiljöarbete Jan Bernhardsson KS 336-352 

23.  Tillförordnad kommunchef under ordinarie kommunchefs semester Jan Bernhardsson KS 353 

24.  Svar på granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning 
av kommunledningskontoret (omedelbar justering) 

Catharina Elofsson KS 354-370 

Båstad den 16 maj 2017 

Bo Wendt  
Ordförande 

Catharina Elofsson 
Sekreterare 

 



Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Datum: 2017-05-16 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000027/2017 – 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Christer de la Motte (M).

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Gösta Gebauer (C).

3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 30 maj kl. 16:00.

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justeringsperso-
nen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och justeringsper-
sonen på dag och tid som utskottet beslutar vid varje sammanträde. 

Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från kommunfull-
mäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella protokollet, 
blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande sammanträde.   

Kommunledningskontoret 
Daniel Kling, Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-05-16 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000028/2017 – 903 
 
 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 
1. Dagordningen godkänns.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagord-
ningen för dagens sammanträde kan godkännas.    
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Daniel Kling, Nämndsekreterare 
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Datum: 2017-05-16 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000029/2017 – 903 
 
 

Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott under 2017-05-
23 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 
1. Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 26 kan utskottet vid varje enskilt sammanträde besluta 
att ersättare som ej tjänstgör får närvara på sammanträdet.   
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Daniel Kling, Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-05-16 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000031/2017 – 900 
 
 

Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 
 
 
 
A) Reinvesteringar 2017 i kommunens fastighetsbestånd (se även skriftlig bilaga på 
nästkommande sida). Fastighetsstrateg Sofia Boivie. 
 
B) Återkoppling angående Dahlmanska tomten. T.f. teknik- och servicechef Sven-Inge 
Granlund. 
 
C) Information med anledning av motion om förebyggande arbete mot våldsbejakande 
extremism. Integrationschef Filippa Swanstein.  
 
D) Information angående försäljning av Bjärehemmet i Västra Karup.   
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f Prolektn Oblekt Beskrivnlns -Ko, mad I T Ai Prisbedöll)ti C 
7046 23041\nosbvn Bvte av belv, nlnci ooh undertak 550 2017 2016 
7047 1148 Musteriet Oränerlno av bvgonaden. Bvte av entreramD, målnlnci fasad 450 2017 2016 
7048 113:f Centralförråd Bvte/r.,;noverlno av vtskikt fönster, \./C och dusch. belvsnlno. Målnlno a•J fasad, fönster. 1300 2019 2016 

.1 7049 1100 ::ifr andiincisskolan Bvt.,; tak. Renoverlnci av vtskikt och 1,/C. Uorioraderlnci stvr 8c reoler 1800 2017 2016 
7050 34-01 Sackabvns förskola RenoverlnCI vtskikt. bvte undertak och belvsnlnci s"amt skaoa dllSchutrvmme för Dersonal 

-
650 2017 2016 

7051 1114 Post/oqfis Bvte fönster och lielvsnino. Renqverlno a•J fasad 1 atrlumoård. Renoverlna av vtsklk\ i avin. Bvte av dörr ar I vå 450 2017 2016 
7052 1150 Kunskaoscentrum Uooar aderino av stvr 8c reoler i samband med oar antiärende 100 2017 2016 
7053 1113 Kommunhuset Uorioraderino av stvr 8c reoler i samband med oarantiärende 100 2017 2016 
7054 Akuta lnvesterinoar 600 2017 2016 

Summa 2017 6000 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-05-12 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Camilla Nermark 

Dnr: KS 000968/2016 – 315 (B2016-677) 
 
 

Detaljplan för Hålarp 4:197 m.fl. fastigheter i Grevie – Beslut om antagande  
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet, 
daterat 2017-05-12.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under april 2014 stängdes Backaskolan p.g.a. fukt och mikrobiell påväxt i fastigheten. 
Skadorna var så pass omfattande att det ansågs hälsovådligt att verksamheten skulle fortsätta 
använda lokalerna och eleverna flyttade till Västra Karup skola där de sedan dess har haft både 
skol- och fritidshemsverksamhet. Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-14, §257, att riva 
Backaskolan alternativt sälja fastigheten med krav på rivning.  På fastigheten Hålarp 4:58, där 
Backabyns förskola är belägen, bedrivs i dagsläget förskoleverksamhet. Några politiska beslut 
är i skrivande stund ej tagna om och när förskolan ska flyttas. Fastigheten Hålarp 4:58 tas med 
inom planområde för att på sikt möjliggöra bostadsbebyggelse när förskoleverksamheten 
väljer att flytta. Viktigt att notera är att befintlig verksamhet kan fortgå tills dess att 
ställningstaganden har gjorts politiskt.  Inom detaljplanens planområde tas även 
bostadsfastigheterna som är belägna norr om, i direkt anslutning till Backaskolan med för att 
reglera detaljplanen så den stämmer överens med verkligheten, dvs planlagd mark för 
bostäder.  För att kunna sälja fastigheten Hålarp 4:197, samt på sikt 4:58, som idag är ämnat 
för så kallat ”allmänt ändamål” måste detaljplanen ändras.  Syftet med denna detaljplan är att 
möjliggöra blandad bostadsbyggnation i form av både villor, radhus, parhus och/eller 
flerbostadshus i ett redan utbyggt villakvarter.   
 
Bakgrund 
Planbesked samt beslut att detaljplanen för Hålarp 4:197 m.fl. fastigheter får ställas ut på 
samråd beviljades av kommunstyrelsen 2016-09-07, §165.  Ett planförslag var utsänt för 
samråd under tiden 2016-12-16 till och med 2017-01-31. Då planförslaget drivs enligt 
”standardförfarande” sammanställs inkomna synpunkter från både samråd och granskning i 
ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogörelse gjordes 
således inte. Inkomna synpunkter beaktades ändå och tillgodosågs i möjligaste mån i 
granskningsförslaget.  
 
Inför granskningsskedet reviderades och förtydligades planhandlingarna i några avseende. 
 
Ett  granskningsförslag  var  utställt  för granskning  under tiden 2017-03-13 till och med 
2017-04-10. Efter granskningen har inkomna synpunkter under samråd och granskning 
sammanställts och kommenteras i ett så kallat granskningsutlåtande. Se bilaga 1.  Inkomna 
synpunkter efter granskningsskedet har inte föranlett några större justeringar av planförslaget 
inför antagandet. 
 

Aktuellt 
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Planhandlingarna har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet, daterat  2017-05-12. 
 
Mot bakgrund av ovanstående samt nedanstående ”Konsekvenser av beslut” föreslår 
Samhällsbyggnad att kommunstyrelsen godkänner och antar detaljplanen för Hålarp 4:197 
m.fl. fastigheter i Grevie, Båstads kommun, Skåne län. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att möjliggöra byggnation av kollektivtrafiknära, attraktiva bostäder i olika bostads-
former bedöms Grevie vitaliseras. Vilket också kan innebära en inflyttning till Grevie som i sin 
tur stimulerar utökad kollektivtrafik, handel och annan verksamhet på orten. 
 

Verksamhet 
 Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndmål. 
 
Vision: Visionens ledord förebild, attraktion, mod uppfylls genom hållbar samhällsplanering 
och detaljplanens utformning. Exempelvis värnas ”det sunda livet” genom att möjliggöra 
förtätning bl a genom flexibel bostadsbebyggelse i olika bostadsformer, kollektivtrafiknära och 
med närhet till både servicefunktioner, arbetsplatser, natur och rekreation. 
 
KF-mål: Genom att möjliggöra för nya bostäder bidrar detaljplanen till att exempelvis målet 
”Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i” uppfylls. 
 
Nämndsmål: Genom god och hållbar samhällplanering bidrar detaljplanen att exempelvis 
nämndsmålen ”50 bästa näringslivskommunerna” och ”10 bästa miljökommunerna” uppfylls. 
Målet ”50 bästa näringslovskommunerna” bl a genom att kommunen möjliggör nya bostäder 
på orten kan arbetsgivare i sin tur erbjuda attraktiva bostäder i olika boendeformer till sin 
personal och det kan underlätta i deras rekrytering. Målet ”10 bästa miljökommunerna” bl a 
genom att kommunen möjliggör förtätning av bostadsbebyggelse i så kallat kollektivtrafiknära 
läge. 
 
Ekonomi 
Upparbetad tid för framtagande av detaljplan avseende Hålarp 4:197 m.fl. belastar ett 
exploateringskonto som på sikt kommer att regleras genom försäljning av kommunalt ägd 
mark till exploatör. För de redan bebyggda fastigheterna inom planområdet kommer vid 
eventuell ny bygglovprövning planavgift att uttas (i enlighet med KF antagen taxa). 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, Planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik & service, Jan Bernhardsson och Sven-Inge Granlund 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
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Bilaga 1. Granskningsutlåtande, daterad 2017-05-12 
Bilaga 2. Planbeskrivning, daterad 2017-05-12 
Bilaga 3. Plankarta, daterad 2017-05-12 
Bilaga 4. Illustrationskarta, daterad 2017-05-12    
 
Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg – samhällsbyggnadschef, Olof Selldén – planchef, Naim Berisha - bygglov-
handläggare, Mårten Sällberg – miljö- och hälsoskyddsinspektör Mårten Nilsson – exploa-
teringsingenjör, Fredrik Jönsson – projektingenjör, Roger Larsson – stadsarkitekt 
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Detaljplan för  

Hålarp 4:197 m.fl fastigheter 
i Grevie, Båstads kommun, Skåne län 

Granskningsutlåtande

Ett detaljplaneförslag avseende Hålarp 4:197 m.fl. fastigheter har varit ute på 
samråd  2016-12-16  till  2017-01-31  och  på  granskning  under  tiden  2017-03-13 
till 2017-04-10 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att 
lämna in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads 
kommun.  Planen handläggs med standardförfarande. I detta granskningsutlåtande 
finns dels sammanfattningar av de synpunkter som har lämnats in under både 
samråd och granskning och dels Samhällsbyggnads kommentarer till synpunkterna. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 

Trafikverket (samråds- och granskningsskede) 

E.ON Elnät Sverige AB (samrådsskedet) 

Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden (granskningsskedet) 

TeliaSonera Skanova Access (samrådsskedet) 

Länsstyrelsen i Skåne (granskningsskedet) 

Myndigheten Samhällsskydd Beredskap avstår från att erinra sig (samråds- och 
granskningsskede) 

Synpunkter på samrådshandling, daterad 2016-12-09, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information 
inte några synpunkter på planförslaget utifrån ingripandegrunderna enligt 11 kap 
10-11 §§ PBL. 

Dagvatten 

Länsstyrelsen vill påminna om att inom verksamhetsområden är det tydligt att VA - 
huvudmannen är skyldig att ta hand om allt dagvatten som alstras inom området 
(Prop 2005/06:78 s 43).  Länsstyrelsen i Skåne rekommenderar inte att använda 
tvingande bestämmelser i detaljplan inom verksamhetsområde för dagvatten, då 
dagvattenfrågan inom dessa områden regleras i Lag om allmänna vattentjänster 
(LAV). 

Bilaga 1
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Redaktionella synpunkter 

Lagen om kulturminnen bytte namn 1 januari 2014 och heter nu Kulturmiljölagen. 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.  

Kommentar: Synpunkter tillgodoses. Planbeskrivning och plankarta justeras. 
Fördröjning av dagvatten kommer att regleras i exploateringsavtal. 

 

Lantmäteriet, Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget och meddelar att 
någon fullständig genomgång av planförslaget inte har skett. Genomgången har 
främst varit inriktad på genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten har valt att 
särskilt belysa följande frågeställningar: 

Plankarta och bestämmelser 

I planbestämmelserna skrivs genomgående ordet tomt: tomtgräns, tomtarea, 
tomtstorlek. Lantmäteriet är av den uppfattningen att fastighetsgräns, fastighetsarea 
och fastighetsstorlek ska användas genomgående. 

Lantmäteriet  kan  inte  ur  fastighetsbildningssynpunkt    förstå vad  som menas 
med "minsta tomtstorlek är 250 m2 per lägenhet" . Lägenhet är inget ord som finns i 
fastighetsbildningslagen. 

Enligt plankartan ska egenskapsbestämmelserna e1, e2 och e3 gälla parallellt. Det är 
oklart om dessa egenskapsbestämmelser kan gälla parallellt med övriga 
egenskapsbestämmelser. Vid en eventuell fastighetsbildning är det svårt för 
Lantmäteriet att avgöra vilken bestämmelse som ska gälla då det upplevs tvetydigt 
för det område som idag är Hålarp 4:197. Egenskapsbestämmelserna bör ses över. 
Det ska inte finnas utrymme för tolkningar och vill ni styra en minsta 
fastighetstorlek ska det tydligt framgå. 

För att undvika missförstånd vid fastighetsbildning kan det vara en idé att styra 
vilken del i planen som ska ha vilken bestämmelse med egenskapsgränser. 

Genomförandebeskrivning 

I planbeskrivningen nämns inget om minsta fastighetsstorlek. 

Det bör framgå att det finns mark som kan bli föremål för inlösen av allmän plats. 
Lantmäteriet syftar på breddningen av Märgelvägen och hörnavskärningar 
berörande Hålarp 4:80, 4:197, 4:60 och 4:65. Det bör framgå att huvudmannen har 
rättighet och skyldighet att lösa in den allmänna platsen. 

Fastigheterna Hålarp 4:60 och 4:65 nämns inte som berörda fastigheter. 

Det bör framgå vilken gemensamhetsanläggning som berörs. Den 
gemensamhetsanläggning som berörs är Grevie ga:2. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses. Ordet tomt ändras till fastighet. Ordet lägenhet 
ändras till bostadsenhet. Planbestämmelserna avseende e1, e2, e3 förtydligas. 
Planbeskrivningen kompletteras och förtydligas avseende minsta tomtstorlek, inlösen 
av mark samt text om fastigheterna Hålarp 4:60 och 4:65 berörs. 
Gemensamhetsanläggningen ga:2 förtydligas till Grevie ga:2. 
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Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden, påtalar att bostadsutbudet är en 
viktig utvecklingsfaktor för Skåne. Region Skåne ser positivt på kommunens 
ambitioner med detaljplanen om ett ökat bostadsbyggande. En varierad 
sammansättning hustyper och upplåtelseformer främjar en blandad 
befolkningsstruktur. Planförslaget innebär förtätning i befintliga strukturer i 
kollektivtrafiknära läge. Detta stämmer väl överens med strategier för ”Det 
flerkärniga Skåne” som lyfter vikten av en hållbar markanvändning och att utgå från 
befintliga strukturer. 

Kommentar: Synpunkt mottagen.  

 

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) framför följande synpunkter: 

Samtliga fastigheter inom planområdet förutom Hålarp 4:87 tillhör 
verksamhetsområde för dagvatten. Under rubriken 7 Förutsättningar och 8 
Planförslag står det att dagvatten från fastigheten Hålarp 4:58 leds i ledning söderut. 
Detta är inte bekräftat, påståendet bör således tas bort. Fastigheten betalar för 
dagvatten hantering men i fråga om den är ansluten till ledning i norr eller i söder 
kan inte bekräftas. 

I plankartan står det att dagvatten ska fördröjas med 200 m3 per hektar tomtmark. 
Fördröjningen som krävs är 200 m3 per hektar reducerad hårdgjord yta, detta bör 
således korrigeras. Utredning behöver genomföras för att undersöka möjlig 
placering av fördröjningsmagasin samt klargöra om dagvattnet från Hålarp 4:197 
ska ledas norrut eller söderut. Detta ska utredas under projekteringsskedet. 

På sida 21 i granskningshandlingen står det att översvämningsrisk ej föreligger 
inom planområdet. Ledningsnätet för dagvatten är idag underdimensionerat. Om 
påståendet inte kan styrkas fordrar NSVA att det tas bort eller korrigeras. 

NSVA behöver få tillgång till fastighetsindelning för att bestämma placering av 
anslutningspunkter. Då kan det även utredas ifall ledningsrätt och/eller U-område 
behöver upprättas. Säkerhetsavstånd för ledningar till byggnation som krävs 
behöver då även ses över. 

 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses. Planbeskrivning samt plankarta förtydligas: 

Planbeskrivningen justeras angående verksamhetsområde för dagvatten. 

Text i planbeskrivning om att dagvatten från fastigheten Hålarp 4:58 leds söderut tas 
bort då detta ej är bekräftat. 

Planbestämmelse angående dagvatten ändras till ”Dagvatten ska fördröjas med 200 
m3 per hektar reducerad hårdgjord yta”. 

Placering av fördröjningsmagasin samt om dagvatten från fastigheten Hålarp 4:197 
ska ledas norrut eller söderut ska utredas under i projekteringsstadiet. 

Text om översvämningsrisk tas bort / förtydligas angående stigande havsnivå / 
dagvatten. 

En fastighetsindelning (för att planera anslutningspunkter) går i dagsläget ej att 
fastställa. Fastighetsindelningen beror helt och hållet på hur marken kommer att 
disponeras. Utifall ledningsrätt för att säkerställa åtkomst av ledningar inom 
kvartermark kommer att behövas fastställs detta i samband med utbyggnad av 
området. Säkerhetsavstånd kommer att beaktas. 
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NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) framför följande: 

 Avfallsutrymmen för fastigheterna bör placeras i nära anslutning till körbar 
allmän väg. 

 Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och 
underlätta för källsortering. 

 Återvändsgata ska förses med vändplan med diameter av minst 18 meter. 

NSR bifogar även en bilaga som ska underlätta arbetet med att säkerställa det 
viktigaste i gällande renhållningsordning för Båstads kommun. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses. Detaljplanen hindrar inte att NSR krav på god 
avfallshantering tillgodoses. Samråd sker med NSR vid bygglovshantering för området 
för att exempelvis säkerställa rätt dimensionerad tillfart, placering av miljörum etc. 

 

E.ON Gas Sverige AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande 
synpunkter som gäller de två servisledningar som i dag finns på fastigheten (Hålarp 
4:197). Dessa gasledningar kommer att behöva kopplas bort när det är dags för 
rivning av befintliga byggnader. 

I Märgelvägen ligger en distributionsledning för gas, närheten till 
distributionsledningen gör att E.ON Gas kan erbjuda ett energisnålt alternativ för 
uppvärmning av framtida bebyggelse och verksamheter. E.ON Gas har ambitionen 
att i framtiden öka andelen biogas i gassystemet, för mer information kontakta 
gärna E.ON Gas marknadsenheten. 

Kommentar: Synpunkter mottagna. Servis till gasledning ”mitt på” fastigheten 
Hålarp 4:197 (från Märgelvägen) kommer förmodligen att behöva kopplas bort när 
fastigheten bebyggs. Den gasledningsservis i sydvästra hörnet av fastigheten Hålarp 
4:197 (som leder vidare till fastigheten Hålarp 4:58) säkerställs med ett så kallat u-
område. (Dvs: Område eller utrymme som skall vara tillgänglig för allmännyttiga 
underjordiska ledningar). 

 

Bjäre Kraft uppmärksammar att genom detaljplaneområdet passerar el och 
fiberledningar tillhörande Bjäre Kraft. (Hänvisar till bifogade kartskisser.) Flyttning, 
förändringar av ovan nämnda ledningar utförs av Bjäre Kraft på bekostnad av 
exploatör. Utsättning av befintliga ledningar skall begäras i god tid innan arbetena 
påbörjas. Ledningarna måste hållas tillgängliga under alla skeden av 
plangenomförandet. Området anses kunna el-anslutas från befintlig nätstation. 
Nätstationen är belägen i Märgelvägens förlängning mot väster. Vi vill göra er 
uppmärksam på att Bjäre Kraft har möjlighet att leverera bredbandsaccess till 
området i form av optisk fiberkabel. För övrigt finns inget att erinra mot 
planförslaget. 

Kommentar: Synpunkter mottagna. 

14
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Synpunkter på samrådshandlingen, daterad 2016-12-09, har 
inkommit från följande sakägare och andra besvärsberättigade 

Ägarna till Hålarp 4:81 och 4:82 framför: Vi tycker att det ska bli jätteroligt med 
nybyggnation på den gamla skolfastigheten och nya bostäder behövs ju verkligen. 

Däremot så önskar vi att höjden på fastigheterna i området inte blir högre än husen i 
omgivningen (1½ plans hus). 

Vi vill inte hellre att Solhemsvägen blir en genomfart, vägtrafiken kommer då att öka 
samt hastigheten (det bor mycket barn på området). 

Där kommer också in en cykelväg från Järnvägsgatan in på Solhemsvägen. 

Men att en ev väg fortsätter upp i det tilltänkta bostadsområdet för en ev vändplats 
eller parkering hade funkat fint. 

Vid flera tillfällen har vi varit i kontakt med kommunen ang ett eventuellt köp av 
mer tomtmark till vår nuvarande fastighet, vi är intresserade av att köpa till en bit 
(söder om fastigheterna). 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses delvis. Med anledning av planområdets centrala och 

kollektivtrafiknära läge bedöms möjlighet till högre exploateringsgrad (t ex byggnader i 

3 våningar) rimlig inom fastigheten Hålarp 4:197. Fastigheten är idag bebyggd med 

skolbyggnader och gymnastikhall med en nockhöjd om 6-7,5 m, vilket i praktiken innebär 

2-2 ½ planshus. Planförslaget möjliggör både friliggande villor, radhus, parhus samt 

flerbostadshus i 1-3 våningar. Sannolikt kommer marknaden och efterfrågan av en viss 

typ av boende att styra hur fastigheten Hålarp 4:197 kommer att bebyggas. Illustrationen 

är just bara en illustration för att visa ett utav många sätt att disponera tomten. 

Möjlighet finns att för både Solhemsgatan och intilliggande gator att anordna 

hastighetsdämpande åtgärder såsom t ex ”gupp” samt ”blomlådor”. Den nya 

bebyggelsen bedöms dock inte alstra mycket mer fordon per ÅDT (årsmedeldygnstrafik) 

än när skolverksamhet bedrevs på fastigheten, utan snarare färre. Se även 

trafikutredning redovisad i planbeskrivning under rubriken ”Gator och trafik”. 

I det fall man som fastighetsägare önskar köpa mark av kommunen ombeds vederbörande 

ta kontakt med exploateringsingenjör på Båstads kommun. 

 

Ägarna till Hålarp 4:85 och 4:88 framför ett gemensamt yttrande - Ni har gett oss 
tillfälle att yttra oss avseende byggnationen av flerfamiljshus och villor på 
fastigheten Hålarp 4:197. Vi motsätter oss förslaget enligt detaljplanen. Den 
detaljplan som ni föreslagit kommer skymma all havsutsikt som vi i dagsläget har på 
fastigheterna Hålarp 4:85 och fastigheten 4:88 kommer endast att se de hus ni avser 
bygga. Detta kommer påverka fastigheternas värde negativt, då en havsutsikt eller 
sjöglimt är mycket attraktivt i det området. 

Vidare kommer de hyreslägenheterna att ha fri insikt på våra tomter och in i 
fastigheterna vilket ytterligare kommer att minska värdet på våra fastigheter. 

Enligt detaljplanen kommer även flerfamiljshusen att vara högre än befintlig skola 
och gymnastiksal som idag finns belägna på fastigheten. De beräkningar ni gjort har 
endast skett vid två tillfällen på året, mars och vid juni. 
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Beräkningar om hur de nya husen kommer att påverka dagsljuset under årets 
mörkaste månader har inte redovisats. 

I detaljplanen uppger ni att trafiken inte kommer att påverkas märkbart utan 
snarare sänkas med tanken på att det inte kommer finnas föräldrar som hämtar och 
lämnar sina barn i skolan, skolpersonal samt skolskjuts. Den trafik som historisk har 
ägt rum har varit på morgonen och på eftermiddagen när skolan börjat och slutat. 
Historiskt sett har det inte funnits trafik på helger och under högtider. Ni synes inte 
heller ha tagit i beaktan att skola är stängd under sommarmånaderna och att det 
finns ytterst få föräldrar som hämtar och lämnar sina barn under sommaren. I 
beaktan att de fastigheter ni ska bygga är flerfamiljshus så innebär detta att varje bil 
bör ha en genomfart mer än två gånger per dag då det sannolikt kommer ske 
skjutsning till olika träningar samt att det ska handlas. Avseende fastigheten 4:88 
har det hittills inte varit någon genomfart vilket ni avser att ändra på enligt utsända 
detaljplan. Ni avser att det ska finnas en gemensamhetsanläggning vilket kommer 
att öka kostnaderna för fastighetsägarna för fastigheterna Hålarp 4:87 och 4:88. 
Detta medför en påtvingad ökad kostnad som fastighetsägarna inte har haft i sina 
beräkningar avseende lantmäteriförrättningar. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses delvis. Sol- och skuggstudien har kompletterats med 

skuggstudie avseende den befintliga bebyggelsen, se planbeskrivningen. Då vår- och 

höstdagjämning i stort sett är lika avseende skuggbildning redovisas enbart 

vårdagjämning. Planförslaget bedöms inte påverka omgivningen avsevärt beträffande 

skuggbildning under sommarmånaderna, dvs under den tid man i regel vistas mest i sin 

trädgård, och i begränsad omfattning under andra tider på året. Skuggor från befintlig 

vegetation är ej med i skuggstudien. 

Värt att notera är att sol- och skuggstudien för ny bebyggelse är baserat på ett förslag på 

hur bebyggelsen kan komma att utformas inom kvarteret. I detta fall en mix av både 

flerbostadshus i 3 våningar, 2-plans radhus och 1 ½plans villa. Planförslaget möjliggör 

även t ex enbart radhus i 1-2 våningar Det innebär också att planförslaget inte hindrar 

att t ex lekplats och ny bebyggelse ”byter plats”. 

Tillfart till fastigheten Hålarp 4:88 är ej säkerställd i den nu gällande detaljplanen eller 

med något avtalsservitut. För att fastighetsägaren till Hålarp 4:88 ska kunna angöra sin 

fastighet förordas en gemensamhetsanläggning, markerad med ”g” på plankartan. Se 

även planbeskrivningen under rubriken ”Ledningsrätt och servitut”. Kostnad för ett 

inträde i en gemensamhetsanläggning beslutas av Lantmäteriet, se även 

planbeskrivningen under rubrik ”Gemensamhetsanläggning”.  

I övrigt se föregående kommentarer. 

 

Ägaren till Hålarp 4:86 anser att ni (kommunen) till stor del brister i er 
information om era planer om Hålarp 4:197. 

Jag har en underbar utsikt över Skälderviken och Kullahalvön från min tomt där 
utsikten och solen från vinterhalvåret kommer att försvinna om era planer går i lås. 
Om era tankar är att sälja denna mark dyrt för att andra ska få denna utsikt så 
betyder det att ni inte bryr er om era medborgare som bott här länge och betalat 
skatt här i snart 50 är. 

Er vilseledande information med skuggkartor anser jag inte stämma och solen 
kommer inte nå min tomt från nov.- mars och detta borde också gå ut till grannar 
norr och österut om Skolgatan. Pratade med min granne Alexander Gullstrand under 
juluppehållet och vi var i hans trädgård den lilla tid på dygnet man ser solen och han 

16

16



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2017-05-12 
 

  

 

7 (12) 
 

var helt ovetande eftersom han inte hade fått information av er. Ni bör även skicka 
skuggkartor när solen står som lägst på året som visar att våra tomter kommer att 
mista all sol under denna del av året. Det var inte så svårt att konstatera eftersom 
den nätt och jämt når över befintlig byggnad (matsalen på skolan) och den 
byggnaden har inte denna höjd och ligger en bra bit nedanför tilltänkt byggnad som 
dessutom ligger längre norrut. Är ganska övertygad om att dessa medverkande 
tjänstemän hade gått i taket om de blev utsatta för förstörd utsikt och skugga hela 
eftermiddagen nov-mars. 

Min son köpte en fastighet av kommunen för ca 3 år sen som hade förfallit en del 
(fastighet 4:213 Hjälpas-Åt-huset) han har renoverat och sett till att huset fått en 
charm som passar in i den övriga bebyggelsen i detta kvarter som ni vill förändra. 
Han är både ledsen och förtvivlad över att få en sådan byggnad närma sitt hus, även 
ni borde förstå att den form av bebyggelse ni vill bygga inte passar in här. Jag har 
själv jobbat som husritare och skulle inte få för mig att bygga på detta viset. 

Alternativ 1: 

För ca 30-40 år sen planerade ni ett område 200 m härifrån som inte hade stört 
några grannar och utsikt. Ni gjorde även en väg dit som nästan ingen använder i dag, 
bygg de höga husen där och förstör inte för era medborgare. Dessutom finns mark 
att utöka om man vill att småsamhällen ska ha höghus. 

Alternativ 2: 

Byta plats på det höga huset närmst havet och lekplatsen så blir det inte så stor 
skillnad mot idag och lekplatsen kommer en bit ifrån vägen vilket känns tryggare. 
Det går att vinkla huset något så även bägge husen kan få en fin vy över 
Skälderviken. 

Ni bör ordna en sammankomst för grannar i området och då menar jag fler än vi 
som fått utskicket, det är inte så många som vet vad som är på gång. Man bör även 
upplysa om skuggbild den mörka tiden på året då solen endast ligger 10 grader över 
horisonten, 7 grader en timme senare och före och 3 grader två timmar före och 
efter. Skuggbilden vid tvåtiden blir då ca 160m utan hisstorn och ca 200m med torn, 
detta medför att många fastigheter öster/norrut mister sol på sina tomter vid denna 
årstid vilket har stor inverkan på växter, gräsmattor och algpåväxt på fasader och 
tak i området. 

Området Hålarp 4:197 hade passat mycket bättre till exempel till ett seniorhus, en 
bas för hemtjänst skola m.m. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses delvis. Ett så kallat inriktningsdokument för Grevie 

är under framtagande. Syftet med inriktningsdokumentet är att ta ett samlat grepp för 

Grevie samhälle och hantera övergripande frågor såsom t ex trafik- och 

utbyggnadsstrukturer av exempelvis både bostäder, handel och verksamheter. I en första 

studie bedöms ”Karlslund-området” lämpligt för utbyggnad av verksamheter då området 

ligger i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde och marken sannolikt delvis är 

förorenad. Inriktningsdokumentet pekar också på att området mellan banvallen och 

Gimlevägen är lämpligt för exempelvis bostäder, centrumverksamhet och eventuellt också 

ny förskola/skola. 

17

17



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2017-05-12 
 

  

 

8 (12) 
 

Under samrådstiden har detaljplanen ställts ut för samråd i biblioteket i Grevie samt i 

kommunhuset i Båstad under 6 veckor. Handlingar finns att tillgå bl a via 

www.bastad.se. Annonsering om samrådet har skett i lokalpress. Alla sakägare (dvs 

fastighetsägare inom och i direkt anslutning till planområdet) har fått en underrättelse. 
Allt enligt de regler som anges i PBL (Plan- och bygglagen). 

I övrigt se föregående kommentarer. 

 

Ägarna till Hålarp 4:209 framför att de inte vill att någon bebyggelse inom 
fastigheten Hålarp 4:197 får bli högre i nockhöjd än motsvarande 1 ½ plan då det 
skulle avvika helt från omgivande bebyggelse. Vidare påtalar de att det finns mark i 
anslutning till den gamla soptippen i Grevie som skulle vara betydligt bättre lämpad 
för bebyggelse högre än 1 ½ plan.  

Kommentar: Synpunkter tillgodoses delvis. I övrigt se föregående kommentarer. 

 

Ägarna till Hålarp 4:213 framför följande synpunkter: 

• De nya trevåningsbyggnaderna är alldeles för höga och kommer blockera vår 
havsutsikt, och drastiskt försämra vår utsikt överlag. Vår fastighet köptes bland 
annat för just utsikten. Om trevåningsbyggnaderna byggs kommer det påverka 
värdet på vårt hus negativt. Byggnaderna kommer även skugga vårt hus (och 
ännu värre för vår kära granne), vilket vi inte alls är intresserade utav. 

- Vårt förslag är att marken styckas upp och att det byggs 1 ½ plansvillor där 
istället. 

• Vi ser inte positivt på förslaget att lägga en parkeringsplats precis intill vår 
tomtgräns. Vi har småbarn och ser gärna att det inte finns någon trafik där. Idag 
går det bussar för skolbarnen utanför oss, men det sker vid vissa tider och inte 
hela dygnet. 

• Vi anser att förslaget att lägga trevåningsbyggnaderna på diagonalen inte 
passar in i befintlig bebyggelse. Det finns andra områden som lämpar sig bättre 
för trevåningsbyggnaderna så som Bjärehem och gamla tippen. 

• Vi anser att det är en märklig placering utav lekplatsen intill Märgelvägen då en 
lekplats rimmar illa med en väg. Med det sagt så ställer vi oss väldigt positiva till 
att det byggs en lekplats, varför inte använda platsen där den förra lekplatsen 
låg? (Den vid busshållplatsen). 

• Vårt hus är byggt precis intill skolans tomtgräns, alldeles vid vägen. Vi är 
mycket intresserade av att köpa mark som ligger intill vår tomtgräns och på så 
vis få trädgård runt hela vårt hus. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses delvis. I övrigt se föregående kommentarer. 

Synpunkter på samrådshandlingen, daterad 2016-12-09, har 
inkommit från följande som inte är besvärsberättigade 

Privatperson framför: Riv gärna den gamla skolan i Grevie. Bygg något snyggt på 
tomten. Ta inte bort den lilla fotbollsplanen. Den används dagligen av byns skolbarn. 
Här spelar både killar och tjejer fotboll. Här lever barn av olika nationaliteter. Gratis 
integration för Båstads kommun. 
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Kommentar: Synpunkter mottagna. Skolan kommer att rivas. Fotbollsplan finns även 
att tillgå vid Grevie Idrottsklubb samt Hökvägen, cirka 600 m från planområdet. 

Synpunkter på granskningshandling, daterad 2017-02-17, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen, meddelar att de har med de aktuella planhandlingarna och 
nuvarande information inte några synpunkter på planförslaget utifrån 
ingripandegrunderna enligt 11 kap 10-11 §§ PBL (plan- och bygglagen). 

Kommentar: Synpunkt mottagen. 

 

Lantmäteriet, Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget och meddelar att 
någon fullständig genomgång av planförslaget inte har skett. Genomgången har 
främst varit inriktad på genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten har valt att 
särskilt belysa följande frågeställning. 

Genomförandebeskrivning 

I planbeskrivningen nämns fortfarande inget om minsta fastighetsstorlek, vilket 
finns i planbestämmelserna. Det kan även bli aktuellt att bilda en ny 
gemensamhetsanläggning inom planområdet. Ny gemensamhetsanläggning bildas 
efter ansökan om anläggningsåtgärd hos Lantmäterimyndigheten. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses. Planbeskrivningens genomförande-del 
förtydligas under rubriken ”Fastighetsbildning” att en beskrivning av minsta 
fastighetsstorlek finns på sidorna 25 och 26 under rubriken ”Placering och 
utformning”. Information om att det kan bli aktuellt att bilda en ny 
gemensamhetsanläggning förtydligas under rubriken ”Gemensamhets-anläggning”. 

 

Sammanfattning av Samhällsbyggnads förslag till åtgärder efter 
granskningen 

Inkomna synpunkter medför inga revideringar av planförslaget frånsett 
redaktionella justeringar såsom t ex text under rubriken ”Efter samråds- och 
granskningsskede”, förtydligande under rubriken ”Fastighetsrättsliga frågor” 
angående minsta fastighetsstorlek samt att det kan bli aktuellt att bilda en ny 
gemensamhetsanläggning inom planområdet. Utöver ovanstående har en 
omdöpning av planhandlingar skett från ”Granskningshandling” till 
”Antagandehandling”. 
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Underrättelse inför antagandet och utlåtande sänds till 

Trafikverket 
E.ON Elnät Sverige AB 
TeliaSonera Skanova Access 
Myndigheten Samhällsskydd Beredskap  
Lantmäteriet 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) 
NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB 
E.ON Gas Sverige AB 
Bjäre Kraft 
Ägarna till Hålarp 4:81 
Ägarna till Hålarp 4:82 
Ägarna till Hålarp 4:85 
Ägarna till Hålarp 4:86 
Ägarna till Hålarp 4:88 
Ägarna till Hålarp 4:209 
Ägarna till Hålarp 4:213 
som yttrat sig under samråd 2016/2017 
 
samt  
Trafikverket 
Myndigheten Samhällsskydd Beredskap  
Lantmäteriet 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen 2017 
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Underrättelse efter antagandet sänds till 

Länsstyrelsen i Skåne län 
Trafikverket 
E.ON Elnät Sverige AB 
TeliaSonera Skanova Access 
Myndigheten Samhällsskydd Beredskap  
Lantmäteriet 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) 
NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB 
E.ON Gas Sverige AB 
Bjäre Kraft 
Ägarna till Hålarp 4:81 
Ägarna till Hålarp 4:82 
Ägarna till Hålarp 4:85 
Ägarna till Hålarp 4:86 
Ägarna till Hålarp 4:88 
Ägarna till Hålarp 4:209 
Ägarna till Hålarp 4:213 
som yttrat sig under samrådet 2016/2017 
 
samt 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Trafikverket 
Myndigheten Samhällsskydd Beredskap  
Lantmäteriet 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen 2017 

Underrättelse efter antagandet, samt besvärshänvisning sänds 
till 

När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en 
besvärshänvisning till Länsstyrelsen, eventuella regionplaneorgan och kommuner 
som berörs, samt de personer och organisationer som kan ha rätt att överklaga 
detaljplanen. Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill överklaga. 
 
Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till 
följande: 
 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Ägarna till Hålarp 4:81 
Ägarna till Hålarp 4:82 
Ägarna till Hålarp 4:85 
Ägarna till Hålarp 4:86 
Ägarna till Hålarp 4:88 
Ägarna till Hålarp 4:209 
Ägarna till Hålarp 4:213 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 

 Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i detta 
granskningsutlåtande, daterat 2017-05-12. 

 

 

Båstad 2017-05-12 

 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 
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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B2016-677

Detaljplanen består av:
•	 Plankarta med planbestämmelser, 2017-05-12
•	 Illustrationskarta, 2017-05-12
•	 Planbeskrivning, 2017-05-12 (denna handling)
•	 Fastighetsförteckning, mars 2017
•	 Grundkarta (utgör underlag till plankartan), maj 2017

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga 
på samhällsbyggnadskontoret:
•	 Behovsbedömning, 2016-08-11
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En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

En	detaljplan	består	av	flera	dokument.	De	finns	listade	på	sidan	2.	Detta	dokument	är	planbeskriv-
ningen och är till för att underlätta förståelsen av planen. Här beskrivs planens bakgrund och syfte, 
samt	vilka	förutsättningar	som	finns	på	platsen.	I	planbeskrivningen	beskrivs	och	motiveras	också	
planens utformning och de planbestämmelser som valts. Slutligen beskrivs hur planen ska genom-
föras	och	vilka	konsekvenser	det	får.	I	Plan-	och	bygglagen	(PBL)	finns	bestämmelser	om	hur	det	ska	
gå till när kommunen tar fram detaljplaner. Nedan följer en kort beskrivning.

Planbesked
En markägare kan begära planbesked för att få prövat om kommunen anser det lämpligt att exploate-
ra ett markområde. Kommunens planhandläggare tar då fram fakta om fastigheten och önskemålen 
från exploatören och presenterar detta för politikerna. Kommunstyrelsen beslutar om det ska göras 
en detaljplan för området eller ej. 

Samråd
Denna	detaljplan handläggs enligt standardförfarande. I samrådsskedet tas ett förslag fram till hur 
området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och på det bibliotek 
som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kommunen an-
nonserar i NST om samrådet, de fastighetsägare, företag och föreningar som berörs mest av förslaget 
meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planförslaget. Alla som vill får lämna in skrift-
liga	synpunkter.	De	synpunkter	som	kommer	in	sammanfattas	och	kommenteras	i	ett	gransknings-
utlåtande efter granskningsskedet.

Granskning
Efter samrådet bearbetar planhandläggaren planen utifrån de synpunkter som kommit in och den 
reviderade planen ställs ut för granskning. Granskningsskedet går till på ungefär samma sätt som 
samrådet. Återigen får alla som vill lämna in skriftliga synpunkter. Alla synpunkter som kommit in 
under samråd och granskning sammanfattas och kommenteras i ett granskningsutlåtande. 

Antagande
Efter granskningen kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och se-
dan	lämnas	förslaget	till	politikerna.	De	som	har	lämnat	synpunkter	på	planförslaget	under	samrådet	
eller	granskningen	får	en	underrättelse	inför	antagandet.	Därefter	antar	eller	avslår	kommunstyrel-
sen planen.

Överklagande
Beslutet om att anta planen sätts upp på kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunk-
ter på planen senast under granskningen och inte fått dem tillgodosedda kan man överklaga planen.  
Det	ska	man	göra	senast	tre	veckor	efter	att	beslutet	om	antagande	satts	upp.	I	vissa	fall	kan	också	
Länsstyrelsen på eget initiativ pröva och upphäva planen.

Laga kraft
Planen vinner laga kraft (börjar gälla) när överklagandetiden gått ut och ingen har överklagat eller 
när eventuella överklaganden har prövats och slutgiltigt avslagits. När planen vunnit laga kraft kan 
man söka bygglov och andra tillstånd och påbörja exploateringen.

Här är vi nu!

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
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Översiktskarta

Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i centrala Grevie, se bild på sida 8, och avgränsas av Märgelvägen i söder, 
Skolgatan i öster, Solhemsvägen och Backabyns förskola i väster samt befintlig bebyggele längs 
Solhemsgatan/Skolgatan i norr. Området omfattar fastigheterna Hålarp 4:8, 4:58, 4:80, 4:81, 4:82, 
4:85, 4:86, 4:87, 4:88, 4:197, 4:213 och är ca 1,98 hektar (19 800 m2) stort, marken består främst av 
befintlig	bebyggelse	i	form	av	skola,	gymnastiksal	samt	bostäder.

Detaljplan	för	Hålarp	4:197	m.fl.	syftar	till	att	inom	planområdet	möjliggöra	blandad	bostadsbebyg-
gelse inom mark som idag är planlagd för A (allmänt ändamål). Fastigheten Hålarp 4:197 är be-
byggd med en skola samt gymnastiksal som båda numera är stängda. På fastigheten Hålarp 4:58, där 
Backabyns förskola är belägen, bedrivs i dagsläget förskoleverksamhet. Syftet med detaljplan är att 
möjliggöra bostadsbebyggelse även på fastigheten Hålarp 4:58 när förskoleverksamheten väljer att 
flytta.	Viktigt	att	notera	är	att	befintlig	verksamhet	kan	fortgå	tills	dess	att	ställningstaganden	har	
gjorts politiskt.

Inom detaljplanens planområde tas även bostadsfastigheterna som är belägna norr om, i direkt an-
slutning till Backaskolan med för att reglera detaljplanen så den stämmer överens med verkligheten, 
dvs mark för bostäder.

Planområdet ligger i centrala Grevie och är cirka 19 800 m2 stort.

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

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA
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Under april 2014 stängdes Backaskolan p.g.a. fukt och mikrobiell påväxt i fastigheten. Ska dorna 
var så pass omfattande att det ansågs hälsovådligt att verksamheten skulle fortsätta använda lo-
kalerna	och	eleverna	 flyttade	 till	Västra	Karup	skola	där	de	 sedan	dess	har	haft	både	skol-	och	
fritidshemsverksamhet.

Kostnadsförslag för att komma tillrätta med skadorna på fastigheten och samtidigt leva upp till 
lagstiftningens krav på ventilation, belysning, tillgänglighet och utrymningsvägar togs fram under 
hösten	2014	av	Båstadhem	och	landade	på	37.6	mkr	exkl.	moms.	Denna	beräkning	saknade	dock	
kostnad för köksutrustning och brandsektionering så totalt bedöms kostnaderna för renovering 
av	skolan	uppgå	till	ca	38	mkr	exkl.	moms.	Detta	innebär	att	det	skulle	kosta	ungefär	lika	mycket	
att åtgärda problemen i Backaskolan som att bygga en helt ny skola i Grevie, dock en mindre som 
bättre skulle passa elevantalet. Beräknad rivningskostnad för Backaskolan är ca 2 mkr enligt en 
översiktlig kostnadsberäkning av kommunens ramentreprenör.

Diskussion	har	även	förts	med	Båstadhem	om	att	bygga	äldreboende	eller	trygghetsboende	inom	
skolfastigheten men bolaget såg inga prioriterade förutsättningar för att genomföra en sådan 
byggnation.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-14, §257, att riva Backaskolan alternativt sälja fastigheten 
med krav på rivning.

Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAKGRUND OCH SYFTE

Ägoförhållanden
Fastigheterna Hålarp 4:80, 4:81, 4:82, 4:85, 4:86, 4:87, 4:88 samt 4:213 är i privat ägo och fastig-
heten Hålarp 4:8, 4:58 samt 4:197 ägs av Båstads kommun. 
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På fastigheten Hålarp 4:58, där Backabyns förskola är belägen, bedrivs i dagsläget förskoleverksam-
het.	Några	politiska	beslut	är	i	skrivande	stund	ej	tagna	om	och	när	förskolan	ska	flyttas.	Det	som	
däremot är konstaterat är att verksamheten bedrivs i lokal som ej uppfyller kraven i enlighet med 
Skollagen gällande fysisk utformning. Fastigheten Hålarp 4:58 tas med inom planområde för att på 
sikt	möjliggöra	bostadsbebyggelse	när	förskoleverksamheten	väljer	att	flytta.	Viktigt	att	notera	är	att	
befintlig	verksamhet	kan	fortgå	tills	dess	att	ställningstaganden	har	gjorts	politiskt.

Inom detaljplanens planområde tas även bostadsfastigheterna som är belägna norr om, i direkt an-
slutning till Backaskolan med för att reglera detaljplanen så den stämmer överens med verkligheten, 
dvs planlagd mark för bostäder.

För att kunna sälja fastigheten Hålarp 4:197, samt på sikt 4:58, som idag är ämnat för så kallat 
”allmänt ändamål” måste detaljplanen  ändras.

Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra blandad bostadsbyggnation i form av både villor, 
radhus, parhus och/eller flerbostadshus i ett redan utbyggt villakvarter.

Efter samråds- och granskningsskede
Ett	planförslag	var	utsänt	 för	 samråd	under	 tiden	2016-12-16	 till	och	med	2017-01-31.	Då	plan-
förslaget drivs enligt standardförfarande sammanställs inkomna synpunkter från både samråd och 
granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogörelse gjor-
des således inte. Inkomna synpunkter beaktades ändå och tillgodosågs i möjligaste mån i gransk-
ningsförslaget. 

Inför granskningsskedet reviderades och förtydligades planhandlingarna i några avseende. Bland 
annat förtydligades och kompletterades planbeskrivningen avseende planbestämmelserna enligt 
plankartan	samt	med	en	sol-	och	skuggstudie	för	befintlig	bebyggelse.	Plankartan	förtydligades	och	
justerades bl a avseende planbestämmelser rörande exploatering, dagvatten och att byggnader ska 
uppföras radonsäkert.  I övrigt gjordes enbart justeringar av redaktionell art.

Ett granskningsförslag var utställt för granskning under tiden 2017-03-13 till och med 2017-04-10 
med ovanstående kompletteringar och förtydliganden.

Inkomna synpunkter efter granskningsskedet föranledde inte några större justeringar av plan-
förslaget inför antagandet förutom ytterligare en förtydling under rubriken ”Fastighetsrättsliga 
frågor” om att det eventuellt kan bli aktuellt att bilda en ny gemensamhetsanläggning inom plan-
området samt att en beskrivning om minsta fastighetsstorlekt finns på sidorna 25 och 26. Utöver 
ovanstående text har planhandlingarna döpts om från ”granskninghandling” till ”antagandehand-
ling”.
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Planbesked	för	Hålarp	4:197	m.fl.	fastigheter	i	Grevie	beviljades	av	Kommunstyrelsen	2016-09-07	§	
165. 

Översiktsplan
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska 
utvecklas på sikt. I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges det aktuella planområdet 
som	befintlig	bebyggelse.

Planen är förenlig med översiktsplanens intentioner. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-07, §41 att ge samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett så 
kallat inriktningsdokument för Grevie samhälle. Syftet med Inriktningsdokumentet är att ta ett sam-
lat	grepp	för	Grevie	samhälle	och	hantera	övergripande	frågor	såsom	t	ex	trafik-	och	utbyggnads-
strukturer av exempelvis både bostäder, handel och verksamheter.

Detaljplan
För större delen av planområdet gäller idag detaljplan 1286, som vann laga kraft 1974-03-22. Pla-
nen har ingen genomförandetid kvar. Gällande bestämmelser för aktuellt planområde är ”A, allmänt 
ändamål”,	 ”B	F	 II	v,	 friliggande	bostadshus	 i	1	½	plan”	samt	”Vägmark”.	Värt	att	notera	är	att	 två	
fastigheter	(Hålarp	4:87	och	4:88)	är	belägna	inom	”A-område”.	Det	beror	på	att	de	var	befintliga	
bostadshus som redan fanns på plats när detaljplan 1286 upprättades på 1960/70-talet. Avsikten 
var då sannolikt att möjligöra en utvidgning av befintlig skola på bostadshusens bekostnad. Fastig-

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Utdrag ur gällande detaljplaner, 1286 och 1514, laga kraft vunna 1974-03-22 resp 1994-09-22
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heten Hålarp 4:58 (Backabyns förskola) samt del av Solhemsvägen omfattas av detaljplanen 1514, 
som vann laga kraft 1994-09-22. Planen har ingen genomförandetid kvar. Gällande bestämmelser 
anger ”A-område”, område för skola. Solhemsvägen anges som gatumark och ”x-område”, dvs mar-
ken ska (utöver biltrafik) vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik.

Bevarandeplan
Båstads	kommun	har	en	bevarandeplan	från	1997.	Denna	är	utgiven	av	kulturnämnden	i	Båstad,	i	
samarbete med Kristianstads läns museum. Planområdet omnämns ej i bevarandeplanen.

Kulturmiljövårdsprogram
Planområdet berörs ej av varken Båstads kommuns kulturmiljövårdsprogram (KF 2000) eller Läns-
styrelsens kulturmiljöprogram (LST 2007).

Naturvårdsprogram
Planområdet är beläget mellan tre större naturområden, Grevie backar, Sinarpsdalen samt Böske, 
som är utpekade i Naturvårdsprogram, antaget av KF 2000-08-23, §100.

Naturområden, Grevie

1:20000

0 m 500m 1000m

Naturvårdsprogram, KF 2000-08-23 §100

Planområdet

Grevie backar

Sinarpsdalen

Böske
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Naturreservat
Planområdet är beläget cirka 300 m nordväst om naturreservatet ”Grevie åsar.”

Naturreservat: Grevie åsar

Planområdet

Naturreservat Grevie åsar

Miljöprogram
Båstad kommuns miljöprogram 2012-2020 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar ener-
gianvändning.	Planförslaget	möjliggör	förtätning	i	befintligt	bostadsområde	och	det	i	sin	tur	medver-
kar till en hållbar utveckling och hushållning av mark.
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Planens genomförande be-
döms inte påverka på riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen, eftersom planen 
endast omfattar ett mindre markområde som redan är ianspråktaget av bebyggelse. Området be-
döms	vidare	nödvändigt	för	kommunens	bostadsförsörjning.	Stöd	för	bostadsbebyggelse	finns	i	Bå-
stads kommuns översiktsplan.

Riksintressen
Området ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB). Området 
ingår också i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1,2 §§ MB och i riksin-
tresse för kustzonen enligt 4 kap 1,4 §§ MB. Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena då 
det endast omfattar tomtmark som redan är ianspråktagen för bebyggelse.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Regeringen har utfärdat en förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Normerna syftar 
till att skydda miljön och människors hälsa, samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlem-
skap	i	EU.	De	gäller	ett	antal	olika	ämnen	som	förorenar	luften	och	som	därför	inte	får	förekomma	i	
större mängd. För alla miljökvalitetsnormer har fastställts en tidpunkt då de ska, alternativt bör, vara 
uppfyllda.  

Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och att tillhandahålla aktuell information 
om föroreningsnivåerna. (Naturvårdsverket ansvarar dock för miljökvalitetsnormerna för ozon.) Bå-
stads	kommun	har	inga	problem	med	att	klara	miljökvalitetsnormerna	för	utomhusluft.	Denna	plan	
bedöms inte förändra den situationen.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från	och	med	december	2009	finns	även	miljökvalitetsnormer	för	vatten.	Dessa	formuleras	på	olika	
sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjö-
ar	och	vattendrag)	finns	det	miljökvalitetsnormer	för	kemisk	och	ekologisk	status.	För	grundvatten	
finns	det	miljökvalitetsnormer	för	kemisk	och	kvantitativ	status.	Målet	var	att	alla	vattenförekomster	
skulle uppnå god status (både kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom 
det	är	mycket	svårt	för	en	del	vattenförekomster	finns	vissa	möjligheter	till	undantag.	

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

Ytvattenförekomst   Ekologisk status  Kemisk status

Skälderviken, SE562000-123800 Måttlig    God

Grundvattenförekomst  Kvantitativ status  Kemisk status

SE625537-131246 (Grevie)  God    Otillfredsställande

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

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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Eftersom	flera	vattenförekomster	inte	har	god	status	idag	behövs	åtgärder	för	att	statusen	ska	för-
bättras.	Det	kan	inte	åstadkommas	i	någon	särskild	utsträckning	genom	denna	detaljplan,	utan	krä-
ver	andra	åtgärder.	Det	är	dock	viktigt	att	planen	inte	bidrar	till	att	försämra	vattenkvaliteten.	

Dagvattnet	 från	 planområdet	mynnar	 i	 Skälderviken,	 som	 enligt	 7	 kap	MB	 är	 ett	 djur-	 och	 växt-
skyddsområde.	Dagvattnet	inom	planområdet	tas	om	hand	inom	tomtmark.

Vattentäkter
Planområdet angränsar inte direkt till någon vattentäkt. Avståndet mellan planområdet och de när-
maste vattentäkterna, ”Böske 32:1” i norr och ”Krogstorps samhälle” i sydost är cirka 150 m res-
pektive cirka 900 m. Utredning pågår angående eventuell avveckling av vattentäkten ”Krogstorps 
samhälle”.

Strandskydd
Planområdet omfattas ej av strandskydd.

”Vattentäkterna Böske 32:1” samt ”Krogstorps samhälle”

”Böske 32:1”

”Krogstorps 
samhälle”
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Behovsbedömning
Enligt PBL 4 kap 34 § ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande 
påverkan på miljön. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras. Båstads kommun har 
genom behovsbedömningen kommit fram till att det inte föreligger något behov av miljökonsekvens-
beskrivning. 

Behovsbedömningen grundades på följande:
•	 planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner, 
•	 planen påverkar inte riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv,   
•	 ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar på omgivningen eller för män-

niskors hälsa och säkerhet,
•	 planförslaget påverkar inte skyddade kultur- och naturvärden varken internationellt, nationellt 

eller lokalt eller känsliga mark- och vattenområden,
•	 planförslaget berör inte områden av stor betydelse för hushållning med natur- och samhällsre-

surser nationellt eller lokalt,                                    
•	 planförslaget berör inte några kända fornlämningar,
•	 planen möjliggör endast ett tillskott av bostäder, på redan ianspråktagen mark vars omgivningar 

är bebyggda med bostäder,
•	 planområdet	har	goda	kollektivtrafikförbindelser	vilket	tillsammans	med	bra	cykelvägar	och	cy-

kelvänlig terräng ger goda möjligheter för pendling och vardagsärenden utan bil,
•	 planområdets	tillskott	av	bostäder	i	 form	av	fristående	villor,	radhus	och/eller	flerbostadshus	

nära centrum kan vitalisera området genom att skapa en större variation i bebyggelsen

Planen bedöms sammantaget, utifrån behovsbedömningen, inte ge en sådan miljöpåverkan att en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ behöver genomföras.

I ett tidigt yttrande (2016-08-23) instämmer Länsstyrelsen i kommunens bedömning att ett genom-
förande av den föreslagna detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 
34 § plan- och bygglagen (2010:900).
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Historik, Grevie samhälle
År 1885 öppnades Skåne-Hallands Järnväg mel-
lan Helsingborg och Halmstad. Båstad och Förs-
löv blev naturliga hållplatser men den däremel-
lan liggande kyrkbyn Grevie låg för långt bort. 
Hållplatsen placerades en bra bit norr om byn, 
på	byn	Böskes	utmarker.	Här	på	Västkustbanans	
högsta punkt, 103,5 meter över havet, byggdes 
Böskes stationshus 1885. Området var tidigare 
obebyggt och bestod av öppna betesmarker.

Detta	var	ett	stort	bakslag	för	Grevie	Kyrkby,	vil-
ken sedan länge varit ett viktigt centrum med 
ting och kyrka. Snart byttes namnet Böske ut 

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

och redan 1891 kallades stationen istället för ”Grefvie”. Stationen blev den nya samlingspunkten 
och drog till sig olika verksamheter. Postskjutsverksamheten flyttades hit och utgick härifrån till 
Västra	Karup	och	Torekov.	Grevie	Hotell,	kallat	”Killehus”	i	folkmun,	byggdes	i	anslutning	till	statio-
nen. Efter sekelskiftet var hotellet nedslitet och fungerade mest som ölkrog. År 1908 stod ett nytt 
hotell färdigt, ”Grefvie Jernvägshotell”. Byggnaden finns kvar men verksamheten har ändrats. En 
av de första rörelserna var en trävaruaffär som 1907 övertogs av Nils Peter Nilsson, nyss hemkom-
men från Amerika. Rörelsen gick bra och N P Nilssons är nu en av de större inom byggvaruhandeln 
i nordvästra Skåne och med huvudkontor i Grevie.

Grevie stationshus

Flygfoto över Grevie, 1961 med skolans placering markerad 
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Stationsområdet bestod av ljungbackar med mycket sten. En stenkross uppfördes norr om statio-
nen	och	grus,	singel	och	makadam	såldes	till	Danmark.	Fram	till	1925	bröts		även	den	kalkhaltiga	
leran märgel av bolaget Grevie Kalk AB. År 1914 startade Stationsskolan som 1963 ersattes av 
lång- och mellanstadieskolan Backaskolan. Grevie Gymnastik- och Idrottsklubb bildades 1926 och 
1934 inköptes idrottsplatsen.

Ett stort problem för det nya samhället var bristen på vatten. I början fick nybyggarna hämta vatten 
i	en	källa	i	Böskedal	eller	i	Böske	bys	brunn.	Det	blev	snart	ohållbart	och	en	36	meter	djup	brunn	
grävdes. Strax före sekelskiftet bildades en vattenledningsförening. En källa i Böske inköptes och 
därifrån drogs rörledningar till samhället. Stationen stängdes 1975 och revs 1977.

Befintlig bebyggelse
De	flesta	villorna	(både	inom	och	i	anslutning	till	planområdet)	är	uppförda	i	1-1	½	våning.	Backa-
skolan är uppförd i 1-2 våningar och gymnastikhallen är cirka 7 m hög. Backabyns förskola är upp-
förd i 1 våning plus suterrängvåning. Flertalet av byggnaderna byggdes under 1950-1960-talet.  
Enstaka villor är byggda senare. 

Inom planområdet består den befintliga bebyggelsen av den numera stängda Backaskolan inkl 
gymnastiksal, 7 st bostadshus samt Backabyns förskola. Se nedanstående bilder.

Backaskolan  (mot Märgelvägen)Backaskolans entré

Backaskolans gymnastiksal Backaskolan inkl f.d. bibliotek
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Bostadhus inom planområdet, Hålarp 4:87 Bostadshus inom planområdet, Hålarp 4:88

Den	intilliggande	bebyggelsen,	längs	Solhemsvägen,	Skolgatan	samt	Märgelvägen,	består	av	villor.	
Nedan redovisas ett urval av den befintliga bebyggelsen.

Bostadhus längs Solhemsvägen Bostadhus längs Solhemsvägen

Bostadhus längs Skolgatan Bostadhus längs Märgelvägen

Backabyns förskola
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Kommersiell, offentlig och social service
Närmaste	dagligvaruhandel	i	Grevie	är	beläget	cirka	500	m	nordväst	om	planområdet.	Där	och	i	fast-
igheterna	intill	finns	även	bibliotek,	bensinstation	och	andra	butiker.

I	Grevie	med	omnejd	finns	både	kommunala	och	privata	skolor.	Backabyns	förskola	är	belägen	inom	
planområdet. Eftersom Backaskolan (kommunal skola, åk 1-6) är stängd sedan 2014 går numera 
barnen	från	Grevie	i		Västra	Karup	skola	(åk	1-6).	Högstadieskolor	(kommunala)	finns	både	i	Förslöv	
och i Båstad, 5 km respektive 7 km, från Grevie samhälle. Förskola och skola enligt montessoripeda-
gogik	finner	man	i	Grevie	Kyrkby.

I	Grevie	samhälle	finns	Bjäre	Läkarpraktik	med	läkarmottagning,	sjukgymnastik	samt	BVC	(barna-
vårdcentral.	Vårdcentral	 finner	man	även	 i	Förslöv	och	Båstad,	 cirka	5	km,	 respektive	7	km,	 från	
samhället.	I	Båstad	finns	även	tandläkare	belägna.

Från	planområdet	är	det	cirka	2	km	till	närmaste	äldreomsorg	(Almgårdens	Vård-	och	omsorgsbo-
ende	i	Grevie	kyrkby).	Äldreomsorg	finns	även	i	Förslöv,	Båstad	och	Västra	Karup.

Genomfart förbi ”centrala” Grevie Bjärepunkten - Dagligvaruhandel samt bibliotek

Verksamheter
Grevie tätort har Båstad kommuns största privata arbetsgivare som är Lindab med huvudkontoret 
och	tillverkningsenheten	Lindab	Ventilation.	N.P.	Nilssons	trävaruaktiebolag	har	funnits	i	Grevie	
sedan 1907 och är byns äldsta företag. Här finns också Willab, Tema klasskort, Bjäre kvarn och 
ytterligare ett flertal medelstora företag tillsammans med en stor mängd småföretag och jordbruk 
vilket gör att arbetstillfällena är många i Grevie.
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Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken inom planområdet sluttar kraftigt från öst till väst. Skolgatan i öst ligger på +102 möh (me-
ter över havet) och Solhemsvägen i väst på +95 möh. Inom fastigheten Hålarp 4:58 där Backabyns 
förskola är belägen sluttar marken ytterligare ett par meter (till +93 möh). Med andra ord är det 9 
m	i	nivåskillnad	inom	planområdet.	Vissa	partier	inom	planområdet	utgörs	av	utjämnade	”platåer”.	
T	ex	fotbolls-	och	tennisplanen	i	öst	är	helt	plana.	Likaså	är	vändzoner	och	befintliga	p-ytor	inom	
planområdet helt plana.

Inom	planområdet	finns	gräsytor	samt	uppvuxen	vegetation	i	form	av	både	enstaka	träd	samt	bus-
kar. I möjligaste mån ska dessa bevaras.

Ljusförhållandena är goda inom planområdet.

Några	kända	markföroreningar	finns	ej	inom	planområdet.

Tennis- samt fotbollsplan

Bok inom Hålarp 4:197

Vy från planområdet mot havet Vegetation intill befintlig ”vändzon”, 
Hålarp 4:197

Entré Backaskolan
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Allmän plats
Befintliga	gator	som	ramar	in	själva	f.d	Backaskolan	inkl	gymnastiksal	kommer	även	i	fortsättningen	
att vara allmän plats, dvs lokalgator.

Vattenområden
Inom planområdet finns inga vattenområden. Ingen del av marken berörs av strandskydd.

Översvämningsrisk
Någon översvämningsrisk med anledning av stigande havsnivå eller översvämmande bäckar förelig-
ger	ej	inom	planområdet.	Då	ledningsnätet	avseende	dagvatten	är	underdimensionerat	finns	risk	för	
översvämning vid stora nederbördsmängder under kortare perioder.

Geotekniska förhållanden
Enligt en översiktlig jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning, består markens grund-
skikt av isälvssediment. 

När inlandsisen smälte bildades stora mängder vatten som bildade isälvar vilka forsade fram på, i 
och	under	isen.	Dessa	jättelika	isälvar	följde	ofta	dalgångarna	i	berggrunden.	Det	strömmande	vatt-
net i isälvarna tog med sig löst material, stenar, grus, sand med mera, när det forsade fram. När 
vattnet närmade sig iskanten minskade strömhastigheten och vattnets transportförmåga. Materialet 
sjönk till botten och avsattes som isälvssediment

Någon geoteknisk undersökning är ej gjord.

Inom Grevie samhälle har förhöjda markradonvärden konstaterats. Mot bakgrund av detta föreskrivs 
i detaljplan att ”byggnader inom området skall utföras radonsäkert”.

Kulturmiljöer och fornlämningar
Några kända fornlämningar finns inte i området.

Planområdet berörs ej av kulturmiljövårdsprogram.

Gator och trafik
Trafikförsörjning	sker	från	Skolgatan	och	Märgelvägen	via	Järnvägsgatan	i	norr.	Högsta	tillåtna	has-
tighet	på	Skolgatan	och	Märgelvägen	är	30	km/h	och	40	km/h	på	Järnvägsgatan.	Enligt	Trafikver-
kets	Nationella	Vägdatabas	(NVDB),	september	2016,	 förekommer	en	ÅDT	(Årsmedeldygnstrafik)	
avseende	totaltrafik	om	mellan	501-1000	fordon	på	Järnvägsgatan	och	mindre	än	250	fordon	i	ÅDT	
på	Skolgatan,	Märgelvägen	och	Solhemsvägen.	101-200	tunga	fordon	i	ÅDT	trafikerar	Järnvägsgatan	
och	mindre	än	25	(ÅDT)	tunga	fordon	trafikerar	de	intilliggande	gatorna	nära	planområdet.	2012	
när	Trafikverket	utförde	en	trafikräkning	(stickprov)	uppgick	årsmedeldygnstrafiken	(ÅDT)	för	Järn-
vägsgatan till 900 fordon varav 110 fordon var lastbilar. Hastigheten under den perioden låg i snitt 
43	km/h.	I	dagsläget	trafikeras	både	Skolgatan	och	Märgelvägen	av	både	föräldrar	och	personal	på	
Backabyns	förskola	inom	planområdet.	Dessutom	sker	varutransporter	till	Backabyns	förskola.	De	
närmast intilliggande gatorna Skolgatan, Märgelvägen och Solhemsgatan är äldre och delvis slitna. 
Några kända	trafikproblem	finns	ej.
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Parkering
I dagsläget parkerar personal och för-
äldrar till barn på Backabyns förskola på 
parkeringsytan i det sydvästra hörnet av 
fastigheten Hålarp 4:197, mitt emot före 
detta biblioteket i Grevie. Backabyns för-
skola bedömer att deras parkeringsbe-
hov är cirka 6-8 platser för personal och 
föräldrar som lämnar och hämtar sina 
barn på förskolan.

Kollektivtrafik
Området trafikeras av busslinje nr 504 
(Båstad-Grevie-Förslöv) och 505 (Tore-
kov-Grevie-Förslöv. Hållplatserna avse-
ende busslinje nr 504 är lokaliserade 
till Järnvägsgatan som ligger cirka 200 
m norr om planområdet. Busslinje 505 
når man via Stålhögavägen, cirka 350 
m sydväst om planområdet. Busslinje 
504 trafikerar Grevie halvtimmestrafik i 
rusningstid, timmestrafik övrig tid samt 
nattrafik fredagar och lördagar. Busslin-
je 505 trafikerar Stålhögavägen varje timme under tidig morgon och sen kväll/natt.

Förslövs pågatågstation är belägen ca 4,5 km söderut och Båstads nya tågstation ca 8 km nordost 
från planområdet. 

Gång- och cykeltrafik
Separata gång- och cykelbanor som förbinder området med ortens övergripande nät finns i direkt 
anslutning  till eller mycket nära planområdet.

Teknisk försörjning
El, fiber och telefoni
E.ON Elnät, Bjäre Kraft och TeliaSoneraSkanova har kabelanläggningar inom och i direkt anslutning 
till planområdet.

Brandvattenförsörjning
Två	brandposter	finns	placerade	i	direkt	anslutning	till	planområdet.	

Dricks- och spillvatten
Planområdet	ligger	inom	VA-verksamhetsområdet	för	Båstad	kommun.	Således	finns	det	kommunalt	
vatten	och	avloppssystem.	Enligt	en	första	granskning	av	NSVA	bedöms	kapacitet	finnas	för	att	an-
sluta	ytterligare	abonnenter.		Den	tekniska	infrastrukturen	är	väl	utbyggd	i	området.	I	intilliggande	
gator finns det ledningar för vatten-, avlopps- och dagvattenhantering

Avancerad resesök



 



X

---------------------------  Infoga & Stäng

Sida 2 av 4Skånetrafiken - Avancerat resesök

2016-09-13https://www.skanetrafiken.se/sok-resa/avancerad-resesok/

Utdrag från www.skanetrafiken.se, hållplatser i Grevie

Planområdet
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Dagvatten
Samtliga fastigheter inom planområdet, förutom fastigheten Hålarp 4:87 och liten del av fastigheten 
Hålarp	4:197,	tillhör	verksamhetsområde	för	dagvatten.	Dagvatten	är	ett	samlingsnamn	för	regnvat-
ten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exempelvis hårdgjorda ytor, vägar och hustak, och 
som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller för 
hantering av dagvatten och för verksamheter som t.ex. kan förorena dagvattnet. Enligt miljöbalken 
ska dagvatten avledas, renas och tas om hand på ett sätt som innebär att olägenhet för hälsa eller 
miljö inte uppkommer. 

Dagvatten	från	fastigheten	Hålarp	4:197	och	de	intilliggande	fastigheterna	leds	idag	ut	mot	Solhems-
vägen,	mellan	Backabyns	förskola	och	Backaskolan,	via	ledning	norrut	till	en	bäck	som	mynnar	i	Vad-
bäcken och slutligen i Skälderviken. I dagsläget är det inte klargjort om dagvatten från fastigheten 
Hålarp 4:58 (Backabyns förskola) leds i ledning söderut eller norrut.

Avfallshantering
Avfallshanteringen	sker	genom	NSR:s	försorg.	Hushållsavfall	hämtas	1	gång	per	vecka.	Befintlig	åter-
vinningsstation	finns	på	Grusåsvägen,	cirka	450	m	väster	om	planområdet,	som	tillgodoser	källsor-
teringens fraktioner. 
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Utgångspunkter
Intentionen	med	detaljplanen	är	att	möjliggöra	för	bostadsbebyggelse	i	ett	redan	befintligt	bostads-
kvarter	samt	nyttja	befintlig		utbyggd	infrastruktur	både	i	form	av	befintliga	gator	och	VA-ledningar	
etc. Inom fastigheten Hålarp 4:197 råder stora höjdskillnader som anpassats till omgivande gator 
och bebyggelse genom olika nivåer inom tomten. T ex i nordost avgränsas Skolgatan och fotbolls-
plan/tennisplan med en drygt 1 m högt så kallat L-stöd (mur). Ambitionen är att ta tillvara och nyttja 
befintliga	förhållanden	och	kvalitéer	vid	planering/projektering	av	nybyggnation	av	bostäder,	infar-
ter och tillhörande trädgårdar.

Bebyggelse
Användning 
Användningen av mark avseende Hålarp, 4:58 och 4:197 föreslås ändras från ”A - Allmänt ändamål” 
(dvs	skola	i	det	här	fallet)	till	”B	-	bostadsändamål”.	Detaljplanen	för	fastigheten	Hålarp	4:197	(f.d	
Backaskolan)	avser	möjliggöra	för	både	flerbostadshus,	radhus,	parhus,	kedjehus	samt	villor	för	att	
skapa	en	flexibilitet	och	därmed	kunna	tillgodose	efterfrågan	av	bostadsform	som		kan		variera	över	
tid.

Hela fastigheterna Hålarp 4:87 och 4:88  och del av fastigheterna Hålarp 4:80, 4:81, 4:82 samt 4:213 
är	i	dagsläget	planlagda	för	”A	-	Allmänt	ändamål”	men	bebyggda	med	bostadshus.	Detaljplanen	för	
dessa privatägda fastigheter som i dagsläget är bebyggda med bostadshus avses anpassas till rå-
dande förhållanden.

För fastigheten Hålarp 4:58 som  i  dagsläget inrymmer Backabyns förskola föreslås användningen 
ändras	 från	A	 -	Allmänt	ändamål	 till	B	 -	Bostäder	 (friliggande	villa/bostadshus)	 likt	de	befintliga	
fastigheterna längs med Solhemsgatan. Anledningen till att fastigheten tas med i detta planförslag 
är att lokalerna inte uppfyller skollagen och lokalerna är så pass bristfälliga att ny förskola på sikt 
behöver byggas. Förskolans verksamhet kan vara kvar på fastigheten tills dess att ställningstaganden 
gjorts politiskt.

8. PLANFÖRSLAG
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Till planen hör:

Laga kraft
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Planarkitekt
Camilla Nermark

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun

Skåne länBåstads kommun,
i Grevie
Hålarp 4:197 m.fl. fastigheter
Illustrationskarta tillhörande detaljplan för

Planområdets läge

TECKENFÖRKLARING

Befintlig byggnad

Förslag till nya byggnader:
Flerbostadshus

Radhus

Villa och garage/carport

Träd

Förslag till bostadsbebyggelse när
inte förskolan finns kvar på platsen.

Illustrationskarta - exempel på utformning
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Placering och utformning
Byggnadernas placering enligt illustrationskartan, inom fastigheten Hålarp 4:197, är anpassade efter 
befintliga	höjdförhållanden.	På	grund	av	detaljplanens	flexibilitet	kan	typen	av	hus	samt	placering	
och	höjd	av	dem	varieras.	De	andra	fastigheterna	inom	planområdet	är	i	dagsläget	redan	bebyggda	
med friliggande bostadshus samt förskola.

Inom	fastigheten	Hålarp	4:197	föreslås	en	möjlighet	till	högre	exploateringsgrad	än	befintlig	bebyg-
gelsen	 längs	de	 intilliggande	gatorna.	T	ex	 föreslås	möjlighet	 till	 flerbostadshus	 i	max	3	våningar	
(högsta totalhöjd 9,3 m, exkl skorsten och hisschakt.) och/eller radhus/parhus/kedjehus/friliggan-
de	villor	i	max	2	våningar	(högsta	totalhöjd	8,3	m,	exkl	skorsten).	Viktigt	att	notera	är	att	man	inom	
fastigheten Hålarp 4:197 har  möjlighet att bygga både enbart villor (dvs friliggande enbostadshus), 
radhus,	kedjehus	eller	flerbostadshus	likväl	som	en	mix	av	alla	bostadsformer.	Sannolikt	får	mark-
naden och efterfrågan styra vilken byggnation som realiseras. Byggs radhus/parhus/kedjehus är 
minsta tillåtna tomtstorlek per bostadsenhet 250 m2.	Det	innebära	att	bildas	en	bostadsrättsförening	
för t ex 10 radhus, inom exempelvis en 2500 m2 stor fastighet, måste varje bostadsenhet ha tillgång 
till minst 250 m2	”egen”	tomt.	Parkering	ska	anordnas	på	egen	fastighet.			Vidare	ska	minst	30%	av	

Vy över planområdet, sett från sydost -  förslag till ny ny bebyggelse i beige

Vy över planområdet, sett från nordväst - förslag till ny bebyggelse i beige

Skolgatan

Skolgatan

Solhemsvägen

Solhemsvägen

Märgelvägen

M
ärg

elv
ägen
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fastighetsarean	möjliggöra	infiltration	av	dagvatten.

För fastigheterna Hålarp 4:58, 4:80-4:82, 4:85-4:88 samt 4:123 längs Solhemsvägen och Skolgatan 
anpassas	planbestämmelserna	till	den	befintliga	byggrätten.	Högst	1/3	av	fastigheten	får	bebyggas	
med friliggande enbostadshus med en högsta totalhöjd om 6,3 m. Utöver huvudbyggnad får komple-
mentbyggnad uppföras om max 50 m2.	För	att	befintliga		enbostadshus	inte	ska	strida	mot	gällande	
detaljplan anges minsta tillåtna fastighetsstorlek för fristående villor 450 m2.

Inom planområdet föreslås utformningsbestämmelser som reglerar bland annat placering av bygg-
naderna. Huvudbyggnad ska placeras minst 4 m från fastighetsgräns. Komplementbyggnad ska 
placeras minst 6 m från gata och minst 1 m från övriga fastighetsgränser. Garage/carport får sam-
manbyggas med huvudbyggnad om byggnaden inte placeras närmare än 4 meter från gräns till an-
nan fastighet. För byggnader närmare än 4 m från grannfastighet gäller särskilda brandkrav. Brand-
krav	styrs	av	BBR	(Boverkets	Byggregler).	Väljer	fastighetsägare	att	placera	byggnad	t	ex	3	m	från	
fastighetsgräns ska byggnaden uppföras enligt särskilda brandkrav (även om grannfastigheten är 
obebyggd). Syftet är att få en rättvis fördelning av kostnaden avseende brandskydd. Suterrängvå-
ning får anordnas. Högsta tillåtna nockhöjd för komplementbyggnader är 3,5 meter inom hela pla-
nområdet.	 Dessutom	 föreslås	 en	 planbestämmelse	 som	 gör	 att	 bygglov	 inte	 krävs	 för	murar	 och	
plank som ligger närmare allmän plats än 4 meter och är lägre än 0,8 meter, inte heller för murar 
och plank som är lägre än 1,5 meter på övrig tomtmark. Se även plankartans planbestämmelser.

Solstudier
Såväl	befintlig	som	ny	högre	bebyggelse	skapar	skuggor,	vilka	mer	eller	mindre	påverkar	intilliggan-
de bebyggelse. Bilderna på följande sidor illustrerar sol- och skuggförhållanden vid olika tidpunkter 
på	året.	Vår-	och	höstdagjämningen	är	i	stort	sett	likvärdiga	avseende	skuggbildning	varvid	enbart	
vårdagjämning redovisas här.

Befintlig bebyggelse

Mars, vårdagjämning, 09.00 Mars, vårdagjämning, 11.00

Mars, vårdagjämning, 13.00

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Mars, vårdagjämning, 15.00

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen
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Mars, vårdagjämning, 17.00

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Midsommar, juni, 09.00 Midsommar, juni, 11.00

Midsommar, juni, 13.00

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Midsommar, juni, 15.00

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Midsommar, juni, 17.00

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Midsommar, juni, 19.00

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen
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Mars, vårdagjämning, 09.00 Mars, vårdagjämning, 11.00

Mars, vårdagjämning, 13.00

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Mars, vårdagjämning, 15.00

Mars, vårdagjämning, 17.00

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Förslag till ny bebyggelse
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Midsommar, juni  , 09.00 Midsommar, juni, 11.00

Midsommar, juni, 13.00

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Midsommar, juni, 15.00

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Midsommar, juni, 17.00

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Midsommar, juni, 19.00

Märgelvägen

Skolgatan

Solhem
svägen

Planförslaget bedöms inte påverka omgivningen avsevärt beträffande skuggbildning under sommar-
månaderna, dvs under den tid man i regel vistas mest i sin trädgård, och i begränsad omfattning 
under	andra	tider	på	året.	Skuggor	från	befintlig	vegetation	är	ej	med	i	skuggstudien.

Värt	att	notera	är	att	sol-	och	skuggstudien	för	ny	bebyggelse	är	baserat	på	ett	förslag på hur bebyg-
gelsen	kan	komma	att	utformas	inom	kvarteret.	I	detta	fall	en	mix	av	både	flerbostadshus	i	3	våning-
ar, 2-plans radhus och 1 ½plans villa. Planförslaget möjliggör även t ex enbart radhus i 1-2 våningar 
Det	innebär	också	att	planförslaget	inte	hindrar	att	t	ex	lekplats	och	ny	bebyggelse	”byter	plats”.

51

51



30

Antagandehandling 2017-05-12
                       Hålarp 4:197 m.fl. fastigheter i Grevie

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Inom planområdet råder stora nivåskillnader. Från Skolgatan i nordost (+102 möh) och fastigheten 
Hålarp 4:58 (Backabyns förskola) (+ 93 möh) i sydväst är det 9 m skillnad.

Befintlig	vegetation	ska	i	möjligaste	mån	bevaras.

Allmän plats
Andelen	allmän	plats	påverkas	marginellt.	Del	av	Solhemsvägen	är	 i	dagsläget	planlagt	 som	park	
Solhemsvägens södra del anges att marken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykelväg vilket 
även i fortsättningen är möjligt. Marken planläggs som gatumark.

Geotekniska förhållanden
Se sida 21. En mer ingående geoteknisk utredning bedöms ej vara nödvändig då marken inom plan-
området redan är bebyggd.

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Planområdet är redan i dagsläget bebyggt och inga kända fornlämningar har påträffats. 

Påträffas ändå fornlämningar inom planområdet i samband med markarbeten ska arbetet avbrytas 
och Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap 10 § i Kulturmiljölagen.

Gator och trafik
Den	nya	 bostadsbebyggelsen	 beräknas	 genera	 66	 fordon	 i	 ÅDT	 (årsmedeldygnstrafik).	 Uppskatt-
ningen är baserad på 28 nya bostadsenheter inom Hålarp 4:197 (f.d. skoltomten) med hjälp av Tra-
fikverkets	Trafikalstringsverktyg.	Värt	att	notera	är	att	kvarteret	historiskt	sett	trafikerats	av	både	
personal	 och	 skolskjutstrafik	 samt	 förmodligen	 en	hel	 del	 föräldrar	 som	hämtat	 och	 lämnat	 sina	
barn	 i	anslutning	 till	Backaskolan.	Enligt	Trafikverkets	Trafikalstringsverktyg	genererade	det	125	
fordon	i	ÅDT	(årsmedeldygnstrafik).	Det	innebär	att	antalet	fordonsrörelse	per	år	i	kvarteret	bedöms	
minskas när markanvändningen för Hålarp 4:197 ändras från A - Allmänt ändamål (skola) till B (bo-
städer).

Parkering
Parkering ska ske på den egna fastigheten inom så kallad kvartersmark för bostäder. Förskolan Back-
abyns parkeringsbehov (på uppskattningsvis 6-8 platser) tillgodoses på en redan ianspråktagen par-
keringsyta strax öster om förskolan. Trots att marken i detaljplanen föreslås ändras till B-Bostäder 
kan förskolan nyttja ytan för parkering så länge som önskas.

Kollektivtrafik
En	utbyggnad	enligt	detaljplanen	ökar	underlaget	för	befintlig	kollektivtrafik.		

Gång- och cykeltrafik
Planförslaget	möjliggör	även	i	fortsättningen	gång-	och	cykeltrafik	på	befintliga	omgivande	gator.
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Hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer eller möjlighe-
terna att uppfylla dessa.

Risk
Planförslaget bedöms ej medföra några nämnvärda risker beträffande hälsa och säkerhet.

Buller
Riksdagen har fastslagit rikvärden för buller som normalt inte bör överskridas vid
nybyggnation av bostadsbebyggelse. Riktvärdena är följande:
•	30	dBA	ekvivalentnivå	inomhus
•	45	dBA	maximalnivå	inomhus	nattetid
•	55	dBA	ekvivalentnivå	utomhus	vid	fasad.	Från	2015-06-01	gäller	60	dBA	ekvivalentnivå	utomhus
vid fasader för bostäder om högst 35 m2
•	70	dBA	maximalnivå	vid	uteplats	i	anslutning	till	bostad

Särskilda	bullermätningar	avseende	biltrafik	har	 inte	utförts,	men	befintliga	bullernivåer	bedöms	
inte	vara	av	sådan	nivå	att	Riksdagens	och	Naturvårdsverkets	riktvärden	för	trafikbuller	vid	nybygg-
nation av bostadsbebyggelse överskrids.

Trafiken	på	Järnvägsgatan,	vilken	är	den	främsta	bullerkällan	avseende	fordonstrafik		uppgår	till	900	
fordon	i	ÅDT	(årsmedeldygnstrafik)	enligt	Trafikverkets	trafikräkning	2012,	med	en	högsta	tillåtna	
hastighet om 40 km/h. På övriga gator inom planområdet är den högsta tillåtna hastigheten 30 km/h.

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Planområdet	är	anslutet	till	befintligt	elnät.	I	intilliggande	gator	finns	distributionsledningar	för	na-
tur-	och	biogas.	Detta	innebär	att	gas	kan	vara	ett	energialternativ.

Båstads miljöprogram 2012-2020 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar energianvänd-
ning.

El och telefoni
El	och	telefoni	är	anslutet	till	det	befintliga	ledningsnätet.	Befintligt	el-	och	telefoninät	bedöms	vara
tillräckligt dimensionerat för den utökade byggrätt som planförslaget möjliggör.

Dricks- och spillvatten
Befintlig	byggelse	är	anslutet	 till	det	befintliga	 ledningsnätet.	Befintligt	VA-system	bedöms	vid	en	
första	granskning	av	NSVA	vara	tillräckligt	dimensionerat	för	den	utökade	byggrätt	som	planförsla-
get	möjliggör.	Anslutningspunkter	kommer	att	studeras	under	projektering	och	samrådas	med	NSVA	
(Nordvästra	Skånes	Vatten	och	Avlopp	AB).	Fastighetsägare	ansvarar	för	ledningar	inom	kvarters-
mark.

Brandvattenförsörjning
Två	brandposter	finns	i	direkt	anslutning	till	planområdet.	NSVA	har	preliminärt	bedömt	att	de	två	
brandposterna kan avvecklas. Samråd med räddningstjänsten kommer att ske.
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Dagvatten
En förutsättning för att förtäta fastigheten Hålarp 4:197 är att dagvatten fördröjs inom fastigheten.

På grund av den framtida ökande nederbörd som klimatförändringarna kom-
mer att innebära krävs att man vid varje ny detaljplan skapar utrymme i lednings-
nätet	 för	 aktuella	 framtida	 förtätningar	 genom	 att	 fördröja	 dagvatten.	 Det	 är	 särskilt	
viktigt	 att	 dagvatten	 från	 de	 trafikerade	 ytorna	 fördröjs	 eftersom	 det	 minskar	 föroreningstran-
sporten	 via	 dagvatten	 till	 vattendraget	 och	 havet.	 Fördröjningskrav	 ställs	 i	 enlighet	med	 NSVA:s	 
”Dagvattenpolicy	Båstad”	som	är	antagen	av	kommunfullmäktige	2015.	Fördröjning	kan	ske	genom	
exempelvis någon eller några av följande lösningar: damm, svackdike, torra nersänkta översväm-
ningsytor, gröna tak, underjordiskt magasin, raingarden (nersänkt rabatt) eller skelettjord vid träd 
och	plattsättning.	Exempelbilder	finns	i	dagvattenpolicyn.

Ett genomförandeavtal avses att tecknas mellan kommun och exploatör som bland annat reglerar 
fördröjning	av	dagvatten	inom	fastigheten	Hålarp	4:197.	Dagvatten	ska	fördröjas	med	200	m3 per 
hektar hårdgjord yta. Kravet ”per hektar reducerad hårdgjord yta” innebär ju mer grönytor desto 
lägre blir det slutliga kravet på fördröjningsvolym, och tvärtom.

För att förtydliga redovisas här en mer detaljerad förklaring och ett uträkningsexempel: När dimen-
sionering	av	magasin	och	ledningar	görs	så	använder	man	sig	av	olika	avrinningskoefficienter	bero-
ende på vad det är för yta för att räkna ut den reducerade hårdgjorda ytan. T ex så har tak 0,9 (dvs 
man	räknar	med	att	90	%	når	ledningen,	resterande	10	%	avdunstar	eller	infiltreras),	asfaltytor	har	
0,8, park och gräsytor ca 0,1. Så om det är 10000 m2, där 2000 är takytor och 1000 asfalterat, resten 
är gräsytor så blir det:

2000*0,9 + 1000*0,8 + 7000*0,1 = 3300 m2, dvs 0,33 ha

Magasinsvolymen blir då 0,33*200 = 66 m3.

Inom	planområdet	ska	minst	30	%	av	fastighetsarean	möjliggöra	infiltration	av	dagvatten.

Innan	byggnation	påbörjas	ska	samråd	ske	med	NSVA	för	att	finna	lämpliga	åtgärder	och	lösningar	
på	dagvattenhanteringen.	Alla	dagvattenlösningar	ska	godkännas	av	NSVA.

Dagvatten	från	fastigheterna	inom	planområdet	(förutom	Hålarp	4:58	där	det	i	dagsläget	ej	är	klar-
gjort om dagvattnet leds söderut eller norrut) leds idag mot Solhemsvägen, väster om planområdet 
via	ledning	norrut	till	en	bäck	som	mynnar	i	Vadbäcken	och	slutligen	Skälderviken.	Dagvattenled-
ningen	är	av	liten	dimension	(225	mm)	och	har	därför	mycket	begränsad	kapacitet.	Det	finns	även	
en dagvattenledning söder om fastigheten. Utredning behövs för att klargöra om dagvattnet från 
fastigheten	i	samband	med	exploatering	ska	ledas	norrut	eller	söderut.	Detta	kommer	att	utredas	
under	projekteringen.	Då	utreds	också	i	vilka	delar	av	fastigheten	som	dagvattenfördröjningen	bör	
placeras.

Avfallshantering
Den	nya	bebyggelsen	anpassas	till	att	klara	kommunens	krav	på	källsortering	och	avfallshantering.	
Samråd kommer att ske med NSR vid bygglovshantering för området för att exempelvis säkerställa 
rätt dimensionerad tillfart, placering av miljörum etc.
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Samhällsbyggnad bedömer, med stöd av genomförd behovsbedömning, att konsekvenserna av pla-
nens genomförande på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna inte blir betydande.

Planområdet ligger centralt i samhället med gångavstånd till service, kommunikation och rekreation. 
Området bedöms som lämpligt för bostäder.

Planförslaget bidrar till långsiktig hållbarhet genom ett effektivt utnyttjande av redan ianspråktagen 
mark.	Den	föreslagna	förändringen	innebär	ökade	möjligheter	till	boende	i	centrala	Grevie,	där	befintligt	
tekniskt	system	samt	infrastruktur	kan	utnyttjas.	Vilket	i	sin	tur	också	är	positivt	ur	ekonomisk	synvinkel. 

Planområdet	har	goda	kollektivtrafikförbindelser.	Busslinje	trafikerar	Järnvägsgatan	som	ligger	cirka	
100 m norr om planområdet 1-2 ggr / tim. Med buss kan man lätt nå den nya Pågatågsstationen som ligger 
i	Förslöv.	Detta	tillsammans	med	bra	cykelvägar	och	cykelvänlig	terräng	ger	goda	möjligheter	för	de	ny-
inflyttade	att	pendla	och	uträtta	vardagsärenden	utan	bil,	vilket	är	positivt	för	både	människa	och	miljö. 

Planområdet	 ligger	nära	 exempelvis	både	 golfbana	och	 fotbollsanläggning,	 vilket	 ger	 goda	 rekre-
ativa	förutsättningar.	 I	alla	riktningar	finns	möjlighet	till	promenader,	cykelturer	och	löparrundor. 

Planområdets	tillskott	av	bostäder	i	form	av	fristående	villor,	radhus,	kedjehus	och/eller	flerbostads-
hus nära centrum kan vitalisera området genom att skapa en större variation i bebyggelsen.

Ett tillskott av lägenheter/radhus/parhus innebär nya möjliga boendeformer för både äldre (som vill 
flytta	från	villa)	samt	yngre	(som	ett	söker	ett	första	eget	boende)	och	som	önskar	bo	kvar	på	orten.

9. KONSEKVENSER
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Här redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfor-
dras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen	handläggs	med	standardförfarande	enligt	PBL	2010:900	(PBL2013/14	CU:13).	Samråd	
har genomförts under december 2016/ januari 2017 och granskning under mars/april 2017. Anta-
gande bedöms kunna ske maj/juni 2017.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Planområdet	är	till	stor	del	redan	utbyggt	avseende	vägar	och	VA-nät.

Inom det nya området är den kommande exploatören ansvarig för projektering och utbyggnad av all 
teknisk infrastruktur, samt iordningställande av kvartersmark utöver vad som i dagsläget är utbyggt. 
Kommunen ska godkänna alla ritningar innan utbyggnaden påbörjas.

Inom området råder enskilt huvudmannaskap gällande de intilliggande gatorna Skolgatan, Märgel-
vägen och Solhemsvägen. Allmän platsmark / gatumarken inom planområdet ingår i gemensamhets-
anläggningen Grevie GA:2, grönmarkerad yta i bild på sida 35.

Det	primära	skälet	för	att	huvudmannaskapet	i	området	ska	vara	enskilt	är	att	det	för	befintlig	och	
omgivande bebyggelse råder enskilt huvudmannaskap. En avvikande lösning inom aktuellt planom-
råde skulle därmed ur ett allmänt drifts- och kostnadsperspektiv vara ofördelaktigt. Enligt praxis 
som utvecklats de senast åren är enskilt huvudmannaskap möjligt även i områden för permanent-
boende.

Inom de intilliggande gatorna Skolgatan, Märgelvägen och Solhemsvägen ingår i Grevie GA:2 som 
ansvarar för driften av gatorna.

Genomförandeavtal
Ett genomförandeavtal avses tecknas mellan kommun och exploatör avseende utbyggnad av dag-
vattenhantering	inom	fastigheten	Hålarp	4:197.	Se	rubrik	”Dagvatten”	sida	32.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Planen innebär att vissa fastighetsbildningsåtgärder kan komma i fråga, t ex avstyckning, fastighets-
reglering samt omprövning av gemensamhetsanläggning.

I dagsläget omfattar del av Hålarp 4:197 (fastigheten för Backaskolan) allmän platsmark (gatumark, 
Märgelvägen). Allmän platsmark avseende lokalgata överförs från Hålarp 4:197 till kommunens fast-
ighet Hålarp 4:8 förslagsvis i samband med att fastigheten 4:197 (Backaskolan) säljs.

Detaljplanen	reglerar	en	minsta	tomt-/fastighetsstorlek,	se	plankarta	samt	beskrivning	på	sidorna	
24-25.

10. GENOMFÖRANDE
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Ledningsrätt och servitut
Inom	planområdet	 (Solhemsvägen	+	bef	P-yta+Märgelvägen)	 finns	en	 ledningsrätt	 (1278-1103.2)	
avseende gasledning, markerad med blå linje i nedanstående kartbild. Befintlig	 ledningsrätt	 inom	
planlagd  kvartersmark för bostäder säkerställs genom u-område (område för ledningar). Tillfarter-
na till bostadsfastigheterna i det nya området sker huvudsakligen via lokalgator. Tillfarter till  de be-
fintliga		fastigheterna	(Hålarp	4:87	och	4:88)	är	idagsläget	ej	säkerställt	med	servitut	eller	liknande.	
För att säkerställa tillfarter förordas en gemensamhetsanläggning, markerad med ”g” på plankartan.

Gemensamhetsanläggning
Eventuellt	nya	fastigheter	inom	planområdet	avses	ingå	i	befintlig	Grevie	GA:2	(markerad	med	grönt	
i nedanstående bild). Alternativt kan en ny gemensamhetsanläggning inom planområdet bildas. Ny 
gemensamhetsanläggning bildas efter ansökan om anläggningsåtgärd hos lantmäterimyndigheten. 
Berörda fastighetsägare tar initiativ och bekostar erforderlig ansökan om inträde. Ett så kallat in-
träde i en gemensamhetanläggning medför en kostnad för den enskilda fastighetsägaren.

Befintlig ledningsrätt samt Grevie GA:2

Ilustration som  med röd linje schematiskt visar fastighetsregleringar
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Vid	förrättningen	beslutar	lantmäterimyndigheten	även	om	de	andelstal	som	ska	gälla	för	fördelning	
av kostnaderna för den i gemensamhetsanläggningen ingående anläggningens utförande (byggande) 
och	drift	(förvaltning).	Varje	deltagande	fastighet	är	skyldig	att	betala	utifrån	sitt	andelstal.

Andelstalen för utförandet beslutas efter vad som är lämpligt främst med hänsyn till 
den nytta som varje fastighet har av att vara delägare i gemensamhetsanläggningen. 
Andelstalen för drift- och underhåll beslutas efter vad som är skäligt främst med hänsyn till den om-
fattning i vilken fastigheten beräknas använda anläggningen.

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar.

Ekonomiska frågor
Gatumark sköts redan idag av en gemensamhetsanläggning (Grevie GA:2). Ersättning betalas ut en-
ligt av kommunfullmäktige antagen taxa. En utbyggnad av detaljplanen föranleder därmed ej att Tek-
nik- och service driftbudget för gatuunderhåll behöver utökas.

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar.

Planavgift, i enlighet med en av kommunfullmäktige beslutad taxa, kommer i samband med bygglov-
givning att uttagas inom detaljplaneområdet.

Om detaljerade undersökningar avseende geologi, markens bärighet, markradonförekomst, arke-
ologisk undersökning osv krävs vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas det av berörd 
markägare.

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd markägare.

Övriga avgifter
Bygglovs, plan- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa.

Tekniska frågor
Vattenskyddsområde
Planområdet är varken beläget inom eller gränsar till skyddsområdet för vattentäkt.

Allmän platsmark
Kommunen är ej huvudman för allmän platsmark. Åtgärder inom allmän plats ska ske i samråd med 
Grevie GA:2.

Vatten och avlopp
Exploatören	ansvarar	för	eventuell	utbyggnad	och	bekostnad	av	VA-system	(inklusive	dagvattensys-
tem)	inom	planområdet.	Utbyggnaden	av	VA-	ledningar	i	området	sker	från	av	kommunen	anvisad	
anslutningspunkt. Alla ritningar ska godkännas av kommunen innan utbyggnaden påbörjas. Exploa-
tören	ska	efter	godkänd	besiktning	överlåta	utförda	VA-anläggningar	till	kommunen	utan	kostnad.	
VA-ledningar	ska	ingå	i	kommunens	allmänna	VA-system	och	VA-verksamhetsområde.
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Markförorening
Inom planområdet förekommer inga kända markföroreningar.

Bullerskydd
Exploatören ansvarar för att se till att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller hålls och att Boverkets 
råd följs och ska stå för alla kostnader för bullerskydd. 

El, tele, internet
TeliaSonera Skanova Access AB, E.on och Bjäre Kraft har kabelanläggningar inom och i anslutning till 
planområdet	och	de	kan	komma	att	beröras	av	planens	genomförande.	Eventuella	flyttningar	eller	
andra åtgärder som krävs för att säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av exploatören/
fastighetsägaren.
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Denna	detaljplan	handläggs	 enligt	 standardförfarande. Efter granskningen kan planhandläggaren 
göra	små	ändringar	i	planförslaget	ifall	det	behövs	och	sedan	lämna	över	förslaget	till	politikerna.	De	
som lämnat synpunkter under samråd och/eller granskning får en underrättelse inför antagandet. 
Därefter	antar	eller	avslår	kommunstyrelsen	detaljplanen.	Beslut	om	att	anta	planen	sätts	upp	på	
kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunkter på planen senast under granskningen 
och	inte	fått	dem	tillgodosedda	kan	man	överklaga	planen.	Det	ska	man	göra	senast	tre	veckor	efter	
att beslutet om antagandet satts upp. I vissa fall kan också länsstyrelsen på eget initiativ pröva och 
upphäva planen.

Planen vinner laga kraft när överklagandetiden gått ur och ingen har överklagat eller när eventuella 
överklaganden har prövats och slutligen avslagits.

Planhandlingarna har utarbetats	av	planarkitekt	Camilla	Nermark	på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun.	Dessutom	har	följande	tjänstemän	deltagit	i	planarbetet:	
•	 Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
•	 Olof	Selldén,	planchef
•	 Kristina Bell, översiktsplanerare
•	 Roger Larsson, stadsarkitekt
•	 Naim Berisha, bygglovhandläggare
•	 Mårten Sällberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör
•	 Fredrik Jönsson, projektingenjör
•	 Per	Selldén,	exploateringsingenjör	
•	 Mårten Nilsson, exploateringsingenjör
•	 Malin Svensson, kart- gis ingenjör
•	 Annika Jern, kart- gis chef
•	 Sara Sandberg, kart- gis ingenjör

SAMHÄLLSBYGGNAD

Camilla	Nermark	 	 	
Planarkitekt    

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är

tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

Gränser

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ- och egenskapsgräns

Användning av allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap

(PBL 4 kap 8 § punkt 2)

GataGATA

Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 § punkt 3)

BostäderB

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Prickmark - marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

e
1

Friliggande enbostadshus. Endast en huvudbyggnad per fastighet. 1/3 av fastigheten får

bebyggas med huvudbyggnad på en högsta totalhöjd om 6,3 meter (exkl eventuell skorsten)

beräknat från medelmarknivån. Utöver huvudbyggnad får komplementbyggnad om max 50 m

2

uppföras. Minsta tillåtna storlek på fastighet för friliggande hus är 450 m

2

. (PBL 4 kap 11 §

punkt 1)

e
2

Fastigheten får bebyggas med friliggande enbostadshus, flerbostadshus, gruppbyggda

parhus, radhus och / eller kedjehus med separata entréer.

Vid byggnation av gruppbyggda parhus, radhus och / eller kedjehus är minsta tillåtna

tomtstorlek är 250 m

2

 per bostadsenhet och maximalt 40 % av tomtarean får upptas av

byggnad (er) inkl komplementbyggnad. Huvudbyggnad får uppföras i högst 2 våningar och

med en högsta totalhöjd om 8,3 meter (exkl eventuell skorsten) beräknat från

medelmarknivån.

I det fall fastigheten bebyggs med friliggande enbostadshus får högst 1/3 av fastigheten

upptas av huvudbyggnad med en högsta totalhöjd om 8,3 meter (exkl eventuell skorsten)

beräknat från medelmarknivån. Utöver huvudbyggnad får komplementbyggnad om max 50 m

2

uppföras. Minsta tillåtna storlek på fastighet för friliggande hus är 450 m

2

.

I det fall fastigheten bebyggs med flerbostadshus får högst 1/5 av fastigheten bebyggas.

Största byggnadsarean per flerbostadshus är 450 m

2

. Parkering ska lösas inom kvartersmark.

Minst 1 parkeringsplats per bostadsenhet krävs. Flerbostadshusets huvudbyggnad får

uppföras i högst 3 våningar och med en högst totalhöjd på 9,3 m beräknat från

medelmarknivå. Hisschakt får anordnas utöver totalhöjd.

 (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

nockhöjd

Högsta tillåtna nockhöjd för komplementbyggnad är 3,5 m. (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 §

punkt 1)

Huvudbyggnad / huvudbyggnader skall placeras minst 4 m från fastighetsgräns.

Komplementbyggnad / komplementbyggnader ska placeras minst 6 m från gräns mot gata och minst 1 m från övriga

tomtgränser. För byggnad närmare än 4 m från grannfastighet gäller särskilda brandkrav.

Suterrängvåning får anordnas utöver våningsantal.

Garage/carport får sammanbyggas med huvudbyggnad om byggnaden inte placeras närmare än 4 meter från gräns till

annan fastighet.

Murar och plank som ligger närmare än 4 m från fastighetsgräns mot allmän platsmark får inte överstiga 0,8 m. (PBL 4

kap 16 § punkt 1)

Byggnader inom planområdet ska utföras radonsäkert. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

Minst 30% av fastighetsarean ska möjliggöra infiltration av dagvatten. (PBL 4 kap 10 § och 13 §)

Administrativa bestämmelser

a Kommunen är inte huvudman för allmän plats. (PBL 4 kap 7 §)

u Underjordiska ledningar - Område eller utrymme som ska vara tillgänglig för allmännyttiga

underjordiska ledningar (PBL 4 kap 6 §)

g Gemensamhetsanläggningar - Område eller utrymme som reserveras för att ge utrymme för

en gemensamhetsanläggning (PBL 4 kap 18 § första stycket)

Bygglov krävs inte för murar och plank som ligger närmare allmän platsmark än 4 m och är lägre än 0,8 m, inte helller för

murar och plank som är lägre än 1,5 m på övrig tomtmark. Byggs plank eller mur närmare fastighetsgräns än 4 m behövs

berörd grannes medgivande.

Bygglovgivna byggnader på "prickmark" ska betraktas som godkänd planavvikelse vid kommande bygglovsprövningar.

(PBL 4 kap 15 §)

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. (PBL 4 kap 21 §)

Bilaga 3

61

61



Lekplats

Backabyns förskola

Parkering,

förskola

Parkering,

bostäder

Parkering,

bostäder

Märgelvägen

S

o

l
h

e

m

s
v
ä

g

e

n

S

k

o

l
g

a

t

a

n

J

ä

r

n

v

ä

g

s

g

a

t

a

n

K

a

r

l

s

l

u

n

d

s

v

ä

g

e

n

37:1

5:82

2:108

4:37

4:36

4:142

4:50

4:51

4:58

4:59

4:60
4:61

4:624:634:64
4:65

4:33

4:34

4:35

4:39

4:43

4:44

4:45

4:46

4:163

4:164

4:165

4:166

4:167

4:168

4:169

4:171

4:172

4:173

4:174

4:175

4:208

4:142

4:143

4:162

4:121

4:124

4:125

4:74

4:75

4:76

4:77

4:78

4:79

4:80 4:81

4:82

4:85

4:86

4:182

4:8

4:31

4:32

4:183

4:186

4:192

4:193

4:194

4:197

4:198

4:199

4:200 4:203

4:209

4:49

43:1

43:3

4:87

4:88
4:98

4:102
4:104

4:109

4:111

4:114

4:127

4:129

4:133

4:136

4:185 4:185

4:210

4:116

4:113

4:213

4:181

HÅLARP

BÖSKE

ÄNGELSBÄCK

101

104

87

103

10193 959492 96 10
0

91 105

97

94

95

88

90 97

89

91

95

103

96 99

110

97 96

100

109

107105

98

97

96

95

89

87

99

98

108

96

97

98

99

99

89
90

92

9693

10294

94

92

91

98

88

95

93

86
95

111

93

95

98

99

101

100

99

98

100 104

106

88

97

105

107

100

106

98
97

105

91

95

94

90

99Lr 1168-929.1

 Lr 1278-1103.2

Lr 1278-1103.3

 Lr 1278-1103.2

Lr 11-IM5-90/1422.1

 Sv 11-GRE-1011.1

Lr 11-
GRE-1084.1

Sv 1168-163.1

Lr 1278-1103.2

Sv 1168-163.2

ga:2

Grevie

ga:2

ga:2

4:8

4:8

4:8

43:1

GREVIE

5:82

ÄNGELSBÄCK

87

96

97

104

103

90

89

88

BÖSKE

 Lr 116
8-929.1

N=6251980

E
=

1
0
5
4
6
0

E
=

1
0
5
5
6
0

E
=

1
0
5
6
6
0

E
=

1
0
5
7
6
0

E
=

1
0
5
8
6
0

N=6252080

N=6252180

N=6252280

Lekplats

Parkering,

bostäder

Märgelvägen

S

o

l
h

e

m

s
v
ä

g

e

n

4:58

4:634:64
4:65

4:208

4:75

4:76

4:77

4:80 4:81

4:82

4:197

4:209

4:213

HÅLARP

93 959492 9691

97 96

100

96

95

98

99

98

Lr 1278-1103.2

Lr 1278-1103.3

 Lr 1278-1103.2

Sv 1168-163.2

Skala: 1:1000 (A1), 1:2000 (A3)

100 meter9080706040 503020100

Beslutsdatum Instans

ANTAGANDEHANDLING 2017-05-12

Illustrationskarta Granskningsutlåtande

Fastighetsförteckning

Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning

Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande

Planarkitekt

Camilla Nermark

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun

Skåne länBåstads kommun,

i Grevie

Hålarp 4:197 m.fl. fastigheter

Illustrationskarta tillhörande detaljplan för

Planområdets läge

TECKENFÖRKLARING

Befintlig byggnad

Förslag till nya byggnader:

Flerbostadshus

Radhus

Villa och garage/carport

Träd

Förslag till bostadsbebyggelse när

inte förskolan finns kvar på platsen.

Illustrationskarta - exempel på utformning Bilaga 4

62

62



 Tjänsteskrivelse  
 

170516\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (5) 

 
Datum: 2017-05-12 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Camilla Nermark 

Dnr: KS 000552/2017 – 315 (B17-300) 
 
 

Detaljplan för del av Elestorp 6:6 i Norrviken – Begäran om planbesked 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för del av Elestorp 6:6 i Norrviken får 
upprätts samt att samråd får hållas. 

 
2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad 

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

 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) ej behöver upprättas.    
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i Norrviken, cirka 2 km nordväst om Båstad tätort, inom den så kallade 
övre platån, se nedanstående bild. 
 

 
 

Ungefärlig 
avgränsning 

av 
planområde 
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Planområdet är beläget inom den så kallade övre platån som avgränsas av en grusad 
parkeringsyta samt norrvänd bokskogsbevuxen brant i söder och av norrvänd brant intill den 
så kallade lågplatån samt Kattviksvägen i norr. I väster avgränsas planområdet av en större 
gräsyta och i öster av grusparkering, naturområde samt planera konsthall. 
 
Norrvikens Trädgårdar AB har 2017-03-20 inkommit med en förfrågan om planbesked 
avseende del av fastigheten Elestorp 6:6 i Norrviken. 
 
Norrvikens Trädgårdar AB avser uppföra byggnad vars ändamål inte bara avser restaurang 
och utbildning utan även möjliggör hotell-, handels- och konferensändamål. Planerad 
byggnation avses kopplas samman med befintlig byggnad (där Norrviken plantskola bedriver 
verksamhet) inom planområdet. Den föreslagna byggnationen innebär bland annat en något 
utökad byggrätt i form av ökad byggnadsarea samt byggnadshöjd. I förslaget Norrvikens 
Trädgårdar har presenterat innebär ökningen av byggrätten (exkl balkonger) cirka 12% (82% 
BYA istället för 70% enligt gällande detaljplan) samt byggnadshöjden + 0,5 m (dvs 6,5 m 
byggnadshöjd istället för 6 m). Se även bilaga 1. Byggnaders höjd, skala samt storlek kommer 
att studeras närmare under planprocessen. Under planprocessen kommer även en inventering 
av befintliga bevarandsvärda träd och marknivåer att ske vilket kan komma att innebära att 
byggnaders läge anpassas efter rådande förhållanden. 
 
Norrvikens Trädgårdar AB avser även uppföra en hantverksby i form av så kallade bokaler 
(där t ex  långväga hantverkare/konstnärer kan bedriva både handel, verksamhet samt bo 
tillfälligt) inom mark avsett för handel och entréfunktioner (H). I det förslag som Norrviken 
Trädgårdar presenterat innebär byggnationen en något utökad byggrätt i form av ökad 
byggnadshöjd (1-2 våningar istället för 1 våning) samt byggnadsarea +1% BYA (dvs 31% BYA 
istället för 30% BYA enligt gällande detaljplan), se även bilaga 1. Byggnaders placering samt 
höjd, skala och storlek kommer att studeras närmare under planprocessen. 
 
Gällande detaljplan, 1615, vann laga kraft 2010-04-29. 
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Utdrag ur gällande detaljplan, 1615 
 
För att byggnation, i enlighet med Norrviken Trädgårdars förslag, på del av fastigheten 
Elestorp 6:6, ska kunna realiseras måste gällande detaljplan ändras.   
 

Bakgrund 
Planområdet är beläget inom detaljplan 1615 som vann laga kraft 2010-04-29. En MKB 
(miljökonsekvensbeskrivning) togs fram av Sweco 2008. 
 
En översiktlig geoteknisk undersökning gjordes 2007 av WSP. Jordlagren utgörs av fyllning och 
organisk jord på sand som underlagrats av morän. 
 
Marken inom planområdet klassas som högradonmark. 
 
Planområdet berörs av riksintressena Rörligt friluftsliv, kust, turism och friluftsliv, 4 kap 2§ 
Miljöbalken, Friluftsliv 3 kap 6§ Miljöbalken, Kustzon, 4 kap 4§ Miljöbalken samt Högexploate-
rad kust, 4 kap 4§ Miljöbalken. Planförslaget bedöms dock förenligt med riksintressena 
eftersom placering av bebyggelse sker på mark som redan är ianspråktagen. 
 
Planområdet omfattas i sin helhet av riksintresse för kulturmiljö och ingår även länsstyrelsens 
kulturmiljövårdsprogram samt kulturmiljöstråk (2007). Planområdet ingår även i det  
kommunala kulturmiljövårdsprogrammet (KF 2008). 
 
Inga kända fornlämningar finns registrerade inom planområdet. 
 
Planområdet ingår ej i Natura 2000-område och omfattas ej heller av Riksintresse naturvård. 
 

N 
Ungefärlig 

avgränsning 
av 

planområde 
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Planområdet omfattas ej av strandskydd. Dock återinträder strandskydd vid upprättande av ny 
detaljplan. Strandskyddet kommer att hanteras under kommande planprocess. 
 
Planområdet är beläget inom verksamhetsområde VA avseende vatten och spillvatten. 
Dagvattenhantering kommer att studeras under planprocessen. 
 
Planområdet är beläget inom ett område med naturvärdesklass 2 enligt Båstad kommuns 
naturvårdsprogram. Området bedöms ha ett mycket högt naturvärde med avseende på 
botanik, geomorfologi, naturtyp och zoologi. 
 
Aktuellt 
För att byggnation, i enlighet med Norrviken Trädgårdars förslag, på del av fastigheten 
Elestorp 6:6 ska kunna realiseras måste gällande detaljplan ändras. 
 
Mot bakgrund av ovanstående samt nedanstående ”Konsekvenser av beslut” föreslår 
Samhällsbyggnad att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny 
detaljplan för del Elestorp 6:6 i Norrviken, Båstads kommun, Skåne län. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att möjliggöra byggnation av såväl hantverksby, hotell med restaurang och 
konferensmöjligheter innebär att cirka 30 arbetstillfällen skapas vilket är positivt för 
samhället. Byggnation av t ex hotell och hantverksby förmodas generera fler besökare till 
Norrvikens trädgårdar vilket är positivt för hela kommunen och bidrar även till att skapa 
ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift och utveckling av Norrvikens trädgårdar på mark 
i anslutning till trädgårdarna. 

 
Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 
 
KF-mål: Genom att möjliggöra byggnation av såväl hotell, restaurang, hantverksby etc bidrar 
detaljplanen till att KF-målet ”Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i” uppfylls. 
 
Nämndsmål: Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen att exempelvis 
nämndmålet ”Målet ”50 bästa näringslivskommunerna” bl a genom att kommunen möjliggör 
att fler arbetstillfällen skapas samt stimulerar utveckling av turistnäringen.  
 
Ett nytt planuppdrag kräver arbetsresurser främst av planarkitekt på samhällsbyggnad som 
även samarbetar med kollegor inom berörda förvaltningar. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys upprättas i samband med planarbetet om sådan bedöms vara 
nödvändig. 
 

Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan kommer att 
tecknas mellan kommun och intressent. Avtalet innebär att alla kostnader för planarbetet 
belastar intressenten. 
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Miljökonsekvensanalys 
En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) togs fram av Sweco 2008. Sammanfattningsvis 
konstateras att detaljplanen 1615 (laga kraft vunnen 2010-04-29) som omfattar ett ett större 
markområde, i huvudsak påverkar de naturvärden som finns i den fuktiga askskogen mellan 
sluttningen nedanför Norrviken Trädgårdar och Kattviksvägen. Naturvårdsintressena 
representerar dock ett mycket smalt bevarandeperspektiv i form av vissa hotade lavar och 
mossor. Detta måste vägas mot det breda bevarandeintresse som Norrviken Trädgårdar 
representerar. De värdefulla sluttningszonerna ovan- och nedanför trädgårdarna kommer 
endast att beröras i mycket begränsad omfattning.  
 
Det nu aktuella planområdet är till största del beläget utanför de värdefulla sluttningszonerna. 
Befintliga naturvärden kommer att studeras under planprocessen och beaktas. T.ex. kan 
restriktioner angående bevarande av specifika träd komma att behöva säkerställas genom 
planbestämmelse. 
 
 
Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, Planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
Sven-Inge Granlund, Teknik & Service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Ansökan om planbesked, 2017-03-18   
 
Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg-samhällsbyggnadschef, Olof Selldén-planchef, Kristina Bell-översiktsplanerare, 
Roger Larsson-stadsarkitekt, Sven-Inge Granlund-tf teknik & servicechef, Mårten Sällberg-
miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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2017-03-18 

Båstads kommun 
Samhällsbyggnad 
269 80 Båstad 

Begäran om planändring, Norrviken 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2017 -03- 2 0 
i3J7-JO{) Dnr ..... .......................... . 

....... .. .. . . . . . .... .. . .. ···········• 

Vid ett möte med representanter för samhällsbyggnadskontoret i Båstad, 2016-05-18, 
diskuterades förutsättningarna för en enkel planändring i Norrviken i avsikt att kunna skapa 
möjlighet för övernattning för gäster till trädgårdarna. Närvarande från Båstads kommun var 
Lisa Rönnberg, Roger Larsson och Olof Selden, samt undertecknad från Norrvikens 
Trädgårdar AB (NTAB). 

Diskussionen syftade till att klargöra förutsättningarna för att i första hand ändra 
användningssättet för den byggrätt som i gällande detaljplan utgöres av, beteckning "HS", 
innebärande Restaurang, utbildning, och som ligger intill och norr om den stora 
parkeringsplatsen, till ändamål som medger bl a övernattning. 

Kommunens företrädare framförde då, att man innan ett planarbete påbörjaas, vill se en helhet 
för det aktuella området, dvs inte bara det angivna "HS" -området utan även ytorna kring 
detta. NTAB har nu låtit Möller arkitekter i Ängelholm utarbeta ett sådant förslag, vilket 
bifogas denna skrivelse. I förslaget klargörs i vilka delar befintlig detaljplan behöver justeras. 

I korthet är det 
1. Byggnadshöjd ( +0,5 m), exploateringsprocent ( + 12%) och användningssätt för HS-

ytan. Byggnationen ryms inom det i detaljplanen ianspråktagna området. 
2. Ny byggnadsdel, glasveranda mellan befintligt hus och ett nytt. 
3. Byggnadshöjd och sockelvisning i Hantverksbyn . 
4. Byggnadshöjd och sockelvisning i Hantverksbyn samt exploateringsprocent (+ 1%). 

Överläggningar kring planförslaget har förevarit med representanter för Lilla Båstad AB. 
Dessa har resulterat i att såväl Lilla Båstad AB som NT AB önskar att användningssättet för 
"HS" -området ändrat till ett mer flexibelt sådant, innebärande att det nya användningssättet i 
planen skall tillåta Hotell och Rekreation, Restaurang, Handel, Utbildning och Konferens. 
I övrigt ändringar enligt punkterna 1-4 ovan, vilka tydligare specificeras i Möller Arkitekters 
förslag, sidan 14. 

Vi begär härmed att för Norrviken gällande detaljplan, Elestorp 6:6, skyndsamt ändras enligt 
ovanstående. Vi utföra gärna planarbetet med egen arkitektkonsult. 

Mob: 0705251940 
Mail: sven.palmkvist@telia.com 

Bilaga: Studier av förutsättningarna planändring, Möller arkitekter, Ängelholm 
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1 -.-..-Norr--~~~~------------- NQRRVIKEN 

ffi 

lllustrationsplan 

• 
•• 
•• 

• 

Hotellet ligger på krönet av 
övre platån och kliver med sina 
tegelpelare delvis ut i branten . 
Totalt rymmer Hotellet 90 sviter 
för 4-6 personer med ytor mellan 
36 och 65 m2 . 

Samtliga sviter får uteplats eller 
balkong antingen mot sydväst
solen och åsens natur eller ut mot 
branten och havet. 
På plan 2 får de större sviterna en 
trappa upp till ett penthouse och 
en generös privat takterrass. På 
så vis får alla dessa etagesviter 
såväl havsutsikt som soligt väder
streck. 
Receptionen ligger i en lägre upp
glasad del som kopplas till det 
befintliga huset med frukostrestau 
rang och cafe. 

Längs hotellets framsida sträcker 
sig den nya fruktträdsallen som ut. 
gör stommen till det nya Huvud
entrestråket och förbinder Villa 
Abelin med den planerade Konst
hallen. 
Längst denna axel kan man röra 
sig mellan Norrvikens olika delar 
skyddad från bilar. 

Parkeringen får en delvis ny pla
cering något längre upp mot åsen. 
Den grustäckta ytan får en något 
uppstramad form med häckom
gärdade p-platser och plattsatta 
gångar som förbinder parkeringen 
ed det nya Huvudentrestråket. 

Ett välkomnande entretorg blir ett 
nytt nav som förb inder de olika 
funktionerna på ett trevligt vis. 
Här når man också den nya Hant
verksbyn med sina små moderna 
paviljonger som samlar sig kring 
vinglande gränder och små torg 
längs sluttningen på båda sidor 
om Huvudentrestråket. 

skala 1 : 1000 

MÖLLER 
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NY GLASVERANDA 

FRUKOSTRESTAURANG / CAFE 

- - - l 
I 

HKP 1 

ANG. 1 

- - _J 

Sammanställning - Sviter 

4 Pers. 36, 1 m2 42 st 

4 Pers.-HKP 47,9 m2 6 st 

6 Pers.-HKP 51,6 m2 8 st 

6 Pers. 51 ,6 m2 16 st 

6 Pers.-Etage 64,8 m2 18 st 

Totalt: 90 Sviter - 4208 m2 

Installations- och serviceut
rymmen mm förutsätts lösas 
i soterränplan under del av 
Hotellet. 

ENTRE
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Bottenplan 
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Terrassplan 

Plan 2 

16 10 16 

skala 1 :400 
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4 -------------------NORRVIKENS HOTELL 

Fasad mot Huvudentrestråket i sydväst 

Entregavel mot nordväst Gavel mot sydöst 

Fasad mot havet i nordöst 
skala 1 :400 
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5 -----------------NORRVIKENS HOTELL 
De generösa takterrasserna ger Sviterna mot havet 

Mörkt tegel och grånad panel inordnar sig 
vackert i naturens skiftande färgskala 

Uppglasad fasad öppnar 
inbjudande upp receptionen 
mot entreplatsen och parkeringen. D 

;;;"''· ,, .. Dic=I =e==ll~I ,==lll~==HI-~ 

" 

uteplats i soligt läge hela dagen samtidigt som en
heterna mot åsen i söder får en fan tastisk havsutsikt. 
Terrasserna skyddas av mellanliggande plank och 
mittaxelns upphöjda volym med grönskande sedumtak 
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Tegelmurar kring markterrasserna mot 
Huvudentrestråket skapar en skyddad 
privat miljö för de boende 

Del av Fasad mot Huvudentrestråket i sydväst 
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Del av Fasad mot havet i nordöst Souterrängplanet mot havet kliver ner i branten 
och anpassar sig efter topografin på ett 
naturligt vis. 
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Galvade räcken och ribbverk i 
trä på varje uteplats ger ett 
spännande skuggspel och tar 
till vara på utsikten 

~~=--=====- -

~--====- - I 

Gröna sedumtak på de lägre 
delarna anknyter till Norrvikens 
grönska och är vackra att titta på 
från våningarna ovanifrån 

16 10 16 
MÖLLER 
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6 -----------------NORRVIKENS HOTELL 

4 pers HKP-anpassad Gavelmodul; 
Större HWC och mer traditionellt 
sovrum med pamoramautsikt 

n 

I 

2-PERS 

(1 
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C_ 
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4 pers Modul med Uteplats; 
Mycket yteffektiv, välstuderad 
och komplett lägenhets-svit 
Masterbedroom med överljus mot 
allrummets generösa glasparti. 
Privat uteplats i sydväst med 
skyddande låg mur kring. 
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6 - PERS - 3 SOV - WC 
51,6 m2 

6-personer Modul med Balkong; 
Yteffektiva och flexibla sviter 
med flera bra varianter på antal 
våtenheter, storlek på pentry mm 
Generöst glasparti ut mot balkongen 
mot havet. 

6-personer HKP-anpassad Modul; 
Större HWC och mer plats kring 
sängen i masterbedroom 
Muromgärdad privat uteplats i 
markplan mot sydväst. 

Del av Bottenplan - Moduler 

skala 1 :100 
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7 -----------------NORRVIKENS HOTELL 

4 pers HKP-anpassad Gavelmodul; 
Större HWC och mer traditionellt 
sovrum med pamoramautsikt 

Gemensamma ut
rymmen stärker 
gemenskapen och 
ger ljusinsläpp och 
liv åt korridorerna 

4 pers Modul med Balkong; 
Mycket yteffektiv, välstuderad 
och komplett lägenhets-svit 
Masterbedroom med överljus mot 
allrummets generösa glasparti. 
Privat skyddad balkong omgärdad 
av tegelpelare och luftigt spjälräcke 

4 - PERS- GAVEL - HKP 
47,9 m2 

4-PERS 
36,1 m' 

6 - PERS - ETAGE - EN SUITE 
51 ,6 m2 

TOTALT 64,8 m2 

P,---------n---~ 

0 0 8 8 ° B ~ 

G 

1- 1 

4-PERS 
36,1 m2 

Del av Plan 2 - Moduler 

*"=1-=~I ~ w rn 

1- 1 

4-PERS 
36,1 m' 

rn 

6 - PERS - ETAGE - EN SUITE 
51,6 m2 

TOTALT 64,8 m2 

6 - PERS - ETAGE - KLK 
51,6 m2 

TOTALT 64,8 m2 

6 - PERS - ETAGE - WC 
51,6 m2 

TOTALT 64,8 m2 

6-personer Etage Modul; 
Yteffektiva och flexibla sviter 
med flera bra varianter på antal 
våtenheter, storlek på pentry mm 
Balkong på entreplanet och pent
house med takterrass på övre plan. 

skala 1:100 
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Mycket generösa takterrasser 
och flexibla lösningar på 
övre planets penthouse. 

Sydvästsolen letar sig in på 
takterrasserna mot havet 

I I 

TAKTERRASS MED SYDVÄSTSOL 
42,B m' I 

PENTHÖUSE - UTSIKTSRUM 
13,2m2 

+-

. . . . . . . ·. . .· . 

· Skyddande upphöjd del över mittaxeln · 
med grönskande sedumtak 

[] 
D 

+-

PENTHOUSE - SOVRUM 
13,2 m2 

#. 
TAKTERRASS MED HAVSUTSIKT~ 

42,8m2 I 
I ''i--.__ 

.-,-· 
I 

Skyddande plank ger tillsammans 
med sviternas penthouse helt 
privata delar av takterrassen 

Del av Terrassplan - Moduler 
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TAKTERRASS MED SYDVÄSTSOL 

I 43,3 m2 

PENTHOUSE - SPA 
I 13,2m2 f I 

-+ OQ 

D 

0 
I - ........... "::-----s t.Q: 

PENTHOUSE - BÄDDSOFFA 
13,2m2 

TAKTERRASS MED HAVSUTSIKT 
43,3m2 

#. 
' ~ 

JAOUZZI 

0 1 
·~· 

Utblickar mot Havet även 
· för sviterna mot entresidan 
i sydväst 

skala 1:100 
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, .. 11. 

Principsektion indraget Husliv - Penthouse 

Marken anpassas något 
lill nedre balkonger 

Balkong Balkong 

~ ~ 

----

Principsektion Husliv - Takterrass 
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Principsektion Reception - Korridor 

skala 1 :200 
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10---------------NORRVIKENS HANTVERKSBY 

ENTR!: 
HORRVIKEt4S 
TRAoGAROAR 

Hantverksbyn består av 2 
delar med totalt 19 st moderna 
paviljonger för bygdens hant
verkade att hyra in sig i. Husen 
är i 1- och 2-plan där bottenplan 
är kommersiell med hantverk och 
övre plan blir en tillfällig bostad 
för hantverkaren och dess familj, 
en sk "Boka/''. 
Enheterna är placerade så 
att det bildas små ringlande 
gränder och torg i rummen 
mellan husen. 
I sluttningen möter de små 
entreterrasserna den grusade 
marken på ett spännande och 
välkomnande vis. 

HUVUDENTRESTRAK GENOM HANTVERKSBYN 

Närmast kring Huvudentre
stråket finns 2 hus med centrala 
funktioner som personal med 
wc, omklädn. o pentry samt wc 
för besökande och biljettför
säljning till evenemang. 
Sedumtäckta tak håller ihop 
arkitekturen medan de varierade 
fasadmateria/en i dova kulörer 
gör husen till individer. 
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Bottenplan Lokal 

HANTVERKSLOKAL 
50,7m2 

HANTVERKSLOKAL 
37,7m2 

Bottenplan Bokal Övre plan Bokal 

16 10 16 

skala 1:100 
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14 

lllustrationsplan 

Frågor kring gällande detaljplan: 
1: Byggnadshöjd 6 m: 

6 m bör höjas till 6,5 m. 
Socke/visning bör tillåtas till 
en viss höjd utöver de 6 m. 
Souterrängplan bör tillåtas mot 
havet utan att inräknas i höjden. 
Förslaget har 2 våningar samt 
souterrängplan och Pent
house med takterrasser. 
e70: 
Förslagets BYA är 82% av bygg
rätten, exkl balkonger och kopp
lingsdel med Rec. mot bef. hus. 
Prickad mark o byggrätt: 
Balkongdjup utredes vidare ... 
> 1,5 djup= BYA. .. ? 
Förslaget kopplar ihop hotellet 
med bef. hus och dess restau
rangfunktioner. 
HS Restaurang, utbildning: 
Ny föreslagen funktion - Hotell 

2: Enligt gällande detaljplan. 
Bef. hus adderas med glas
veranda mot havet 
Ny kopplingsdel se ovan 

3: Byggnadshöjden 3 m: 
Sockelvisning bör tillåtas till 
en viss höjd utöver de 3 m. 
Förslaget innehåller ett antal 
moduler i 2-plan med boende 
för långväga hanterkare sk 
"Boka/er" 
e25: 
Förslagets BYA är 25% 

4: Byggnadshöjden 3 m: 
Sockelvisning bör tillåtas till 
en viss höjd utöver de 3 m. 
Förslaget innehåller ett antal 
moduler i 2-plan med boende 
för långväga hanterkare sk 
"Boka/er" 
e30: 
Förslagets BYA är 31% 

5: Enligt gällande detaljplan. 

6: Enligt gällande detaljplan. 

skala 1 : 1000 
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Datum: 2017-05-12 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Camilla Nermark 

Dnr: KS 000551/2017 – 315 (B17-299) 
 
 

Detaljplan för del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken – Begäran om 
planbesked 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för del av Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i 
Norrviken får upprätts samt att samråd får hållas. 

 
2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 

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

 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) ej behöver upprättas.    
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i Norrviken, cirka 2 km nordväst om Båstad tätort, inom den så kallade 
”nedre platån” utmed Kattviksvägen, se nedanstående bild. 
 

 

Ungefärlig 
avgränsning 

av 
planområde 
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Planområdet är beläget inom den så kallade nedre platån som avgränsas av Kattviksvägen och 
havet i norr och en norrvänd bokskogsbevuxen brant i söder. I väster avgränsas planområdet 
av lövskog och i öster av Kattviksvägen. 
 
Norrviken Kust Moder AB har 2017-03-20 inkommit med en förfrågan om planbesked 
avseende del av fastigheten Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken. 
 
Intressenten avser uppföra 60 garage med carport samt servicebyggnader avsedda för 
miljöhantering i anslutning till de 9 flerbostadshus som just nu håller på att byggas. 
 
Marken där garage, carport och miljöhus avses uppföras är idag delvis planlagt som prickmark 
inom kvartersmark för bostäder, hotell (BK1), och avsett för interngata samt längsgående 
parkeringsfickor, samt delvis för friluftsområde/trädgårdsanläggning (N). Se nedanstående 
bild. Detaljplan, 1615, vann laga kraft 2010-04-29. 
 
 

 
Utdrag ur gällande detaljplan, 1615 

 
Då sedumtak planeras att anläggas på garage, carport och miljöhus bedöms den visuella 
effekten av byggnaderna att minskas. Att placera fordon under gröna tak förhindrar 
reflektioner och ökar mängden grönyta för fastigheterna. 
 
För att del av fastigheten Boarp 2:26 m.fl. fastigheter ska kunna bebyggas med garage, carport 
samt servicebyggnader för miljöhantering måste gällande detaljplan ändras.   
 

Bakgrund 
Planområdet är beläget inom detaljplan 1615 som vann laga kraft 2010-04-29. En MKB 
(miljökonsekvensbeskrivning) togs fram av Sweco 2008. 
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En översiktlig geoteknisk undersökning gjordes 2007 av WSP. Jordlagren utgörs av fyllning och 
organisk jord på sand som underlagrats av morän. 
 
I samband med markarbeten med anledning av byggnation av de 9 flerbostadshusen 
påträffades våren 2017 DDT inom arbetsområdet. DDT härstammar från ett insektsgift. På 
platsen har det tidigare funnits fruktodlingar samt ett växthus och ett boningshus som nu är 
rivna. I skrivande stund håller marken på att saneras. Löpande provtagningar görs och 
kommuniceras med miljö- och hälsa på kommunen. 
 
Planområdet berörs av riksintressena Rörligt friluftsliv, kust, turism och friluftsliv, 4 kap 2§ 
Miljöbalken, Friluftsliv 3 kap 6§ Miljöbalken, Kustzon, 4 kap 4§ Miljöbalken samt Högexploate-
rad kust, 4 kap 4§ Miljöbalken. Planförslaget bedöms dock förenligt med riksintressena 
eftersom placering av bebyggelse sker på mark som redan är ianspråktagen. 
 
Planområdet omfattas i sin helhet av riksintresse för kulturmiljö och ingår även länsstyrelsens 
kulturmiljövårdsprogram samt kulturmiljöstråk (2007). Planområdet ingår även i det 
kommunala kulturmiljövårdsprogrammet (KF 2008). Dock är de planerade garage, carport och 
miljöhus belägna utanför den karaktäristiska trädgårdsmiljön. 
 
Inga kända fornlämningar finns registrerade inom planområdet. 
 
Planområdet ingår ej i Natura 2000-område och omfattas ej heller av Riksintresse naturvård. 
 
Planområdet omfattas ej av strandskydd. Dock återinträder strandskydd vid upprättande av ny 
detaljplan. Strandskyddet kommer att hanteras under kommande planprocess. 
 
Planområdet är beläget inom verksamhetsområde VA avseende vatten och spillvatten. 
Dagvattenhantering kommer att studeras under planprocessen. 
 

Aktuellt 
För att del av fastigheten Boarp 2:26 m.fl. fastigheter ska kunna bebyggas med garage, carport 
samt servicebyggnader för miljöhantering måste gällande detaljplan ändras. 
 
Mot bakgrund av ovanstående samt nedanstående ”Konsekvenser av beslut” föreslår 
Samhällsbyggnad att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny 
detaljplan för del Boarp 2:26 m.fl. fastigheter i Norrviken, Båstads kommun, Skåne län. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Genom att möjliggöra byggnation med sedumbeklädda tak för att dölja både fordon och 
avfallskärl bedöms den visuella påverkan minskas vilket i sin tur leder till ett positivt inslag i 
miljön och därmed göra platsen attraktivare att både bo och verka på. 
 
Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 
 
Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen att exempelvis nämndsmålet 
”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner” uppfylls. Byggnation av 
garage och carport sker i anslutning till planerad byggnation och dess utformning gör att de 
bedöms smälta in i naturmiljön. Uppställda fordon döljs genom sedumklädda tak som också 
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genererar olika ekosystemtjänster såsom t ex bullerdämpning, luftrening och hjälp med 
dagvattenhantering. 
 
Ett nytt planuppdrag kräver arbetsresurser främst av planarkitekt på samhällsbyggnad som 
även samarbetar med kollegor inom berörda förvaltningar. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys upprättas i samband med planarbetet om sådan bedöms vara 
nödvändig. 
 

Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan kommer att 
tecknas mellan kommun och intressent. 
 
Miljökonsekvensanalys 
En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) togs fram av Sweco 2008. Sammanfattningsvis 
konstateras att detaljplanen 1615 (laga kraft vunnen 2010-04-29) som omfattar ett ett större 
markområde, i huvudsak påverkar de naturvärden som finns i den fuktiga askskogen mellan 
sluttningen nedanför Norrviken Trädgårdar och Kattviksvägen. Naturvårdsintressena 
representerar dock ett mycket smalt bevarandeperspektiv i form av vissa hotade lavar och 
mossor. Detta måste vägas mot det breda bevarandeintresse som Norrviken Trädgårdar 
representerar. De värdefulla sluttningszonerna ovan- och nedanför trädgårdarna kommer 
endast att beröras i mycket begränsad omfattning.  
 
Det nu aktuella planområdet är beläget utanför de värdefulla sluttningszonerna. 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, Planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
Sven-Inge Granlund, Teknik & Service 
Fredrik Jönsson, Teknik & Service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Ansökan om planbesked, 2017-03-18    
 
Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg-samhällsbyggnadschef, Olof Selldén-planchef, Kristina Bell-översiktsplanerare, 
Roger Larsson-stadsarkitekt, Sven-Inge Granlund-tf teknik & servicechef, Tina Eriksson-
miljöchef, Mårten Sällberg-miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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2017-03-18 

Båstads kommun 
Samhällsbyggnad 
269 80 Båstad 

Begäran om planändring, Norrviken nedre 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2017 -03-2 0 
Dnr .. ... J}.( J. ::"., i?:,_ 9_ 9_ · • 
······ ····························· ·· 

För Norrvikens Trädgårdar gäller detaljplan antagen av kommunfullmäktige 2008-10-22, 
lagakraftvunnen 2010-04-29. 

På den nedre platån skall byggas 9 st bostadshus, för vilka bygglov finns . 

Fastighetsbildning för byggnationen, varvid fem nya fastigheter bildades, har avslutats i 
december 2016. 

De fem fastigheterna har den 16 januari 2017 förvärvats av 5 st dotterbolag till Norrvikens 
Kust Moder AB. 

Parkeringsmöjligheterna har tidigare diskuterats med stadsarkitekten i Båstad. Syftet var då 
att få möjlighet att bygga garage med carport för de nya lägenheterna. Denna möjlighet finns 
inte i planen, och efter samråd med nuvarande stadsarkitekt Roger Larsson, bedöms behovet 
kunna tillgodoses genom en smärre ändring av detaljplanen. 

I det överarbetade förslaget, gjort av Wingårdhs Arkitekter, redovisas hur parkeringsbehovet 
kan lösas inom de egna fastigheterna. Behovet är 60 garage med carport, ett för varje 
lägenhet. Placeringen av garagen med tillhörande carport redovisas på Wingårds 
ritning/ situationsplan, bifogas. 

Utöver garagen finns behov av serviceutrymman för miljöhantering i form av mindre 
byggnader mellan garagebyggnaderna. 

Vi begär härmed att för Norrvik:en gällande detaljplan, Elestorp 6:6, skyndsamt ändras enligt 
ovan redovisade behov. Vi utför gärna planarbetet med egen arkitektkonsult. 

För Norrvikens Kust Moder AB 

Mob: 0705251940 
Mail: sven.palrnkvist@telia.com 

Bilaga: Wingårdhs ritning/situationsplan över placeringen av garage/carport 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-04-18 1 av 1 

 

 

KS au § 102  Dnr KS 000403/2017 - 315 

Kommunstyrelsens planprioritering 

 
Beskrivning av ärendet Nuvarande planprioritering ger inte tydliga direktiv om vilka planer som ska 

prioriteras och framförallt vilka planer som inte ska prioriteras. En ny 
planprioritering med tydliga politiska direktiv skulle underlätta för att svara 
byggherrar och entreprenörer på planförfrågningar. En tydligare 
planprioritering behövs även för att använda planavdelningens resurser på ett 
för kommuninvånarna mer fördelaktigt sätt. 

 
 Båstads kommun har över en längre tid haft en kontinuerlig efterfrågan på nya 

detaljplaner. Efterfrågan och behovet av strategiska dokument har dessutom 
ökat då det i kommunen har etablerats två nya järnvägsstationer. För att 
tydligare kunna förverkliga kommunens vision, fullmäktigemål, nämndsmål 
och översiktsplan föreslås Kommunstyrelsens planprioritering att uppdateras.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planchef Olof Selldén, daterad 2017-04-07. 

Bilaga 1. Kommunstyrelsens planprioritering.   
 
Förvaltningens förslag 1. Anta upprättat förslag till kommunstyrelsens planprioritering. 
 
Föredragande Planchef Olof Selldén föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C): Ärendet lyfts ut från dagordningen och återkommer på 

arbetsutskottets sammanträde 2017-05-23.      
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande från Gösta Gebauer och 

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

 
1. Ärendet lyfts ut från dagordningen och återkommer på arbetsutskottets 
sammanträde 2017-05-23.     
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-04-07 Till: kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Selldén 

Dnr: KS 000403/2017 – 315 
 
 

Kommunstyrelsens planprioritering 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Anta upprättat förslag till kommunstyrelsens planprioritering.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande planprioritering ger inte tydliga direktiv om vilka planer som ska prioriteras och 
framförallt vilka planer som inte ska prioriteras. En ny planprioritering med tydliga politiska 
direktiv skulle underlätta för att svara byggherrar och entreprenörer på planförfrågningar. En 
tydligare planprioritering behövs även för att använda planavdelningens resurser på ett för 
kommuninvånarna mer fördelaktigt sätt. 
 
Båstads kommun har över en längre tid haft en kontinuerlig efterfrågan på nya detaljplaner. 
Efterfrågan och behovet av strategiska dokument har dessutom ökat då det i kommunen har 
etablerats två nya järnvägsstationer. För att tydligare kunna förverkliga kommunens vision, 
fullmäktigemål, nämndsmål och översiktsplan föreslås Kommunstyrelsens planprioritering att 
uppdateras.  
 
Bakgrund 
Nuvarande planprioritering ger inte tydliga direktiv om vilka planer som ska prioriteras och 
framförallt vilka planer som inte ska prioriteras. En ny planprioritering med tydliga politiska 
direktiv skulle underlätta för att i ett initialt skede svara byggherrar och entreprenörer på 
planförfrågningar. En tydligare planprioritering behövs även för att använda planavdelningens 
resurser på ett för kommuninvånarna mer fördelaktigt sätt. 
 
Aktuellt 
Båstads kommun har över en längre tid haft en kontinuerlig efterfrågan på nya detaljplaner. 
Efterfrågan och behovet av strategiska dokument har dessutom ökat då det i kommunen har 
etablerats två nya järnvägsstationer. För att tydligare kunna förverkliga kommunens vision, 
fullmäktigemål, nämndsmål och översiktsplan föreslås Kommunstyrelsens planprioritering att 
uppdateras. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
För att uppnå ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle måste kommunen värna 
sin mark och prioritera i vilken ordning anspråk ska tas. Kommunens  översiktsplan visar 
planerad markanvändning, planprioriteringen är ett verktyg för att tjänstemän och politiker 
ska kunna realisera översiktsplanens intentioner i en ordning som främjar kommunens 
utveckling och invånare. 
 

89

89



 
 

 

2 (2) 

 

Verksamhet 
Kommunstyrelsens planprioritering följer den antagna visionens ledord om förebild, attraktion 
och mod, genom att prioritera hållbar samhällsutveckling. Planprioriteringen stärker 
kommunen som förebild genom att värna det sunda livet, stärker vår attraktionskraft genom 
att värna jordbruksmark, och visar kommunens mod genom att aktivt prioritera våra 
stationsområden. 
 
Fullmäktigemålen nås genom att tydligt visa vad kommunen vill och inte vill, att kommunen 
hushåller med natur och vatten, och utvecklar kommunen till att bli än mer attraktiv att leva, 
bo och verka i. 
 
Prioriteringsordningen ger kommunen möjlighet att nå samtliga nämndsmål genom att ge 
kommunal service högsta prioritet. 
 

Ekonomi 
Arbetet med Kommunstyrelsens planprioritering ryms inom budget. 
 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Olof Selldén, planchef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Kommunstyrelsens planprioritering   
 
Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
Kristina Bell, översiktsplanerare 
Emma Johansson, planarkitekt 
Henrik Eliasson, planarkitekt 
Camilla Nermark, planarkitekt 
Roger Larsson, stadsarkitekt 
Mårten Nilsson, exploateringsingenjör 
Katarina Pelin, kommunchef 
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Båstads kommun 
 
Samhällsbyggnad 
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 Vårt dnr 
2017-04-04 KS 000403/2017-315 
Handläggare  

Planavdelningen genom Olof Selldén  
  

Kommunstyrelsens planprioritering 
 
En planprioritering är ett verktyg för att förvalta och styra användningen av mark och vatten i 
kommunen. Genom att prioritera i vilken ordning planer ska tas fram kan kommunen verka för att 
tillgodose invånarna god service, handel, bostäder, verksamhetsmark och grönområden. Priorite-
ringsordningen består av tre nivåer där första prioritet består av planer och dokument av stort all-
mänt intresse, andra nivån består av planer och dokument av allmänt intresse och tredje nivån be-
står av planer och dokument av mindre allmänt intresse. Kommunstyrelsen planprioritering förtyd-
ligar även vilken typ av planer som inte ska prioriteras. 
 
Planer och dokument klassade som första prioritering  
Överordnande dokument som fastställer vilken markanvändning som är av allmänt intresse (avser 
Översiktsplanen och dokument som inarbetas i översiktsplanen). 
Planer som säkerställer eller ger ny exploaterbar verksamhetsmark av stort allmänt intresse (fler 
än 30 arbetsplatser). 
Planer som ligger i anslutning(0-800 m) till järnvägsstationer eller busshållplatser med två eller fler 
busslinjer och i huvudsak används för bostäder, kontor, handel, service eller verksamhet som är 
förenlig med bostäder. 
Planer för kommunal service (skolor, vård- och omsorgsplatser, brandstationer m.m. ). 
 
Planer och dokument klassade som andra prioritering 
Planer som omfattar en blandning av bostäder, kontor, handel eller verksamheter. 
Planer som breddar kommunens bostadsutbud, se även kommunens Bostadsförsörjningsprogram. 
Planer som avser fler än 10 bostäder. 
Planer som bidrar till förtätning enligt framtagna inriktningsdokument. 
Planer med kommunalägd mark. 
Planer som säkerställer eller ger ny exploaterbar verksamhetsmark, närmre än 300 m från kollek-
tivtrafik. 
 
Planer och dokument klassade som tredje prioritering 
Planer med färre än 10 bostäder. 
Planer som säkerställer eller ger ny exploaterbar verksamhetsmark, längre än 300 m från kollektiv-
trafik. 
 
Planer som inte ska prioriteras 
Planer som anspråkstar jordbruksmark. 
Planer som syftar till ökad mängd fritidsbebyggelse. 
Planer som endast syftar till att gynna ett enstaka enskilt intresse (så kallade frimärksplaner). 
Planer med längre avstånd (500m ->) till kollektivtrafik. 
Planer med längre avstånd (500m ->) till utbyggd infrastruktur (gator, VA, fiber m.m). 
Planer med längre avstånd (500m ->) till samhällsservice. 
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Datum: 2017-05-15 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Sven-Inge Granlund 

Dnr: KS 000088/2014 – 380 
 
 

Godkännande av överlåtelseavtal och arrendeavtal avseende badanläggning 
i Torekov 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat arrendeavtal och överlåtelseavtal. 
 
2. Kommunstyrelsens ordförande och t.f. kommunchef ges i uppdrag att underteckna 
arrendeavtal och överlåtelseavtal.  
 
3. Förvaltningen får i uppdrag att betala ut redan beslutat och beviljat bidrag om 250 tkr till 
avtalsparten när avtalen är behörigt undertecknade.    
 
 
Sammanfattning av ärendet 
2015-12-02 beslutade kommunstyrelsen att bevilja 250 tkr till Torekovs Bad och 
Turistförening som en engångsersättning för att skapa förutsättningar för föreningen att 
överta badanläggningen i Torekov. Vidare beslutades att bidraget skulle finanseras med de 
medel som stod till kommunstyrelsen förfogande 2015. Slutligen beslutades att förvaltningen 
fick i uppdrag att ta fram erforderliga avtal. Vid tidpunkten för beslutet kunde inte föreningen 
ingå de avtal som plockades fram då de inte till fullo hade finansieringen klar för sitt åtagande. 
Kommunens bidrag om 250 tkr har vid bokslutet för 2015 och 2016 lagts på ett balanskonto.   
 

Aktuellt 
Föreningen har accepterat avtalsvillkoren och är nu redo att ingå överlåtelseavtal och 
arrendeavtal enligt bilagor, varför ärende lyfts till kommunstyrelsen för beslut om behörigt 
undertecknande. När avtalen är undertecknade ska Båstads kommun även betala ut beviljat 
bidrag om 250 tkr. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Beslut enligt förslag medför att det kommer att finnas kvar en badanläggning i Torekov där det 
kan bedrivas simskoleverksamhet. Ett beslut om att inte ingå avtalen kommer ha en motsatt 
konsekvens samt att Båstads kommun då får riva befintlig anläggning.   
 

Ekonomi 
Utbetalning av bidraget om 250 tkr belastar inte kommunens resultat 2017. Bidraget har 
bokats upp på ett balanskonto och har redan belastat resultatet för 2015. 
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Teknik och service 
Sven-Inge Granlund, Avdelningschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Ekonomikontoret 
Torekovs Bad och Turistförening 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Överlåtelseavtal 
Bilaga 2. Förteckning Överlåtelseavtal 
Bilaga 3. Arrendeavtal 
Bilaga 4. Kartbilaga Arrendeavtal     
 
Samråd har skett med: 
Kommunjurist 
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ÖVERLÅTELSEAVTAL 
avseende badanläggning m.m. på fastigheten Torekov 98:1 

 
 
 
 
 

 
1.  Parter 
 
1.1 Båstads Kommun, org. nr 212000-0944,  Vångavägen 2, 
 269 31 Båstad ("Kommunen"), ägare till badanläggningen,          
                    nedan kallad "Anläggningen"  
 
1.2 Torekovs Turist- och Badförening, Hamnplan 2, 269 77 Torekov,  
 org. nr. 739400-0405, nedan kallad "Föreningen" 
 
1.3 Ovanstående parter har träffat följande avtal. 
 
2. Överlåtelse 
 
2.1 Kommunen överlåter härmed vederlagsfritt Anläggningen, jämte   
                     därtill hörande byggnader som framgår av bilagd förteckning, till  
                     Föreningen.  
 
2.2 Äganderätten till Anläggningen övergår till Föreningen på dagen för  
                     båda parters undertecknande av detta avtal.  
 
3. Tillträdesdag 
 
3.1 Tillträde till Anläggningen äger rum den dag som anges i punkten  
                     2.2. 
 
4. Byggnadens skick 
 
4.1 Anläggningen överlåts i befintligt skick. 
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5.  Sakrättsligt skydd 
 
5.1 Parterna är medvetna om att Föreningen inte erhåller sakrättsligt  
                     skydd enligt jordabalken för sina förvärv enligt detta avtal.   
 
6. Kommunens förpliktelser avseende Anläggningen 
 
6.1 Parterna är överens om att Kommunen härmed inte har några som 
                     helst förpliktelser eller åtaganden gentemot Föreningen såvitt avser 
                     driften, framtida utveckling/avveckling av Anläggningen eller något  
                     annat förhållande som rör Anläggningen och därtill hörande  
                     byggnader enligt den till detta avtal bilagda förteckningen.  
 
7. Intäkter och kostnader 
 
7.1 Intäkter och kostnader som avser tiden före tillträdesdagen ska 
 falla på Kommunen och därefter på Föreningen. 
 
8. Försäkringar 
 
8.1 Fram till tillträdesdagen ska Kommunen dels bära risken för att
 Anläggningen genom olyckshändelse skadas under nämnda 
 tid, dels ansvara för att Anläggningen väl vårdas, dels hålla 
 Anläggningen försäkrad.  
 
9. Arrendeavtal 
 
9.1 Kopplat till detta överlåtelseavtal tecknar Kommunen och  
                     Föreningen ett arrendeavtal, som reglerar Föreningens  
                     nyttjanderätt till del av fastigheten Torekov 98:1. 
 
10. Villkor för avtalets giltighet 
 
10.1 Detta avtals giltighet är beroende av, dels att Föreningens ansökan  
                     om bygglov på fastigheten Torekov 98:1 beviljas i beslut som vinner  

laga kraft, dels att Kommunen ger sitt samtycke till att låta 
Föreningen uppföra byggnader och anläggningar inom 
arrendestället och dels att Föreningen beviljas, mellan parterna 
överenskommet investeringsbidrag från Kommunen. 

                     I annat fall är detta avtal till alla delar förfallet och ingendera parten 
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har något anspråk på ersättning från den andra parten.  
 
11. Tvist 
 
11.1 Tvist med anledning av detta avtals tillkomst, tillämpning 
 eller tolkning ska avgöras i allmän domstol och av Helsingborgs  
                     tingsrätt som första instans. 
----------   
 
Av detta överlåtelseavtal har två likalydande exemplar upprättats, varav 
Kommunen och Föreningen tagit var sitt. 
 
 
 
 
Båstad den         Båstad den       
 
Båstads kommun   Torekovs Turist- och Badförening 
 
 
___________________  ____________________ 
Bo Wendt    
Kommunstyrelsens ordförande   
 
 
 
___________________  _____________________ 
Jan Bernhardsson 
Tf Kommunchef 
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Förteckning 

Pool i betongkonstruktion (11,6m längd x 5,6m bredd x 0,9m djup) 
Samtlig markanläggning (betongplattor) inom poolområdet 
Staket runt poolområdet inkl. vind- och sandskydd 
Samtliga fast uppförda byggnader (omklädningsbås, förråds- och 
maskinrum) med befintlig maskinutrustning (Uppvärmnings- och 
reningsanläggning för bassängvattnet). 
För bassängen tillhörande ledningar under mark inom poolområdet 



   

 
 ARRENDEAVTAL 
 
 
 
Jordägare 
 
 
 
 
Arrendator 
 
 
 
 
 
Arrendeställe 
 
 

 
 
1. 
Jordägare: Båstads kommun genom dess 

kommunstyrelse 
 
Postadress: 269 80 BÅSTAD 
 
Arrendator: Torekovs Turist- och Badförening  

(nedan kallad ”Arrendatorn”) 
Org. nr. 739400-0405 

 
Postadress: Hamnplan 2, 269 77 TOREKOV 
 
Arrendeställe: Den del av fastigheten Torekov 98:1, som är 

med röd linje markerad på bifogade karta, 
bilaga 1. 
Arrendeområdet omfattar en areal på  
fyrahundrasextiofem (465) kvadratmeter.  

 
Ändamål 

 
2. 
Jordägaren upplåter till Arrendatorn rätt att, på de villkor som anges i 
detta avtal, nyttja arrendestället på följande sätt och för följande 
ändamål: Drift av simbassänganläggning med därtill hörande 
allmännyttig simskoleverksamhet, vattengymnastik, barnkalas och 
därmed jämförliga aktiviteter, och med rätt att bibehålla sådan 
anläggning samt att uppföra därtill hörande byggnader i anslutning 
till denna verksamhet. På arrendestället får inte bedrivas verksamhet 
som strider mot det angivna ändamålet.  
 
Arrendatorn har att följa gällande lagstiftning för verksamheten. 
Arrendatorn svarar för kostnaderna för de åtgärder som kan 
påfordras enligt denna lagstiftning. 
 

 
Arrendetid, 
förtida 
upphörande  

3. 
Arrendetiden börjar löpa från dagen för båda parters undertecknande 
av detta avtal och upphör automatiskt utan uppsägning 25 (tjugofem) 
år efter båda parters undertecknande av detta avtal. 
 
För det fall Arrendatorn under arrendetiden skulle upphöra med sin 
verksamhet på arrendestället, har Jordägaren rätt att säga upp detta 
avtal till upphörande det datum då Arrendatorns verksamhet upphör. 
Vid sådant nu angivet förhållande ska bl.a. punkten 10, andra stycket, 
i detta avtal tillämpas såvitt gäller återställningsskyldigheten.   
 
Detta avtal är inte förenat med något besittningsskydd. 
Bestämmelserna i 11 kap 5-6 a §§ jordabalken om rätt till ersättning 
för Arrendatorn med anledning av arrendets upphörande gäller alltså 
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inte för detta avtal. 
 
För det fall Jordägaren säger upp Arrendatorn på skäl som inte beror 
på något förhållande hos Arrendatorn, ska Jordägaren ersätta 
Arrendatorn för de investeringar som Arrendatorn har gjort på 
arrendestället. Ersättningen ska motsvara investeringarnas bokförda 
värde.  
 

 
Arrendeavgift 

4. 
Arrendeavgiften är femhundra (500) kronor för varje arrendeår. 
Avgiften ska betalas i förskott senast den 31 januari innevarande 
arrendeår mot faktura utställd av jordägaren. 
 

 
Index 

5. 
Arrendeavgiften är baserad på konsumentprisindextalet (totalindex) 
318,00 för oktober månad 2016 och gäller under det första 
arrendeåret, d.v.s. 2017. För varje följande arrendeår ska avgiften 
justeras så att den följer indexändringarna fram till oktober månad 
närmast före det aktuella arrendeårets början.  
 

 
Kostnader 

6. 
Arrendatorn ska svara för avgifter och övriga kostnader som 
uppkommer genom arrendeställets nyttjande.  
 

 
Oförutsedda 
kostnader 

7. 
Anläggs gata, väg eller annan trafikled av Jordägaren som helt eller 
delvis görs i syfte att tillmötesgå önskemål eller behov hänförligt till 
arrendatorns verksamhet på arrendestället och åtgärden kommer 
arrendestället till godo får Jordägaren av arrendatorn ta ut så stor del 
av kostnaden för åtgärden som kan anses belöpa på arrendestället. Om 
Arrendatorn så önskar skall kostnaderna genom särskilt tillägg till 
arrendeavgiften fördelas under en period av lägst fem år. Anläggs gata, 
väg eller annan trafikled av annan orsak ska inga kostnader för 
nyanläggningen belöpa arrendestället. 
 
Om myndighet ålägger Jordägaren att vidta åtgärder inom 
arrendestället eller inom det angränsande området och åtgärderna 
föranleds helt eller delvis av Arrendatorns nyttjande äger Jordägaren 
rätt att, genom höjning av arrendeavgiften, ta ut så stor del av 
kostnaderna som, med hänsyn till skälig avskrivningstid eller 
förräntning, belöper på arrendestället.  
 
Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar 
uppkomma för arrendestället, på grund av införande eller höjning av 
särskild för fastigheten gällande skatt, avgift eller pålaga varom 
riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta, ska 
Arrendatorn med verkan från inträdd kostnadsökning betala 
ersättning till Jordägaren för på arrendestället belöpande andel av 
kostnadsökningen genom höjning av arrendeavgiften.  
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Upplåtelse   

8. 
Arrendatorn får inte utan Jordägarens skriftliga samtycke upplåta nytt-
janderätt eller i övrigt upplåta rättigheter till någon del av 
arrendestället eller till egen anläggning eller byggnad på 
arrendestället. 
 

 

 
Överlåtelse 

9. 
Arrendatorn får inte utan Jordägarens skriftliga samtycke överlåta 
eller på annat sätt överföra rättigheterna enligt detta avtal på annan 
eller annars sätta annan i sitt ställe. 
 

 
Arrendeställets 
skick, 
återställande 
av 
arrendestället 

10. 
Arrendestället utarrenderas i det skick det befinns på tillträdes-
dagen. Arrendatorn är skyldig att alltid hålla arrendestället i ett väl 
städat skick och i övrigt hålla god ordning på området. Arrendatorn 
får inte använda arrendestället så att risk för miljöskada 
uppkommer. 
 
Senast en (1) månad innan avtalets upphörande ska Arrendatorn 
återställa arrendestället enligt följande: Simbassänganläggningen 
och till verksamheten hörande övriga anläggningar och byggnader 
ska avlägsnas och marken återställas. Arrendatorn ska vidare 
återlämna arrendestället i väl städat skick. Samtliga kostnader för 
återställandet ska bäras av Arrendatorn.  
 

 
Anläggningar 
m.m. 

11. 
Arrendatorn får inte utan Jordägarens skriftliga samtycke på 
arrendestället uppföra byggnader eller anläggningar. Samtycke 
innefattar ingen befrielse från skyldigheter att söka bygglov och 
andra erforderliga tillstånd. Godkänt bygglov är inte att likställas 
med nu nämnt skriftligt samtycke.  
 

 
Skötsel och 
underhåll  

12. 
Arrendatorn ansvarar för all skötsel och underhåll av samtliga 
anläggningar, installationer och byggnader och därtill hörande 
kostnader inom arrendestället.   

  

 
Vatten, avlopp 
och el 

13. 
Arrendatorn har att svara för och bekosta erforderliga anordningar 
för el, vatten och avlopp, samt svara för sådana eventuella avgifter 
för el, vatten- och avlopp som belöper på arrendestället 
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Lednings-
dragning 

14. 
Arrendatorn medger att Jordägaren, eller annan som har dennes 
tillstånd, får dra fram och vidmakthålla ledningar i eller över 
arrendestället med nödvändiga ledningsstolpar och infästnings-
anordningar på byggnader, om detta kan ske utan avsevärd olägen-
het för Arrendatorn. Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla 
det intrång som föranleds av att ledningarna anläggs och nyttjas, 
men har rätt till ersättning för direkta skador i övrigt. 

  
Ansvar, 
försäkring 

15. 
Arrendatorn ska i alla sammanhang svara för skada som härrör från 
Arrendatorns verksamhet på arrendestället. Arrendatorn har ansvar 
för av honom och hans verksamhet orsakad skada på arrendestället 
även efter avtalets upphörande.  
 
Arrendatorn är skyldig att teckna och vidmakthålla en ansvars-
försäkring samt övriga nödvändiga försäkringar för sin verksamhet på 
arrendestället. 
 

 
Villkor för 
avtalets  
giltighet 

16. 
Detta avtals giltighet är beroende av, dels att Arrendatorns ansökan 
om bygglov på fastigheten Torekov 98:1 beviljas i beslut som vinner 
laga kraft, dels att jordägaren ger sitt samtycke till att låta 
arrendatorn uppföra byggnader och anläggningar inom arrendestället 
och dels att Arrendatorn beviljas, mellan parterna överenskommet 
investeringsbidrag från Kommunen. I annat fall är detta avtal till alla 
delar förfallet och ingendera parten har något anspråk på ersättning 
från den andra parten.  

  
 
Kontrakts-
exemplar 

17. 
Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka Jordägaren och 
Arrendatorn tagit var sitt. 
 

 
Underskrifter 

 
För Jordägaren: 
 
_________________________                      _________________________ 
Bo Wendt                                             Jan Bernhardsson 
Kommunstyrelsens ordförande     Tf Kommunchef 
 
Ort och datum: 
 
För Arrendatorn: 

 
 
_________________________                        __________________________  
                                                                   
Ort och datum: 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170514\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: : 2017-05-14. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Sven-Inge Granlund 

Dnr: KS 000362/2017 – 380 
 
 

Överlämnande av badanläggning i Segelstorp 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunen beviljar bidrag om 250 tkr till Ängelsbäck-Segelstorps Badförening som en 
engångsersättning för att skapa förutsättningar för föreningen att överta badanlägg-
ningen 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram erforderligt överlåtelseavtal 
3. Bidraget finansieras av de 2017 års budgeterade medel som står till kommunstyrelsens 

förfogande. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet att överlåta badanläggningen i Segelstorp till Ängelsbäck-Segelstorps Badförening 
(nedan kallad föreningen) hanterades ursprungligen i samma ärende (Dnr KS 000088/14-
380)som hanterade överlåtandet av badanläggningen i Torekov till Torekovs Bad- och turist-
förening (bilaga 2). Ärendet delades upp i två ärenden eftersom markägare/arrendefrågan i 
Segelstorp inte var utredd samtidigt som ”Torekovsärendet” ville fortskrida. Föreningen har nu 
kommit överens med markägarna (Ängelsbäcks Bysamfällighet) gällande arrendet och markä-
garna har givit sitt skriftliga medgivande till att föreningen övertar kommunens nyttjanderätt 
till marken (Bilaga 1). 
 
Bakgrund 
Bakgrunden och anledningarna till att överlåta badanläggningen i Segelstorp till föreningen är 
tydligt beskrivna och diskuterade i ursprungligt ärende (Dnr KS 000088/14-380) men kort 
sammanfattat kan det sägas att det finns en förening med ett engagemang och en vilja att 
överta, utveckla och driva badanläggningen vidare. Det är inte orimligt att tänka att förening-
ens engagemang och förmåga att utveckla och driva badanläggningen vidare är något större än 
kommunens. Badanläggningen är i behov av investerings- och renoveringsåtgärder, vilket är 
anledningen att bevilja ett bidrag om 250 tkr i samband med att badanläggningen överlåts.  
 

Aktuellt 
Markägarna inkom 2017-02-05 med skriftligt medgivande om att föreningen får nyttjanderätt 
till marken där badanläggningen är lokaliserad, förutsatt att Båstads kommun och föreningen 
ingår skriftlig överenskommelse om villkoren för överlåtelsen.  
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Beslut enligt förslaget kommer med största sannolikhet säkerställa att det fortsatt kommer 
finnas en badanläggning av god funktion och kvalitet som kommer kunna erbjuda 
simskoleundervisning till boende och besökare under sommarperioden.    
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Verksamhet 
Kommunen är inte involverade av driften och verksamheten på badanläggningen i Segelstorp, 
däremot involveras kommunen vid större underhålls- och reinvesteringsarbeten. Föreningen 
sköter i princip själv hela verksamheten redan idag, vilket därmed innebär att det inte blir nå-
gon påverkan för kommunens verksamhet om badanläggningen överlåts.  Vad ett beslut om att 
inte överlåta badanläggningen får för verksamhetskonsekvenser är avhängigt ytterligare be-
slut. Blir det kommunal drift av badanläggningen? Ska badanläggningen läggas ner och rivas? 
Ska alla simskoleelever bussas/transporteras till Malenbadet och har Malenbadet kapacitet för 
det? Det kommer att finnas en hel del frågeställningar och beslut att fatta om badanläggningen 
inte överlåts till föreningen.  
 

Ekonomi 
Beslut enligt förslag kommer att påverka kommunens resultat för 2017 motsvarande negativt. 
På lång sikt är det däremot, för kommunen,  ekonomiskt fördelaktigt att överlåta 
badanläggningen till föreningen. Kommunen kommer undvika framtida investerings- 
renoverings- och driftskostnader samtidigt som föreningen med sitt engagemang och sina 
ideella krafter kommer att kunna ”växla upp” föreslaget bidrag om 250 tkr mångdubbelt.   
 
 
Teknik och service 
Sven-Inge Granlund, Avdelningschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Ekonomikontoret 
Ängelsbäck-Segelstorps Badförening 
Ängelsbäcks Bysamfällighet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Skriftligt medgivande från Ängelsbäcks Bysamfällighet 
Bilaga 2. Tidigare handlingar i ursprungligt ärende   
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Sven Inge Granlund 
Båstads Kommun 

Ängelsbäck 170205 

Angående simskoleverksamheten i Ängelsbäck kommer Ängelsbäcks Bysamfällighet 
att ställa sig posit iva till en överlåtelse av bassängen från Båstads kommun till 
Ängelsbäck-Segelstorps Badförening . 

Detta under förutsättning att Ängelsbäck-Segelstorps Badförening och Båstads 
kommun fattar en skriftlig överenskommelse om villkoren för överlåtelse av 
bassängen från Båstads kommun till Ängelsbäck-Segelstorps Badförening. 

Ängelsbäcks Bysamfällighet kommer också att upplåta nyttjanderätten för den mark 
som bassängen kräver och som Båstads kommun idag arrenderar av Ängelsbäcks 
Bysamfällighet. Vid upplåtelse till Ängelsbäck-Segelstorps Badförening upphör per 
automatik Båstads kommuns arrendeavtal för bassängen med Ängelsbäcks 
Bysamfällighet att gälla. 

Med begreppet "bassängen" i ovan stycke avses bassängen, tillhörande byggnader 
och utrustning." 

Ängelsbäcks Bysamfällighet 

.. /4./ .. k .... ~ ... ~ ... ~ .. _ 
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11.1, BÅSTADS 
"W KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-12-02 16 av 29 

KS§ 311 DnrKSOOOOBB/2014-380 

Överlämnande av badanläggningar i Torekov 

Beskrivning av ärendet Ärendet gällande att överlämna badanläggningen i Torekov till Torekovs 
Turist- och badförening har under 2014 och 2015 i flera omgångar hanterats i 
olika politiska instanser. Vid samtliga tillfällen har ärendet återremitterats till 
förvaltningen med uppdrag om komplettering eller tilläggsinformation. Senast 
hanterades ärendet i kommunfullmäktige (2015-02-25) med en 
minoritetsåterremiss som följd. Förvaltningen fick vid tillfället uppdrag att 
klargöra vad jämförlig standard innebär samt utreda vad det skulle kosta att 
uppnå en jämförlig standard med anläggningen i Segelstorp. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Sven-Inge Granlund, daterad 2015-10-30 
Tjänsteskrivelse daterad 2013-12-12, bilaga 1 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-12-08, bilaga 2 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-01-16, bilaga 3 
Skiss, bilaga 4 
Bilder, bilaga 5 

Yrkanden Thomas Andersson (FP), Christer de la Matte (M) och Kerstin Gustafsson (M) : 

Protokollsanteckning 

Propositionsordning 

Omröstning 

Förslag till beslutspunkt 1: Kommunen beviljar bidrag om 250 tkr till TTBF som 
en engångsersättning för att skapa förutsättningar för föreningen att överta 
anläggningen ändras till summan 4 70 tkr. 

Helena Stridh (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Centerpartiet avstår från att delta i besltuet. 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
har bifallit arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. 

Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA 
Ledamot som vill bifalla Thomas Anderssons förslag röstar NEJ 

Omröstning utfaller med 7 JA, 4 NEJ och 2 AVSTÅR. Således har förslaget från 
arbetsutskottet bifallits. 

Forts. på nästa sida 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

Do /JJV 
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11~. BÅSTADS 
<w KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2015 -12-02 

KS§ 311 Dnr KS000088/2014 - 380 

Forts. överlämnande av badanläggningar i Torekov 

Kommunstyrelsen beslutar: 

17 av 29 

1. Kommunen beviljar bidrag om 250 tkr till TTBF som en engångsersättning 
för att skapa förutsättningar för föreningen att överta anläggningen. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram erforderliga avtal för reglerandet av 
anläggningen, arrendefrågor samt återställningsansvaret. 

3. Bidraget finansieras genom att ta medel ifrån de medel som står till 
kommunstyrelsens förfogande under 2015. 

fus terandes signaturer Utdragsbestvrkande 

On br( 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2015-10-30 
Handläggare: Sven-Inge Granlund 
Dnr: KS 000088/2014 - 380 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Telmik och service 
Ekonomiavdelningen 
Torekovs Turist- och badförening 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tjänsteskrivelse daterad 2013-12-12, bilaga 1 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-12-08, bilaga 2 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-01-16, bilaga 3 
Skiss, bilaga 4 
Bilder, bilaga 5 

Tjänsteskrivelse 

Överlämnande av badanläggning i Torekov 

Sammanfattning av ärendet 

1 (3) 

Ärendet gällande att överlämna badanläggningen i Torekov till Torekovs Turist- och badföre
ning har under 2014 och 2015 i flera omgångar hanterats i olika politiska instanser. Vid samt
liga tillfällen har ärendet återremitterats till förvaltningen med uppdrag om komplettering 
eller tilläggsinformation. Senast hanterades ärendet i kommunfullmäktige (2015-02-25) med 
en minoritetsåterremiss som följd. Förvaltningen fick vid tillfället uppdrag att klargöra vad 
jämförlig standard innebär samt utreda vad det skulle kosta att uppnå en jämförlig standard 
med anläggningen i Segelstorp. 

Bakgrund 
Ärendet att överlåta badanläggningen i Torekov till Torekovs turist- och badförening (nedan 
kallad TTBF) har tidigare hanterats tillsammans med att överlåta en badanläggning i Segel
storp till badförening verksam där, vilket framgår av tjänsteskrivelse daterad 2013-12-12. 
Ärendet återremitterades av f.d. ekonomiutskott 2014-01-22 för vidare utredning. Eftersom 
arrendefrågan gällande marken i Segelstorp inte klargjorts och fortfarande inte är klargjord 
frånskiljdes anläggningen i Torekov ärendet. Detta för att kunna fortskrida med överlåtandet 
av anläggningen i just Torekov, vilket även framgår i tjänsteskrivelse daterad 2014-12-08. 
Ärendet som då endast berörde anläggningen i Torekov, bereddes på nytt i f.d. ekonomiutskott 
2014-12-17 för att hanteras vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-01-14. TTBF inkom 
med en skrivelse, daterad 2015-01-06, vari de framställer att de anser att en likvärdig behand
ling avseende bidrag till de båda badanläggningarna ska uppnås. I sammanhanget ska nämnas 
att föreningen i Segelstorp har erhållit bidrag om 220 000 kr fördelat över tre tillfällen under 
åren 2008 till och med 2010. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till förvaltningen vid 
sammanträdet 2015-01-14 med uppdraget att beskriva likabehandlingen av föreningarna samt 
en konsekvensbeskrivning av finansieringen, vilket gjordes i tjänsteskrivelse daterad 2015-01-
16, bilaga 3. 

Aktuellt 
Förvaltningen fick av kommunfullmäktige 2015-02-25 uppdrag att klargöra vad jämförlig 
standard innebär samt utreda vad det skulle kosta att uppnå en jämförlig standard med an-
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läggningen i Segelstorp. Detta trots att förvaltningen i tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-16, 
förde ett resonemang om att en jämförelse mellan de båda anläggningarna ej är relevant då 
förutsättningarna och historien kring föreningarna och anläggningarna skiljer sig markant åt. 
Förvaltningens uppfattning är att "standard" säkerligen kan definieras på olika sätt. Det kan 
handla om storlek, funktion, kvalitet, skick etc. 

Storleks- och funktionsmässigt redovisas: 

Bassäng 
Byggnad, totalt 
varav isolerad yta 

Torekov 
11,7*5,7*00,875:::: 58 m3 

ca25 m2 
Om2 

2 omklädningsskjul 
1 bajamaja 
1 förråd 
1 maskinrum 

Segelstorp 
16, 7*8* 00,9:::: 120 m3 
ca 83 m2 

ca 50-55 m2 
2 omklädningsrum 
1 toalett kopplat till VA 
1 förråd 
1 maskinrum 
1 bastu 
2 duschar, kakel 
1 omklädningsyta 
1 klubblokal inkl. kök/pentry 

Till varje anläggning finns renings- och uppvärmningsanläggning anpassade efter bassänger
nas storlek och simskoleverksamhet, vilket innebär att den tekniska utrustningen i Segelstorp 
är större och något dyrare än den som finns i Torekov. Båda anläggningarna har papptak varpå 
det finns solvärmeslingor. 

Det finns fyra större skillnader mellan anläggningarna. 
1. Storleken på anläggningarna. 
2. Det finns bastu, dusch och vattentoalett kopplat till VA-systemet i Segelstorp medan det 

endast finns en ditplacerad bajamaja i Torekov. 
3. Det finns klubblokal inkl. kök/pentry i Segelstorp som inte finns i Torekov. 
4. Det finns två omklädningsrum av enkel standard (trallgolv och råspontsväggar) i Segel

storp medan det i Torekov endast finns två skjul med betongplattor och utan dör-
rar /fönster. 

Gällande kvalitet och skick är anläggningarna snarlika avseende byggnadernas ytskikt, bas
sänger, maskinrum och förråd. Den stora skillnaden, avseende kvalitet och skick, mellan an
läggningarna finns i de ytrymmen som Torekovsanläggningen ej har (klubblokal, bastu, dusch 
och toalett). Samtliga byggnadsytor i Torekov är oisolerade medan ca 50-55 m2 av byggnaden i 
Segelstorp är isolerad. 

Förvaltningen gav i uppdrag åt Peab Byggservice att göra en kostnadsuppskattning för att 
uppnå en likartad standard i Torekov som den som finns i Segelstorp. Enligt Peab Byggservice 
är den mest ekonomiska åtgärden att riva byggnaden och bygga nytt. Kostnaden för att upp
föra en byggnad med samma innehåll och funktioner som anläggningen i Segelstorp, estimerar 
de till ca 22 tkr /m2 exkl. moms. Hur stor byggkostnaden blir avgörs således av hur stor bygg
nad som ska byggas. Förutsatt att det byggs en byggnad om 83 m2, likt den i Segelstorp, blir 
kostnaden uppskattningsvis 1 826 tkr. En byggnad om 50 m2 skulle kosta runt 1100 tkr. Utö
ver byggkostnaden tillkommer kostnad om ca 175 tkr för toalettens anslutning till VA-nätet 
inkl. grävarbete och avgift. Om en ny byggnad uppförs kan det antas att det även kommer inve
steras i ny teknik avseende uppvärmnings och reningsanläggningarna då de är ålderstigna. 
Inköp och installation av sådan utrustning uppskattas till 100 - 150 tkr. 
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Finansiering 
Några budgeterade medel specifikt avsatta för att lämna bidrag för övertagandet av badan
läggning finns inte i 2015 års budget. Däremot finns under 2015 medel avsatta i budgeten "som 
står till kommunstyrelsens förfogande" i syfte att använda till insatser under innevarande år 
som är av engångskaraktär. I den senaste månadsuppföljningen, till och med september, visade 
prognosen på att kommunens samlade resultat vid årets slut skulle uppgå till ca -3, 7 mkr. Den 
prognosen är baserad på antagandet att inga fler medel ur potten "som står till kommunstyrel
sens förfogande" utnyttjas under 2015. Följden blir därmed att om finansiering från dessa me
del beviljas, kommer det att försämra det prognostiserade resultatet ytterligare. 
I den händelse av att kommunstyrelsen ändå ser det som angeläget att lämna bidrag för att 
finansiera överlämnandet av badanläggningarna finns det ingen anledning att vänta med att ta 
ett sådant beslut eftersom avsatta medel i 2016 års budget "som står till kommunstyrelsens 
förfogande" inte är tillräckliga för att täcka de kostnader som bidraget ger upphov till. 

Övervägande/framtid 
Kommunfullmäktiges uppdrag åt förvaltningen - att klargöra vad jämförlig standard innebär 
samt utreda vad det skulle kosta att uppnå en jämförlig standard, besvaras sammanfattat med 
att OM anläggningen i Torekov ska uppnå en jämförlig standard med anläggningen i Segelstorp 
måste den byggas ut. Med antagande om att byggnaderna ska vara lika stora uppskattas kost
naden för en sådan byggnad uppgå till ca 2 100 - 2 200 tkr exkl. moms. OM det uppförs en 
byggnad som är något mindre, exempelvis 50 m2 uppskattas kostnaden till ca 1400 - 1 500 
tkr. 

Förvaltningens bedömning av ärendet skiljer sig inte åt ifrån senast ärendet hanterades poli
tiskt, så när som på hur finansieringen ska ske. Förslag till beslut är därför de samma i punkt 
ett och punkt två som i tidigare tjänsteskrivelse, medan punkt tre gällande finansieringen in
nebär ett nytt förslag. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunen beviljar bidrag om 250 tkr till TTBF som en engångsersättning för att skapa 
förutsättningar för föreningen att överta anläggningen. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram erforderliga avtal för reglerandet av anlägg
ningen, arrendefrågor samt återställningsansvaret. 

3. Bidraget finansieras genom ta medel ifrån de medel som står till kommunstyrelsens 
förfogande under 2015. 

Båstad 2015-10-30 

~~ 
Sven-Inge Granlund, Teknik och service 
Mark och fritidschef 

Johan Linden, 
Ekonomichef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2013-12-12 

Handläggare: Sven-Inge Granlund 

Dnr: ~<S 3~/11.,\ -~'60 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Teknik- & service 
Torekovs Turist- och Badförening 
Ängelsbäck-Segelstorps Badförening 
Ängelsbäcks Bysamfällighet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänst eskrivel se 

Överlämnande av badanläggningar i Torel<ov och Segelstorp 

Bakgrund 

1 (3) 

Båstads kommun äger två mindre friluftsbadanläggningar, en i Torekov och en i Segelstorp, 
vilka nästintill uteslutande nyttjas för simundervisning under en sexveckorsperiod sommartid. 
Anläggningarna är byggda på 1970-talet och är relativt åldersstigna. Båstads kommun bedrev 
simskoleverksamhet i Segelstorp till och med 2005, ·därefter har verksamheten drivits av Äng
els bäck-Segel torps Badförening. Båstads kommun upphörde med kommunal simundervisning 
i Torekov 2004. Mellan 2005 och 2008 bedrevs simskoleverksamheten i Torekov av en privat
person. Från och med 2008 är det Torekovs Turist- och Badförening som har bedrivit simsko
leverksamheten. I dagsläget står både Ängelsbäck-Segelstorps Badförening och Torekovs Tu
rist- och Badförening för driftskostnaderna. Underhålls- och funktionsansvaret och därmed 
investeringsbehovet för anläggningarna har dock aldrig lämnat kommunen. 

Det finns vissa skillnader mellan anläggningarna. Anläggningen i Torekov är placerad på mark 
som ägs av Båstads Kommun. Anläggningen i Segelstorp är placerad på mark som ägs av Äng
els bäcks Bysamfällighet som i sin tur arrenderar ut den till Båstads Kommun. Anläggningen i 
Segelstorp (bassängen med tillhörande byggnader) är lite större än anläggningen i Torekov. 
Byggnaderna ( omklädningsrum, toalett, personalutrymmen och förråd) i Segelstorp är funk
tionsenliga och i bra skick, medan byggnaden i Torekov är betydligt enklare och består av om
klädnings bås och en ditplacerad bajamaja. Uppvärmnings- och reningssystemen vid båda an
läggningarna är begränsade i sina kapaciteter vilket kan medföra svårigheter att hålla tempe
raturen i vattnet på acceptabel nivå samt att verksamheterna inte kan växa eftersom renings
systemet inte klarar fler badande utan att vattenkvaliteten riskeras. 

Antalet simskoleelever i Segelstorp har de senaste fem åren varierat mellan 120 och 160 delta
gare med ett genomsnitt på 143 st/år. Motsvarande statistik för Torekov är 80 till 130 deltaga
re med ett genomsnitt på 104 st/år. Merparten av simskoleeleverna i Segelstorp är barn skriv
na i Båstads kommun medan merparten av simskoleeleverna i Torekov har annan hemkom
mun än Båstad. Vid enstaka tillfällen har även skolorna inom Båstads kommun nyttjat anlägg
ningen i Segelstorp. 
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Aktuellt 
Med tanke på anläggningarnas ålder och skick är renoverings behoven för själva bassängerna, 
renings- och uppvärmningsanläggningarna samt maskinrum stora i både Torekov och Segels
torp. I Torekovär även renoverings- och investerings behovet av faciliteter för omklädning och 
toalett stort 

Tidigare kultur- och fritidsnämnden har i omgångar beviljat Ängelsbäcks-Segelstorps Badföre
ning investerings bidrag till renovering och modernisering av omklädningsrum, duschar och 
toalett, renovering och modernisering av personalutrymmen samt för omläggning av tak. Till
sammans med egna medel, stort engagemang och ideellt arbete har sedan föreningen förvaltat 
dessa bidrag väl och färdigställt anläggningens omklädningsrum, duschar, toalett och perso
nalrum till modern standard. Förtydligat innebär det att bidragen har investerats i byggnader
na som ägs av kommunen och tillsammans med föreningens insatser är värdet av investering
arna betydligt högre än bidragssumman. 

Båda föreningarna har påtalat att anläggningarna är i behov av omfattande renovering samti
digt som de har uttryckt en önskan och vilja att även modernisera och utveckla anläggningar
na. Exempelvis kan det handla om investeringar i energibesparande åtgärder, större renings
anläggningar för att kunna bedriva mer verksamhet etc. Föreningarna har även visat en insikt 
om att Båstads kommun troligen inte har samma intresse av att investera i och utveckla an
läggningarna varför frågan om att få överta anläggningarna har lyfts. 

Båstads kommuns involvering och förhållningssätt gentemot anläggningarna har, bortsett från 
investerings bidragen till Ängels bäck- Segelstorps badförening, sedan kommunen upphörde 
med kommunal simskola, varit akut underhåll. Insatserna har varit minimala och i praktiken 
bara när något blivit trasigt och då har åtgärden varit "billigast möjligt". Kommunen har dock 
varit behjälpliga vid driftsstörningar och vid uppstart och stängning av bassängerna, då främst 
i Torekov. 

Övervägande/framtid 
Förvaltningen kan konstatera att påpekade brister och renoveringsbehov stämmer överens 
med verkligheten. Förvaltningens bedömning är att kostnaden för "kommande" akuta åtgärder, 
nödvändiga investeringar och underhåll inom en 3-4-årsperiod kommer att uppgå till ungefär 
150 000 kr per anläggning för att anläggningarna skall ha den funktion och kapacitet de har 
idag. Det är även rimligt att anta att kommunen inte finner det motiverat att investera i åtgär
der för att utveckla och förbättra anläggningarna till någon annan standard eller funktion.de· 
har idag. Det kanske rent av är relevant att fråga hur motiverat kommunen skulle finna det att 
över huvud taget engagera sig i anläggningarna om förhå1landet mellan kommunen och före
ningarna och förutsättningarna är desamma fortsättningsvis. 

Det finns engagemang, vilja och kapacitet i föreningarna som är väl värda att ta vara på. De vill 
och kan under rimliga förutsättningar ta över anläggningarna och deras utveckling. Rimliga 
förutsättningar anses både av föreningarna och av Teknik och service vara att de förväntade 
kostnaderna (150 000 kr/anläggning) inom en 3-4-årsperiod samt en summa (100 000 kr/an
läggning) för föreningarna att utveckla och förbättra anläggningarna med. Exempelvis att för
bättra renings- och uppvärmningssystem eller att i Torekov bygga en toalett eller i Segelstorp 
att investera i ett pooltak. 

En förutsättning för att överlämna ägandeskapet av anläggningarna till föreningarna är att 
mark och tillhörande arrendefrågor hanteras. Framför allt är det viktigt att hantera frågan om 
återställningsansvaret för marken om det i framtiden visar sig att anläggningarna ej behövs 
eller nyttjas. I dag ligger det återställningsansvaret hos Båstads kommun. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. 500 000 kr, fördelat på 250 000 kr till vardera förening, beviljas under 2014 som en 
engångsersättning för att skapa förutsättningar för föreningarna att överta anläggning
arna. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram erforderliga avtal för att reglera övertagandet 
av anläggningarna, arrendefrågorna samt återställningsansvaret. 

3. Kommunstyrelsens ordförande jämte kommunchefen ges i uppdrag att teckna ovan 
nämnda avtal. 

Båstad 2013-12-12 

Sven-Inge Granlund 
Mark- och fritidschef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2014-12-08 

Handläggare: Johan Linden 

Dnr: t< ~ 8f/1't -3JO 
Till: Kommunstyrelsen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Tjänstesla-ivelse daterad 2013-12-12 "Överlämnande av badanläggningar i Torekov och 
Segelstorp 

Finansiering av överlämnande av badanläggningar 

Bakgrund 

1 (2) 

I tjänsteslG"ivelse 2013-12-12 beträffande" Överlämnande av badanläggningar i Torekov och Segel
storp" framgår att Båstads kommun äger två mindre frilufts badanläggningar, en i Torekov och en i 
Segelstorp. I tjänsteskrivelsen föreslås att 500 tkr fördelat på 250 tkr till vardera förening utbetalas 
som engångsersättning för att skapa förutsättningar för föreningarna att överta de kommunala 
badanläggningar i Torekov och Segelstorp. 

Det angavs inte hur verksamhetsområdet Teknik och Service som skrivit fram förslaget tänker 
finansiera det utan det får förutsättas att verksamhetsområdet inte anser sig ha dessa medel och att 
finansierings frågan därmed lämnats till politiken att ta ställning till. 

Aktuellt 

Underteclmad har blivit ombedd att i tjänsteskrivelse lämna förslag till tänkbart finansieringssätt. 

Markavtal är inte inlämnat avseende Segelstorp, därför behandlas i dagsläget enbart frågan om 
bidrag till Torekovs turist- och badförening. 

Övervägande/framtid 

Budgeterat resultat för 2015 uppgår till enligt kommunens finansiella mål till 2 % av skatteintäkter
na och generella bidrag. Detta budgeterade resultat bör upprätthållas i enlighet med kommunens 
finansiella mål. 

I budgeten 2015 finns 4,5 mkr avsatta som reserv för demografiska förändringar. Av dessa har 762 
tkr tidigare föreslagits om budgeteras för att finansiera bidrag till upprustning av Östra Karups 
bygdegård. Om så beslutas uppgår 2015 års budgeterade reserv för demografiska förändringar 
därefter till 3 738 t!G". Tänkbar finansiering för bidrag om 250 tkr till Torekovs turist- och badföre
ning är att ytterligare minska reserven för demografiska förändringar under 2015 ner till 3 488 tkr. 
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Förslag till beslut 

1. Kommunen beviljar bidrag om 250 000 kr till Torekovs turist- och badförening som en engångs
ersättning för att skapa förutsättningar för föreningen att överta badanläggningen. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram erforderliga avtal för att reglera övertagandet av anlägg
ningarna, arrendefrågorna samt återställningsansvaret. 

3. Bidraget finansieras genom att reserven.för demografiska förändringar under 2015 minskas med 
250 tlrr. 

Båstad och 2014-12-08 • 

~~· 
Johan Linden 
Ekonomichef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2015-01-16 

Handläggare: Sven-Inge Granlund 

Dnr: KS88/14-380 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Teknik och service 
Ekonomiavdelningen 
Torekovs Turist- och Badförening 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-12. Bilaga 1 
Tjänsteskrivelse, 2014-12-08. Bilaga 2 

Tjänsteskrivelse 
1 (3) 

Skrivelse från Torekovs Turist- och Badförening, daterad 2015-01-06. Bilaga 3 
Sammanställning av tidigare utbetalda bidrag till Ängelsbäck-Segelstorps badförening. Bilaga 4 

Överlåtelse av badanläggning i Torekov 

Bakgrund 
Ärendet att överlåta badanläggningen i Torekov till Torekovs turist- och badförening (nedan 
kallad TTBF) har tidigare hanterats tillsammans med att överlåta en badanläggning i Segel
storp till badförening verksam där, vilket framgår av tjänsteskrivelse daterad 2013-12-12. 
Ärendet återremitterades av f.d. ekonomiutskott 2014-01-22 för vidare utredning. Eftersom 
arrendefrågan gällande marken i Segelstorp inte klargjorts och fortfarande inte är klargjord 
frånskiljdes anläggningen i Torekov ärendet. Detta för att kunna fortskrida med överlåtandet 
av anläggningen i just Torekov, vilket även framgår i tjänsteskrivelse daterad 2014-12-08. 
Ärendet som då endast berörde anläggningen i Torekov, bereddes på nytt i f.d. ekonomiutskott 
2014-12-17 för att hanteras vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-01-14. TTBF inkom 
med en skrivelse, daterad 2015-01-06, vari de framställer att de anser att en likvärdig behand
ling avseende bidrag till de båda badanläggningarna ska uppnås. I sammanhanget ska nämnas 
att föreningen i Segelstorp har erhållit bidrag om 220 000 kr fördelat över tre tillfällen under 
åren 2008 till och med 2010, se bilaga 4. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till för
valtningen vid det senaste sammanträdet 2015-01-14 med uppdraget att beskriva likabehand
lingen av föreningarna samt en konsekvensbeskrivning av finansieringen. 

Aktuellt 
Båstads kommun får och hanterar årligen bidragsansökningar från föreningslivet. Merparten 
av dessa är återkommande och kan kategoriseras som planerade och budgeterade förenings
bidrag. Dessa återkommande bidragsansökningar hanteras med hjälp av politiskt antagna bi
dragsnormer med bland annat angivna datum och belopp. Utöver dessa "standardansölmingar" 
får vi också ett antal unika ansökningar om investeringsbidrag som avser speciella saker och 
önskemål mer av "engångskaraktär". Förvaltningen har i budget ett mindre belopp (200 
tkr /år) avsatt för dessa ansökningar. Även dessa ansökningar om investerings bidrag hanteras 
utifrån de politiskt antagna bidragsnormerna (gällande prioritering). Sedan förekommer det 
vid enstaka tillfällen att föreningar ansöker om bidrag/medfinansiering som inte kan hanteras 
via bidragsnormerna och/eller med belopp som inte inryms inom förvaltningens budget, vilket 
är fallet nu gällande badanläggningen i Torekov. 

JS0119\7df\sg 
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Gemensamt för dessa ansökningar som inte kan hanteras med hjälp av bidragsnormerna 
och/eller inte ryms inom budgeterade medel är att de bedöms utifrån behovet samt att de lyfts 
upp för politiskt ställningstagande. Kommunens ekonomiska situation vid tillfället för ansökan 
kan påverka när ett bidrag eventuellt kan betalas ut. Förvaltningens uppfattning är att det inte 
skulle vara hållbart att hantera dessa bidragsansökningar på något annat sätt. Vidare är för
valtningens uppfattning att Båstads kommun kommer att försätta sig i en mycket svår situation 
om man med likabehandling avser att de bidrag, resurser eller insatser av engångskaraktär 
som beviljas en förening även ska beviljas andra föreningar (under förutsättning att de ansö
ker) i syfte att uppnå likabehandling. 

Sammanfattningsvis innebär detta att det är behovet av investeringen som avgör om och i fö
rekommande fall, hur stort bidrag som ska beviljas. Där utöver påverkar kommunens ekono
miska förutsättning, vid en given tidpunkt, när bidrag kan betalas ut. I klartext innebär det att 
förvaltningens uppfattning är att eventuellt bidrag till TTBF ska hanteras enskilt och inte vara 
avhängigt tidigare utbetalda bidrag till andra föreningar. 

Förvaltningens bedömning idag är den samma som 2013. Dvs att kostnaden för "kommande" 
akuta åtgärder, nödvändiga investeringar och underhåll inom en 3-4-årsperiod kommer att 
uppgå till ungefär 150 tkr för att anläggningen i Torekov ska ha den funktion och kapacitet den 
har idag. Vidare anser förvaltningen att det är fullt rimligt att utöver 150 tkr bevilja ytterligare 
100 tkr i syfte att skapa förutsättningar för TTBF att ta över och förbättra anläggningen. Ef
tersom förvaltningen idag gör samma bedömning som 2013 kommer samma förslag till beslut 
att läggas. 

Finansiering 
I tjänsteskrivelsen, daterad 2014-12-08 föreslår ekonomichefen att bidraget till TTBF finansie
ras genom att reserven för demografiska förändringar under 2015 minskas med 250 tkr (bi
dragets storlek). Konsekvensen med en sådan finansiering är att kommunen får lite mindre 
ekonomiskt utrymme att hantera eventuella demografiska förändringar med negativ kostnads
inverkan ifall sådana skulle uppstå under året. Exempelvis om antal barn i skolan eller äldre i 
äldreomsorgen skulle bli fler än vad som budgeterats för och därmed påverka kostnaderna i 
pengsystemen. Vid det senaste kommunstyrelsesammanträdet den 14 januari framfördes ett 
yttrande om att finansiering av bidraget ska ske genom att minska årets resultat. Konsekven
sen med en sådan finansiering är att kommunen "budgetmässigt" inte uppnår det av kommun
fullmäktige fastslagna finansiella målet att resultatet ska uppgå till 2 % av skatteintäkterna. En 
sådan lösning innebär alltså att kommunens budgeterade resultat samt förutsättning att uppnå 
det finansiella målet ändras vilket medför att ett nytt beslut behöver fattas av kommunfullmäk
tige. 

Övervägande/framtid 
Under detta ärendes utveckling har det vid olika tillfällen framförts en önskan, dels ifrån några 
politiker men främst ifrån TTBF, om att jämföra och likabehandla badföreningarna när det 
gäller ekonomiskt bidrag. Grunderna för bedömning och sättet att hantera bidragsansökan är 
och ska vara desamma, det innebär inte att resultaten av bedömningar ska bli desamma. Ovan 
förklaras varför förvaltningen anser att varje ansökan om bidrag, av engångskaraktär, från 
föreningar ska hanteras enskilt Utöver ovan nämnda anledningar finns det ytterligare skäl till 
varför vidare jämförelse mellan föreningarna i Torekov och Segelstorp inte är relevant. Sådana 
skäl är bland annat att föreningarna har olika förutsättningar och verkar på olika sätt. Badan
läggningarna (poolerna) är olika stora och ställer därmed krav på olika pool- och maskinut
rustning. Antalet barn som går i simskola vid respektive anläggning skiljer sig också markant 
åt 
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Vid det senaste kommunstyrelsesamanträdet yrkades det även på ett högre bidrags belopp till 
TTBF ( 450 tkr) än det som förselås av förvaltningen. Oavsett om det är det beloppet, belopp 
enligt förvaltningens förslag eller möjligtvis något annat belopp i dess närhet som beviljas i 
bidrag så föreslår förvaltningen en finansiering genom att sänka reserven för demografiska 
förändringar. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunen beviljar bidrag om 250 tkr till TTBF som en engångsersättning för att skapa 
förutsättningar för föreningen att överta anläggningen. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram erforderliga avtal för reglerandet av anlägg
ningen, arrendefrågor samt återställningsansvaret. 

3. Bidraget finansieras genom att reserven för demografiska förändringar under 2015 
minskas med belopp motsvarande beviljat bidrag. 

Båstad 2014-01-16 

Sven-Inge Granlund 
TfTeknik och servicechef 

~ le:lt\ 
Johan Linden 
Ekonomichef 
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Torekov 
Torekov 2015-01-06 

Till Kommunstyrelsen, 

Styrelsen i Torekovs Turist och Badförening (TTBF) skulle vilja göra er uppmärksamma på några punkter inför det 
beslut ni ska fatta avseende överlåtelse av bassängen i Torekov till vår förening. 

Handläggare Sven-Inge Gran.lund, Teknik och Service har i sin tjänsteskrivelse daterad 
2013-12-12 föreslagit: 
500 000 kr, fördelat på 250 OOOkr till vardera förening (Torekovs Turist och Badförening och 
Ängelsbäcks-Segelstorps Badförening) som en engångsersättning för att skapa förutsättningar för föreningarna att 
öve1ta anläggningarna. 

Som framgår av tjänsteskrivelsen finns det skillnader mellan anläggningarna vilket vi anser bör avspeglas i den 
tilldelade ersättningen vid överlåtelse. 

Byggnaderna (0111klädningsrum, toalett, personalufly111111e och förråd) i Segelstorp ärfunktionsenliga och i bra skick, 
medan byggnaden i Torekov är betydligt enklare och består av omklädningsbås och en ditplacerad bajamaja. 

Tidigare kultur- och ji'itidsnä111nd har i 0111gångar beviljat Angelsbäcks-Segelstorps Badförening investerings bidrag 
till renovering och 111odernisering av omklädningsru111, duschar och toalett, renovering och modernisering av 
personaluhy111111e samt för omläggning av tak. 

Vi kan vidare läsa 

Tillsa111111ans med egna medel, stort engagemang och ideellt arbete har sedan föreningen (Angelsbäcks-Segelst01ps 
Badförening) förvaltat dessa bidrag väl och färdigställt anläggningens 0111klädningsrum, duschar, toalett och 
personalru111 till modem standard. Förtydligat innebär det att bidragen ha,: investerats i byggnadema som ägs av 
kommunen och tillsa111111ans med föreningens insatser är värdet av investerh1garna betydligt högre än 
bidragssu111111a11. 

Arrendet för Ängelsbäcks-Segelstorps Badförening har vi fått information om uppgår till I 000 kr/år ( +index). 
Torekovs Turist och Badförening har ett arrende om 30 000 kr/år. 
Möjligtvis films det skillnader som avgör beloppens storlek mellan de båda anläggningarna. 

TTBF har för avsikt att öve1ta anläggningen i Torekov i befintligt skick mot att vi beviljas en skälig ersättning från 
kommunen. 
Vi har förankrat iden i byarådet som ställer sig positiva. Vår intention är att renovera och modernisera anläggningen. 
Vi har av kommunen beviljats bygglov samt beviljats strandsskyddsdispens från Länsstyrelsen. 
Vi har av externa finansiärer fått löfte om att de matchar kommunens bidrag till anläggningen med lika mycket. Det 
innebär att vi idag med kommunens bidrag kan göra det Ängelsbäcks-Segelstorps Badförening gavs möjlighet att 
göra tidigare. Vi växlar upp bidraget både ekonomiskt och med ideella insatser. 

För att uppnå en likvärdig behandling mellan de två föreningarna och de idag arrenderade anläggningarna anser vi att 
de bidrag Ängelsbäcks-Segelstorps Badförening tidigare beviljats av kommunen kan och bör regleras lika mot TTBF 
vid ett öve1tagande. 

Jarl Toremalm 
Ordförande Torekovs Turist och Badförening 

Posladress/Poslal address Telefon/Telephone 
Torekovs Turist- och Badförening 0431 - 36 31 80 
Hamnplanen 2 
SE-269 77 Torekov lnlemaLional 

Sweden +46 431 36 31 80 

E-posVE-mall 
infolii' l orekov.sc 

HemsldaNVeb 

www.torekov.se 

Bankglro/accounl 
571-1940 
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Teknik & service 

Segelstorps simbassäng 

2006-05-02 

2008-02-05 

2009-01-28 

2009-12-01 

2010-12-07 

Totalt 220 000 kr 

Avtal skrivs med Ängelsbäck-Segelstorps Badförening om att 
föreningen tar över sommarsimskolan och även alla drifts
kostnader för bassängen ( exkl kapitalkostnader. 

Ängelsbäck-Segelstorps Badförening erhåller 95 000 kr i inve
steringsbidrag för att rusta upp byggnaden så att simskole
verksamheten vid Segelstorps simskola kan fortgå. 

Arrendeavtal skrivs med Ängels bäcks bysamfällighet beträf
fande marken där simbassängen är belägen. 

Ängelsbäck-Segelstorps Badförening erhåller SO 000 kr i inve
steringsbidrag för att färdigställa personalutrymmena så att 
dessa uppfyller kraven på god arbetsmiljö. 

Ängelsbäck-Segelstorps Badförening erhåller 75 000 kr i inve
sterings bidrag till omläggning av tak på anläggningen vid sim
bassängen i Segelstorp. 

150114\c:\ users\svegra I \documents\groupwlse\ ängelsbäck-segelstorps badförening bidrag.doc\sg 
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Datum: 2017-05-10 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Sven-Inge Granlund 

Dnr: KS 000517/2017 – 350 
 
 

Delegation att förhandla om annan avgift för p-ytan i hamnen vid seglings-
tävlingar/evenemang 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar ge Mark- och fritidschefen delegation att i samråd med Båstad 
Hamn AB, förhandla om och ingå överenskommelse om annan avgift än politiskt beslutad av-
gift för parkeringsytan inom hamnens arrendeområde i Båstad, vid seglingstävlingar och eve-
nemang.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Arrangören till seglingstävlingar och event har framfört att avgiften för parkeringsytan i ham-
nen i Båstad är för hög att erlägga när de vill ha och behöver ytan för tävlingar och evenemang. 
Arrangören låter förklara att de inte, ur ett ekonomiskt perspektiv, kan och klarar av att arran-
gera tävlingar och evenemang om de ska erlägga en avgift motsvarande politiskt antagen taxa. 
 
Förvaltningen har idag ingen delegation att upplåta ytan till annan avgift än den som är poli-
tiskt fastslagen. För att smidigt kunna hantera situationen föreslås kommunstyrelsen ge dele-
gation åt Mark- och fritidschefen att, i samråd med Båstad hamn AB, träffa överenskommelse 
med arrangören om annan avgift än den politiskt fastslagna.   
 

Bakgrund 
Båstads kommun har fattat beslut om att vissa parkeringsytor inom kommunen är belagda 
med parkeringsavgifter under del av året. Bland annat gäller det för parkeringsytan inom 
hamnens område. Parkeringsytan rymmer cirka 120 personbilar och avgiften är 15 kr per 
timme med en parkeringstid om maximalt fyra timmar. Parkeringsytan ingår i befintligt arren-
deområde och villkoren avseende intäkter och kostnader för parkeringen regleras i upprättat 
arrendeavtal mellan Båstad Hamn AB och Båstads kommun. 
 

Aktuellt 
För att kunna arrangera båt- och seglingsevenemang behövs det stor yta för uppställning av 
båttrailers och bilar för deltagarna i evenemangen och parkeringsytan i hamnen är förståligt en 
lämplig yta för ändamålet. Seglingsevenemang generarar därutöver mycket trafik och trans-
porter vid sjösättning och båtupptagning. Vid evenemang är det därför lämpligt att parkerings-
ytan spärras av till förmån för evenemangen.  
 
Arrangören för seglingsevenemangen har framfört att det inte är ekonomisk möjligt för de att 
erlägga en avgift motsvarande politiskt antagen avgift för parkeringsytan. Arrangörens möjlig-
het att ta ut avgifter från evenemangs- och tävlingsdeltagare varierar beroende på vad det är 
för typ av deltagare. Det är en skillnad på evenemang med ”dyra” drakbåtar och kapitalstarka 
deltagare mot en juniortävling i någon jolleklass.  
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Eftersom aktuell yta är utarrenderad till Båstad hamn AB är det till Båstad hamn AB arrangö-
ren får vända sig till för att få tillgång till parkeringsytan. Dock kan inte Båstad hamn AB upp-
låta ytan till arrangören till en annan avgift eftersom fördelning av intäkter och kostnader är 
reglerade i arrendeavtalet med Båstads kommun, med mindre än att det görs i överenskom-
melse med Båstads kommun.  
 
Förvaltningen saknar delegation att ingå överenskommelser om annan avgift för parkeringsy-
tan än den som är politiskt beslutad, varför kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om delegat-
ion till Mark och fritidschefen att kunna ingå sådan överenskommelse.  
 
Förutsättningar för att ingå överenskommelse om annan avgift utgår ifrån, att i början och i 
slutet av sommarperioden då behovet av parkeringsytan och parkeringsintäkterna är mindre 
finns möjlighet till annan/lägre avgift. Under den mest intensiva besöksperioden under som-
maren och när behovet av parkeringsytan och parkeringsintäkterna är större finns mindre 
möjlighet till annan avgift än den som är politiskt beslutad.  
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Ett beslut om att inte delegera uppdraget/möjligheten att ingå överenskommelse om annan 
avgift för parkeringsytan i hamnen åt förvaltningen medför att ärendet måste lyftas för poli-
tiskt ställningstagande vid varje givet tillfälle. Detta medför merarbete för förvaltningen samt 
att politiken upptas av en liten detaljfråga. Risk finns även att ärendet inte hanteras i tid varpå 
ett evenemang eller seglingstävling inte kommer att arrangeras. 
 

Ekonomi 
Parkeringsintäkter är en del i förvaltningens budgeterade ekonomi. Förvaltningen arbetar all-
tid för att budgeten ska hållas och bedömer inte att beslut enligt förslag är resultatpåverkande 
i relation till budget. Det kan till och med få en positiv konsekvens om parkeringsytan upplåts 
till arrangören till en lägre avgift under en tid den inte hade inbringat några intäkter ändå när 
det ställs i relation till att evenemangen inte arrangerars över huvud taget på grund av att av-
giften för ytan blir för hög för arrangören. 
 
 
Teknik och service 
Sven-Inge Granlund, Avdelningschef 
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Datum: 2017-05-11 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Per-Martin Boklund 

Dnr: KS 000167/2017 – 603 
 
 

Ansökan om serveringstillstånd på Crepson 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 
1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Crepson & Co AB /559051-6950/ tillstånd att ser-
vera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Crepson, Hamntorget 1 i 
Båstad. 

 
2. Serveringslokal är uteservering enligt ritning dnr KS000167/2017-603. 

 
3. Serveringstider är 11.00 – 01.00 alla dagar årligen under perioden 1 juni – 30 augusti  

 
4. Villkor för serveringstillståndet är att matutbudet av egentillverkade maträtter inte får un-
derstiga det som angetts i ansökan.    
 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om tillstånd att servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till all-
mänheten på Crepson, Hamntorget 1, Båstad, har inkommit från Crepson & Co AB.    
 

Bakgrund 
Crepson & Co AB bedriver en enklare matervering med främst olika varianter på galetter. Ser-
veringen är tänkt som en årligen återkommande sommarrestaurang i Båstad hamn. Som ett 
komplement till matserveringe önskar bolaget att kunna servera vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker. 
 
Aktuellt 
Alkohollagen ställer stora krav på att ett serveringstillstånd inte ska beviljas om det inte finns 
fullgott utbud av maträtter som tillagats från grunden. Det ska finnas både förrätter, huvudrät-
ter och efterrätter. Enligt prejudicerande domar som berör frågan anför man att omfattningen 
av matutbudet ska ses i förhållande till verksamheten i övrigt. Under handläggningen av ansö-
kan har bolaget utökat sin meny för att uppfylla alkohollagens krav. Den sammantagna bilden 
av matutbudet ger att ett serveringstillstånd kan beviljas. Ett villkor för serveringstillståndet är 
dock att den angivna mängden av egentillverkade maträtter inte får understigas. 
  
Kraven i Alkohollagens 8 kapitel 12 och 15 §§ är uppfyllda. Risk för olägenheter enligt Alkohol-
lagens 8 kapitel 17 § bedöms inte föreligga. Ett serveringstillstånd kan därmed beviljas. 
 
 
 
Bildning och arbete 
Per-Martin Boklund, Enhetschef IoF 
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Beslutet ska expedieras till: 
Alkoholhandläggaren 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utredning med ritning, KS 000167/2017-603   
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Bildning & arbete 

Datum: 2017-05-11 

Handläggare: Per-Martin Boklund 

Dnr: KS000167 /2017-603 

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutet skall expedieras till: 

Sökande 
Polismyndigheten 
Länsstyrelsen 
FHI 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Ritning dnr KS000167 /2017-603 

Ansökan om serveringstillstånd på Crepson 

Sökande: Crepson & Co AB 
c/o Marie Reinius 
Skirnervägen 16 
182 67 DJURSHOLM 

Org.nr: 559051-6950 

1 (3) 

Ansökan om tillstånd att servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till all
mänheten på Crepson, Hamntorget 1, Båstad, har inkommit från ovanstående bolag. 
Önskade serveringslokal uteservering enligt ritning Dnr KS000167 /2017-603. Öns
kade serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar årligen under perioden 1 juni - 30 au
gusti. 

Sökande: Crepson & Co AB ägs till 100 o/o av Reinius Consulting AB. Detta bolag ägs i sin tur av 
Marie Reinius till 83 o/o och av Lars Reinius till 17 %. 
Crepson & Co AB har tecknat ett hyresavtal med Båstad Hamn AB gällande hyra av Bod 8 med 
tillhörande yta enligt ritning. 
Marie Reinius har avlagt provet i Alkohollagen med godkänt resultat. 

Verksamhetsbeskrivning: Enklare matervering av främst olika varianter på galetter. Servering
en är tänkt som en årligen återkommande sommarrestaurang i Båstad hamn. 

Matutbud: Ett varierat utbud av förrätter, varmrätter och efterrätter. Främst olika varianter av 
galetter kompletterat med alternativ till detta. All mat tillagas från grunden på stället. 

Finansiering: Bolaget har lånat av moderbolaget till uppstarten av verksamheten. Lånehand
ling samt årsredovisning för Reinius Consulting AB är uppvisat. 

Serveringslokaler: Uteservering enligt ritning Dnr KS000167 /2017-603. Beräknat antal sitt
platser är 60-70 st. 

Serveringstider: 11:00 - 01:00 alla dagar årligen under perioden 1 juni - 30 augusti. 

I 70516\c:\users\dankli I \docu rnenls\groupwise\utredn ing.doc\dk 
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Remisser: Yttrande är inhämtat från polismyndigheten, miljökontoret på Samhällsskydd, skat
teverket och räddningstjänsten. Ingen av instanserna framför något som hindrar att ansökan 
beviljas. Miljöavdelningen framför att köket är väldigt litet och tillagningen måste ske skilt i tid. 
Det vill säga mycket av maten måste förberedas innan serveringen kan starta för dagen. 

Alkohollagen 
8 kap. 2 § Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, före
tag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en 
viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod 
eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). 
Serveringstillståndet kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller en 
eller flera av dessa drycker. 

8 kap. 12 § Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn 
till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att 
utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som 
ställs upp i denna lag 

8 kap. 14 § serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av till
ståndshavaren. 

8 kap. 15 § Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får endast medges endast om 
serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad 
eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. 
Efter kl. 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. 
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får meddelas om serveringsstället tillhanda
håller tillredd mat. Det samma gäller för servering i slutet sällskap. 

8 kap 17 § Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl 
kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för män
niskors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställts i lagen är upp
fyllda. 

Bedömning: Alkohollagen ställer stora krav på att ett serveringstillstånd inte ska beviljas om 
det inte finns fullgott utbud av maträtter som tillagats från grunden. Det ska finnas både förrät
ter, huvudrätter och efterrätter. Enligt prejudicerande domar som berör frågan anför man att 
omfattningen av matutbudet ska ses i förhållande till verksamheten i övrigt. Under handlägg
ningen av ansökan har bolaget utökat sin meny för att uppfylla alkohollagens krav. Den sam
mantagna bilden av matutbudet ger att ett serveringstillstånd kan beviljas. Ett villkor för ser
veringstillståndet är dock att den angivna mängden av egentillverkade maträtter inte får un
derstigas. 

Kraven i Alkohollagens 8 kapitel 12 och 15 §§ är uppfyllda. Risk för olägenheter enligt Alkohol
lagens 8 kapitel 17 § bedöms inte föreligga. Ett serveringstillstånd kan därmed beviljas. 
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Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att: 

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Crepson & Co AB /559051-6950/ tillstånd att 
servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Crepson, Hamn
torget 1 i Båstad. 

2. Serveringslokal är uteservering enligt ritning dnr KS000167 /2017-603. 
3. Serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar årligen under perioden 1 juni - 30 augusti 
4. Villkor för serveringstillståndet är att matutbudet av egentillverkade maträtter inte får 

understiga det som angetts i ansökan. 

I tjänsten 

Per-Martin Boklund 
Alkoholhandläggare 
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Datum: 2017-05-05 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000385/2017 – 905 

Förvärv av aktier i Inera AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Sammanfattning av ärendet 
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting 
och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. 
Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. 
Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam 
infrastruktur och stöd för digitalisering. Kommunen har nu erbjudits att förvärva fem aktier i 
Inera AB och på så sätt bli delägare i företaget för att enklare kunna använda sig av företagets 
tjänster.    

Bakgrund 
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har 
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner 
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även 
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med 
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade 
styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar 
merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess 
fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella 
tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier 
vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner. 

Aktuellt 
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning 
och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I 
bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från 
kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän. 

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, 
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler 
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad. 

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från 
Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i 
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upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och 
påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger 
också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan 
medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Daniel Kling, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
SKL Företag AB: inera@skl.se 
IT-avdelningen 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Aktieöverlåtelseavtal 
Bilaga 2. Anslutningsavtal 
Bilaga 3. Aktieägaravtal 
Bilaga 4. Bolagsordning 
Bilaga 5. Ägardirektiv 
Bilaga 6. Årsredovisning Inera AB 2015   
 
Samråd har skett med: 
Anders Björk, IT-chef 
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Detta aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") ingåtts av och mellan: 

A) SKL Företag AB, organisationsnummer 556117-7535 ("Säljaren"); 

B) [KOMMUN] ("Köparen"). 

Envar av Säljarna och Köparen benämns i det följande var för sig som "Part" och gemensamt som 

"Parterna". 

1. BAKGRUND 

1.1 Säljaren äger aktier i Inera AB, organisationsnummer 556559-4320 ("Bolaget") i vilket bolag 

samtliga Landsting och Regioner samt – efter tillkommande köp – ett antal kommuner äger 

aktier.  

1.2 Säljaren är villig att till Köparen överlåta 5 (fem) aktier ("Aktierna") i Bolaget och Köparen 

önskar förvärva Aktierna från Säljaren. Aktiebrev avseende Aktierna har ej utfärdats.  

1.3 Mellan befintliga aktieägare i Bolaget gäller ett aktieägaravtal ("Aktieägaravtalet") vilket 

Köparen genom särskilt anslutningsavtal ska biträda.  

1.4 Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal. 

2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE 

2.1 Tillträdet av Aktierna enligt detta Avtal ("Tillträdet") ska ske den dag som Parterna 

gemensamt bestämmer ("Tillträdesdagen").  

2.2 På Tillträdesdagen ska Säljaren överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från 

Säljaren Aktierna mot att Köparen erlägger Köpeskillingen. 

2.3 Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar, med 

undantag för belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning respektive 

Aktieägaravtalet. 

3. KÖPESKILLING  

3.1 Köpeskilling 
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3.1 Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till 42 500 kronor ("Köpeskillingen"). 

4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA 

4.1 Tillträdet av Aktierna är villkorat av att Köparen senast vid Tillträdet biträtt Aktieägaravtalet 

enligt punkt 1.3 ovan. 

 

5. KÖPARENS GARANTIER 

Köparen garanterar att Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet 

och Aktieägaravtalet såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen.   

6. SÄLJARNAS GARANTIER  

6.1 Säljaren lämnar följande garantier till Köparen ("Garantierna") vilka lämnas per Avtalsdagen 

och per Tillträdesdagen: 

(a) Bolaget är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med 

gällande svensk lagstiftning;  

(b) Aktierna är fullt betalda och Säljaren är ägare till Aktierna.   

7. BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR 

7.1 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal 

har Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som 

Köparen lidit på grund av brottet. 

7.2 Detta avtal är den fullständiga och enda regleringen av Köparens förvärv av Aktierna och 

Köparen bekräftar att Köparen avstår från att göra gällande varje slag av anspråk till följd av 

förvärvet på annan grund än som anges i detta Avtal.  

7.3 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal 

har Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som 

Köparen lidit på grund av brottet. 

8. ÖVRIGT 

8.1 Överlåtelse 

Part får inte överlåta, delegera, vidareavtala eller på annat sätt överföra eller pantsätta eller 

skapa någon belastning över några av sina rättigheter eller skyldigheter hänförliga till detta 

Avtal, utan att dessförinnan ha erhållit de andra Partens skriftliga medgivande.  

8.2 Kostnader 
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Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och 

utgifter som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av 

detta Avtal betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader 

avseende transaktionen ska bäras av Bolaget.  

8.3 Fullständig reglering 

Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och 

detta Avtal ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga förhandlingar, avtal och 

överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör.  

8.4 Ändringar 

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska endast betraktas som giltiga om de gjorts 

skriftligen och vederbörligen undertecknats av Parterna. 

 

 

 
Detta Avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar av vilka Säljaren och 
Köparen tagit var sitt ett exemplar.  
 
DATUM: 

 

 DATUM: 

[KOMMUN)  SKL Företag AB 
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ANSLUTNINGSAVTAL TILL  
AKTIEÄGARAVTAL 

avseende 

INERA AB 
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1. BAKGRUND  

1.1 SKL Företag AB, nedan benämnt "SKL Företag", äger aktier i Inera AB, org. nr. 556559-4230, 
nedan kallat "Bolaget", i vilket bolag samtliga Landsting och Regioner samt – efter 
tillkommande förvärv – ett antal kommuner också äger aktier.  

1.2 SKL Företag har genom köp från Landsting och Regioner förvärvat de aktier SKL Företag äger i 
Bolaget i syfte att bland annat kunna vidareöverlåta aktier i Bolaget till kommuner som  ännu 
inte är aktieägare i Bolaget.  

1.3 Mellan SKL Företag, Landstingen och Regionerna samt de kommuner som har förvärvat aktier 
i Bolaget gäller ett aktieägaravtal, nedan benämnt "Aktieägaravtalet", vilket fogats till denna 
Förbindelse, Bilaga 3.  

1.4 Undertecknad kommun har genom särskilt avtal förvärvat aktier i Bolaget från SKL Företag.  

1.5 Denna Förbindelse omfattar samtliga parts vid var tid innehavda aktier.  

2. ANSLUTNINGSÅTAGANDE 

2.1 Genom undertecknande av detta anslutningsavtal inträder undertecknade kommun som part 
i Aktieägaravtalet och ikläder sig samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till övriga 
parter i Aktieägaravtalet.  

2.2 Bestämmelserna i Aktieägaravtalets punkter 15 om meddelanden och  18 om överlåtelse ska 
tillämpas på motsvarande sätt avseende denna Förbindelse. 

 

Detta anslutningsavtal har upprättats i två exemplar, varav SKL Företag respektive undertecknade 
kommun erhållit var sitt. 

 

DATUM:  

 

[KOMMUN] 

 DATUM:  
 
__________________________________ 

SKL FÖRETAG AB 
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AKTIEÄGARAVTAL 
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INERA AB 

 

143

143



Bilaga 3    

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Avsnitt Sida 

1. PARTER ............................................................................................................................................ 1 

2. BAKGRUND ...................................................................................................................................... 1 

3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING med bolaget ....................................................................................... 1 

4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING ............................................................................................ 2 

5. PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET ...................................................................................... 2 

6. ÄGARRÅD ......................................................................................................................................... 2 

7. BOLAGETS STYRELSE ........................................................................................................................ 3 

8. STYRELSENS ARBETSFORMER .......................................................................................................... 3 

9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR ............................................................................................................ 3 

10. REVISOR ........................................................................................................................................... 4 

11. VALBEREDNING ............................................................................................................................... 4 

12. aktiebrev .......................................................................................................................................... 4 

13. RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET ......................................................................... 4 

14. FÖRKÖP ........................................................................................................................................... 4 

15. MEDDELANDEN ............................................................................................................................... 5 

16. handlingsoffentlighet ...................................................................................................................... 5 

17. ÄNDRING av BOLAGSORDNING ....................................................................................................... 5 

18. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET .............................................................................................................. 5 

19. AVTALSTID ....................................................................................................................................... 6 

20. ÖVRIGT ............................................................................................................................................ 6 

 

 

 

144

144



1 

 

 

1. PARTER  

1.1 Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har ingåtts mellan nedan angivna parter och de parter som 

enligt vad som anges i Avtalet kan komma att tillträda avtalet; 

1.2 SKL Företag AB (556117-7535), (nedan benämnt "SKL Företag") 

1.3 Samtliga landsting och regioner, enligt Bilaga 1.1 till Aktieöverlåtelseavtal. 

Samtliga ovan nämnda parter, samt eventuellt tillkommande parter, benämns nedan 

gemensamt "Parterna" och var och en för sig "Part", "Parten" eller, i förekommande fall 

"Tillträdande Part". 

2. BAKGRUND  

2.1 SKL Företag och de Parter som anges i punkt 1.2 och 1.3 äger sammantaget samtliga aktier i 

Inera AB, org. nr. 556559--4230, nedan kallat "Bolaget". SKL Företag har genom köp från ett 

antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget.  

2.2 Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget 

och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet 

i bolagsordning och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde. 

Den bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen. 

2.3 Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier.  

3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET 

3.1 Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett dotterbolag till 

SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli) 

aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och 

Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut.   

3.2 I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd ("Ägarråd")  som ska utgöra det 

beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av 

bolagsordning, övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska 

bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över 

bolaget motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i 

huvudsak utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll 

över) räkning. 

3.3 Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med 

från tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat.  

3.4 Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden. 
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3.5 Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera 

affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.  

4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING 

4.1 Bolaget ska finansieras genom i Bolagets verksamhet genererade medel samt, vid behov, 

genom extern upplåning. Part är inte skyldig att tillskjuta medel till Bolaget, ställa säkerhet 

eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering på annat sätt eller i större 

omfattning än vad som uttryckligen anges i detta Avtal.  

4.2 Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Bolaget inte ska drivas i syfte att bereda 

vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3. 

4.3 SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en förlustgaranti 

gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt 35 MSEK. Till undvikande av tvivelsmål noteras 

att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har 

något åtagande att därutöver tillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering.   

5. PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET 

5.1 Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt som 

anges i detta Avtal.   

5.2 Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut och val 

som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.  

5.3 Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har att 

verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid 

Ägarråd respektive bolagsstämma.  

6. ÄGARRÅD 

6.1 Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget sammanträffa vid 

ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om  

6.1.1 fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande 

räkenskapsår; 

6.1.2 övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden;  

6.1.3 val av ledamöter till valberedningen; samt 

6.1.4 annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2. 
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6.2 Envar Part äger att hos SKL Företag hemställa att ärende rörande bolaget ska behandlas vid 

Ägarråd. Sådan hemställan ska ha inkommit i så god tid att SKL Företag kan inta ärendet i 

kallelse till Ägarråd. 

6.3 Annat Ägarråd än inför årsstämma får sammankallas av SKL Företag. SKL Företag är skyldigt 

att kalla till sådant Ägarråd om minst en tiondel (1/10) av samtliga Parter så begär.  

6.4 SKL Företag kallar till Ägarråd och ska, om möjligt, tillse att deltagande vid Ägarråd ska kunna 

ske på distans.  

6.5 För kallelse till Ägarråd ska följande gälla.  

6.5.1 Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej senare än 

tre veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag till beslut 

ska ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1. 

6.6 Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i 

Bolaget, dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans 

minskat med ett (1).   

6.7 För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2) av de vid Ägarrådet företrädda 

rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3) av de 

Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3) av de kommuner 

som är företrädda vid Ägarrådet.  

7. BOLAGETS STYRELSE  

7.1 Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst femton (15) ledamöter inklusive 

ordföranden. Suppleanter ska ej utses.  

7.2 Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande 

regioner, landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera 

samtliga delägande kommuner, landsting och regioner. 

8. STYRELSENS ARBETSFORMER 

8.1 Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska beslutas av 

styrelsen.   

9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

9.1 Tillsättande och avsättande av Bolagets verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse.  
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10. REVISOR  

10.1 Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Företag. Därutöver ska två   

lekmannarevisorer utses.  Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av 

styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller 

regioner.  

11. VALBEREDNING 

11.1 Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst sju (7) ledamöter valda vid Ägarråd. 

11.2 Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse, 

styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen 

ska eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets  verksamhet, utvecklingsskede 

och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och 

bakgrund i övrigt. Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med 

avseende på kön och etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och 

kommuner.  

12. AKTIEBREV 

12.1 Aktiebrev ska ej utfärdas.  

13. RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET  

13.1 Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga regioner, 

landsting och kommuner i Sverige som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL 

Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till 

detta Avtal utan övriga Parters särskilda medgivande.  

13.2 Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska 

undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag.   

14. FÖRKÖP  

14.1 Part (nedan kallad "Erbjudande Part") äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i Bolaget 

till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part 

sålunda erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till 

inlösen för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde. 

14.2 SKL Företag ska inom sextio (60) dagar ("Acceptfristen") från erbjudandet meddela 

Erbjudande Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras 

i sin helhet och inte endast delvis.  

14.3 Har inte SKL Företag accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen ska 

detta i sin helhet anses förkastat. 
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14.4 Accepteras förköpserbjudandet på sätt som ovan anges ska SKL Företag erlägga 

köpeskillingen för de erbjudna aktierna kontant senast trettio (30) dagar efter utgången av 

Acceptfristen. Äganderätten till förköpta aktier övergår den dag då köpeskillingen erlagts, 

varvid Erbjudande Part ska överlämna eventuellt utfärdade aktiebrev avseende de förköpta 

aktierna, vederbörligen endosserade, till SKL Företag.  

14.5 Om förköpserbjudandet inte accepteras, eller om köpeskilling inte erläggs inom den tid som 

anges i punkten 14.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna aktier till 

tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för 

köparen än vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare 

förutsättningar gäller dels att sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60) dagar från 

utgången av Acceptfristen, dels att köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen 

förklarar sig tillträda detta Avtal som part i Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar 

enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i detta Avtal förutsätter godkännande 

härtill av övriga Parter. 

15. MEDDELANDEN 

15.1 Meddelanden som enligt Avtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev 

eller e-post till respektive Parts officiella adress. 

15.2 Meddelandet ska anses vara motpart till handa: 

15.2.1 tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev,  

15.2.2 den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post. 

16. HANDLINGSOFFENTLIGHET 

16.1 Bolaget ska tillämpa den s. k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag 

och bolagsordning. 

17. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING 

Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av 

fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna.  

18. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

18.1 Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt 

medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter 

eller skyldigheter enligt Avtalet till annan. 

149

149



6 

 

 

19. AVTALSTID  

19.1 Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan Part inte 

längre är aktieägare i Bolaget.  

20. ÖVRIGT 

20.1 Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 

uttömmande alla frågor som Avtalet berör.  

________________ 

Detta Avtal har upprättats i 2 exemplar, varav Parterna erhållit var sitt. 

DATUM: 

 

 DATUM: 

[KOMMUN)  SKL Företag AB 
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     Sid 1/3 

 

 

    BOLAGSORDNING 
(beslutad vid extra bolagsstämma 170316) 

 
 
1.  BOLAGETS FIRMA 
 
Bolagets firma är Inera AB. 
 
2.  SÄTE 
 
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.  
 
3.  FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET 
 
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och 
lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, 
landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt 
bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.  
 
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 
7-8 §§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § 
kommunallagen agera affärsmässigt.  
 
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och 
aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning 
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 
 

4.  BOLAGETS SYFTE 
 
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan att bidra till en 
effektivisering och utveckling av landstingens, regionernas och kommunernas 
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och 
hög kvalitet.  

I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att 
bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till 
deras andel i aktiekapitalet.   

5.  AKTIEKAPITALET 
 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 och högst 12.000.000 kronor. 
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6.  ANTAL AKTIER   
 

Antal aktier ska vara lägst 3 000 och högst 12 000 stycken.  
 
7.  STYRELSE 
 

Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst femton ledamöter.  
 
8.  REVISORER 
 

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisor(er) med högst två ersättare. 
 
9.  LEKMANNAREVISORER 
 

Bolaget ska ha två lekmannarevisor(er) med högst två ersättare. 
 
10.  KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 
 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna 
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 
 
11.  ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA (ÅRSSTÄMMA) 
 

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling: 
1) val av ordförande vid stämman 
2) upprättande och godkännande av röstlängd 
3) val av sekreterare och en eller två justeringsmän 
4) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5) godkännande av förslag till dagordning för stämman 
6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
7) beslut 

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör, 

8) bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet 
revisorer, lekmannarevisorer och ersättare, 

9) fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna 
10) val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, 

lekmannarevisorer och ersättare 
11) val av styrelseordförande 
12) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller  

bolagsordningen. 
 

152

152



 
 

  Bilaga 4 

 

 

 

 

 

 

     Sid 3/3 

 

 

12. BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS 
 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.  
 
1) Årligt fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de 

närmaste tre räkenskapsåren 
2) Fastställande av rambudget för verksamheten 
3) Ram för upptagande av krediter  
4) Köp och försäljning av fast egendom  
5) Bildande av bolag  
6) Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant 
7) Ställande av säkerhet 
8) Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för 

bolaget 
 
13.  BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR 
 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 
14. OFFENTLIGHET  
 
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder 
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen 
och offentlighets- och sekretesslagen.  
 
Om bolaget överlämnar verksamhet till privat utförare ska bolaget genom 
avtalet med utföraren tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.  
 
____________ 
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SKL Företag AB 
Postadress: 118 82 Stockholm,   Besök: Hornsgatan 20,   Tfn: 08-452 70 00,   Fax: 08-452 72 25 

www.sklab.skl.se,   Epost: info@sklforetag.skl.se,   Postgiro: 67 33 01-8,   Bankgiro: 251-7381,   Org nr: 556117-7535 

Lena Dahl 

 

 

 

 

Ägardirektiv för Inera AB  

– förslag inför ägarråd 170421 och bolagsstämma 170607 

   

Ägare 

SKL Företag AB äger 97 procent av aktierna i bolaget. Övriga aktier ägs av 

landsting och regioner. Samtliga kommuner ska ges tillfälle att köpa aktier i 

bolaget. Vid full anslutning från kommuner, landsting och regioner kommer det 

innebära att SKL Företag AB äger 50,8 procent av aktierna. 

Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB. SKL 

Företag AB är moderbolag i SKL:s bolagskoncern.  

 

Bolagets verksamhet  

Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla tjänster och lösningar till stöd 

för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner, 

samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande 

över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.  

 

Föremålet för verksamheten är angivet i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får 

ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej 

heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.  

 

Bolaget ska i första hand ta fram gemensamma tjänster och lösningar till stöd för 

digitalisering och verksamhetsutveckling inom områden där marknaden inte 

bedöms kunna tillgodose ägarnas behov och intressen. Bolaget ska så långt 

möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden. 

 

Beslut som fattats av ägarrådet återfinns i bilaga. 

   

 

Bolagets styrning 

Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i bolaget ett 

intressebolag till SKL Företag. Syftet med att övriga parter givits tillfälle att vara 

(eller i förekommande fall, bli) aktieägare är att tillförsäkra deltagande 

kommuner, landsting och regioner ett avgörande inflytande över bolagets 

strategiska mål och viktiga beslut. I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett 

ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och 

som beslutar om övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning.  

 

Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner, 

154

154



    2 (4) 

     

 

landsting och regioner kan utöva kontroll över bolaget motsvarande den som 

myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak utföra 

verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) 

räkning. 

 

 

Verksamhetens finansiering 

Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 7-8 

§§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen 

agera affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara 

självfinansierade.  

 

Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig 

till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning tillhandahålla 

tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 

 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan bidra till en 

effektivisering och utveckling av kommunernas, landstingens och regionernas 

verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög 

kvalitet.  

 

Strategier för koncernen 

Bolagen inom SKL-företagskoncernen ska skapa värde för SKL och dess 

medlemmar genom att stödja SKL:s verksamhetsidé: 

En fråga om demokrati. 

SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som 

arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och 

service. 

Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. 

Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar 

för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden.  

Det är en fråga om demokrati. 

 

SKL:s verksamhet styrs ytterst av kongressens inriktningsdokument som 

innehåller ett antal inriktningsmål för respektive kongressperiod. Varje år beslutar 

styrelsen i SKL om en verksamhetsplan och budget. Koncernens bolag ska bidra 

till förbundets inriktning och målsättningar. 
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Koncerngemensamma riktlinjer 

Riktlinjer för Sveriges Kommuner och Landsting ska i möjligaste mån tillämpas i 

dotterbolagen. Följande riktlinjer ska ingå i ägardirektiv:  

SKL:s alkoholpolicy 

SKL:s policy om rökfri arbetstid.  

Ledande befattningshavare i dotterbolagen ska ha en uppsägningstid om minst 3 

månader.  

Styrelse- och vd-utvärdering ska genomföras vartannat år och resultatet ska 

rapporteras till styrelsen i SKL Företag AB.  

Dotterbolagen ska genomföra medarbetarundersökningar vartannat år.  

Vid nominering av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i bolagen, 

bör en jämn könsfördelning eftersträvas så att andelen män respektive kvinnor blir 

minst 40 procent. 

Bolagen inom koncernen ska aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. Varje bolag ska 

ha en hållbarhetsredovisning.  

 

Styrelsen 

Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 15 ledamöter inklusive ordföranden. 

Styrelseledamöterna föreslås av en valberedning vilken ska bestå av högst 7 

ledamöter. Valberedningens uppdrag är att till ägarmöte lägga fram förslag till 

styrelse, styrelseordförande samt arvoden till dessa.  

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 

angelägenheter. 

Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. 

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras 

på ett betryggande sätt. 

Styrelsen ska se till att SKL Företag AB:s tidplaner för ekonomisk- och 

verksamhetsmässig rapportering kan följas. 

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I 

arbetsordningen ska det bl.a. anges hur ofta styrelsen ska sammanträda. 

Styrelsen ska i skriftlig instruktion ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och 

den verkställande direktören. 
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Verkställande direktör 

Styrelsen utser, i samråd med SKL Företag AB:s vd, en verkställande direktör för 

bolaget. 

Lön och övriga anställningsvillkor fastställs, i samråd med SKL Företag AB:s vd, 

av styrelsen. 

Styrelsen ska i en skriftlig vd-instruktion ange ansvar och befogenheter för vd. 

Om vd ska skiljas från sina uppgifter, ska samråd ske med SKL Företag AB:s vd. 

 

Bolagets utveckling 

Styrelsen ska uppmärksamma bolagets långsiktiga utveckling och 

anpassningsförmåga till nya krav och förutsättningar. Detta ska beskrivas i 

bolagets affärsplan. 

 

Investeringar 

Bolagets behov av investeringar ska framgå av investeringsbudgeten. Beslut om 

större investeringar ska ske i samråd med SKL Företag AB:s vd. 

 

Ekonomiska krav 

Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder och bidra till 

medlemsnytta. Som ekonomiska mål gäller följande: 

Lönsamhetsmål – nettomarginal 

Nettomarginalen beräknas som resultatet efter finansiella poster i procent av 

rörelsens intäkter. 

Nettomarginalen ska under perioden 2017-2019 uppgå till minst 3 procent. 

Kapitalstrukturmål – soliditet 

Soliditet beräknas som eget kapital, inklusive obeskattade reserver exkl. skatt, 

dividerat med balansomslutningen. 

Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 15 procent. 

 

Utdelning 

Bolaget ska inte lämna utdelning. Uppkommen vinst ska återinvesteras i bolaget 

och långsiktigt förbättra bolagets soliditet.  
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Inera i korthet
Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma 
e-hälsoarbete. Våra tjänster används av medarbetare inom 
vård och omsorg, invånare och beslutsfattare.

Exempel på nationella tjänster som landstingen och regionerna  
har valt att samverka kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, 
UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt. 
Samverkan gäller även olika läkemedelstjänster och säkerhets-
lösningar. Inera ansvarar också för den tekniska infrastruktur  
och arkitektur som är förutsättningen för de nationella  
e-hälsotjänsterna.

Inera är ett aktiebolag som ägs av landsting och regioner. 
Bolaget leds av en styrelse med två politiker från respektive 
hälso- och sjukvårdsregion. Vd ansvarar för verksamheten.

Vi har ett nära samarbete med eHälsomyndigheten, Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), Socialdepartementet, 
Socialstyrelsen, journalsystemsleverantörer och övriga 
aktörer inom e-hälsoområdet.

Under 2015 var Ineras omsättning drygt 626 mkr  
och hade vid årets slut 121 anställda.
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Från vänster:  
Johan Assarsson, vd   
Anders Henriksson, 
styrelseordförande
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Utvecklingen inom e-hälsoområdet är verkligen en 
aktuell fråga för hälso- och sjukvården. Allt fler 
e-hälsolösningar är sammankopplade via Ineras 

tjänsteplattform. Allt fler digitala lösningar för hälso- 
och sjukvården planeras och införs. Detta kommer att ge 
patienter, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare 
bättre tjänster och verktyg för att nå och dela information 
mellan vårdgivare.

Vi har under året utvecklat vår koordinerande roll och 
framför allt drivit frågan om samordnad arkitektur och ny 
teknik. Den gemensamma IT-arkitekturen prövades med 
stor framgång när en ny version av Nationell patient   översikt 
utvecklades och infördes under 2015. All information till  
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma 
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen. Journalen 
med patientens tillgång till sin egen journalinformation, 
breddinförs nu över hela landet och vi är övertygade om  
att det är en viktig del för patientmedverkan på riktigt. 

Besökssiffrorna för UMO och 1177 Vårdguiden blev 
högre än någonsin. Och konkret och lyckad samordning 
ser vi när alla vårdgivare via plattformen för stöd och 
behandling nu kan erbjuda internetbaserat stöd och 
behandling på ett säkert sätt, som ett komplement till 
traditionell kontakt. 

För att även kommunerna ska kunna dra nytta av 
våra tjänster fortsätter processen för att Inera ska bli ett 
bolag som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL), landsting, regioner och kommuner gemensam.  
På så sätt kan ännu bättre prioriteringar göras gemensamt 
för hela e-hälsoarbetet och lösningarna hänga ihop över 
vårdgivargränserna. 

Vi har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och fattade 
beslut under året att kunna erbjuda våra tjänster till  
kommersiella företag med vårdavtal på öppna marknaden. 
Tanken är att på så sätt kunna knyta ihop så stora delar 
som möjligt av hälso- och sjukvården i Sverige digitalt  
och att bidra till innovation och utveckling. 

Det vi ser är att tillsammans med andra skapar vi 
förutsättningarna och grunden till utveckling och rätt 
prioriteringar inom e-hälsa. Vårt uppdrag är engagerande 
och spännande. Vi ser optimistiskt fram emot 2016.

JOHAN ASSARSSON, VD  
ANDERS HENRIKSSON, ORDFÖRANDE

STYRELSEORDFÖRANDE & VD: 

2015 – ett fantastiskt  
e-hälsoår!
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Snart finns Journalen i hela landet och forskningen visar att en mer informerad 
och delaktig patient är bra för vården. Som patient kommer man till en början 
att nå helt olika information i Journalen beroende på var i landet man har fått 
vård. Målet framåt är att vårdgivare enas kring vad patienten kan läsa.

Införande som ger patienter tillgång till 
sin journal via nätet har pågått hela året 
över hela landet. Under 2016 kommer alla 

landsting och regioner att göra det möjligt för 
patienter att läsa sin journal via nätet. Studier 
av införandet visar att en mer informerad och 
delaktig patient i förlängningen är bra för 
vården och ökar vårdkvaliteten. 

En av DOMEs projektledare, Rose-Mharie  
Åhlfeldt, som är docent i Informationsteknologi 
inom området informationssäkerhet på Hög-
skolan, i Skövde berättar om arbetet i DOME-
projektet och om hur hon började arbeta med 
dessa frågor.

Patientens perspektiv
Redan tidigt i karriären blev Rose-Mharie 
intresserad av patienterna och deras perspektiv 
i vården. Hon noterade hur informationsflödet 
inte följer patienten i vårdkedjan och hur 
patienten inte har tillgång till sin egen infor-
mation. Patienten vet inte mycket om sin egen 
vård. Undermålig information leder till brister 
i patientsäkerhet och respektfullhet. Patienten 
kommer i kläm, informationen faller bort och 
patienten får vänta. När man skapar systemen 
behöver man tänka i processer utifrån patien-
tens perspektiv.

Svårt få helhetsbild
Nu pågår införande nationellt av möjligheten 
att läsa journalen via nätet, men fortfarande 
kommer det vara svårt för patienten att få en 
helhetsbild av sin information då olika regler 
gäller för olika landsting och regioner. Det 
som visas eller inte visas i Journalen beror 

på var vården ägt rum, vilket innebär att den 
information patienten ser kan skilja sig mellan 
olika vårdgivare och landsting.

– Det är med andra ord inte patientens behov  
av information som är i fokus utan var patien-
ten bor som bestämmer vilken information 
patienten kan ta del av. Det är väldigt långt 
kvar innan vi har patientens behov i fokus, 
anser Rose-Mharie Åhlfeldt.

Patienten känner trygghet  
av möjligheten
När journalen via nätet infördes i Uppsala var 
farhågorna att patienten skulle ställa många 
frågor till vården mellan mötena, men så har 
det inte blivit enligt patienterna. I en studie 
riktad specifikt till cancerpatienter läser de 
snarare på i lugn och ro, samlar sina frågor och 
bearbetar dem inför det planerade mötet.

Delaktiga patienter förändrar 
och förbättrar vården

FAKTA:
• Man når Journalen 

via 1177 Vård-
guidens e-tjänster

• Användare loggar in 
med e-legitimation 

• Över 400 000 per-
soner har ett konto 

• Under 2015 är  
den införd hos:  
- Uppsala 
- Skåne 
- Västmanland 
- Jönköping 
- Kalmar 
- Östergötland 
- Halland 
- Kronoberg 
- Västerbotten

• Under 2016 kommer 
alla landsting och 
regioner erbjuda 
Journalen

• DOME är ett VIN-
NOVA-finansierat 
samarbetsprojekt 
mellan Lunds Uni-
versitet, Högskolan i 
Skövde, Örebro Uni-
versitet och Uppsala 
universitet.

Rose-Mharie
Åhlfeldt
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Förstår innehållet i informationen
Det forskarna även tagit upp i studien var 
den förväntade oro som fanns från vården 
om att patienten inte skulle förstå innehållet 
i sin journal, men det upplever de att de gör i 
stor utsträckning. Patienten har ju ofta först 
fått informationen muntligt och när de sedan 
läser och upptäcker något uttryck/ord de inte 
förstår, tar de reda på det själva. I studierna 
har man inte sett att patienter skulle lida av att 
ta del av information.

Aktivt val att läsa eller inte
Patienterna vet att vårdpersonalen är stressad 
och har ont om tid, så de avvaktar och tar med 
sig sina frågor till nästa besök. Vissa väljer 
aktivt att inte läsa, eller väntar med att läsa. 
Men de gör det som en aktiv handling och 
tycker inte att möjligheten att läsa borde tas 
bort, utan är nöjda med att kunna välja.

Förväntar sig hög säkerhetsnivå
När det gäller integritet och säkerhet förväntar 
sig patienterna att det är säkert och att syste-
met håller en hög säkerhetsnivå. Dessutom 
använder inte patienterna ofta möjligheten 
att dela sin journal med någon man utsett 
till ombud. Däremot kan de läsa eller visa 
journalen tillsammans med någon närstående.

Murbräcka till något större
Landsting och regioner som erbjuder  
tjänsten Journalen har gjort olika bedöm-
ningar för hur och när patienten kan ta del  
av journal informationen. Daniel Forslund,  
är innovationslandstingsråd i Stockholms 
läns landsting och ledamot i Ineras styrelse, 
berättar om sin syn på möjligheterna med 
journalen via nätet och regelverket.

– Möjligheten att läsa sin journal via nätet 
kommer att påverka hälso- och sjukvården 
mycket mer än vi tror. Just att få tillgång till 
sin journal via nätet kan kännas smalt, men  
det är en murbräcka till något mycket större. 
Det öppnar upp för dialog, ger praktiska 
verktyg för en mer informerad patient och 
driver fram en mer personcentrerad vård.  
En ny användning av information om vård  
och hälsa kommer leda till förändringar  
som vi inte ens kan överblicka idag, säger 
Daniel Forslund.

I december beslutade 
Stockholms läns landsting 
att påbörja införandet av 
e-tjänsten Journalen och det 
kommer bli obligatoriskt att 
ansluta sig för alla vårdgivare 
med landstingsavtal. Nu 
pågår arbete med att ta fram 
regelverket och göra tekniska 
anpassningar. Detta ska vara 
klart direkt efter sommaren 
så att tjänsten kan lanseras 
under hösten 2016.

Regelverket måste 
bygga på nationell 
kunskap
– Vi kommer såklart att diskutera regelverk 
och införande med professionen, men det är 
ett politiskt beslut i botten. Det finns mycket 
erfarenhet från andra landsting och regioner 
som underlättar vårt införande.

Idag kan en patient nå helt olika informa-
tion i Journalen – beroende på var i landet man 
har fått vård. Vad är viktigast att ta tag i kring 
regelverk tycker du?

– Jag tycker man som patient har rätt att 
kräva lika behandling i alla landsting och 
regioner. Det är en märklig ordning när 
landsting och regioner ger helt olika möjlig-
heter för sina invånare att nå sin information. 
Det finns ingen logik i det. Skyddsvärdet för 
en patient kan inte vara större hos ett landsting 
eller region än hos något annat.

Gränser är bara streck på kartan
– vi måste enas om regelverket
Läkarförbundet, Vårdförbundet och sjuk-
vårdshuvudmännen behöver samla sig och 
komma överens. Det finns ingen medicinsk 
anledning att ha olika. Gränser mellan lands-
ting och regioner är ju bara streck på kartan! 
Det är inte rimligt att man som patient kan 
nå helt olika innehåll vid helt olika tillfällen, 
beroende på var man har fått vård.

Målet är att nå full enhetlighet, men som 
ett första steg borde vi komma överens om en 
gemensam lägstanivå för vilken information 
som alltid ska finnas tillgänglig. Det måste vi 
kunna enas om!

Under 2016 
pågår ett arbete 
för att ta fram 
ett nytt natio-
nellt regelverk.

Daniel 
Forslund

164

164



8

Den 8 december 2015, genomfördes en lyckad driftsättning av en ny version  
av Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya versionen bygger på modern  
teknik och därför finns det goda möjligheter till en fortsatt utveckling  
av innehåll och funktionalitet.

Den 8 december 2015, genomfördes 
en lyckad driftsättning av en ny version av 
Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya 
versionen bygger på modern teknik och det 
finns därför goda möjligheter till en fortsatt 
utveckling av innehåll och funktionalitet.

Den stora förbättringen av NPÖ har skett 
i tekniken även om utseendet och användar-
vänligheten också har utvecklats.

– Den nya versionen innehåller en hel del 
förbättringar som gör att användarna på ett 
enklare sätt kan hitta rätt information i NPÖ. 
Med den nya versionen kommer också möj-
ligheten att redan nu ta del av ny information, 
som exempelvis genomförda vaccinationer, 
säger Ingela Jägerstedt-Larsson, ordförande i 
förvaltningsgruppen för NPÖ.

Nationell patientöversikt gör det möjligt 
för behörig vårdpersonal att med patientens 
samtycke ta del av journalinformation som 
registrerats hos andra landsting, kommuner 
eller privata vårdgivare. Att få tillgång till en 
heltäckande bild av tidigare dokumentation är 
viktigt för att personal i vård och omsorg ska 
kunna fatta rätt beslut och utöva en god vård. 

Statistiken i den här artikeln, visar hur 
många användare NPÖ har haft nationellt över 
hela landet och hur stort antal patienter de sökt 
information om per månad.

 
Under 2009 började Örebro med NPÖ 
och de var först. Redan från start var verksam-
heterna med i diskussionerna och påverkade 
innehållet och prioriteringar för vad NPÖ 
skulle innehålla.

– En av fördelarna med att vara först var 
just det att kunna påverka innehållet. Vi tänkte 
säkert på självklara saker, men det var bra 
att verksamheterna fick vara med i diskus-
sionerna och prioriteringarna. Samtidigt var 
det ju lite svårt också eftersom systemet var 
så tomt, vi var de enda på plats. Som att vara 
först med telefon, det fanns ingen att ringa till, 
berättar Karin Rydberg, tjänsteansvarig. 

Användningen är hög i Örebro och NPÖ 
är en självklar del av arbetet och ger stor nytta 
just för att tjänsten har så mycket information 
som behövs för att göra en bra planering och 
bedömning med patienterna. Kommunerna är 
de största användarna och använder tjänsten 

Nationell patientöversikt 
– en av de viktigaste  
nationella e-tjänsterna

FAKTA:
• Det är nu möjligt ta 

del av vaccinationer 
i NPÖ

• All information till 
NPÖ går via Ineras 
tjänsteplattform

• Antalet användare 
ökar stadigt

• Alla landsting och 
regioner och 10 
kommuner visar  
sin information 

• Cirka 230 kommuner 
kan läsa journal-
information
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framför allt för att ta del av dokumen-
tation från sjukvården, för patienter i 
omsorg och hemsjukvård.

 – I mitt yrke som sjuksköterska kan 
jag hämta värdefull information som jag 
behöver för att göra rätt bedömning och 
jag kan snabbt komma åt den. Det gör att 
jag kan planera bättre. Vi var tidiga med 
att använda NPÖ och det beror nog på att 
vi är lite framåt men också på att vi har 
haft en chef som tidigt förstod nyttan. 
Det gäller att komma över tröskeln 
och våga förändra sitt arbetssätt, säger 
Annalena Lönnqvist, sjuksköterska, 
Askerund hemsjukvård.

NPÖ har funnits sedan länge och är 
en av de viktigaste nationella e-hälso-
tjänsterna. Den nya versionen bygger på 
Ineras tjänsteplattform, som integrerar 
Sveriges vårdsystem och hanterar jour-
nalinformationen på ett strukturerat och 
enhetligt sätt. Nu när den nya versionen 
är lanserad finns goda förutsättningar att 
fortsätta arbetet med att fylla NPÖ med 
innehåll och öka kännedomen, använd-
ningen och nyttan av tjänsten.
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1177 Vårdguiden och UMO (ungdomsmottagningen på nätet) har en positiv  
utveckling i såväl kännedom och antal besök som nöjdhet. Landstingen och 
regionernas gemensamma satsningar ligger bakom framgången, liksom  
tillkomsten av nya uppmärksammade e-tjänster.

Under året har ett första steg tagits 
för att koppla ihop de öppna och 
inloggade tjänsterna genom att lyfta 

in e-tjänsterna som en tydlig del av 1177 
Vårdguiden och ta bort namnet och varumärket 
Mina vårdkontakter, något som också syns i 
ökat antal besök.

– Särskilt positivt för hela 1177 Vårdguiden 
2015 är den 30-procentiga ökningen av 
ärenden inom e-tjänsterna. 88 procent 
uppger att de följer råden när de ringt 1177 
Vårdguiden på telefon och förbättringen av 
driftsäkerheten för telefoni plattformen, säger 
Kim Nordlander, chef för 1177 Vårdguiden 
och UMO inom Stockholms läns landsting 
som har det nationella utföraruppdraget.

Införandet av Journal på nätet runt om i 
landet har gett uppmärksamhet åt e-tjänsterna 
bland annat genom medier, och säkert bidragit 
till ökat antal inloggningar. Även den nya 
plattformen Stöd och behandling, som är 
ett verktyg för vårdgivare att erbjuda stöd, 
utbildnings- och behandlingsprogram över 
nätet, förväntas öka intresset för e-tjänsterna 
på ett liknande sätt. Användningen har 

kommit igång och väntas öka kraftigt under  
de närmaste åren.

1177.se utökades också med flera nya 
teman – Patientlagen och Våga berätta, med 
information för barn om psykisk hälsa. Våga 
berätta innehåller även information om barns  
rättigheter enligt Barnkonventionen, Patient-
lagen och rättigheter när någon i familjen är  
sjuk. Även ett nytt tema för vårdpersonal har  
tagits fram för att ge råd om hur 1177 Vård - 
guiden kan användas i kontakten med invånarna.

I februari driftsattes en helt ny version 
av UMO.se med ny form och mobilanpassning 
som möjliggör att all information är tillgänglig 
i alla typer av enheter på samma sätt. Den 
nya formen bottnar i UMO:s verksamhetsidé 
om att vara en aktuell, levande och trovärdig 
digital kontaktyta för unga som söker infor-
mation och dialog om sex, hälsa och relationer.

– Att lyfta ungas egna erfarenheter är 
en trovärdighetsfaktor. Ungas perspektiv 
har, som alltid i arbetet med UMO.se, tagits 
till vara i utvecklingen av den nya formen. 
Användartester har genomförts med unga i 
olika åldrar och 
med olika förut-
sättningar att ta till 
sig information. 
Vi har även gjort 
enkäter och följt 
upp trender i ungas 
webbanvändning. 
Allt för att skapa 
en lättanvänd och 

1177 Vårdguiden och UMO  
– i allmänhetens tjänst

Kim Nordlander

Åsa Sandler

SAMMAN-
FATTNING 
NKI 2015:
TJÄNST NKI
Klamydia- 
provtagnings- 
tjänsten i 1177  
Vårdguidens  
e-tjänster 91

1177 Vårdguiden  
på telefon 84

UMO.se 81

1177.se 80

1177 Vårdguidens 
e-tjänster 72

NKI = Nöjd Kund Index

Riktmärken för NKI
<55  Inte nöjd
55–74  Nöjd
>74  Mycket nöjd

Källa: SCB Medborgar-
undersökning 2014

Det är Stockholms 
läns landsting som  
har det nationella 
utföraruppdraget  
för 1177 Vårdguiden 
och UMO.

167

167



11

lockande webbplats för de allra viktigaste 
frågorna, säger Åsa Sandler, produktions-
ledare på UMO:s redaktion.

Starka varumärken och ökad 
användning
Satsningarna som landsting och regioner 
gör i att bygga erbjudanden till invånare via 
välkända varumärken är mycket framgångsrik. 
Varumärkesundersökningarna visar att känne - 
domen om UMO ligger på 79 procent i mål - 
gruppen. Och kännedomen om 1177 Vårdguiden 
ligger på hela 89 procent. 

Tjänsterna har haft en positiv utveckling 
vad gäller kännedom, användning och nöjdhet 
under de senaste åren: Invånarnas användning 
av 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat både 
i antal individer, inloggningar och ärenden. 
Drygt 65 000 nya användare har tillkommit 
under året. Antalet anslutna vårdenheter har 
också ökat med omkring 9 procent. Antalet 
besök på 1177.se samt umo.se fortsätter öka.  
1177 Vårdguiden på telefon ligger på en  
stabil nivå. 

Införandet av Stöd och behandling
En av de större händelserna under året är att 
1177 Vårdguiden i mars utökades med en helt 
ny nationell tjänst och platt f orm, Stöd och 
behandling. Exempel på användning via nätet 
är behandling mot ångest och depression, 
smärta, tinnitus och screening vid alkohol-  

och drogproblem. Tjänsten kan också användas 
för att bygga program och utbildningar som 
stöd för patientens egen vård och omsorg, men 
även program som stöder vårdprocesserna för 
bättre interaktion mellan vård och patienter för 
att främja delaktighet och öka tillgängligheten.

Utvecklar strategier för  
införanden och utbildning 
Arbetet med att ta fram en ny generell 
införande strategi och modell för införande-
program som stödjer breddinföranden blev 
klart under första kvartalet 2015. 

– Den strategin och modellen tillämpar vi 
nu i införandet av Stöd och behandling och det 
upplever vi som en stort steg framåt, berättar 
Eva Lindholm, ansvarig för införande av 
e-tjänster inom 1177 Vårdguiden.

– Införandeprogrammet för Stöd och 
behandling riktar sig till projektledare, 
kommunikatörer, vårdgivaradministratörer,  
designers, utgivare, behandlare och verk - 
samhetsutvecklare, fortsätter hon. Programmet 
erbjuder bland annat utbildning i Designer-
verktyget, utbyte av gemensam information 
om erfarenheter landstingen emellan – och 
genomgång av juridiska frågeställningar, 
såsom upphovsrätt, upphandling, riskanalys 
och avvikelsehantering med utgångspunkt 
i att Stöd och behandling är ett Nationellt 
Medicinskt Informationssystem (NMI).

UNDER ÅRET HAR 
WEBBPLATSERNA  
VUNNIT ETT ANTAL 
PRISER: 

Web Service Award  
till 1177 Vårdguiden  
på webben, priset  
som Sveriges bästa  
responsiva webbplats
Motivering: ”1177 Vård
guiden lyckas leverera all den 
information som användaren 
kan tänkas behöva i sin mobil. 
Det är enkelt att hitta rätt 
och användarna tar enkelt 
del av den information som 
eftersöks. Man har arbetat 
hårt med användarvänlig
heten, vilket verkligen har 
lönat sig.”

Web Service Award 
till UMO, priset  
som bästa sajt för 
samhällsinformation 
– med högsta betyg  
i tävlingens historia!
Motivering: ”Man har 
lyckats med det svåra  
uppdraget att nå en kräsen 
målgrupp genom att använda 
rätt tonalitet och tilltal. Med 
smarta funktioner har man 
uppnått fantastiska betyg 
i användarvänlighet och 
design.”

Svenska publishing-
priset till UMO  
i kategorin digitala 
läromedel.
Motivering: ”För en sajt 
med perfekt användar
perspektiv och uttömmande, 
sakliga svar.”

Servicedesk forum  
awards 2015, bransch- 
priset för ”Årets 
Servicedesk Manager 
2015” gick till Camilla 
Widmark, Support- 
ansvarig på Invånar-
tjänster.
Motivering: “Hon såg tidigt 
helhetsbilden och var noga 
med att både verktyg och 
processer implementerades 
parallellt för att projektet 
skulle bli så lyckat som 
möjligt”.

0

11
77

.s
e

se
ss

io
ne

r

11
77

.s
e

se
ss

io
ne

r

H
itt

a 
jä

m
fö

r  
vå

rd
 s

ök
ni

ng
ar

H
itt

a 
jä

m
fö

r  
vå

rd
 s

ök
ni

ng
ar

in
ko

m
na

  
sa

m
ta

l 1
17

7

in
ko

m
na

  
sa

m
ta

l 1
17

7

in
lo

gg
ni

ng
e-

tjä
sn

te
rn

a

in
lo

gg
ni

ng
e-

tjä
sn

te
rn

a

in
vå

na
rk

on
to

n
e-

tjä
sn

te
rn

a

um
o.

se
se

ss
io

ne
r

um
o.

se
se

ss
io

ne
r

10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
70 000 000
80 000 000
90 000 000

1177 Vårdguiden och UMO har tillsammans  
ca 100 miljoner kontakter med invånarna om året.

ANVÄNDNING 2015
FÖRÄNDRING 2015  
I JÄMFÖRELSE MED 2014
De mätningar som genomförs visar att invånarna  
är mycket nöjda med tjänsterna.
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Statistiktjänsten har sedan två år gett möjlighet för landsting och regioner  
att följa utvecklingen av sjukskrivningsmönster för sina vårdverksamheter.  
Under 2015 öppnades en publik del av tjänsten, där även allmänheten  
kan få en bild över sjukskrivningsmönster i landet.

– I Statistiktjänsten kan alla invånare i Sverige nu 
följa bland annat hur många kvinnor respektive män 
som är sjukskrivna och hur andelen är fördelad per 
landsting/region. Det finns även fakta för fördelning av 
sjukskrivningar bland åldrar, hur länge de är sjukskrivna 
och för vad. Fortfarande saknas statistik i Statistiktjänsten 
från några landsting, men de kommer att anslutas under 
2016, säger Anders Glennhage, tjänsteansvarig för 
Statistiktjänsten på Inera.

Målet med Statistiktjänsten är att göra uppföljning 
av sjukskrivning på lokal, regional och nationell nivå möjlig.  
Tjänsten ger möjlighet att se hur hälso- och sjukvården 
arbetar med sjukskrivning, bland annat avseende könsupp-
delad statistik. Målgruppen är bred, potentiella användare 
är bland andra verksamhetschefer, processledare och verk-
samhetsutvecklare. Statistik på vårdgivar- och vårdenhets nivå 
är endast nåbar via kommunikationsnätet Sjunet, för hälso-  
och sjukvårdspersonal med särskild behörighet och 
SITHS-kort.

– Landstingen har behov av att följa upp egna vård-
enheter, men även privata enheter som ingår i respektive 
landsting via avtal. Eftersom det idag inte finns någon 
nationell källa över avtal har Inera valt att under 2015 
utveckla en lösning som innebär att landstingen själva 
rapporterar in vilka enheter som ingår i landstinget och 
som man vill följa upp, berättar Anders Glennhage.

Lösningen har utformats så att sekretessreglerad  
information inte utlämnas från de privata enheterna  
till landstingen, all statistik presenteras med tröskel- 
värden för att undvika att  
identiteter röjs.

Nu kan alla hålla koll 
på hur sjuka vi är

Anders Glennhage
FÖRDELNINGEN  
MELLAN KÖN:

63% 37%
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Under 2015 har SITHS Förvaltningsgrupp tillsammans med SITHS-anslutna  
organisationer arbetat hårt med att byta ut gamla certifikat på SITHS-kort.  
Gamla certifikat, som utfärdats med SITHS CA v3, upphörde att gälla den  
28 november 2015 och behövde därför ersättas med SITHS CA v1. 

Konsekvensen – om utbytet inte skedde i tid – skulle  
bli att personer med gamla certifikat inte skulle 
kunna använda sitt SITHS-kort för elektronisk 

identifiering efter den 28 november. Totalt var det ungefär 
220 000 kort och certifikat som skulle bytas ut. Drygt 125 
000 användare skulle byta sitt certifikat och resten behövde 
få ett helt nytt SITHS-kort.

Förberedelser och planering
Hösten 2013 påbörjades förberedelserna inför bytet av  
kort och certifikat. Samtliga SITHS-anslutna organisa-
tioner informerades, ny funktionalitet för att underlätta 
utbytet planerades, och många organisationer började 
planera för hur deras eget utbyte skulle gå till. Trots att 
förberedelserna startade i god tid, var det inte förrän vid 
halvårsskiftet 2015 som arbetet kom igång på allvar.

Ny funktionalitet som underlättade
För att underlätta utbytet av kort och certifikat lanserade 
SITHS Förvaltningsgrupp i november 2014 ny funktionalitet 
i SITHS Admin, som gjorde det möjligt att ta reda på vilka 
kort och certifikat som behövde bytas inom respektive 
organisation. I maj 2015 kom ytterligare funktionalitet som 
gjorde det möjligt att utfärda nya certifikat till befintliga 
kort till många personer samtidigt.

– Den nya funktionaliteten uppskattades mycket av 
verksamheterna som skulle arbeta med utbytet, berättar 
Kerstin Arvedson, tjänsteansvarig för SITHS. De upplevde 
att verktyget var enkelt att använda och under lättade 
arbetet med utbytet.

Utbyte av certifikat – tillhör också en vardag
Trots att det var enormt många kort och certifikat som 
skulle bytas på en gång, så tillhör utbyte av kort certifikat 
den vanliga rutinen, som är ett löpande arbete för SITHS. 
Ett SITHS-kort och SITHS-certifikat är som regel giltigt  
i fem år, och ska av säkerhet- och kvalitetsskäl alltid bytas 
efter denna tid. Det som krånglade till det denna gång, var  

att själva korten var giltiga längre än själva SITHS CA v3  
certifikaten, som hade en kortare livslängd än normalt. 
Detta medförde att hanteringen av antal byten blev större 
och mer komplex än vad det vanligtvis är.

– Att något sådant händer igen måste vi undvika, säger 
Kerstin Arvedson. Det var en stor påfrestning för alla 
berörda – anslutna organisationer, SITHS Förvaltning och 
Nationell kundservice.

Resultat över förväntan
Trots att de flesta organisationerna kom igång relativt 
sent med sitt utbyte, blev resultatet över förväntan. Efter 
”den stora dagen” var det hur lugnt som helst. I stort sett 
fungerade allt som vanligt för användarna. Fantastiskt 
roligt! Och vi vill återigen tacka alla SITHS-anslutna 
organisationer för ett mycket bra arbete.

– Gott samarbete, anpassat IT-stöd, samt tydlig och 
kontinuerlig kommunikation, gjorde att vi nådde ett lyckat 
resultat, säger Kerstin Arvedson. Det är vi jätteglada för!

Lyckat byte av SITHS-certifikat
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Hittills har i stort sett bara Ineras 
ägare, landsting och regioner, haft 
möjlighet att köpa tjänster från Inera. 

Men efter en juridisk utredning fattade Ineras 
styrelse beslutet att anslutning till exempelvis 
tjänsteplattformen, eller andra av Ineras 
tjänster, också ska kunna erbjudas direkt till 
kommersiella företag. 

Syftet är att stimulera utvecklingen inom 
e-hälsa, så att marknadsaktörer kan använda 
Ineras tjänster för att ta fram nya, innovativa 
applikationer och funktioner för patienter och 
invånare eller medarbetare i vård och omsorg. 

Förhoppningen är att marknaden ska bidra 
till att utbudet av tjänster ökar snabbare, så att 
patienter får större möjligheter till självservice 
och delaktighet i vården, och vårdpersonal får 
effektiva verktyg.

Ingen information kommer att släppas ut 
från vårdsystemen via tjänsteplattformen om 
inte de vårdgivare som äger informationen 
har avtalat om detta. Inera kommer dessutom 
att kräva att få certifiera tjänster som ansluts 
till plattformen. Allt för att hålla en hög 
säkerhet och kvalitet i hanteringen av känslig 
information.

Flera leverantörer erbjuder tjänster till 
Inera och många av dem ligger långt fram när 
det gäller innovativa lösningar för vård och 
omsorg, och både vårdgivare och patienter 
har stor nytta av att deras tjänster kan utbyta 
information med alla vårdsystem som anslutits 
till tjänsteplattformen. De möjligheter som 
tjänsteplattformen ger är en mycket viktig 
pusselbit för att öka samverkan mellan det 
offentliga och privata aktörer på området.

Ineras tjänster öppna  
för kommersiella företag
Inera har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och erbjuder sina tjänster  
till kommersiella företag på öppna marknaden. Avsikten är att bidra  
till innovation och utveckling. Möjligheten kommer göra Inera till ett  
nav för hela Sveriges vårdinformation, och leda till en positiv utveckling 
för både patienter och vårdpersonal.

INERAS MARKNAD ENLIGT NY POLICY

Regioner  
och 

 landsting 
_

Hälso- och 
sjukvård

Kommuner 
_

Hälso- och 
sjukvård

Privata  
utförade 

_
med avtal

Övriga

Statliga  
Myndigheter 

_
som  

bedriver  
hälso- och 
sjukvård

_
med behov av 
informations-

utbyte
_

som utöver 
tillsyn & 

uppföljning

Invånare 
_

Hälso- och 
sjukvård

Leverantörer till hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård
Tandvård
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Informationen som visas i Vården i siffror hämtas 
från nationella kvalitetsregister och andra register 
och databaser som innehåller kvalitativa mått av 

olika slag. Vården i siffror har sitt ursprung i den tryckta 
upplagan ”Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård”,  
som nu gjorts om och istället visar all data i digital form. 

Nu öppen för alla
Under 2015 har Vården i siffror utökats med ny data, 
som till exempel hjärtsjukvård, intensivvård, psykiatrisk 
vård, habilitering, reumatisk sjukvård, väntetider i vår-
den, patientsäkerhet, överlevnad vid cancersjukdomar,  
minskning av övervikt efter obesitaskirurgi, med mera. 
Dessutom har ett arbete pågått med att visualisera 
indikatorer i nationella rapporter  
som skapar överblick över olika sjukdomsområden. 

Ett stort arbete har också gjorts med att öppna upp 
webbplatsen för allmänheten. Sedan december 2015 är 
Vården i siffror tillgänglig för alla som är intresserade av 
hur svensk hälso- och sjukvård utförs och dess resultat. 
Tidigare krävdes inloggning med SITHS-kort.

Viktig källa som förbättrar vården
Syftet med Vården i siffror är att skapa dialog om resultat  
och kvalitet mellan och inom olika ledningsnivåer hos 
vårdgivare. Ökad kvalitet genom förbättringsarbete och 
mer jämlik vård är önskvärda effekter. Syftet är också 
att göra hälso- och sjukvårdsstatistik tillgänglig för både 
invånare och vårdpersonalen, för att ge inspiration och 
skapa nya kontaktytor för erfarenhetsutbyte. Målet med 
Vården i siffror, är att webbplatsen ska vara sam lings-
platsen för all statistik av mått och resultat i vården. 

Vården i siffror
Vården i siffror är en webbplats som visar en mängd olika mått  
och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Det kan till exempel  
handla om utfallet av en viss typ av behandling, hur lång väntetiden  
är för att få en viss typ av vård, eller hur många som fått en viss typ  
av behandling.
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Syfte med detta projekt är att ta ett större grepp 
kring alla led i Ineras affär, och skapa bättre 
förutsättningar för en effektivare leverans. Målet 

med projektet är att Inera ska uppfattas som en profes-
sionell organisation, som på ett effektivt sätt levererar 
efterfrågade tjänster. I slutändan ska detta resultera i 
nöjdare kunder.

– Det är härligt att se all den energi och kreativitet som 
finns bland alla medarbetare som deltar i projektet, säger 
Rolf Åström som är projektledare. Utgångspunkten för 
hela projektet är alla synpunkter vid fått vid landstings-
besök, via ärenden som Nationell kundservice hanterat, 
och vid andra kontakter vi haft med kund. Detta har gett 
oss en hyfsat bra bild över vad kunder förväntar sig av 
oss, och det vill vi leva upp till. Förhoppningen är att Inera 
ska bli en ännu bättre samarbetspartner, som förenklar 
vardagen för alla som vill använda, förstå och hantera våra 
tjänster. Vi kommer inte att vara nöjda, förrän våra kunder 
är nöjda, lovar Rolf.

Sömlös hantering mellan delområden
Inom projektet Kundfokuserade processer och stöd - 
system ingår tio delområden, vars uppgifter ska sam -
ordnas och koordineras med varandra. Gemensamt  
för alla delområden är att de styrs mot samma mål  
– kundens nytta och behov.

Delområden
De delområden projektet omfattar är; 
• En ny version av Inera.se. Kund, som ska ta fram  

interna processer för ett bättre kundmöte. 
• Affär, som ska skapa tydlighet kring avtal och 

prismodeller. 
• Processer och roller, där dessa ska beskrivas 

övergripande. 
• Planer, som ska identifiera vilka planer Inera och  

kunder behöver använda och ta fram. 
• Systemintegration, ansvarar för att alla tekniska  

kopplingar mellan system fungerar. 
• Leverans, ska ta fram en leveransprocess som fungerar 

för våra kunder. 
• Support, arbetar med att ta hem all support till Inera  

och skapa en nationell kundservice. 
• Uppföljning, ska se över intern och externt behov av 

statistik och annan uppföljning. 
• Ekonomi, tar fram stödsystem och ska införa 

e-fakturering. 

Nytt projekt  
för nöjdare  
kunder
Inera driver internt ett projekt 
som syftar till att vi ska bli en mer 
kundanpassad och professionell 
leverantör av nationella tjänster, 
projektet Kundfokuserade  
processer och stödsystem. Rolf Åström
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Ineras kärnkompetens utgörs av 
styrning, ledning och koordinering, samt 
kravställning och förankring i samverkan 
med våra ägare och kunder. Viktiga funk-
tioner är även strategisk arkitekturstyrning, 
kundservice och kommunikationsverksamhet. 
Beredningsprocessen av ärenden och nya 
uppdrag via programråd, beredningsgrupp 
och styrelse är etablerad och fungerar bra.

Styrelsen består av två politiker från 
respektive hälso- och sjukvårdsregion, en från 
den styrande majoriteten och en från opposi-
tionen. De beslutar om övergripande planer 
och strategi för verksamheten. I deras ansvar 
är att bereda ärenden och få rekommendationer 
från sina respektive huvudmän i viktiga frågor.

Beredningsgruppen bereder ärenden  
till styrelsen. De har ansvar för att berätta  
för och stämma av med sina huvudmän om  
de prioriteringar som Inera gör.

Programrådet är Ineras kanal mot lands-
ting och regioner för förankring, dialog och 
samverkan kring de gemensamma, nationella 
tjänsterna inom e-hälsa.

Programrådet deltar i beredningen av de 
ärenden och uppdragsförslag som kommer 
in till Inera och medverkar till att ta fram en 
verksamhetsplan. Det är sammanhållande för 
landsting och regioners planer för anslutning 
till tjänster. De medverkar till att säkerställa 
deltagande med strategisk verksamhets-, 
kommunikations- och it-kompetens i förvalt-
ning- och projektstyrgrupper. Rådet ansvarar 
för att samverkan sker med ledningsnätverken, 
det vill säga hälso- och sjukvårdsdirektörer 
(HSD), informationsdirektörer (ID), IT- direk-
törer (SLIT), samt ekonomidirektörer och de 
kommunala chefsnätverken. Programrådet är 
också rådgivande till beredningsgruppen.

Det är Vd som ansvarar för att Ineras 
verksamhet sker enligt styrelsens riktlinjer. 
Till sitt stöd har vd en ledningsgrupp som 
består av avdelningschefer och enhetschefer.

Ineras kärnkompetens, 
styrning och ledning

DET FINNS CIRKA  
25 FÖRVALTNINGS-
GRUPPER med 
representanter från 
landsting, regioner, 
kommuner och privata 
vårdgivare för tjänster-
na hos Inera.

SVERIGES LANDSTING OCH REGIONER

STYRELSE

INERA

PROGRAMRÅD

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PRESIDIUM

BEREDNINGSGRUPP
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Tjänster och projekt
1177 Vårdguidens e-tjänster 
Genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan 
invånare i hela landet kontakta vården, utföra vårdärenden 
och läsa personlig information om sin vård på ett säkert 
sätt. Det kan till exempel handla om att boka tid, förnya 
recept, ta del av provsvar eller annan vårddokumentation 
och på andra sätt få stöd i sin vårdprocess. Under 2015  
har utförda ärenden ökat med 30 procent inom 1177 Vård-
guidens e-tjänster.

1177 Vårdguiden på telefon
1177 Vårdguiden på telefon är en nationell tjänst. Om man 
behöver sjukvårdsrådgivning kan man ringa 1177 dygnet 
runt, året om, var man än befinner sig i Sverige. 88 procent 
uppger att de följer råden när de ringer 1177 Vårdguiden  
på telefon. 

Rådgivningsstödet webb
Rådgivningsstödet webb är ett stöd för legitimerad 
vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor, att bedöma vård-
behov. Merparten av landstingen och regionerna använder 
Rådgivningsstödet webb inom primär- och öppenvården.

1177 Vårdguiden på webben 
1177 Vårdguiden på webben är landstingens och regionernas 
gemensamma tjänst till allmänheten för råd om vård på 
webb. Webbplatsens innehåll produceras av vårdpersonal 
och bearbetas både av en nationell redaktion och av 
regionala redaktioner/redaktörer. 1177.se anpassas auto-
matiskt beroende på var man bor och man kan få nyheter, 
information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i 
det egna landstinget eller regionen. En av de större händel-
serna under året är att 1177 Vårdguiden utökades med en 
helt ny nationell tjänst och plattform, Stöd och behandling. 
1177 Vårdguiden har under året fått ett flertal utmärkelser.

Hjälplinjen
Nationella hjälplinjen erbjuder kostnadsfri psykologisk 
hjälp och vänder sig till människor som är i psykisk kris 
eller i andra svåra livssituationer. Man kan kontakta 
Nationella hjälplinjen för egen del eller om man är orolig 

för någon närstående. Både den som kontaktar Hjälplinjen 
och den som svarar är helt anonyma. Hjälplinjen besvarar 
cirka 13 000 samtal per år. De vanligaste orsakerna till 
kontakt är i nämnd ordning; relationsproblem, oro för 
närstående, ångest, depression samt kris och självmord.

Journalen
Sedan 2015 är det Inera som förvaltar och utvecklar 
Journalen. Tjänsten gör det möjligt för invånarna att läsa 
journal information från hälso- och sjukvården via nätet. 

I november genomförde Inera en nationell konferens 
för att diskutera Journalen via nätet ur olika perspektiv. 
Omkring 120 personer deltog och deltagarna var före   - 
trädare för landsting, regioner och kommuner, vård-
professioner, myndigheter och leverantörer.

Utvärderingen visade att konferensen om Journalen  
via nätet var mycket uppskattad, men att man gärna vill  
ha mer tid för fortsatta diskussioner och Inera planerar 
därför för fler konferenser under 2016.

Vårdens intyg
20 landsting/regioner har infört Läkarintyg som gör det 
möjligt för läkare och handläggare att skicka läkarintyg 
och meddelande elektroniskt mellan hälso- och sjukvården 
och Försäkringskassan. 20 landsting/regioner har anslutit 
till nya tjänstekontrakt som gör det möjligt för invånare 
att själva hantera sina intyg via Mina intyg en e-tjänst som 
man når via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den riktar sig 
till invånare där de kan hantera sina läkarintyg. Nu finns 
möjlighet att hantera två av Transportstyrelsens läkarintyg 
för högre körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg 
diabetes).

I de fall fråga/svar inte stöds av journalsystemet finns 
tilläggsapplikationen Webcert Fråga/Svar och nu stödjer 
Webcert även av Transportstyrelsens läkarintyg för högre 
körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg diabetes). 
Arbete pågår för att ge privata vårdgivare möjlighet att 
hantera intyg i Webcert. 

Under året har Statistiktjänsten för ordinerad sjukskriv-
ning lanserats. Det är en webbtjänst som gör det möjligt 
att följa upp och se samlad statistik för den i läkarintygen 
ordinerade sjukskrivningen. 
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Födelseanmälan gör det möjligt för förlossningskliniker att 
skicka födelseanmälan elektroniskt till Skatteverket och 
direkt få tillbaka ett personnummer till det nyfödda barnet. 
Tjugo landsting har infört tjänsten.

Projektet Intygstjänster har under 2015 fortsatt vidare-
utveckla intygstjänsterna. Inera AB fick i uppdrag från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att fortsätta 
det nationella utvecklingsarbete som påbörjades i projektet 
Intygstjänster 2013 genom att under åren 2014-2015 
uppfylla samtliga delmål under sjukskrivningsmiljardens 
villkor 5 ”Utökat elektroniskt informationsbyte” samt 
tilläggsuppdraget ”Fördjupade medicinska utredningar”.

STÖD OCH BEHANDLING 
Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens 
e-tjänster som möjliggör för landsting, regioner, kommuner 
och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare 
stöd- och behandlingsprogram via nätet. Några olika 
tillstånd som det finns program för är exempelvis ångest, 
depression och smärta. I tjänsten Stöd och behandling finns 
också ett elektroniskt verktyg för att kunna specialdesigna 
olika typer av stöd- och behandlingsprogram utifrån de 
behov den aktuella målgruppen har. Införandet pågår för 
fullt och i början av mars var 150 vårdenheter anslutna. 

UMO 
UMO.se är en nationell ungdomsmottagning på nätet där 
unga mellan 13 och 25 år kan hitta relevant, aktuell och 
kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. 
På UMO.se finns texter, filmer, animationer, tester och 
illustrationer som ger unga kunskap och möjlighet att 
reflektera kring olika frågor som rör sex, hälsa och relatio-
ner. Förhoppningen är att unga på så vis får verktyg för 
att fatta egna väl grundade beslut som rör viktiga frågor 
i deras liv. Kännedomen i målgruppen är 79 procent och 
under året har webben helt anpassats för mobilen.

E-blankettjänsten
E-blankettjänsten är anpassade blanketter som berör 
olika verksamhetsområden, framför allt inom kommunal 
förvaltning. Under 2015 påbörjades arbetet med att moder-
nisera e-blankettjänsten. Formulären får nytt modernt 

utseende, men med samma innehåll som de nuvarande 
PDF-blanketterna, de får ett nytt tillgänglighetsanpassat 
format, kommer att kunna fyllas i på skärmen och sedan 
skrivas ut. Alla blanketter kommer även som PDF-er.

Samtliga gränssnitt är responsiva och anpassar 
utseendet utefter besökarens typ av enhet. Det innebär 
exempelvis att formulären fungerar lika bra i mobiltelefon 
eller läsplatta som i dator.

Eira och Socialtjänstbiblioteket
Via landstingssamarbetet Eira, får vårdens personal 
tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort 
antal e-tidskrifter. De gemensamma licensavtalen omfattar 
all vårdpersonal i landets 21 landsting och regioner men 
ger även privata vårdgivare med landstingavtal rätt till 
åtkomst. Under året infördes bland annat proxy åtkomst  
till Eira Discovery för privata vårdföretag. 

Från årsskiftet 2015/2016 erbjuder Inera inte längre 
Socialtjänstbiblioteket och från och med januari 2016 
släcktes www.socialtjänstbiblioteket.se ned.

eKlient
En viktig del av arbetet med eKlient är att tillsammans 
med landsting och regioner ta fram standarder och sätta 
livscykelplaner för hur länge viktiga IT-komponenter 
ska användas. Detta underlättar både för till exempelvis 
landstingen och för samarbetsparter, som får en norm 
att förhålla sig till vid utveckling och framtagning av 
nya system och tjänster. Det underlättar också för andra 
nationella projekt, som får en samlad bild över hur till 
exempel landstingens IT-miljöer utvecklas över tid.

Elektronisk remiss
Elektronisk remiss skapar grunden för elektroniskt utbyte 
av remisser mellan vårdgivare inom det egna landstinget/
regionen samt utanför det egna landstinget/regionen. Det 
finns ännu ingen som använder Elektronisk remiss via den 
nationella tjänsteplattformen, men planering pågår inför 
det första införandet. 

Man har under året tagit fram en lösning för hantering 
av bilagor samt en informationsspecifikation för utbud. 
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Hjälpmedelstjänsten
Under 2015 togs all funktionalitet i drift för 
Hjälpmedelstjänsten. Hjälpmedelsleverantörer registrerar 
sina produkter, och information om dessa i tjänsten som 
hanterar en del av det totala utbudet i Nationell katalog för 
produkter och avtal som omfattar 660 000 artiklar, varav 
260 000 är ISO-klassificerade hjälpmedel. 

En planerad uppdatering i slutet av 2015 med förbätt-
ringar för tjänsten är framflyttad till början av 2016.

Infektionsverktyget
Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vård - 
relaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlings - 
rekommendationer samt att minska bruket av bredspektrum- 
antibiotika. Via Infektionsverktygets rapportverktyg kan 
man ta fram rapporter över vårdrelaterade infektioner, 
antibiotikaordinationer, koppling till riskfaktorer etc. 
inom enskilda organisationer. Denna återkoppling hjälper 
verksamheten att själv identifiera problem, och ger ett  
bra underlag att använda i det lokala förbättringsarbetet.

Under året har förbättringar gjorts i systemet samt 
anpassningar påbörjats av Infektionsverktyget till 
Primärvården. Flytt har skett av IT-driften till Inera.

Nationell patientöversikt
Nationell patientöversikt gör det möjligt för behörig 
vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av 
journalinformation som registrerats hos andra landsting, 
kommuner eller privata vårdgivare. 

Nationell patientöversikt fick i december ett nytt 
utseende och några nya funktioner som en vy för kalendern, 
möjlighet att sortera informationen samt möjlighet att 
ta del av läkemedelsinformation och vaccinationer. Den 
stora utvecklingen under året skedde i den teknik för hur 
information från journalerna hämtas till Nationell patient-
översikt och möjligheterna för vårdgivare att dela med sig 
av vårdsystem. 

Nitha
Nitha är ett nationellt IT-stöd för händelseanalys. Nitha 
består av en operativ del där analysledare och experter 
registrerar och utför analyser av skador inom vården 
enligt en systematiserad metod. Nitha består också av en 
kunskapsbank, där vårdpersonal kan ta del av avslutade 
analysrapporter och ta lärdom av dessa erfarenheter. En 
händelseanalys är en systematisk metod som ska ge svar  
på frågan vad som hände, varför det hände och hur vården 
ska arbeta för att händelsen inte ska upprepas igen.

Några få vårdgivare står för en stor del av överförda 
analyser till Nitha. Totalt överförda analyser till Nitha 
Kunskapsbank var i slutet av 2015 cirka 800 stycken.

Pascal
Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva och 
beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får 
sina mediciner fördelade i påsar (dospatienter). Vid årets 
uppdatering infördes nya funktioner som sammantaget 
ger en bättre tjänst. Valet av funktioner har tagits fram 
tillsammans med, och utifrån de behov som, vård och 
omsorg har. Möjligheten att kunna se vilka läkemedel som 
ändrats för patienten är extra viktig för sjuksköterskor 
inom den kommunala vården. Tidigare har sjuksköterskan 
behövt kontrollera utifrån dosreceptet och jämföra datum 
och tider för att upptäcka om en förändring skett. En annan 
viktig funktion är att användarna av Pascal har möjlighet 
att nå läkemedelsförteckningen för alla patienter, inte bara 
dospatienter. 

Rikshandboken i barnhälsovård
Rikshandboken är en webbplats som innehåller aktuell och 
kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling 
samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet. 
En viktig förutsättning för att nå jämlik och rättvis 
barnhälsovård är att barnhälsovårdsprogrammet följs och 
att Rikshandboken används. 

Årsskiftet 2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget 
av Rikshandboken i barnhälsovård tillbaka till Inera efter 
några år hos Stockholms läns landsting.

Svenska informationstjänster  
för läkemedel (Sil)
Sil är en tjänst med kvalitetssäkrad läkemedelsinformation. 
Information om dosering och iordningsställandet av läke- 
 medel till barn har inkluderats från ePed som tas fram på 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitets-
sjukhuset i Solna. Via Sil tillhandahålls läkemedels-
instruktioner och tjänster för rimlighets kontroller för 
barndoseringar.

Svenska biobanksregistret
Genom att samla översiktlig information om prover i  
ett gemensamt system, blir det enklare att genomföra 
samtyckesbegränsningar och söka efter prover som  
kan vara till nytta för forskning. I skrivande stund är det  
17 av 26 vårdgivare som har anslutit sina patologisystem  
till Svenska biobanksregistret, SBR. Sedan starten har  
1,3 miljoner prov blivit överförda till registret. Under 
året har tjänsten genomfört en uppdatering av säkerheten 
i systemet, nytt gränssnitt har kommit på plats och en 
verksamhetsanalys har tagits fram. 
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Svevac
Vissa landsting använder Svevac som en journalhandling 
medan andra landsting använder e-tjänsten som ett 
kvalitetsregister. Svevac har cirka 10 000 användare, det 
finns cirka 2,3 miljoner personer/patienter som är inlagda  
i systemet och sammantaget finns cirka 10 miljoner 
vaccinationer registrerade. 

Video- och distansmöten
Video- och distansmöte fyller en viktig funktion när 
det gäller att effektivisera och underlätta arbetet inom 
vård- och omsorg. Tack vare den snabba tekniska 
utvecklingen ökar användningsområdena allt mer. Några 
av alla dessa användningsområden är ambulanssjukvård, 
arbetsterapi, barnhjärtoperationer och psykiatri på distans. 
Videotjänsten genomförde en upphandling som fick för 
få anmälda och godkända leverantörer. Ett nytt försök 
kommer genom föras 2016.

Vårdhandboken
Vårdhandboken är ett oumbärligt verktyg för den som 
snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad 
hälso- och sjukvård. Den ger praktiska råd och tillförlitliga 
metoder. Fler och fler väljer att använda Vårdhandboken 
som hade drygt 2,6 miljoner besök under 2015. Årsskiftet 
2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget av Vårdhand-
boken tillbaka till Inera efter några år hos Stockholms läns 
landsting.

Easy
Tjänsten innehåller funktioner för att hantera verksam-
heters olika roller, regelverk, självdeklarationer samt 
avvikelser från en given standard/regelverk. Easy visar 
svart på vitt när ett regelverk inte efterföljs, och förenklar 
processen att utföra granskningar på ett strukturerat och 
effektivt sätt.

Identifieringstjänsten SITHS
SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elek-
tronisk identifiering. Ett ordinarie SITHS-kort innehåller 
ett personligt Telia e-leg som visar vem du är, och ett 
SITHS-certifikat som visar identiteten i din yrkesroll. 
SITHS-kortet har många användningsområden och är en  
av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa. 
Under året genomfördes ett stort byte av SITHS-certifikat, 
som går att läsa mer om i årsrapporten.

Katalogtjänst HSA
HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitets-
säkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter 
i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare. 
Innehållsuppdateringar har genomförts under året, bland 
annat schemauppdatering. Förberedelser pågår för upp-
handling av ny teknisk plattform under 2016.

Sjunet
Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät framtaget 
och anpassat för vård och omsorg. Sjunet har en garanterad 
tillgänglighet och ställs ofta som krav för att sprida verk-
samhetskritisk information. Under året genomfördes en 
upphandling för en ny driftleverantör som blev överklagad. 
Flytt av driftsleverantör har inte kunnat ske under året.

Säkerhetstjänster
Säkerhetstjänster är viktiga för att tillgodose lagliga krav 
och för att patienter ska känna förtroende för vårdens sätt 
att hantera patientinformation. Under året har man flyttat 
driften till ny driftleverantör, etablerat SAMBI – attribut 
förvaltning, samt genomfört en förstudie om kontexhan-
tering, SSO och mobil autentisering. Ett nytt gränssnitt 
har tagits fram för spärr och logg. Arbetet med att ta fram 
en nationell PU – tjänst pågår fortsatt även under 2016. 
Planerad upphandling planeras om och genomförs inom 
ramavtalsupphandling av applikationsförvaltning.

Tjänsteplattform
Tjänsteplattformen underlättar integrationer genom att  
vara navet mellan system och tjänster. Hela den IT-arkitektur 
som utgår från den nationella tjänsteplattformen prövades 
med stor framgång när en ny version av Nationell patient-
översikt utvecklades under 2015. All information till 
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma 
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen, som 
visar upp samlad journalinformation till patienter. En 
enda anslutning kan alltså användas för flera ändamål. 
Varje vecka gör Inera cirka 60 nya anslutningar till tjänste-
plattformen. Behovet från vårdgivare att ansluta sina 
vårdsystem ökar stadigt och totalt rör det sig om tusentals 
vårdenheter som kommunicerar med varandra via tjänste-
plattformen varje dag.
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Intäkter (tkr)

Nettoomsättning

Övriga intäkter

Summa

Rörelsens kostnader (tkr)

Material och tjänster

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar och övriga kostnader

Summa 

Rörelseresultat

Räntor, bokslutsdisposition och skatt (tkr)

Ränteintäkt och kostnad

Periodiseringsfond

Skatt

Summa

Årets resultat

Balansomslutning (tkr)

Soliditet

Antal anställda

Sjukfrånvaro

Flerårsöversikt 
2015

628 124 

0 

628 124 

-237 477 

-304 257 

-84 598 

-1 648 

-627 980 

144 

516 

-240 

-162 

114 

258 

399 849 

7 %

121

3,1 %
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377 841 

0 

377 841 

-125 642 

-158 471 

-92 153 

-1 452 

-377 718 

123 

3 076 

-1 020 

-54 

2 002 

2 125 

185 785 

14 %

135 st

1,8 %

2011201220132014
429 790 

1 000 

430 790 

-163 008 

-163 162 

-105 459 

-672 

-432 300 

-1 511 

2 709 

-530 

-428 

1 750 

240 

211 232 

12 %

153 st

2,1 %

305 567 

0 

305 567 

-118 342 

-120 737 

-65 851 

-1 511 

-306 441 

-874 

1 085 

0 

-156 

929 

55 

264 525 

10 %

92 st

1,7 %

605 759 

158 

605 917 

-215 441 

-325 845 

-63 987 

-813 

-606 086 

-169 

864 

0 

-233 

631 

462 

399 735 

7 %

100 st

2,6 %
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Styrelse
Inera leds av en styrelse som består av två politiker 
från respektive hälso- och sjukvårdsregion.

Anders Henriksson (S) 
Landstinget i Kalmar län,
ordförande

Anna Fransson (S)
Region Kronoberg

Fredrik Larsson (M)
Landstinget i Värmland

Marie-Louise  
Forsberg-Fransson (S)
Örebro läns landsting

Leif Dahlby (S)
Region Gotland

Peter Olofsson (S)
Västerbottens läns 
landsting

Carl Johan Sonesson (M)
Region Skåne

Daniel Forslund (L)
Stockholms läns landsting

Per Wahlberg (M)
Landstinget Västernorrland

Marie Morell (M)
Region Östergötland

Martin Andréasson (M)
Västra Götalandsregionen

Jim Aleberg (S)
Västra Götalandsregionen
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Crcwe Holwath Oslx>me AB 
Mtrrltlltt ero.. Hotwecn lnltm111JOnel 

Revisionsberättelse 

Till ~rsstämman i lnera AB 
Ora.nr SS6SS9-4230 

Rapport om å rsredovisningen 
Jag har utfön en revision av årsrcdov1sml'lp fbt ll'lffll AB fbr 
rtl.enskapsdrel 2015. 

Styrtlstnl och ,·erks1t1/flmde 1flrekt6re11s atuw,r for 
årsr~do,is11i11ge11 
Det ar styrelsen och ,·crksU1llandc dircktorcn som har ansvaret fbr 
an upprtna en irsmSo,isnin.a som aer en rtmvisandc bild enlig.i 
årsrcdO\ isningsl.agM och fbr den interna kontroll som styrelsen 
och ,'ul:stallandc d1rd.torcn b(dOmcr är nödva,,dig för an upprtna 
en irsrcdo,·ismn& som 1n1t inMh:ållcr vftSffldiga felaktigheter, vare 
sig dc$so b<ror pi O<lffllhst,ctcr <Il« p~ fd. 

Re,4somJ' a11sw,r 
Min tinsvcu llr 1111 unala mig om 6rsredo-.isningen på &rundvnl av 
min rc,•i.sion. Ja.a hnr ulfört revisionen enligt lntemational 
Standards on Auditing och god revisionssed i S,'tfige. Dessa 
s1andardcr krR\'Cr au jng följer yrkcsetisb. krav s.anu pl.a.ncru.r och 
utlbf revisionen för an uppnå rimlig s:a.kcrhd au 6r$rtdo\ 1sn1nacn 
incc inm:h.Allcr vasc111liga felak1ighc1cr. 

En n:, 1s1on 1Mcfä1tar au genom olika å1gardcr inh.amta 
rc, lSionsbc, is om belopp och wman infonna1ion 1 
Arsttdo\tSningc:n .. Revisorn valjcr vilka :\lga1dcr som sl::1 u1fbns., 
bland anna1 genom att bcdOma riskcrntl lbr ,•:tS<"nllia.a fclal..ugheter 
i trsrcckn:isningcn. ,·are sig dessa be.ror p:\ ocgcnllighetcr eller pi 
fd. Vid denna ristbcdOmning beaktar revisorn de dela, av den 
interna kontrolkn som ar ttkvanta f'br hur boletge1 uppr:mar 
årsredovisningtn lbr 1n ge en r1u~1~ndc bild i syne au utfonna 
granskningsllgtrdcr som lr andamil.scnli1a med htlnsyn till 
onma:ndighetema, men mcc I S) ftc an s0t1 en ut!Alandc om 
cffck1ivitctcn i bolagets mtcma L:onuofl En rtvision innefattar 
också e:n utvarderin& a,• a.ndarnilstnhghtcen i de 
redovisning.sprincipc, som har lft\'tnU och I\ rimligheten i 
styrelsens och vcrks.1311undc d1rcL10rtns uppSl,:a1tningar i 
redovisningen. liksom c:n uMlrdning av den O\'Cfgripandc 
prcscnuuionen i Arsrcdovisningcn. 

Jag anser 1u <k rcvisioosbe\•isjag har inh!mtat lr tillrtdhp och 
lrldandlscnlia,., som grund lbf rni,~a uuatai,den. 

Ut1alamlt11 
Enh,a m1n uppfänning har årsredovisningen u1>pr:macs i enll&hd 
med 6rsrtdo\ mungslagen och ger en i alla vascntli&,A ftvS«.ndcn 
rlltvisandc b1kl I\ lncra A8s finansiella sllUhlhl& per den 
201S·12-31 och av dess finansiella re.suluu och kassa nöden t'br året 
c:nli&I USrcdovisningslagctL f6r'Vahningsberattclscn Ar lbrcnlig 
med Arsrcdovisningcns o-.Tip ddar 

Jag tillSl)'rkcr darlbr au irs.sllmman fastSUllcr r-esultatrakningcn 
och bala1lS1akningcn. 

• 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
UtO\'cr min revision av Ars:rcOO\ isnirtgcn har;.,: a,·cn utfbft en 
revision B\' lbtslngct till dispositioner belrtfrandc bola,.cts vinst 
elkr lbrlus1 sam1 Sl)•rcl.scn.s och vcrksatllandc dird.iOttns 
fbrvaltning för lncra All fhr ral:cnskapsårt1 201 S. 

St)'rtl.seus oclt ~·erks-1111/"'ule tlirekturens "',s,·ar 
Dela, Sl)rclscn som har ansvaret för lbrslagcl llll d,spos,uontt 
bd,-ffandc bolagets vinst eller fbrlust, och det llr $1)rtl$en och 
,ertstallandc din:klOn:n som hur ansvaret fhr lbn'tthningcn cnhga 
akuebol,;slog<n. 

Re,•isoms an.si-ar 
Mitt ans\'ar ar an med rimhg s.akcrhc1 u11nln mig om fbr:;h1gct lill 
dispositioner bctrlffandc bolagets\ ,nst eller tbrlus1 oc.h om 
fbrvaltningcn pi gru:nch'"II 1, man rn1s1on Jag har utrön 
revisionen cnhgl god Il'\ 151onuc:d, $\CflJC 

Som underlag för min uttalande om $f)ttlscns lbrslag till 
dispositioner bctrnffande bola,c1s, ,nst elkr fbrtust har jag 
gransk,i om R)r$1iltCI ar R)rcnh&t med llcud,olagslagcn. 

Som undcrl:lj fbr min unntande om ans,·arsfrihct har jag ulO\Cf 
min revisioo av 6rsrcdo\•isningcn gran$kat \'t.Senlliga beslut. 
ågltder och l't>fhAllanden i bolt1gct lbr au kunna bcdOrna orn nigon 
s.t)Tdsclc<bmot eller vctkstnUande direktören a, ers.attningssl)ldt1 
mot bola,ct Jaa har avcn granskat om någon slyrclsdcdamot ctlcr 
,M.stallandc d1rc:Lt0rcn på annat satt har hnndl111 i s1rid med 
ak11cboa-,sl,ctn. Arsmkwisningslageit elkr bolagsordmnacn, 

J•a anser au de l't\ monsb(,·is j~ tw inh:tmuu nr tillrllckliga och 
llndamålscnlip: som ;,und fbr mina umalnndc:n. 

Uf/a/tmrle,i 
Jai 1illstyrl.:er au årsst!lmman drspc::,nnar, insitn enligt fbrsh1gcl i 
f'brvallning.sbtrauelscn och be\ alJat Sl)tclstns kd3m0tcr och 
vcrkst3llandc direktören ans,·arsfnhct f'bf 111:cnskapsL\rct. 

Stockholm dc1t 12 april 2016 

~~ 
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2016-04- 12 

Till årsstämman i lnera AB 
Organisationsnummcr 556559-4230 

Granskningsrapport för år 2015 
Jag, av årsstämman utsedd lekmannarevisor, har granskat Inera AB:s verksamhet. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
bolagsordning, ägardirek tiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten. 
Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt 
pröva om verksamheten bedrivits enligt årsstämmans uppdrag och mål samt de 
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enl igt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av 
årsstämman fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 
att ge rimlig grund för bedömning och prövning . 

. Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

J ag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Växjö 12 april 2016 

;t,~~ 
Roland Gustbee 

• 
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Inera AB 
Box 17703
118 93 Stockholm

www.inera.se
info@inera.se
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2017-05-02 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Lindén 

Dnr: KS 000473/2017 – 905 
 
 

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet AV Media Skåne för verksamhetsåret 
2016 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för år 2016. 
 
2. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2016 läggs till handlingarna.      
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne. 

 
Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och verksamhetsberättelse för år 
2016 samt även revisionsberättelse med en hemställan om att respektive fullmäktige i 
medlemskommunerna beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.   
 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunalförbundet AV Media Skåne 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet AV Media Skåne   
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AV 
MEDIA SKÅNE 

Kommunfullmäktige 

Bfa.ST/\DS l<OMMUN 
l<omrnunstyrelsen 

2017 -04- Z 7 
Dnr~:5. ... 0.Q.9..:1 .. t..3 / 

'Zö \:t~.q.o..5. .... , ........... . 

Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 

2017-04-26 

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat: 

att överlämna förvaltningsberättelse och bokslut för år 2016 till 
respektive fullmäktige i medlemskommunerna. 

att överlämna revisionsberättelsen till respektive fullmäktige i 
medlemskommunerna med hemställan om att dessa beviljar 
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om svar enligt ovan angående 
ansvarsfrihet senast 2017-08-31. 

Bifogas: 

Arsmötesprotokoll för direktionsmöte 2017-03-08 med årsredovisning och bilagor: 
Förvaltningsberättelse 2016-12-31 
Bokslut 2016-12-31 
Statistik 2016-12-31 
Dagsaktuellt läge 
Revisionsberättelse för år 2016 
Granskning av årsbokslut 

Som särskild skrivelse bifogas även Kommunalförbundet AV Media Skånes svar 
på anmärkningarna i revisionsberättelsen för år 2016. 

Postadress: 
Box 177 

Christer Grankvist, 
Ordförande 

Mikael Linden, 
Verksamhetschef 

Besöksadress: Telefon: 
Bäckhagsvägen 13 0451-38 85 80 

28122 HÄSSLEHOLM 

E-post: 
kontakt@avmediaskane.se 
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PROTOKOLL 

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne 

Sammanträdesdag: onsdag den 8 mars 2017 

Plats och tid: 

Närvarade: 

Ersättare: 

Yllan, Kristianstad, kl.09.30 - 11.30 

Christer Grankvist Ordf. 
Jalil Chigha 
Lars Klees 
Rune Persson 
Ingmar Bernthsson 
Lena Eriksson 
Reino Persson 
BrittMarie Hansson 
Theresa Lindahl 

Sven Olsson 
Helene Lundqvist 

Simrishamn 
Bromölla 
Hässleholm 
Klippan 
Osby 
Tomelilla 
Åstorp 
Ängelholm 
Örkelljunga 

Simrishamn 
Tomelilla 

Ekonomiansvarig KFSK: Rahim Hotek 

Mikael Linden Verksamhetschef: 

Personalföreträdare: Martin Sarkar (Vision) 

Sekreterare: 

Ordförande: 
Christer Grankvist 

Justerare: 
Reino Persson 

1 
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Ärenden: 

§1. Upprop 
Ordföranden Christer Grankvist hälsade alla välkomna till dagens 
direktionsmöte på Yllan i Kristianstad i samband med läromedelsmässa 
2017. Dagens möte är det första mötet som vi genomför för 2017. 
Därefter förrättade ordföranden upprop. 

§2. Val av justerare 
Reino Persson ifrån Åstorp valdes till att justera dagen protokoll. 

§3. Föregående direktionsprotokoll 
Verksamhetschefen gick igenom de viktigaste ärenden i mötesprotokoll 
2016-12-05 som är utskickat till direktionen sedan tidigare. 

Direktionen beslutar: 
att lägga föregäende mötesprotokoll till handlingarna. 

§4. Redovisning samt överlämnande av Årsredovisning för 
år 2016. 

Verksamhetschefen redovisade först nyheterna med årsredovisning 
och dess innehåll. · 

Förvaltningsberättelsen redovisades i korthet av verksamhetschefen. 

Ekonomiansvarige på KFSK Rahim Hotek redovisade 2016 års bokslut. 

Direktionen beslutar: 
att godkänna ärsredovisningen för är 2016 samt 
överlämna ärsredovisningen för är 2016 till 
medlemskommunerna. 

§5. Revisionsberättelse 

2 

Bilaga 1. 

De politiska revisorerna sammanträder måndagen den 13 mars för att skriva 
revisionsberättelse och underteckna densamma. 

Den externa revisorn Ernst & Young redovisar då sin granskningsrapport för 
Bokslutet 2016. 

Direktionen beslutar: Bilaga 4 & 5. 

... -~ /T ,/ 

{>1Y (?JZ 

att revisionsberättelsen och granskningsrapporten frän 
den 13 mars läggs till dagens protokoll. 
att revisionsberättelsen och 
granskningsrapporten tillsammans med 
ärsredovisningen överlämnas till medlemskommunerna, 
med hemställan om att dessa beviljar direktionen 
ansvarsfrihet för år 2016. 
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§6. Årets resultat 
Au föreslår Direktionen att årets resultat 1 402 kronor läggs till eget 
kapital. 

Direktionen beslutar: 
att lägga ärets resultat 1 402 kronor till eget kapital. 

§7. Statistik för år 2016 

Verksamhetschefen redovisar i korthet 2016 års statistik som är ut
skickat till ledamöterna. 

Kommentarer i samband med redovisningen av statistiken för år 2016: 

Rune Persson undrar hur priset för icke medlemskommuner är satt. 
Verksamhetschefen kommenterade frågan med att han har uppdraget 
sedan tidigare och skall återkomma till direktionen med en redovisning 
hur det ser ut. Rune Persson tryckte på att det skall löna sig att vara 
medlem i kommunalförbundet. 

3 

Sven Olsson frågade hur AV Media Skåne gör för att nå ut till för
valtningscheferna och dess personal. Verksamhetschefen svarade att han 
under åren försökt att få till möten enligt ovan men det har i många fall 
stött på patrull av olika anledningar, men eftersom kommunerna betalar 
en ansenlig summa till AV Media Skåne så borde man ifrån förvaltningarna 
vara intresserade av att föra en dialog med AV Media Skåne. AV Media 
Skåne ger inte upp utan försöker alltjämt att få till möten med alla 
kommuners utbildningsförvaltningar. 

BrittMarie Hansson tryckte på att vi som politiker kan hjälpa AV Media 
Skåne på traven med att till förvaltningarna och enskilda skolor påminna 
dem om att utnyttja AV Media Skåne mycket, just för att vi redan har 
betalt för huvuddelen utav tjänsterna och vill ha valuta för pengarna. Att 
ställa krav på förvaltningen att en samverka/dialog skall ske med AV 
Media Skåne minst vartannat år. BrittMarie förstår att AV Media Skåne har 
svårt att nå ut med sin information i kommunerna i det stora mediebruset 
som finns, alla måste prioritera i sitt nyhetsflöde. 

Jalil Chigha menar att lärarna är hårt arbetsbelastade och en annan väg 
att nå ett bättre användande utav AV Media Skåne tjänster vore att gå via 
eleverna. Visa eleverna vad de kan låna och de kommer att tala om för 
sina lärare vad de vill att läraren skall låna. Verksamhetschefen tycker att 
Jalil har en bra point i det han säger och gav ett nyligen genomfört 
exempel på detta. Vid Blixtlåsets region final i Hässleholm den 2 mars så 
deltog AV Media Skåne i en minimässa för tre klasser ifrån årskurs 6. 

Bilaga 2. 
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AV Media Skåne visade och eleverna fick prova på olika robotar dvs. det 
handlar om programmering/kodning. 
Vi fick också möjligheten att tala om vad vi kan stödja eleverna med. Vi 
både tror och vet att eleverna definitivt påminner sina lärare om detta. 

Jalil tog upp ytterligare ett förslag. På våra stadsbibliotek så skulle AV 
Media Skåne kunna ha en liten hörna där en liten utställning finns som 
beskriver möjligheterna med AV Media Skånes utbud av tjänster för 
skoleleverna och deras föräldrar. 

4 

Verksamhetschefen tar med sig Jalils förslag för att se om det kan vara en 
framkomlig väg. Vidare informerade verksamhetschefen om ett nytt 
projekt som startats utav en av medarbetarna på AV Media Skåne. Hon 
har kontaktat en gratistidning, Allt om Göinge, som går ut till alla hushåll 
där, för att där få med en artikel om AV Media Skåne och då framför allt 
om elevinloggning i vår mediekatalog. Planen är att den tidningen 
kommer ut den 22 mars. Möjligtvis kan vi få till motsvarande i andra 
gratistidningar som delas ut på stor bredd. 
Jalil poängterade att en del kommuner har egna nyhets/infoblad, pratar 
Av Media Skåne med kommunerna så kanske vi kan få in information även 
där. 

Theresa Lindahl poängterade att hon tycker att det är rektorerna som man 
skall gå via i första hand, då det är de som har ledningsrollen på skolorna 
och därmed genomför arbetsfördelningen. 
Theresa menar att det strömmande utbudet ökar men statistiken visar 
inte den ökningen som det borde vara på grund av att det fortfarande är 
alldeles för många skolor som har för dåliga accesspunkter. Man har inte 
sett till att kapacitet finns för både skolans utrustning som för elevernas 
egna utrustning t.ex. mobiltelefoner. 

Ingemar Bernthsson trycker på att verksamhetsutvecklarna i kommunerna 
är viktiga befattningshavare för AV Media Skåne. Verksamhetschefen 
bekräftar Ingemars ståndpunkt och ger information om att många utav 
kommunernas verksamhetsutvecklare kommer på våra vår- respektive 
höstmöten för utvecklingsledare. 

Direktionen beslutar: 
att lägga 2016 ärs statistik till handlingarna och att 
densamma skickas ut till medlemskommunerna 
tillsammans med årsredovisningen, revisionsberättelsen 
och granskningsrapporten. 

7.//1#'.. // 
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§8. Dagsaktuellt läge på AV Media Skåne 
Verksamhetschefen inledde informationen med att visa en kort film och 
ställa frågan "Vart är vi på väg". 

Verksamhetschefen utgick ifrån en presentation i Mindomo Creaza för att 
där ge en helhetsbild utav verksamheten och "Vart är vi på väg". 

§ 9. Informationsutbyte ifrån respektive kommun 

5 

Ordföranden Christer Grankvist informerade om att de 120 nyanlända 
kommer att flytta ifrån Simrishamns kommun. Det innebär precis som när 
de kom till kommunen, stora konsekvenser 

Rune Persson informerade om att han besökt fordonsprogrammen i 
Klippans kommun och att de har mycket svårt i att få tag på manualer 
framförallt på den nya tunga fordonen. Rune frågade om detta är något 
som AV Media Skåne kan hjälpa till med? Verksamhetschefen tar frågan 
med sig och undersöker ärendet för att ge återkoppling under våren. 

Theresa Lindahl informerade om att de har ett mycket spännande projekt 
pågång i Örkelljunga kommun. Hälsoförskola, de skall riva en gammal 
förskola för att bygga en ny. Örkelljunga kommun är i planeringsstadiet 
för byggnation av en förskola som skulle kunna bli en förebild för hur 
kunskap och forskning kan nyttiggöras i samhället. 
Folkhälsoundersökningar visar på stora utmaningar med växande andel 
barnfetma, diabetes och psykisk ohälsa bland barn och unga. Örkelljunga 
kommun är därför i uppstarten av ett projekt med målet att bygga en 
hälsoförskola. Ett syfte med hälsoförskolan är att förebygga problem som 
barnfetma genom att tidigt lära barn om bland annat hälsosam kost och 
motion i vardagen. 

§ 10. Övriga ärenden 
Vår nya externa revisor har vid granskningen utav vår ekonomihantering 

Bilaga 3. 

på KFSK funnit en brist vid utbetalningar. "Bankbehörighet har kontrollerats 
och endast en som utför utbetalningar, (Kommunförbundet Skånes olika 
medarbetare har bankfullmakt att ensam göra utbetalningar). Samtliga 
utbetalningar måste godkännas elektroniskt utav två i förening". 

Direktionen beslutar: 
att till AU delegera ansvaret för att vid KFSK ta fram ett namn 
till, som förutom Rahim Hotek skall godkänna samtliga 
utbetalningar som görs. 
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§ 11. Information 
Nästa möte: 
Direktionens nästa möte, måndagen den 15 maj, skall som vanligt ske i 
samband med ett studiebesök. Verksamhetschefens förslag är att det 
genomförs i de nya lokalerna på Finjagatan 44 i Gäddastorp. 

Direktionen beslutar: 
enligt verksamhetschefens förslag att nästa möte med 
studiebesök sker i de nya lokalerna på Finjagatan 44 i 
Gäddastorp. 

Ordföranden tackade alla för dagens möte och speciellt tack till Rahim 
Hotek som var med vid direktionsmötet för första gången. Därefter bjöd 
ordföranden in till lunch med efterföljande besök på mässan. 

,-.,,,~_,../ 
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ÅRSREDOVISNING 
2016 

för 

Kommunalförbundet 
AV MEDIA SKÅNE 

MEDIA SKÅNE 

Innehåll: 
Förvaltningsberättelse. 
Bokslut: 
Resultaträkning 
Balansräkning tillgångar 
Balansräkning eget kapital och skulder 
Kassaflödesanalys 
Redovisn ingsprinciper 
Noter till resultat- och balansräkning 

Bilaga 1. 
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FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE 2016 

Inledning 
Vid sammanslagningen av de båda kommunförbunden i Skåne till ett nytt kommun
förbund, Kommunförbundet Skåne, 1997-01-01 bildades Kommunalförbundet AV 
Media Skåne. Det nya kommunalförbundet AV Media Skåne övertog den verksamhet 
som Kristianstads läns AV- och läromedelscentral bedrivit sedan 1970. Enligt 
kommunalförbundets förbundsordning skulle det bestå under ett år dvs. t.o.m. den 
31 december. 
Av den anledningen beslutade tolv av medlemskommunernas fullmäktige att fr.o.m. 
1998-01-01 bilda ett nytt kommunalförbund med samma namn, Kommunalförbundet 
AV Media Skåne. Rollen för AV Media Skåne som regional samordnare utav 
läromedelsstöd-, utbildning- och kursarrangör, inköps- och upphandlingssamordnare 
har utvecklats med åren. Det som har förändrats är att rollen förstärkts genom att fler 
kommuner och skolor använder våra tjänster och produkter, innehållet går mer och 
mer över till digitala tjänster samt att vår roll att spara pengar åt kommunerna har 
förstärkts. "Tillsammans är vi starka". Vår strategi att synas mer ute i kommunerna 
genom olika aktiviteter och arrangemang har under 2016 gett ett bra resultat som ni 
kan läsa om under viktiga händelser under året. 
Målet för AV Media Skåne är att ge alla pedagoger och elever inom verksamhets
regionen en likartad möjlighet till ett rikt och högkvalitativt utbud av läromedel. AV 
Media Skåne skall utgöra en pedagogisk resurs och en IKT-resurs för pedagoger och 
elever. 

Medlemskommuner och avtal 
Medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne är som tidigare: 
Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, 
Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och östra Göinge. Kristianstad, Laholm, Hörby och 
Höörs kommun har avtal för hela kommunen. Eslövs kommun har avtal för 
grundskolan och gymnasiesärskolan. övriga avtal enligt följande: sex skolor i 
Svalövs kommun, fem skolor i Kävlinge kommun, två skolor i Staffanstorps kommun, 
en skola i Sjöbo kommun, en skola i Lund, en skola på Ven, avtal med Perstorps 
gymnasium (Perstorp AB), avtal med regionmuseet, samt Kommunalförbundet 
Bromölla-Sölvesborg. 

Ekonomiska ramar 
Under året har avgiften för medlemskommunerna, precis som under alla år sedan 
starten 1998, utgjort 0,50 promille av det totala skatteunderlaget för kommunen samt 
statliga bidrag som man erhållit. Våra totala intäkter under året har varit 15 681 259 
Kr. Intäkterna under 2016 är högre än 2015 och det beror dels på att 
skatteunderlaget har gett en ökad intäkt samt ökad försäljning/förmedling utav 
utrustning. Kostnaderna för året uppgår till 15 556 985 Kr. Arets resultat, efter av
skrivningar och finansiella intäkter och kostnader, uppgår till 1 402 kr. 
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Balanskravresultat: 
Arets resultat 
Realisationsvinster 
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 
Orealiserade förluster i värdepapper 
Justering för återföring av orealiserade förluster 
i värdepapper 
Arets resultat efter balanskravsjusteringar 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 
Balanskravsresultat 

Vi har under 2016 uppnått våra ekonomiska mål. 

1 402 Kr 
0 Kr 

+ 0 Kr 
+ 0 Kr 
+ 0 Kr 

0 Kr 
= 1 402 Kr 

0 Kr 
+ 0 Kr 

= 1 402 Kr 

2017-02-10 

Att hushålla med våra pengar, att vara kostnadsmedvetna, att reducera onödiga 
kostnader och i huvudsak använda pengarna till inköp av tjänster och produkter för 
Pedagogiskt stöd till kunderna. Att årets resultat skall vara under 10 000 Kr. 

AV Media Skånes organisation 

Verksam hetschef 

Ansvarig för Tryckta läromedel, 
kurser & utbildningar samt 
Läromedelsmässa 

IKT-pedagoger 

IT & Teknikansvarig samt 
Med iekatalogsansvarig 

Inköp & Upphandlingsansvarig 

lnköpsansvariga Film 

Daglig fysisk utlåning 

Ansvariga för transporter 

Mikael Linden 

Eva Martinsson 

Anna Söderstjerna 
Jenny Josefsson 

Martin Sarkar 

Anders Bylund 

Marie Bertilsson 
Annika Ericsson 

Jeanette Lundgren 
Mattias Bjereke 

Thomas Levin 
Kenneth Brorsson 
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Direktionen har bestått av följande ledamöter: 

Kommun Ordinarie Ersättare 

Bromölla Jalil Chigha (Mp) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 

Båstad Helena Stridh (Bp) Ingrid Zäther (S) 

Hässleholm Joachim Fors (S) Lars Klees (Sd) 

Klippan Rune Persson (S) Helena Dådring (M) 

Osby lngmar Bernthsson (S) Lars-Anton lvarsson (M) 

Perstorp Marie Gärdby (C) Viveca Dahlqvist (Pf) 

Simrishamn Christer Grankvist (S) Sven Olsson (M) 
Ordf. 

Tomelilla Lena Eriksson (C) Helene Lundqvist (S) 

Åstorp Reino Persson (S) Eddie Ek (Sd) 

Ängelholm BrittMarie Hansson (S) Sven-Ingvar Borgquist (M) 

Örkelljunga Theresa Lindahl (M) Leif Svensson (S) 

östra Göinge Sofia Nilsson (C) Sven-Arne Persson (S) 
Vice ordf. 

Arbetsutskottet har bestått av 
Ordföranden Christer Grankvist 
Vice Ordföranden Sofia Nilsson 
Ledamot BrittMarie Hansson 

AU- och Direktionsmöten 
Under året har sex AU-möten och fyra direktionsmöten genomförts. Arets 
studiebesök genomfördes på Vattenhallen i Lund i två delar med: 
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Föreläsning i programmering/kodning utav Professor Björn Regnell LTH 

C 
VATYlHHALUff 
l,Jlit<t (UIII,. 

2017-02-10 

Information och förevisning av Vattenhallens möjligheter för skolornas 
elever och personal till kompetensutveckling i teknik, programmering 
samt kodning. 

Viktiga händelser under året 

Personalförändringar 
Under våren 2016 planerades och genomfördes i egen regi rekryteringen utav två IKT 
pedagoger. Utav 50 ansökningar blev resultatet att vi anställde Anna Söderstjerna och 
Jenny Josefsson. Dom påbörjade sin anställning hos oss den 10 augusti. Tjänsterna 
innebär att de skall informera om och utbilda på våra tjänster och produkter, 
omvärldsbevaka inom våra intresseområden samt utveckla våra tjänster och produkter 
samt vårt arbetssätt. Våra möjligheter till att vara mer ute i våra kommuner och där 
kunna ge ett aktivt stöd på många olika sätt har därmed ökat i och med ny
anställningarna 

Kompetensutveckling 
Hur skolans och samhällets digitalisering fortgår har bl.a. studerats på BETT, SETT, 
SETT Syd, Bok- & Biblioteksmässan, Filmkonferenser, UR-dagarna. 
Verksamhetschefen har genomgått kurs i kompetensbaserad intervjuteknik samt 
kommunal protokollskrivning i praktiken. Inköp- och upphandlingsansvarige har 
genomgått kurs i nya LOU samt lagen om k.oncessioner. All personal har genomgått 
kurs i film och foto i syfte att vi själva skall kunna producera filmer och bra fotografier 
för våra sociala medier (Facebook, Twitter, Youtubekanalen) samt hemsida. Jenny 
Josefsson har under hösten slutfört NT-utvecklarutbildningen i regi av Skolverket. 
Kurs- och utbildningsansvarig har gått en endagars kurs i retorik. 
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Våra lokaler på Bäckhagsvägen 
Under våren 2016 genomfördes provtagningar i våra lokaler varvid man fann mögel 
samt asbest i en utav väggarna i kontoret bakom receptionen. Denna vägg 
sanerades. Efter önskemål till fastighetsägaren genomfördes ytterligare 
provtagningar i två väggar där resultatet blev det samma. Vid analys samt 
information till all personal har vår företagshälsa Hälsoringen (idag Helsa) anlitats. 
Orsaken till mögelförekomsten är att ventilationen i huset är undermålig. Efter dialog 
med fastighetsägaren Hässleholms kommun om åtgärder samt eventuell renovering 
har beslut fattats om att AV Media Skåne skall flytta ifrån de nuvarande lokalerna. I 
dagsläget är ej beslut fattat om vad som skall ske med lokalerna på Bäckhagsvägen. 
Mest troligt är att byggnaden rivs då investeringarna i den befintliga fastigheten 
kommer att bli alltför höga. Nya lokaler har undersökts och Hässleholm kommun har 
härvid varit till god hjälp. Beslut har fattats om flytt till nya lokaler som till ytan är 
mindre och bättre anpassade till dagens och framtidens verksamhet. 

Läromedelsmässa 2016 
Onsdag den 9 mars 2016 besökte ca 900 besökare Yllan i Kristianstad. Deras mål 
var AV Media Skånes arrangemang som hölls för 26 året i rad, (alltid onsdag v. 1 OJ. 

Mässan inleddes av Sara Bruun med föreläsningen ATT LYFTA TAKET AV 
KLASSRUMMET! 

Sara är en flitig bloggare. Du hittar hennes bloggar på t.ex. Skolvärlden.se eller 
www.bruunsklassrum .. blogspot.se 

2015 vann Sara och 9c Webbstjärnans kategori 7-9 med bloggen 
www.thecolourofthehumanheart.se 
Sara arbetade som språklärare på Furutorpskolan 7-9 i Vinslöv, Hässleholms 
kommun. 

Ett 40-tal utställare och seminariehållare presenterade sina nyheter och tjänster 
under 4 h i mässhallen. Besökarna hade möjlighet att delta i 15 olika intressanta 
seminarier under eftermiddagen. Allt- föreläsning, inträde, utställning, fika samt 
seminarier - bjöd utställarna besökarna på. Även vi på AV Media Skåne 
marknadsförde våra tjänster. 
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Genomförda Pedagogträffar/kurser/utbildningar under 2016 
Vi har genomfört 12 utbildningar ute på olika skolor I vårt digitala läromedel Creaza 
och Muzzy. 
Bokprat med Karna Nyström har skett vid två tillfällen under vår respektive höst. 
Under hösten ha ca 10 utbildningar genomförts i programmering/kodning ute på 
skolorna. 
Utbildning i MIK (Medieinformationskunskap har också genomförts under hösten 
2016. 
Vi har bjudit in till 10 olika pedagogträffar under året. Den sista och 1 O:e träffen 
genomfördes en kväll i Hässleholm och en kväll i Båstad på grund av det stora 
intresset. 100 st. anmälda i Hässleholm och 50 st. anmälda i Båstad. 

Arrangemang 
Den 11 Och 12 oktober arrangerade vi, tillsammans med UR (Utbildningsradion) och 
Kreativum, Förskolekväll (för första gången) samt Teachers Night (för tredje året i 
rad) på Kreativum i Karlshamn. Förskolekvällen hade 280 deltagare och avslutades, 
med föreläsning om attityder och inställningar, mentala bilder, goda vanor och om att 
bygga självförtroende, av Jim Thuresson (svensk baskettränare). Teachers Night 
hade 240 deltagare och avslutades med Karin Nygårds föreläsning om 
programmering/ kodning. 

Nätverk- och informationsmöten 
Vi har under året genomfört två nätverksmöten för utvecklingsledarna, motsv. 
befattningar samt IT-personal (It-tekniker, IT-pedagoger, IKT-pedagoger, It
assistenter), i våra kommuner. 
Vi har genomfört 10 informationsutbildningar om AV Media ute på olika skolor. 
Vi har deltagit i KMIS (nätverket för Kommunala Mediecentraler I Samverkan). 
Vi har deltagit vid framtagningen av den Nationella IT-strategin. Vi har deltagit vid 
utbildningsdepartementets skoldialog. 

Upphandling & Försäljning 
I juni månad förlängdes samtliga avtal med de leverantörer i varje produktgrupp som 
kvalificerat sig för avtal. 2016 har vi omsatt 5 585 562 Kr. Därmed har vi uppnått vårt 
uppsatta mål på 5 miljoner Kr under 2016. Vår upphandling för våra 
medlemskommuner och Hörby kommun har under 2016 inneburit att allt fler 
använder sig av vår upphandling. Genom ökad information ifrån AV Media Skånes 
sida samt av ledamöterna i direktionen har informationen om upphandlingen nått ut i 
kommunerna. Vi har under 2016 inom ramen för upphandlingen förmedlat ett 
leasingköp där avtalen skrivs direkt mellan leverantören och kommunen. Vi vill 
poängtera att leasingförmedlingen på totalt 10,5 miljoner under tre år inte syns i vår 
resultaträkning och balansräkning. 
Vi har vid förmedling utav IKT- och teknikutrustning omsatt 5 585 562 Kr. Om vi 
lägger till den förmedling utav leasingköp som vi förmedlat under 2016 som ej syns 
i resultaträkningen så har vi omsatt 7 997 656 Kr. 

//7( )\) 
{// '(' J 
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Det har under 2016 varit en fortsatt tydlig minskning av fysisk utlåning och därmed en 
kraftig ökning i användningen av strömmande film. Vi ser dock att det fortfarande 
finns ett visst behov att distribuera film som DVD, av två anledningar. Den ena är att 
det finns skolor som ännu inte har tillräcklig teknik för att se strömmande film. Den 
andra är att vi lånar ut film som det inte går att få tag på annat än strömmande, på 
grund av de institutionella rättigheterna. Dessa efterfrågas fortfarande av lärare, t.ex. 
klassiker och äldre filmer som pedagoger använder i sin undervisning. Som en följd 
av minskad fysisk utlåning har vi under året genomfört ett arbete med att minska 
antalet kopior av våra filmtitlar. 

Vi har under året slagit rekord igen när det gäller att strömma ut film. Vi har 
strömmat ut 300 220 st. filmer under 2016. Vi har också i oktober månad 2016 slagit 
rekord i antalet strömmande filmer under en månad. I oktober strömmade vi ut 
39 721 st. filmer. 

Vi har påbörjat ett förberedande arbete för att kunna starta adaptiv streaming, med 
mål att starta det i januari 2017. Det har varit ett omfattande arbete med 
förberedelser i artikelregister och vad gäller filhantering. 

Filminköp 2016 har gjorts till en kostnad av 1 921 068 kr. Vi har nu ca 2 100 egna 
inköpta filmer i vår Mediekatalog. 165 nya filmer har köpts in under året varav 
samtliga, utom 16 filmer, har köpts in med strömmande rättigheter. Målet för 2016 
var 100 nya filmer. I Mediekatalogen finns för närvarande 45 filmer med enbart 
strömmande rättigheter. Ibland fungerar det alltså tvärtom, att det endast finns 
strömmande rättigheter att lösa till en film. 

34 filmer har utrangerats och 101 filmer har fått förlängda rättigheter fr.o.m. 2016, för 
tre eller fem år framåt. Anledningarna till utrangering är i de flesta fall för att det inte 
finns möjlighet till förlängda rättigheter längre hos filmbolagen. I några fall har det 
även varit p.g.a. att filmerna haft dålig visningsstatistik. 

Av totalt 62 inkomna önskemål från användare har vi kunnat lösa rättigheter för 21 
filmer, varav två titlar har varit hela serier med 6 respektive 8 delar. 

13 filmer har vi kunnat koppla till bokinköp, så att möjligheten finns att kombinera film 
och bok (Läs en film/Boken på duken). 

Utifrån efterfrågan hos lärare har vi lagt förslag till filmbolag om filmer med tema som 
vi tycker saknats i deras utbud över filmer att köpa in. Detta har resulterat i 6 stycken 
nyproduktioner (Barns utveckling - de första sju åren, H.C Andersen, Skapelse
berättelsen, Första världskriget i Sverige, Dinosaurier och Svenska högtider). 
Samarbetet med filmbolagen ser vi som väldigt viktig, dels för att kommunicera 
behov från skolorna, men också för att samordna inköp till flera kommuner på ett 
tids- och kostnadseffektivt sätt. 
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Vad gäller mål för 2016 med att marknadsföra våra filmer minst 10 gånger/år så har 
vi gjort detta både genom nyhetsbrev 10 gånger under 2016, men även varje vecka 
via vår Facebook- och Twitterkanal och ett par gånger varje månad via bildspel i vår 
Mediekatalog (bortsett från juni och juli). 

UR-program 
Fysisk utlåning av Utbildningsradions program på DVD har stadigt minskat de 
senaste åren och nu är utlåningen så pass liten att beslut har tagits om att vi inte 
längre kommer att distribuera fysiska lån av dessa program fr.o.m. höstterminen 
2017. UR:s program kommer att vara fortsatt tillgängliga i Mediekatalogen som 
strömmande. 

Som mål 2016 hade vi också att utveckla samarbetet med UR. Detta har vi gjort 
genom att delta på UR-dagarna och föra diskussioner om produktioner och 
filminnehåll. Vi har fått ta del av vad som är aktuellt i deras programutbud, som vi kan 
tipsa vidare om vid kontakt med pedagoger samt lyfta till våra användare genom vår 
Facebook- och Twitterkanal. 

Ljud - CD 
Fysisk utlåning av ljudprogram (CD) har även dessa stadigt minskat de senaste åren 
och nu är utlåningen också så pass liten att beslut har tagits om att vi inte längre 
kommer att distribuera fysiska lån av ljud. Detta kommer också att avslutas fr.o.m. 
hästterminen 2017. Ljudprogram kommer att vara fortsatt tillgängliga i 
Mediekatalogen som strömmande. 

Webbtjänster 
Muzzy Club är en webbtjänst som våra användare har fri tillgång till genom sitt konto 
hos oss. Vi har haft en testperiod där vi inte har betalat något för tjänsten mot att vi 
rapporterar hur tjänsten har fungerat ut mot våra användare. Sedan vi började betala 
för tjänsten i augusti har vi haft 3652 inloggningar hos både elever och lärare. 

En tillfällig lärarhandledning har kompletterat materialet i Mediekatalogen och ett 
arbete med att anpassa webbtjänsten till html 5, för att kunna använda Muzzy Club 
på även iPad, pågår av leverantören Muzzy Group. Det arbetet väntades vara klart 
under våren 2016, men har tyvärr blivit försenat och är ännu inte klart. 

Creaza är också en webbtjänst och även denna tjänst har våra användare fri tillgång 
till genom konto hos oss. Totalt antal produktioner i de olika programmen sedan 
starten för såväl lärare som elever: 
Cartoonist 13 833 produktioner 
Mindomo 7 589 produktioner 
MovieEditor 2 397 produktioner 
Audioeditor 564 produktioner 
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SLI 
Arbetet med att utveckla Mediekatalogen har fortsatt och för 2016 har det alltså 
inneburit förberedande arbete för adaptiv streaming samt en lärarhandledning för vår 
webbtjänst, Muzzy Club. Dessutom har vi lagt till SLI Fritt Utbud som en del av 
utbudet i Mediekatalogen. 
Vår mediekatalog är också förbered för inloggning via Skolfederationen. 

Lärar- och Elevinloggning i Mediekatalogen 

Vi har idag 9 810 st. aktiva lärarkonton samt 16 017 st. aktiva elevkonton. 

Uppnådda mätbara mål under 2016 

I huvudsak har uppnådda mål kommenderats under respektive process, viktiga 
händelser under året. Nedan följer kommentarer till övergripande mål. 

AV Media Skånes verksamhet skall ständigt utvecklas, växa och öka i omfattning. 
Såväl fler kunder som fler tjänster skall knytas till verksamheten. Målet för år 2016 
är uppnått. Avtal med 2 nya skolor har skrivits och vi har utökat vårt utbud med 
programmering och MIK. 

Vi har nått vårt mål avseende följare på Facebook vi har idag 410 som följer vår sida, 
vårt mål 2016 var satt till 350 följare. Vi har också vid enstaka tillfällen nått ut med 
information genom delning till mer än 3 800 personer. 

Vårt nyhetsbrev har i dagsläget 3 967 prenumeranter, som mest under året har vi 
haft 4 39 prenumeranter. Vårt mål var för 2016 att ha 4 100 prenumeranter, vi har ej 
nått vårt mål. 

Vi har genomfört Läromedelsmässa 2016 för 26:e året i rad med ett ekonomiskt 
överskott på 134 400 kr 

Utlåning utav teknisk utrustning har bestått utav robotar för programmering/kodning, 
30 Classroom samt iPads. Målet för utlåningen är nått. Se statistikredovisningen. 
30 skrivare är inköpta för att genomföra projekt. 

Hässleholm 2017-03-08. 

Christer Grankvist 
Ordförande 

Mikael Linden 
V~rksamhetschef /"~-,;, / 

A/ 
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RESULTATRÄKNING 1 (1) 

Not 2016 2015 
Rörelsens intäkter 

Avgifter 1 8 996 093 8 691 918 
Förmedling AV-utrustning 5 585 562 2 088 542 
övriga intäkter 2 1 099 604 344 265 

Summa intäkter 15 681 259 11124 725 

Rörelsens kostnader 

AV-utrustning till förmedling -5 561 612 -1 882 588 
Varor och tjänster för verksamheten -3 299 781 -2 690 272 
övriga kostnader -2 342 772 -2 180 711 
Personalkostnader 3 -4 352 820 -4 204 717 

Summa kostnader -15 556 985 -10 958 287 

Resultat före avskrivningar 124 274 182 115 

Av- och nedskrivningar -120 757 -120 775 

Resultat efter avskrivningar 3 517 61 340 

Finansiella intäkter o kostnader 

Ränteintäkter 1 531 162 
Räntekostnader -3 646 -1 237 

ÅRETS RESULTAT 1 402 60 264 
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BALANSRÄKNING 

Tillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Varulager 

Lager av AV-utrustning och reservdelar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 
övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

/1-A I J) ;> 
/// \y{,. 

Not 

4 

5 

6 

1(2) 

2016-12-31 2015-12-31 

0 120 757 

0 120 757 

0 129 779 

2 633 624 1436424 
89226 137 151 

450 679 249 815 
3173 529 1823390 

6 812 964 5 949 362 

9 986 492 7 902 531 

9 986 492 8 023 288 
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Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Eget kapital vid årets ingång 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 
övriga skulder 
Uppi kostnader och förutbet intäkt 

Summa kortfristiga skulder 

Not 

7 

8 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Tillgång i Pensionsstiftelsen 
Pensionsreserv enligt KPA 

2016-12-31 

5 854 417 
1 402 

5 855 819 

3 467 629 
9 467 

653 577 

2(2) 

2015-12-31 

5 794 153 
60 264 

5 854 417 

1 695 743 
144 345 
328 783 

4 130 673 2 168 871 

9 986 492 8 023 288 

4 041 942 4 305 862 
1 809 000 1 942 900 
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KASSAFLÖDESANALYS 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
Arets resultat 
Justering för ej likviditetspåverkande poster (avskrivningar) 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 
Ökning/minskning förråd och varulager 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

2016-01-01 
2016-12-31 

1 402 
120 758 

122160 
-1350139 

129 779 
1 961 802 

741442 

863 602 

863 602 

5 949 362 
6 812 964 

2015-01-01 
2015-12-31 

1 (1) 

60264 
120 775 

181039 
432 337 

4 619 
-476 147 

-39191 

141848 

141848 

5 807 514 
5 949 362 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 1 (1) 

Årsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lag om kommunal redovisning 
och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 
Principerna är oförändrade. 

Materiella anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter 
avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas månaden efter 
anskaffningen och att anläggningen tagits i bruk. 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningsprocensatser tillämpas: 

Inventarier, verktyg och installationer 
Bilar och transportmedel 
övriga inventarier 
Installationer 

17% 17% 
20-25% 20-25% 

10% 10% 
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NOTER TILL RESULTAT· OCH BALANSRÄKNINGEN 

Not 1 

Avgifter från kommunerna 
Avgifter övriga aktörer 

Not2 
Sjuklönekompensation 
Erhållna bidrag för personal 
övriga intäkter 

Not3 

Löner och andra ersättningar 
Sociala avgifter, personal 
Pensionskostnader 
Arvoden 
Social avgifter, politiker 
Gottgörelse pensionsstiftelsen 
övriga personalkostnader 

Medelantalet anställda 
Män 
Kvinnor 

Avgifter 

Övriga intäkter 

Personalkostnader 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningsprocensatser tillämpas: 

Bilar och transportmedel 
Övriga inventarier 
Installationer 

Ingående anskaffningsvärde 
Investeringar under året 
Pågående investeringar 
Utran erin ar 
Utgående anskaffningsvärde 

Ingående ackumulerade avskrivningar 
Aretsavskrivningar 
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 

§ 

1(2) 

2016 2015 

5 371 690 5 197164 
3 624 403 3 494 754 
8 996 093 8 691 918 

50 016 0 
134 546 148 794 
592 691 
777 253 148 794 

2 978 257 2 865 443 
931 278 740 874 

333 401 
123 895 141 979 
30 060 33 832 

-413 921 -292 853 
364 490 382 041 

4 014 059 4 204 717 

3 3 
6 6 
9 9 

17% 17% 
20-25% 20-25% 

10% 10% 

1363405 1363405 
0 0 
0 0 

1363405 1363405 

-1242648 -1121 873 
-120 757 -120 775 

-1 363 405 -1242648 
0 120 757 
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2(2) 

Not5 Varulager 

18 lagervärde 129 779 134 398 
Nedskrivning -129 779 -4619 
Bokfört lagervärde 0 129 779 

Not6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Företagsförsäkring 24 828 0 
Filmabonnemang 134 093 130 087 
Lokalhyra 54 615 54202 
Licenser/avtal 223 334 54 899 
Övriga kostnader 13 809 10 627 

450 679 249 815 

Not7 Eget kapital 
Ingående balans 5 854 417 5 794 153 
Arets resultat 1402 60264 
Utgående balans 5 855 819 5 854 417 

Not8 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 

Upplupna personalkostnader 467 852 225 205 
övriga upplupna kostnader 110 725 30 000 
Förutbetalda avtalsintäkter 75 000 73 578 

653 577 328 783 

//72/· 
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Statistik för streaming och utlån 2016 

Kommun Teknisk utr Boklådor 

Bromölla 3 95 
Båstad 1 81 
Hässleholm 124 1106 
Klippan 5 55 
Osby 1 134 
Perstorp 58 
Simrishamn 32 
Tomelilla 4 127 
Åstorp 18 22 
Ängelholm 9 368 
Örkelljunga 1 21 
ö Göinge 10 92 

Eslöv 12 164 
Halmstad 

Hörby 9 149 
Höör 2 104 
Kristianstad 20 340 
Kävlinge 2 91 
Laholm 4 100 
Landskrona 

Lund 9 
Malmö 

Sjöbo 

Staffanstorp 6 
Svalöv 2 60 
Sölvesborg 1 

SUMMA 227 3 215 

Sammanställt av Martin Sarkar 170118 

/9'/ 1-2 ?' ;,,Z9-7 

Bok&Media Övrigt 16mm Ljud 

4 1 
10 2 

113 27 49 13 
6 10 

13 3 
2 1 
1 2 

50 1 
6 6 1 

13 1 2 
2 5 1 

10 11 

12 1 

46 1 2 
12 3 
35 2 29 15 
11 
31 4 1 1 

10 8 
1 

387 57 85 62 

Museif. Temalådc UR DVD DVD Streaming Summa 

6 22 2 148 10 043 10 324 
11 7 49 165 10 323 10 649 

71 285 597 2408 41 663 46456 

5 27 22 215 11 041 11 386 

3 13 107 253 12 182 12 709 
4 1 18 166 5 848 6 098 
5 20 10 60 9 834 9964 

19 52 14 178 10 573 11 018 

11 45 46 191 8 843 9189 

20 119 34 369 28 389 29324 

5 12 12 142 9 594 9 795 

6 37 112 315 10149 10 742 

13 49 54 252 18 304 18 861 

1 1 
14 83 27 175 10 115 10 621 

23 35 27 255 10 664 11125 
108 117 195 1 012 59 443 61 316 

6 19 44 8577 8 750 

2 10 33 213 14 929 15 328 

177 177 

1 683 693 

26 26 

369 369 
1 16 46 2 081 2150 

9 82 60 262 4825 5 318 

21 1 544 1 567 

341 1036 1435 6891 300 220 313 956 
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Tidigare år 

Bromölla 

Båstad 

Eslöv 

Hässleholm 

Hörby 

Höör 

Klippan 

Kristianstad 

Kävlinge 

Laholm 

Landskrona 

Lund 

Osby 

Perstorp 

Simrishamn 

Sjöbo 

Staffanstorp 

Svalöv 

Sölvesborg 

Tomelilla 

Åstorp 

Ängelholm 

Örkelljunga 

Östra Göinge 

S:a kommuner 

Övriga 

Totalt 

~
' .,._ 

J , 
'' :<-;::0' ' 

/ ~._/ 

2015 
9 366 

8 603 
16 309 
44 579 

8 523 ' 
9 885 

10 060 
51 376 
4420 

21 449 
149 
520 

13 355 
5 331 
7 774 

383 
1 391 
6169 

694 
10 553 
10 051 

26 491 
9 239 
9 822 

286 492 

286 492 

2014 2013 
7 367 7 514 
8 023 7 451 

14 857 12 047 
45 115 37120 

7 818 7 708 
10 566 8 646 
9 571 8 234 

48 876 46 819 
1 631 1 020 

15 066 13 709 
153 112 

14 027 11 101 
5 911 5 038 
8 907 9 763 

466 428 
1 237 980 
4 793 3 419 

829 1 551 
10 864 10 096 
11 200 10 618 

22 975 23455 
8 744 7163 
9 102 9 873 

268 098 243 865 

268 098 243 865 

2012 2011 2010 2009 2008 
6 272 6 727 1 430 2 876 2 767 
6 777 7 839 5198 3 828 2 833 

13 965 6 668 4 374 2 734 2 043 
33 370 30 220 20 846 15 188 13 317 

7 694 6 524 4 360 2 854 1 924 
7 618 6 750 4 320 2 208 1 531 
9 361 8 376 5 503 4 674 3 723 

43 534 37 244 22 724 16 325 13 998 
441 317 75 

13 300 9 369 6143 4 324 3 698 

11 226 9 376 6 927 5 496 4280 
5 925 4490 3 448 2 570 2 119 

10 793 8 215 4 674 3 630 3 437 

194 
3 065 2 240 1 345 607 
1 301 874 851 464 

10 292 7 404 2 922 1 818 1 664 
10 801 9 273 5 928 4 850 4259 
20 548 17 471 12 512 7 294 6 024 

6 319 6 203 4147 2 788 2 247 
10 859 9 495 7 375 5 475 4159 

233 655 195 075 127 802 90 003 74 023 
14 611 9 880 7 501 6263 4 564 

248 266 204 955 135 303 96 266 78 587 
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Hva (totalt i AVMS) ·otalt antall produksjoner per 15.02.2017 

Cartoonistproduksjoner 13833 

Mindomoproduksjoner 7589 

MovieEditorproduksjone 2397 

AudioEditorproduksjoner 564 

Tildelte oppgaver 1002 

Opplastet bilde, film, lyd 8585 

Lydinnspillinger 5582 

Totalt antall produksjoner per 15.02.2017 
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AV 
MEDIA SKANE 

Revisionsberättelse för år 2016 

Till Kommunfullmäktige i Bromölla, 
Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, 
Perstorp, Simrishamn, Tomelilla 
Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och 
Östra Göinge kommuner 

Vi har granskat AV Media Skånes verksamhet under år 2016. Granskningen har utförts enligt 
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har skett genom 
dels den löpande granskningen av verksamheten och dels genom den lagstadgade 
revisionen. 

I revisionsberättelsen för 2015 påpekade revisorerna att förbundsordnfngen för AV Media 
Skåne inte lever upp till kommunallagens krav. Den gällande förbundsordningen godkändes 
av medlemskommunernas fullmäktigen redan 1998 och har därefter inte reviderats. Med 
andra ord beaktar förbundsordningen inte de lagförändringar som trädde i kraft 2006, dvs 
för tio år sedan. Direktionen lovade i samband med slutrevisionen a_v budgetåret 2015, att ta 
fram ett förslag till förändrad förbundsordning. Ett år senare har detta arbete in.te resulterat 
i ett nytt förslag. Vi förväntar oss att arbetet med en ny förbundsordning kan slutföras under 
2017. 

Även i andra aspekter följer AV Media Skåne inte lagstiftningen. Förbundet upprättade inte 
ett delårsrapport för 2016 enligt l<L 8 kap 20b§, dvs någon gång under perioden juni till 
augusti. Ett utkast till delårsrapport har dock upprättats per 31 oktober efter påpekande från 
revisorerna. 

I granskningen av årsredovisningen för 2016 kan vi konstatera att förbundet inte klarat av att 
producera ett årsbokslut i enlighet med överenskommen tidplan. I årsredovisningen saknas 
uppgift om finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning, enligt l<L 
8 kap 1§. Revisorerna ser allvarligt på de bristande rutinerna kring den ekonomiska 
rapporteringen. 

AV Mediå Skåne I Bäckhagsvägen 13, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
' Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
,/ 
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Vi bedömer att årsredovisningen inte är upprättad enligt god redovisningssed. Det gäller 
avsaknad av mål för·god ekonomisk hushållning och icke aktivering av kostnader. Vi 

· förväntar oss att förbundet inför 2017 kommer att upprätta delårs- och årsbokslut i enlighet 
med god sed och lagstiftningens mening. Det innebär också att direktionen tydligt tar ansvar 
för styrning och kontroll av verksamheten genom upprättande av mål. 

Mot bakgrund av att förbundet inte lever upp till redovisningskrav, inte har levererat ett 
förslag till ny förbundsordning föreslår vi att medlemskommunernas kommunfullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet men samtidigt riktar anmärkning mot direktionen för bristande 
styrning och ledning samt för att redovisningen avviker från god sed och kommunal 
redovisningslag. 

Hässleholm 2017-03-13 

Gun Paulsson 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
- Rapport över granskning av delårsrapport 2016-10-31 

- Granskning av årsbokslut 2016 

AV Media Skåne I Bäckhagsvägen 13,281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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1. Inledning 

1.1. Syfte 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi granskat Kommunalförbundet AV Media 
Skånes årsbokslut och årsredovisning per 2016-12-31. Syftet med granskningen är att bedöma 
om de av direktionen antagna finansiella målen uppnåtts, bedöma om verksamheten drivits så 
att direktionens beslutade mål och inriktningar för god ekonomisk hushållning för 
verksamheterna uppnåtts, bedöma om balanskravet har uppnåtts samt bedöma om 
årsredovisningen är upprättad enligt god sed för kommunal verksamhet och därmed ger en 
rättvisande bild över resultat och ställning 
Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och sammanfattande bedömningar. 

1.2. Metod och avgränsningar 

Riskbedömningen är central i vår metod. Kombinationen av inneboende risk, kontrollrisk och 
revisionsrisk utgör grunden för vår bedömning av erforderliga granskningsinsatser såväl vad 
avser art som omfattning. 

Granskningen bygger huvudsakligen på intervjuer samt genomgång och avstämning av 
balansräkningens väsentligaste poster samt analytisk granskning av väsentliga förändringar i 
balansräkningen jämfört med föregående årsbokslut och delårsbokslut. Uppföljning har gjorts 
av processen för framtagandet av bokslutet. 

'·!·/d,']. ./) . .\ 
\ / ) 
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2. Rättvisande räkenskaper 

2.1. Bokslutsprocessen 

Årsbokslutet var inte komplett enligt överenskommen tidplan när vi startade upp vårt arbete 
med granskningen. Årsbokslutet upprättades parallellt under tiden vi utförde vårt 
revisionsarbete. Vår samlade bedömning efter utförd granskning är att förbundet kan förbättra 
bokslutsprocessen framöver. 

2.2. Redovisningsprinciper mm 

En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är rättvisande räkenskaper. 
Årsbokslutet skall upprättas enligt god kommunal redovisningssed, vilket medför krav på 
bokslutsprocessen bland annat vad gäller periodiseringsprinciper. 

Nedan redogörs för de väsentliga noteringar som gjorts i granskningen av balansräkningen. 

Väsentliga noteringar 

• Enligt våra iakttagelser finns bokförda kostnader uppgående till ca 365tkr som avser 
licenser som har en längre avtalstid än ett år framåt. Vår bedömning är att dessa skall 
redovisas som immateriell tillgång. Felet innebär att resultatet är för lågt redovisat med 
ovanstående belopp. En del licenser har bokförts som förutbetald kostnad vilket 
innebär att redovisningen inte är konsekvent eftersom det har redovisats en del 
balansräkningen och en del i resultaträkningen. 

2.2.1. Översiktlig sammanställning över resultatet 

Utfall Utfall 
Belopp i tkr 

2016 2015 

Verksamhetens intäkter 15 681 11 125 
Verksamhetens kostnader -15 557 -10 943 
Avskrivningar, plan -121 -121 

Resultat före finansiella poster 3 61 

Finansiella intäkter 2 0 
Finansiella kostnader -4 -1 

Arets resultat 1 60 

4 
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2.3. Utfallet för perioden 

Den stora förändringen mot föregående år både gällande intäkt- och kostnadssidan är 
förmedling AV-utrustning. Nedskrivning av lager har skett med 121tkr i årets årsbokslut 
eftersom bedömning att befintligt varulager, bestående av äldre artiklar, inte har något värde. 

3. Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning 

Direktionen skall fastställa mål för god ekonomisk hushållning och uppföljning av dessa mål 
skall göras i delårsrapport och i årsredovisning. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar 
både finansiella mål samt verksamhetsmål och det är endast av direktionen fastställda mål 
inom ramen för god ekonomisk hushållning som är obligatoriska att utvärdera och bedöma i 
delårsrapport och årsbokslut. Därefter skall revisorerna på basis av kommunalförbundets 
utvärdering samt sin granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma uppfyllelsen av 
de mål direktionen fastställt. Även kravet på balans mellan intäkter och kostnader, 
balanskravet, är lagstadgat. Avstämning av balanskravet skall göras i delårsrapport och 
årsredovisning. 

Bedömning 
• Direktionen har inte redogjort för några verksamhets- och finansiella mål samt mål för 

god ekonomisk hushållning i årsredovisningen. Därmed kan ingen bedömning göras 
avseende målen. 

• Balanskravet bedöms uppfyllas eftersom ett överskott redovisas och det bedöms inte 
finnas några justeringsposter som påverkar balanskravet. 

3.1. Sammanfattande bedömning 

Efter granskningen av årsredovisningen för 2016 är det revisionens uppfattning 
• att i årsredovisningen saknas uppgift om finansiella och verksamhetsmässiga mål för 

god ekonomisk hushållning, enligt KL 8 kap 1 §, 
• att årsredovisningen inte är upprättad enligt god redovisningssed. Vi förväntar oss att 

förbundet inför 2017 kommer att upprätta delårs- och årsbokslut i enlighet med god 
sed och lagstiftningens mening. Det innebär också att direktionen tydligt tar ansvar för 
styrning och kontroll av verksamheten genom upprättande av mål, 

• att årets balanskrav är uppfyllt. 

Hässleholm den 13 mars 2017 

42 ffe 9 /? It --« 1 ~C/r./·~ 
Thomas Hallberg ~ 

Auktoriserad revisor 

5 
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2017-04-10 

Kommunalförbundet AV Media Skånes svar på 
anmärkningarna i revisionsberättelsen för år 
2016. 

Revisorernas skrivning: 

1 

"Vi har granskat AV Media Skånes verksamhet under år 2016. Granskningen har 
utföJts enligt kommunal/agen, god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har skett genom dels den löpande granskningen av verksamheten och 
dels genom den lagstadgade revisionen". 

"I revisionsberättelsen för 2015 påpekade revisorerna att förbundsordningen för AV 
Media Skåne inte lever upp till kommunal/agens krav. Den gällande förbundsordningen 
godkändes av medlemskommunernas fullmäktige redan 1998 och har därefter inte 
reviderats. Med andra ord beaktar förbundsordningen inte de lagändringar som trädde i 
kraft 2006, dvs för tio år sedan. Direktionen lovade i samband med s/utrevisionen av 
budgetåret 2015, att ta fram ett förslag till förändrad förbundsordning. Ett år senare har 
detta arbete inte resulterat i ett nytt förslag. Vi förväntar oss att arbetet med ny 
förbundsordning kan slutföras under 2017". 

AV Media Skånes svar på anmärkningen: 
Under augusti - september 2016 fördes dialog i AU om olika alternativ till 
lösning. 
Beslut fattades i AU 2016-10-10 att ge ordföranden och verksamhetschefen i 
uppdrag att ta fram lösning på hur ny förbundsordning skall arbetas fram. 
Varpå kontakt togs med kommunaljuridisk sakkunnig konsult och som har 
avlämnat ett första utkast till uppdaterad förbundsordning. Processen 
fortsätter enligt plan under våren 2017. Under hösten 2017 planeras för en 
utbildningsdag för politikerna och tjänstemännen. Revisorerna kommer att 
bjudas in till utbildningsdagen. 

Revisorernas skrivning: 
"Även i andra aspekter följer AV Media Skåne inte lagstiftningen. Förbundet 
upprättade inte delårsboks/ut för 2016 enligt KL 8 kap 20b§, dvs någon gång under 
perioden juni till augusti. Ett utkast till de/årsrappo,t har dock upprättats per 31 
oktober efter påpekande från revisorerna". 

AV Media Skånes svar på anmärkningen: 
Beslut är fattat om att delårsrapport enligt KL 8 kap 20b§ skall upprättas 2017-
08-31 och därefter varje år per den siste augusti. 

Postadress 

Box 177 
281 22 HÄSSLEHOLM 
Besöksadress 

Bäckhagsvägen 13 

Telefon 

0451-38 85 80 
E-post 

kontakt@avmediaskane.se 
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Revisorernas skrivning: 
"I granskningen av årsredovisningen för 2016 kan vi konstatera att förbundet inte 
klarat av att producera ett årsbokslut i enlighet med överenskommen tidsplan". 

AV Media Skånes svar på anmärkningen: 

2 

Det beror på brister i kommunikationen mellan revisorerna och 
Kommunförbundet Skåne där detaljerna inte har klarlagts. Kommunförbundet 
har skickat fråga till revisorerna inför den kommande delårsrapporten och inför 
bokslutet 2017. Kommunförbundet vill i detalj få reda på vad revisorerna anser 
skall var klart i rapporten respektive årsbokslut 2017 för att den skall anses 
vara klar i tid. 

Revisorerna skrivning: 
"I årsredovisningen saknas uppgifter om finansiella och verksamhetsmässiga mål för 
god ekonomisk hushållning, enligt KL 8 kap 1 §. Revisorerna ser allvarligt på de 
bristande rutinerna kring den ekonomiska rapporteringen". 

AV Media Skånes svar på anmärkningen: 
Direktionen har haft ett inledande dialogmöte med revisorerna 2016-10-10 och 
ett uppföljningsmöte sker den 3 april 2017. 
Processen därefter är att målen skall arbetas fram tillsammans med 
medlemskommunerna i en arbetsgrupp och det slutliga förslaget för såväl 
förbundsordning och finansiella och verksamhetsmässiga mål skall skickas ut 
på remiss till medlemskommunerna. 

Revisorernas skrivning: 
" Vi bedömer att årsredovisningen inte är upprättad enligt god redovisningssed. Det 
gäller avsaknaden av mål för god ekonomisk hushållning och icke aktivering av 
kostnader. Vi förväntar oss att förbundet inför 2017 kommer att upprätta delårs- och 
årsbokslut i enlighet med god sed och lagstiftningens mening. Det innebär också att 
direktionen tydligt tar ansvar för styrning och kontroll av verksamheten genom 
upprättande av mål. 

AV Media Skånes svar på anmärkningen: 
Sedan 2010 har Kommunalförbundet AV Media Skåne avtal med 
Kommunförbundet Skåne vad gäller ekonomisk redovisning. Detta på grund av 
att AV Media Skåne saknar kompetens inom området samt ekonomiska 
resurser att ha heltidsanställd personal för ändamålet. Kommunalförbundet AV 
Media Skåne har givetvis utgått ifrån att Kommunförbundet Skåne just innehar 
erforderlig kompetens samt håller sig uppdaterad i allt väsentligt inom 
området. AV media Skåne kommer att se över den ekonomiska hanteringen 
samt gällande avtal. 

Postadress 
Box 177 
281 22 HÄSSLEHOLM 
Besöks adress 
Bäckhagsvägen 13 

Telefon 
0451-38 85 80 

E-post 
kontakt@avmediaskane.se 
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2017-04-10 
Se också tidigare svar i ovanstående anmärkningar. 

Revisorernas skrivning: 
"Mot bakgrund av att förbundet inte lever upp till redovisningskrav, inte levererat ett 
förslag till ny förbundsordning föreslår vi att medlemskommunemas kommunfullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet men samtidigt riktar anmärkning mot direktionen för bristande 
styrning och ledning samt för att redovisningen avviker från god sed och kommunal 
redovisnings/ag". 

Av Media Skånes svar på anmärkningen: 
Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne konstaterar och vill fästa 
uppmärksamhet på att revisionens sakanmärkningar ej haft negativ påverkan 
och inverkan på vare sig AV Media Skåne ekonomi eller dess verksamhet. 

2017-04-26 

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne 

Postadress 
Box 177 
281 22 HÄSSLEHOLM 
Besöksadress 
Bäckhagsvägen 13 

Telefon 
0451-38 85 80 

E-post 
kontakt@avmediaskane.se 
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Till Kommunstyrelsen Båstad Kommun 

Att: Bo Wendt 

Kopia till Ekonomichef 

Att: Johan Linden 

Begäran om borgensåtagande 
(Bil. Årsredovisning 2015/16) 

BÅSTADS KOMMUN 

Båstads Gif vill härmed framföra en önskan om hjälp med kommunal borgen om en miljon kronor 
(1 miljon kronor) . 

Som tidigare kommunicerats, vill Båstads Gif under kommande höst/vinter, bygga en konstgräsplan 

på Drivanområdet. Del 2 i vår utvecklingsplan för vårt arrendeområde (del 1 friidrottsbanor) Vår plan 

ligger hos kommunen som ett miljöärende. Vi räknar med att samtliga frågor i ärendet är utredda till 

den 30 juni 2017. Byggstart planerad till hösten 2017. 

Konsgräsplanen är kostnadsberäknad till 6 200 000 kr. 

Båstads Gif har erhållit och kommer att erhålla totalt 4 800 000 kr genom bidrag. I övrigt kommer 

föreningen att investera genom eget kapital. Det återstår dock 1 000 000 kr som vi vill låna i 

Swedbank. För denna belåning vill vi be om politisk hjälp att erhålla bästa tänkbara villkor hos banken 

genom ett borgensåtagande. Lånet är tänkt att löpa med en amortering om 10 år. 

Således skulle borgensförbindelsen kunna erhållas med en löptid om 10 år till hösten 2027. 

Amorteringen inleds direkt efter slutbesiktning. 

Föreningen kan tänka sig pantförskrivning av intäkter från bidrag. 

Båstad den 2 maj 2017 

Ordf Ekonomi 
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Till Kommunstyrelsen Båstad Kommun 

Att: Bo Wendt 

Kopia till Ekonomichef 

Att: Johan Linden 

Begäran om borgensåtagande 
(Bil. Årsredovisning 2015/16) 

Båstads Gif vill härmed framföra en önskan om hjälp med kommunal borgen om en miljon kronor 
(1 miljon kronor). 

Som tidigare kommunicerats, vill Båstads Gif under kommande höst/vinter, bygga en konstgräsplan 

på Drivanområdet. Del 2 i vår utvecklingsplan för vårt arrendeområde (del 1 friidrottsbanor) Vår plan 

ligger hos kommunen som ett miljöärende. Vi räknar med att samtliga frågor i ärendet är utredda till 

den 30juni 2017. Byggstart planerad till hösten 2017. 

Konsgräsplanen är kostnadsberäknad till 6 200 000 kr. 

Båstads Gif har erhållit och kommer att erhålla totalt 4 800 000 kr genom "bidrag. I övrigt kommer 

föreningen att investera genom eget kapital. Det återstår dock 1 000 000 kr som vi vill låna i 

Swedbank. För denna belåning vill vi be om politisk hjälp att erhålla bästa tänkbara villkor hos banken 

genom ett borgensåtagande. Lånet är tänkt att löpa med en amortering om 10 år. 

Således skulle borgensförbindelsen kunna erhållas med en löptid om 10 år till hösten 2027. 

Amorteringen inleds direkt efter slutbesiktning. 

Föreningen kan tänka sig pantförskrivning av intäkter från bidrag. 

Båstad den 2 maj 2017 

?cd-~ 
Johan Zetterberg 

Ordf Ekonomi 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

för 

Båstads Gymnastik o Idrottsförening, Båstad 

Jag har granskat bokföringen för tiden 2015-11-01 - 2016-10-31. Det är styrelsen som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om 
redovisningen på grundval av min revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det i1mebär att jag planerat och 
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att redovisningen inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter. Jag har slumpvis granskat ett antal verifikat samt stämt av 
klubbens bankbehållningar mot redovisningen. 

Efter genomförd revision tillstyrker jag att årsmötet fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Båstad 2016-12-08 
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Båstads Gymnastik- och Idrottsförening 
Org.nr 839400-2797 

0 

Arsbokslut 
för 

Båstads Gymnastik- och 
Idrottsförening 

Org.Nr 839400-2797 

Räkenskapsåret 

2015-11-01- 2016-10-31 
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Båstads Gymnastik- och Idrottsförening 
Org.nr 839400-2797 

Styrelsen för Båstads Gymnastik- och Idrottsförening får härmed avge årsbokslut för 

räkenskapsåret 2015-11-01- 2016-10-31. 

Förvaltningsberättelse 

Föreningens ändamål är att skapa möjlighet för barn, ungdomar och vuxna att idrotta 

och ha en bra, rolig, utvecklande och gemenskapsfrämjande fritidsverksamhet. 

Föreningen ger i nuläget möjligheter att utöva fotboll, innebandy, friidrott och 

gymnastik. Verksamheten bedrivs på och kring Örebäcksvallen samt i 

Strandängsskolans och Drivans idrottshallar. 

Båstads GIF har visionen att bli "den naturliga mötesplatsen - navet -för ung som 

gammal, en idrottsförening som alla Båstadbor är stolta över". Vår strategi är att 

förstärka gemenskapen och kvaliten i allt vi gör, både på kort- och lång sikt. 

Verksamheten är i en fortsatt spännande fas. Gemenskapen ökar i alla aktiviteter som 
genomförs med stort engagemang. Exempel på gemenskapsfrämjande aktiviteter är 

(förutom alla träningar och matcher/tävlingar) våra återkommande fixardagar, tränar

och medlemsträffar, Båstad Motionsdag etc. I år kryddades det hela av att vi var värdar 
till det uppskattade EM-lägret. En bra bit över 100 ideella i alla åldrar hjälptes åt och 

väldigt många av våra barn agerade bollkallar till fotbollslandslaget under träningarna. 
Säkerligen ett minne för livet! 
Under året har vi dessutom glatt oss åt att: 

• antalet medlemmar har ökat; 
• barngymnastiken är en fantastisk succe; 
• innebandyn växer i alla åldrar och har nu återigen ett seniorlag; 
• friidrotten fortsätter skörda framgångar trots tufft läge innan anläggningen är klar; 

• fotbollen hade det tufft med plantillgång pga EM-lägret men fixade det 

föredömligt och After School verksamheten etablerades; 
• loppisen har blivit enormt lyckosam och involverar nu även ett härligt gäng i den 

äldre generationen; 

• Daglig Verksamhet har blivit en del av föreningen och hjälper till med allehanda 

sysslor flera dagar i veckan. 

Föreningen vilar idag mot en välskött organisation. 
Bakom kulisserna arbetar en kompetent och dedikerad styrelse som inte bara tryggar 

ordning och reda, utan även satsar stort på att förbättra och utveckla. 

Vad det gäller långsiktig utveckling har vi även i år tagit stora kliv närmare ett modernt 

idrottscenter mitt i Båstad. Ett par exempel: 

• Uppförandet av en friidrottsanläggning har påbörjats; 

" Konstgräs 17 har dragits igång med målet att kunna bedriva fotboll utomhus året 

runt och därigenom också avlasta hallarna; 
• After School verksamheten expanderar; 
• Loppisen tillför intäkter för vidare expansion och en ny mötesplats; 

" Planer för att renovera och bygga ut klubbstugan närmar sig förverkligande. 

2 (9) 
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Båstads Gymnastik- och Idrottsförening 
Org.nr 839400-2797 

Vi har idag en stabil ekonomi vilket är en grundförutsättning för att kunna 
vidaretveckla föreningen. Kontroll på kostnader är oerhört viktigt i en ideell förening 
och det genomsyrar allt vi gör. Intäkterna utgörs idag av medlemsavgifter, bidrag i 
olika former samt stöttning från sponsorer. Till detta kommer intäkter från ideellt 
arbete såsom loppis, parkering och bemanning av våra kiosker. Båstad Motionsdag står 
inte bara för gemenskap utan ger föreningen ett ekonomiskt tillskott och är därför 
mycket viktigt för oss. 

Förutom allt ideellt arbete har föreningen under året även haft två anställda, Eddie 
Bager inom anläggning och Anne Jensen inom administration. 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning med tilläggsupplysningar. 

Styrelseordförande för verksamhetsåret, Johan Zetterberg 

• ., 
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Båstads Gymnastik- och Idrottsförening 
Org.nr 839400-2797 

Resu ltaträ kn i ng 

Resultaträkning 

Nettoomsättning 

Övriga rörelseintäkter 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter 

Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter 

Räntekostnader 

Resultat efter finansiella poster 

Årets resultat 

Not 

2015-11-01 2014-11-01 

-2016-10-31 -2015-10-31 

1 569 972 1191 815 

376 693 556 031 

1946 665 1747846 

- 267 706 - 226 776 

- 678141 - 828 680 

- 582 779 - 473 666 

77155 - 61 745 

- 1605 781 - 1 590 867 

340 884 156 979 

50 28 

74 79 -----
24 51 

340 860 156 928 

340 860 156 928 
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Båstads Gymnastik- och Idrottsförening 
Org.nr 839400-2797 

Balansräkning 
0 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 

Byggnadsinventarier 

Maskiner och Inventar ier 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstil lgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringa r 

Övriga fo rdringar 

Förutbeta lda kost nader och upplupna intäkter 

Kassa och Bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

1 

2 

3 

2016-10-31 2015-10-31 

36 047 61001 

40 344 55 978 

48 386 84 953 

124 777 201932 

0 5 000 

88184 9 357 

82 634 97 142 

170 818 111499 

1528 393 887 273 

1699 211 998 772 

1823 988 1200 704 

5 (9) 
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Båstads Gymnastik- och Idrottsförening 

Org.nr 839400-2797 

Balansräkning, forts 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Eget kapita l vid årets början 

Årets resultat 

Summa eget kapital 

Fonder från privatpersoner och stiftelser 

Kortfristiga skulder 

Levera ntörsskulder 

Övriga skulder 

Upplupna kostnader och förutbeta lda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 

Not 2016-10-31 2015-10-31 

937 266 780 337 

340 860 156 929 

1278126 937 266 

110 739 110 739 

17 910 40 889 

377 472 79 904 

39 741 31906 

435123 152 699 

1823 988 1200 704 

Inga Inga 

Inga Inga 

6 (9) 
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Båstads Gymnastik- och Idrottsförening 
Org.nr 839400-2797 

Tilläggsupplysningar 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 

Årsbokslutet har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta . 

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat 

anges. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovi sas till anskaffningsvärde minskat med 

ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivningar sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till 
väsentligt restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader 

Inventarier, verktyg och installationer 

Not 1 Byggnader och mark 

Ingående anskaffningsvärde 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 

Årets avskr ivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

10-25 år 

5-10 år 

2016-10-31 

993928 

993928 

-932 927 

-24 954 

-957 881 

36 047 

2015-10-31 

993 928 

993 928 

-915 392 

-17 535 

-932 927 

61001 

7 (9) 
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Båstads Gymnastik- och Idrottsförening 

Org.nr 839400-2797 

Not 2 Byggnadsinventarier 

Ingående anskaffningsvärde 

Årets Inköp 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 

Årets avskrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 

Ingående anskaffningsvärde 

Årets Inköp 

Årets utrangeringar 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 

Årets avskrivningar 

Avskrivningar för årets utrangeringar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

2016-10-31 2015-10-31 

78169 78169 

0 0 

78169 78169 

-22 191 -6 557 

-15 634 -15 634 

-37 825 -22 191 

40344 55 978 

2016-10-31 2015-10-31 

613 676 714 674 

0 39 002 

0 -140 000 

613 676 613 676 

-528 723 -640 146 

-36 567 -28 577 

0 140 000 

-565 290 -528 723 

48 386 84 953 

8 (9) 
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Båstads Gymnast ik- och Id rottsfören ing 

Org.nr 839400-2797 

Båstad den 6 december 2016 

~~~r~e 
Ordförande 

Anette Eriksson 

Niklas Wastensson 

Vår revi sionsberättelse har avgivits f I {~ 2016 

Lisa D 1n 

Revisor R 1sor suppleang 
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Datum: 2017-05-12 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Christel Crespin 

Dnr: KS 000632/2016 – 906 
 
 

Budgetuppföljning 2017-04-30 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Budgetuppföljning per 2017-04-30 för Båstads kommun godkänns. 
 
2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2017-04-30.    
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetuppföljning per 2017-04-30. Resultatet för 
helåret beräknas bli ett överskott på +10,1 mkr, en negativ avvikelse mot budget med  4,8 mkr. 
 
Bedömningen för helåret 2017 är att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. 
Bedömningen är att kommunen inte kommer att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda 
finansiella målen avseende överskott och finansiering av investeringar.     
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Lindén, Ekonomichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Budgetuppföljning 2017-04-30     
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Ekonomirapport januari-april 2017 
	

 

Prognos årets resultat 
	

Rapporttidpunkt budget prognos avvikelse 

Februari +14,9 +21,1 +6,2 

Mars +14,9 +18,8 +3,9 

April +14,9 +10,1 -4,8 
	

Resultatet	 för	 helåret	 beräknas	 bli	 ett	 överskott	 på	
+10,1	 (+18,8)	mkr,	 en	 negativ	 avvikelse	 mot	 budget	
med	‐4,8	mkr.		

Verksamhetsområdenas	 avvikelser	 gentemot	 budget	
beräknas	 bli	 sammanlagt	 ‐20,8	 (‐11,1)	mkr	 inklusive	
utnyttjad	 demografireserv.	 Avvikelsen	 för	 finansför‐
valtningen	beräknas	uppgå	till	+16,0	(+15,0)	mkr.		

Verksamheternas	 negativa	 avvikelser	 beror	 främst	 på	
stora	underskott	inom	vård	och	omsorg	med	‐11,9	mkr,	
bildning	 och	 arbete	med	 ‐6,3	mkr	 och	 skolpeng	 barn‐
omsorg/grundskola	med	‐4,5	mkr.		

Störst	förändring	i	prognosen	jämfört	med	föregående	
månad	står	vård	och	omsorg	samt	bildning	och	arbete	
för.	

	

Prognostiserade avvikelser -4,8 (+3,9) 
Föregående	månads	prognostiserade	avvikelser	inom	parantes	samt	stapel	i	ljusare	färg.	

	

Investeringar +17,6 (+23,7) 
Avser	 investeringar	 inklusive	 medfinansiering	 statlig	
infrastruktur	och	exklusive	exploatering.	

Prognosen	 för	 skattefinansierade	 investeringar	 är	 en	
positiv	avvikelse	på	+26,7	(+31,7)	mkr	och	för	avgifts‐
finansierade	 investeringar	 en	 negativ	 avvikelse	
på	 ‐9,1	(‐8,0)	mkr.	 För	 medfinansiering	 statlig	 infra‐
struktur	 prognostiseras	 en	 positiv	 avvikelse	 på	 +3,0	

(+3,0)	mkr.	 Enligt	 beslut	 i	 KF	 ska	 förvaltningen	 åter‐
komma	 med	 vilka	 investeringar	 som	 kan	 skjutas	 på	
framtiden,	med	minst	att	hålla	 investeringsnivån	oför‐
ändrad	enligt	kommunfullmäktiges	budget	för	2017.	

Störst	 prognostiserad	 avvikelse	 från	 budget	 redovisar	
teknik	 och	 service	 med	 +24,8	 mkr	 på	 skattefinansi‐
erade	 investeringar	 inklusive	 medfinansiering	 statlig	
infrastruktur	och	‐9,1	mkr	på	avgiftsfinansierade	inve‐
steringar.	

0,3 (0,3)
-4,5 (-4,5)

-1,5 (-0,7)
2,6 (2,1)

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

0,0 (0,0)

1,4 (1,2)
0,0 (0,0)

0,4 ( 0,2)
0,1 (0,1)

0,0 (0,0)

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

-0,6 (-0,2)
-0,3 (-0,3)

-6,6 (-2,0)

0,0 ( 0,0)
0,0 (0,0)

-11,9 (-6,9)
-0,6 (-0,6)

1,0 (1,0)
16,0 (15,0)

KF - KF
KF - skolpeng bo/grsk

KF - skolpeng gymn
KF - hemvårdspeng

KF - boendepeng
KS - KS
KS - KL

KS - TS sk.fin.
KS - SB
KS - BA

MN - MN
MN - TS
MN - SB
UN - UN

UN - BS ram
UN - BS RE

UN - BA ram
UN - BA RE

VN - VN
VN - VO

Valn, Överf, Komrev
Demografireserv

Finansförvaltning
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Balanskrav 
Det	 prognostiserade	 resultatet	 på	 +10,1	mkr	 innebär	
att	balanskravet	kommer	att	uppfyllas.	

Finansiella mål 
Prognosen	 innebär	 att	 inget	 av	 de	 två,	 av	 fullmäktige	
beslutade,	finansiella	målen	kommer	att	uppfyllas.	Pro‐
gnostiserat	 överskott	 uppgår	 till	 1,3	 procent	 av	 skat‐
teintäkter	och	bidrag	 samt	 investeringarna	 täcks	 end‐
ast	till	52	procent	av	skattemedel.	

Fullmäktige och nämndsmål 
Fullmäktigemål 
Fullmäktigemålen	 ligger	 till	 grund	 för	övriga	mål	 som	
en	 nedbrytning	 av	 kommunens	 vision.	 Om	 ett	 större	
fokus	 läggs	på	 fullmäktigemål	2,	Båstads	kommun	ska	
vara	 välkomnande,	 professionell	 och	 tydlig;	 finns	 en	
stor	potential	för	att	stärka	underliggande	faktorer	till	
övriga	mål.	Tydlig	politisk	inriktning	har	en	direkt	på‐
verkan	 på	 exempelvis	 näringslivsmålet.	 Att	 under‐
stödja	 en	 professionell	 förvaltning	 skapar	 förutsätt‐
ningar	att	rekrytera	och	behålla	personal.	Värdet	i	upp‐
levelsen	 av	 en	 bra	 arbetsgivare,	 överstiger	 vida	 varje	
krona	och	öre	 som	kommunen	hanterar	 i	 den	dagliga	
driften.		

Båstads	 kommun	 blev	 nominerad	 till	 årets	 Super	
kommun	 2017.	 Detta	 tillsammans	med	 övriga	 utmär‐
kelser	är	viktiga	för	att	stärka	känslan	och	upplevelsen	
av	 belöning	 av	 nedlagt	 arbete,	 för	 dem	 som	utfört	 in‐
satserna.	 Erkännanden	 för	 goda	 resultat	 borgar	 för	
långsiktigt	 goda	 resultat.	 Goda	 resultat	 skapas	 natur‐
ligtvis	inte	utan	hårt	arbete,	engagemang	och	ett	aktivt	
utvecklingsarbete.	

Nämndsmål 
Båstads	 kommun	 har	 de	 bästa	 förutsättningarna	 på	
lång	 tid	 att	 skapa	 väldigt	 goda	 resultat.	 Ett	 målmed‐
vetet	och	aktivt	arbete	med	styrning	för	resultat	ger	nu	
avkastning.	 Vi	 ser	 en	 potential	 för	 stigande	 resultat	
inom	 alla	 områden	 som	 prioriteras.	 Vi	 ser	 att	 styrsy‐
stemetet	 fungerar,	 skapar	 tydlighet	 och	 ger	 verksam‐
heten	stöd	i	vad	som	behöver	prioriteras.	Arbetet	med	
analys	behöver	hamna	i	fokus	under	2017	för	att	stärka	
förvaltningen	och	den	politiska	styrningen	framgent.	

Under	2017	 finns	potentialen	 att	 öka	 resultaten	 inom	
många	områden.	Områden	som	kommer	att	stå	tillbaka	

är	trygghet	och	säkerhet,	folkhälsa	och	till	viss	del	mil‐
jöområdet,	 enligt	 prioriteringar	 i	 budget.	Kommunens	
kärnverksamhet	med	vård	och	omsorg	 i	 främsta	 rum‐
met	 kommer	 troligen	 att	 öka	 sina	 resultat.	 Ökningen	
inom	 vård	 och	 omsorg	 kommer	 till	 största	 delen	 att	
tillskrivas	ledarskap	och	medarbetarengagemang.		

Inom	 målområde	 skola	 finns	 förutsättningar	 att	 för‐
bättra	ett	halvbra	 resultat.	Möjligheterna	hänger	sam‐
man	 med	 behovet	 av	 att	 genomföra	 strukturella	 för‐
ändringar	 och	 att	 lägga	 fokus	 på	 elevresultat.	 Kost‐
nadseffektiviteten	 är	 ett	 område	 som	 behöver	 upp‐
märksammas	och	 att	 koncentrera	medel	 till	 verksam‐
het	som	genererar	bättre	elevresultat.	

Näringslivsmålet	 har	 goda	 förutsättningar	 att	 öka	 un‐
der	 året,	 om	Båstads	 kommun	 fortsätter	 att	 förbättra	
näringslivsservicen	och	kommunens	arbete	med	mark	
och	 exploatering,	 myndighetsutövning	 och	 långsiktigt	
näringslivspolitik.	

För	att	kunna	öka	mer	inom	miljömålet	krävs	ett	miljö‐
strategiskt	 arbete.	 Då	 Båstads	 kommun	 i	 dag	 saknar	
strategiska	tjänster	är	en	stor	ökning	 inom	miljömålet	
inte	att	vänta.	Detta	gäller	i	hög	grad	även	för	trygghet	
och	 säkerhet	 samt	 folkhälsa.	 Ska	 något	 prioriteras	 är	
säkerhetsfrågorna	 av	 yttersta	 vikt.	 Dessa	 strategiskt	
viktiga	 frågor	kan	 inte	 enbart	 överlåtas	på	 turen	över	
att	inga	incidenter	ännu	inträffat.	

Inom	målområde	kultur	förväntas	inga	stora	rörelser	i	
resultatet.	 Detta	 då	 området	 har	 en	 ringa	 prioritering	
och	 arbetet	 fortsätter	 såsom	 tidigare.	 Resultaten	 är	
goda	med	tanke	på	insatta	medel	och	förväntas	så	vara	
under	året.	

Mot	 bakgrund	 av	 detta	 kan	 kommunen	 delvis	 anses	
uppfylla	kravet	på	god	ekonomisk	hushållning.	

Befolkning 
Den	 30	 april	 uppgick	 antalet	 invånare	 till	 14	619	
(14	620)	vilket	är	en	ökning	med	5	personer	sedan	års‐
skiftet	 (14	614).	Motsvarande	uppgift	 för	 januari‐april	
2016	är	en	ökning	med	45	personer	till	14	418.	

Ökningen	 innevarande	 år	 beror	på	 ett	 positivt	 inflytt‐
ningsnetto	 på	 +39	 samt	 ett	 negativt	 födelsenetto	
på	‐34.	Det	flyttade	ut	299	personer	och	338	flyttade	in	
och	det	föddes	33	barn	och	67	personer	avled.	Uppgif‐
terna	är	hämtade	från	Tekis	Kid.	
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Förvaltningsberättelse Mål

Båstads kommuns mål 2017
Kommunfullmäktigemål RT = Resultatindikatorer     E = Effektivitetsindikatorer     V = Volymindikatorer

KF-mål 1 Mätmetod Mått Prognos
2017

Utvärdering/Kommentar

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

RT Bedömningen är att den positiva utvecklingen fortsätter. Båstads 
kommun har legat högt och detta fortsätter.

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

RT Invånarna upplever en ökad möjlighet till inflytande. Nivån är låg 
men ökar och det förväntas fortästta att öka.

En av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s 
mätning INSIKT

RT I 2016 års mätning ligger Båstads kommun på plats 49 enligt 
SKL:s insikt.  Förväntningen är att resultatet håller i sig och ökar 
även enligt Svenskt näringslivs  mätning.

KF-mål 2 Mätmetod Mått Prognos
2017

Utvärdering/Kommentar

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

RT Bedömningen är att den positiva utvecklingen fortsätter. Många 
tidigare insatser börjar ge resultat nu.

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

V Båstads kommun har alltid haft goda resultat här. Det finns inget 
som tyder på att det skulle försämras.

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

V Båstads kommuns resultat har varit låga men lever nu i en positiv 
trend. Troligen kommer resultaten 2017 med instaser i kuncenter,
att ytterligare förstärka utvecklingen.

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

V Båstads kommun har alltid haft goda resultat här. Det finns inget 
som tyder på att det skulle försämras.

Hur nöjda medborgarna är med bemötande och 
tillgänglighet

RT Båstads kommun har alltid haft goda resultat här. Det finns inget 
som tyder på att det skulle försämras.

KF-mål 3 Mätmetod Mått Prognos
2017

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är i 
ekonomisk balans

Båstads kommuns resultat, finansiella mål Indikationer om större inflyttning och fortsatt stora 
investeringsbehov, pensionsskulder och ökad andel äldre i 
relation till inflyttning och andelen barnfamilje, ger indikationer 
på svaga ekonomiska förutsättnignar men med möjligheter. Om 
inflyttningen ökar i den takt som kan förväntas med tanke på 
utvecklingen kring stationsområdena, kan detta kompensera 
stora investeringsbehov och den ökande andelen äldre. 

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

RT Enligt prognosen uppgår överskott till 1,3 % av skatteintäkter och 
generella bidrag.

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

RT Enligt prognos uppgår självfinansiering till 52 %.

Nämndsmål
Nämndsmål 1 Mätmetod Mått Prognos

2017
Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
skolkommuner 

10:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser RT Grundskolan ligger på plats 143. Resultatet baseras på 2016 års 
siffror.

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

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

V Statistik från Öppna jämförelser 2016 redovisas två år efter 
avslutad utbildning. Elever folkbokförda i kommunen 28 procent. 
Elever i egen verksamhet 25 procent.

80 % nöjda eller mycket nöjda enligt elevenkät RT Överlag mycket bra resultat i grundskolan. De enskilda 
påståenden där färre än 80 procent av eleverna svarar positivt  är:
åk 3, arbetsro och hur välstädade toaletterna är, åk5, hur 
välstädade toaletterna är, åk 8, skolarbetet gör mig intresserad så 
att jag får lust att lära mig mer, hur välstädade toaletterna är och 
hur välstädad skolan är.

80 % nöjda eller mycket nöjda enligt vårdnadshavarenkät RT Resultatet varierar mellan de olika skolformerna. 
Vårdnadshavarna känner inte till målen för verksamheten, 
vårdnadshavarna är inte engagerade i föräldraföreningar, man 
upplever inte att inom och utomhusmiljön är bra, man önskar en 
kock på plats. Inom grundskolan är det endast i anseende som mer 
än 80 procent av vårdnadshavarna är nöjda.

Andel examina V 89 procent av de studerande tog examen vid yrkeshögskolan.

Andel yrkesutbildningar per invånare V Sju yrkesutbildningar för vuxna per ca 14 000 invånare. 208 
platser vid yrkeshögskolan och 25 platser på yrkesvux i Båstad. 
Totalt 750 platser yrkesvux och vuxlärling fritt sök i Familjen 
Helsingborg genom samverkansavtal.

Andel i arbete efter utbildning V 87 procent
Genomströmmning SFI E 197 procent
Nivå SFI E 61 elever har klarat nationella prov av 70 st (87 procent klarat 

NP).

Båstads kommun är 
attraktiv att leva bo och 
verka i

Båstads kommun är 
välkommnande, 
professionell och tydlig
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Förvaltningsberättelse Mål

Nämndsmål 2 Mätmetod Mått Prognos
2017

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
kommuner inom vård 
och omsorg

En av Sveriges 10 bästa  ÄO-kommuner enligt öppna 
jämförelser 

RT

Andel nöjda brukare i hemvården RT
Andel nöjda brukare i särskilt boende RT
Andel brukare nöjda med inflytandet i hemvården RT
Andel personer med hemvård som varit delaktiga i 
genomförandeplanering

RT

Andel tid hos brukare E
Nämndsmål 3 Mätmetod Mått Prognos

2017
Utvärdering/Kommentar

En av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s 
INSIKT

RT I 2016 års mätning ligger Båstads kommun på plats 49 enligt 
SKL:s insikt.  Förväntningen är att resultatet håller i sig och ökar 
även enligt Svenskt näringslivs  mätning.

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

RT Båstads kommun stiger i Svenskt näringslivs mätning. 
Indikationer pekar på en fortsatt positiv utveckling.

En av de 50 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs 
ranking kring företagarnas uppfattning om kommunens 
tillämpning av lagar och regler

RT Detta område är mycket svagt för Båstads kommun. I 2016 års 
mätning låg Båstads kommun på plats 231 i riket. I 2017 års 
verksamhetsplaner hmnar detta område i fokus. Detta gör att vi 
förväntas oss stigande resultat.

Antal nystartade företag efter tre år med anställda V Båstads kommun ligger alltid högt inom detta område och det 
finns inget som tyder på att något ska ändra sig under 2017.

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

V Det finns mycket goda förutsättningar för att kommunen ska växa 
och att fler detaljplaner skapas inom dess områden under 2017 

Nämndsmål 4 Mätmetod Mått Prognos
2017

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
miljökommuner

En av Sveriges 10 bästa miljökommuner enligt 
Miljöaktuellts ranking

RT Båstads kommun hamnade på plats 46 i 2016 års mätning. Det 
finns indikatoiner på att resultatet kommer att sjunka under 2017.
Dels har färre miljöinsatser prioriterats, kommunchefen som varit 
vägledande inom miljöområdet har slutat och flera av de 
strategiska dokument som krävs, kommer troligen inte att tas 
fram under 2017. Båstads kommun sakanr en miljöstrateg tillika.

30 procent av kommunens livsmedel ska vara miljömärkta V Mål uppfyllt

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

Kommuen ska öka andelen elbilar i verksamheten V Båstads kommune kommer troligen inte att flotta upp fler elbilar 
under 2017.

Båstads kommun ska öka mängden solenergianläggningar i 
kommunen

RT Detta område finns med i det nya mijöprogrammet. Intresse finns 
hos politiken. Det finns möjligheter att saker kommer att hända 
inom detta område.

Nämndsmål 5 Mätmetod Mått Prognos
2017

Utvärdering/Kommentar

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

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

RT Båstads kommun saknar en  tjänsteman med ansvar för dessa 
frågor. Frågorna har liten plats i budgeten och resultatet väntas 
inte få någon positiv utveckling utan insatser.

Nämndsmål 6 Mätmetod Mått Prognos
2017

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun ska 
främja allas möjligheter 
till kulturupplevelser 
året runt genom att vara 
bland de 50 bästa 
kommunerna i Sverige

Medborgarnas upplevelser kring möjligheter till ett varierat 
kulturutbud

RT

Båstad ska vara en av 
Sveriges 50 bästa 
näringslivskommuner
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Förvaltningsberättelse Servicedeklarationer

Servicedeklarationer

Kommunledningskontor Not

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

Teknik och service Not

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

Markerade vandringsleder och motionsslingor är framkomliga.
Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkra att vistas i.
Inom tio dagar efter en insats mot brand i byggnad skall räddningstjänsten ta kontakt med den 
drabbade i syfte att ge råd och stöd samt att följa upp räddningstjänstinsatsen.

Samhällsbyggnad Not

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

1

Planbesked ges inom fyra månader från det att ansökan är komplett.
I enkla och väl förberedda ärenden tas bygglovsbeslut samma dag som ansökan inkommer. 2

Beslut om bygglov fattas inom tio arbetsdagar om ansökan är komplett och följer gällande 
detaljplan, regler och lagar.

3

Beslut i övriga bygglovsärenden, till exempel ansökan utanför detaljplanelagt område eller 
ansökan som avviker mot gällande detaljplan, fattas senast inom tio veckor förutsatt att ansökan 
är komplett.

4

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

5

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

Barn och skola Not

Alla föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år erbjuds föräldrautbildning
Barnomsorg ska erbjudas i kommunens samtliga sex tätorter.
Placeringsbeslut om barnomsorg meddelas två månader före inskolningens början
Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla ämnen. 6

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

Bildning och arbete Not

Alla vuxna i yrkesverksam ålder som saknar godkänt gymnasiebetyg i svenska, engelska och 
matematik ges möjlighet att studera bland annat dessa ämnen på Akademi Båstad.
Kommuninvånare som står till arbetsmarknadens förfogande och saknar inkomst och statliga 
stödinsatser, skrivs in på arbetsmarknadsenheten och ges inom tre månader sysselsättning och 
sådant stöd så att de får fotfäste på arbetsmarknaden alternativt kan påbörja studier.

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

Vård och omsorg Not

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

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

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

Avvikelser
1) I enstaka ärenden klaras inte detta.

2) Stryk denna punkt, eftersom bygglov inte har sådana rutiner att beslut kan lämnas samma dag.

3)  Bygglov klarar i dagsläget inte besked inom tio dagar, ligger på ca fyra veckor.

4)  I enstaka ärenden klaras inte detta.

5) Tre avvikelser på återkoppling efter inspektion på grund av tidsbrist. Dock ingen avvikelse på 
komplettering av ansökan.

6) Alla elever får inte de förutsättningar som behövs på grund av ekonomiska resurser för 
tilläggsbelopp och svårigheter att rekrytera personal exempelvis studiehandledning på 
modersmål, modersmålsundervisning och specialpedagogisk kompetens. Skolan har ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 
Undervisningen och elevhälsoverksamheten har utformats så att eleverna i så stor utsträckning 
som möjligt får det stöd de behöver, för att utifrån sina förutsättningar ges möjlighet att få 
godkänt betyg. Verkligheten är ändå så att alla elever inte når målen i alla ämnen.
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Räkenskaper Resultaträkning
Kassaflödesrapport

Resultaträkning

2017 2017 2016
(mkr) Budget Prognos Bokslut
Verksamhetens intäkter 233,0 236,3 280,6
Verksamhetens kostnader -896,4 -923,5 -929,7
Avskrivningar -57,8 -53,9 -53,5
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER -721,2 -741,1 -702,5
Skatteintäkter 656,8 663,6 627,5
Generella statsbidrag och utjämning 81,7 85,4 89,8
Finansiella intäkter 1,4 5,1 2,4
Finansiella kostnader -3,8 -2,9 -2,5

RESULTAT FÖRE
EXTRAORDINÄRA POSTER 14,9 10,1 14,8
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0
Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0
Bokslutsdisposition 0,0 0,0 0,0
Skatt 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT 14,9 10,1 14,8

Kassaflödesrapport

2017 2017 2016
(mkr) Budget Prognos Bokslut
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 14,9 10,1 14,8
Justering för av- och nedskrivningar 57,9 53,9 53,5
Justering för upplösning av investeringsbidrag -1,9 -1,9 -1,9
Justering för gjorda avsättningar -0,4 -0,4 -0,8
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 3,1 3,1 2,6
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -0,6

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 73,6 64,8 67,6
Minskning/ökning kortfristiga fordringar 0,0 0,0 -48,1
Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter 15,2 12,7 6,8
Minskning/ökning kortfristiga skulder 0,0 0,0 -1,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 88,8 77,5 25,3
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar -197,0 -182,4 -112,2
Investeringsbidrag till anläggningstillgångar 0,0 0,0 3,8
Anslutningsavgifter VA 13,6 9,4 1,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 1,7
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 -6,1
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -183,4 -172,9 -111,8
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 117,3 117,3 105,3
Amotering av skuld -17,4 -17,4 -13,8
Ökning av långfristiga fodringar 0,0 0,0 -2,8
Minskning av långfristiga fordringar 0,3 0,3 0,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 100,2 100,2 89,2
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -6,5 -3,5 -6,2
Kassaflöde från utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -6,5 -3,5 -6,2
Årets kassaflöde -0,9 1,2 -3,5
Likvida medel vid periodens början 17,0 17,0 20,3
Likvida medel vid periodens slut 16,1 18,3 17,0

Kommun

Kommun
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Räkenskaper Driftredovisning

(tkr) Budget Prognos Avvikelse
Kommunfullmäktige -1 918 -1 618 300
Skolpeng, barnomsorg/grundskola -166 868 -171 368 -4 500
Skolpeng, gymnasium -42 851 -44 351 -1 500
Hemvårdspeng -50 466 -47 866 2 600
Boendepeng -58 074 -57 874 200
Kommunstyrelsen -144 933 -143 814 1 119
- varav kommunstyrelse -2 069 -2 700 -631
- varav kommunledningskontor -51 316 -51 316 0
- varav teknik och service -48 846 -47 446 1 400
- varav samhällsbyggnad -2 605 -2 605 0
- varav bildning och arbete -40 097 -39 747 350
Myndighetsnämnd -3 223 -3 138 85
- varav myndighetsnämnd -413 -328 85
- varav teknik och service -266 -266 0
- varav samhällsbyggnad -2 544 -2 544 0
Utbildningsnämnd -113 742 -121 332 -7 590
- varav utbildningsnämnd -390 -520 -130
- varav barn och skola ram -79 685 -80 245 -560
- varav barn och skola resultatenheter 0 -300 -300
- varav bildning och arbete ram -33 667 -40 267 -6 600
- varav bildning och arbete resultatenheter 0 0 0
Vård- och omsorgsnämnd -108 080 -119 980 -11 900
- varav vård- och omsorgsnämnd -389 -389 0
- varav vård och omsorg -107 691 -119 591 -11 900
Valnämnd -113 -18 95
Överförmyndare -1 167 -1 887 -720
Kommunrevision -845 -845 0
Reserv för demografi -1 000 0 1 000
Summa verksamheter -693 280 -714 091 -20 811
Finansförvaltning 708 180 724 180 16 000
SUMMA 14 900 10 089 -4 811
VA 0 0 0
TOTALT 14 900 10 089 -4 811

Driftredovisning
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Räkenskaper Investeringsredovisning

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

mot budget
Kod Projekt Jan-apr 2017 2017 2017

KOMMUNLEDNINGSKONTOR
1001 Möbler och teknisk utrustning -60 -91 -91 0
1002 Kundcenter 0 -382 -382 0
1601 Inventarier, arbetsmiljö barnomsorg 0 -100 -100 0
1611 Inventarier, arbetsmiljö grundskola -185 -300 -300 0
1618 Lärararbetsplatser 0 -300 -300 0
1629 Inventarier vuxenutbildning 0 -50 -50 0
1636 Individ och familj, barn/vuxna möbler 0 -50 -50 0
1640 Inventarier arbetsmarknad 0 -100 -100 0
1698 Inventarier/möbler gymnasieskolan 0 -75 -75 0
1700 Inventarier (VoO) -28 -400 -400 0
1012 Läsplattor och mjukvara till ungdomsråd 0 -30 -30 0
1014 Arkiv 0 -139 -139 0
1004 Webb/E-tjänster -186 -348 -348 0
1051 Serverplattform -3 -200 -200 0
1052 IP-Telefoni -33 -50 -50 0
1053 Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät -42 -200 -400 -200 Mer trådlöst nätverk i förskolorna
1054 Pc -348 -900 -900 0
1058 Pc programvaror -280 -200 -200 0
1059 Automatisering av användarkonton och processer -101 -100 -100 0
1060 Verksamhetsstödssystem -90 -100 -100 0
1061 Singel sign on (SSO) 0 -50 -50 0
1063 Backup lösning/Hög tillgänglighetslösning 0 -300 -250 50 ev. något billigare än planerat
1065 Automatisering av mobila enheter -109 -150 -140 10 ev. något billigare än planerat
1066 E-handel -42 0 -42 -42

SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR -1 507 -4 615 -4 797 -182

TEKNIK & SERVICE
Skattefinansierad verksamhet

Räddningstjänst
1406 Räddningsfordon -458 -950 -950 0
1408 Skyddsutrustning -29 -50 -62 -12
1412 Räddningsutrustning 0 -200 -188 12
1414 Personlarm -466 -176 -466 -290 Större behov av larm än budgeterat

Måltid
1920 Ram Måltid -233 -400 -400 0

Gata
3000 Ram Gata 0 -500 -500 0
3004 Stationsmiljö Förslöv, Bussangöring, parkering -27 0 -100 -100 Oföutsedda kostnader
3008 Trafiksäkerhetsprogram inkl statsbidragsberättigade åtgärder -53 -500 -500 0 Statsbidrag 500tkr beviljat. Planerade åtgärder utifrån 

cykelplanen hösten 2017
3311 GC-väg Kustvägen (Karupsvägen-väg 115) 0 0 0 0
3314 GC-väg Järnvägsbanken -106 -4 000 -3 000 1 000 Större del av entreprenprenad Etapp1 under 2018
3904 Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing -252 -500 -500 0
3905 Mätbar gatubelysning -1 -400 -400 0
3030 Reinvestering asfaltsbeläggning 0 -3 000 -3 000 0 Projekt enligt nedan
3044 Reinvestering Nyledsvägen -1 0 0 0 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3045 Reinvestering Hindbärsvägen -1 0 0 0 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3046 Reinvestering Pershögsvägen -1 0 0 0 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3047 Reinvestering Hagalundsgatan -1 0 0 0 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3049 Reinvestering Galters väg -1 0 0 0 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3051 Reinvestering Branta vägen -1 0 0 0 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3052 Reinvestering Malenvägen -1 0 0 0 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3053 Reinvestering GC Agardhsgatan-Strandgat -1 0 0 0 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3054 Reinvestering GC Tunbyvägen -1 0 0 0 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3055 Reinvestering GC Aromavägen -1 0 0 0 Fördelas ur 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3101 Stationstorget Hemmeslöv -49 0 0 0 Mindre åtgärder stationstorget, se prognos och budget 

under 8050

Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning)
3003 Kattegattsleden -702 -500 -1 200 -700 Trafikverket inleder arbetet sent 2017 preliminärt
3003 Kattegattsleden (bidrag) 702 0 702 702 Bidrag från exploatör
3917 Köpmansgatan upprustning 0 -50 -50 Kostnader för planering
3312 GC-väg Förslöv-Fogdarp 0 -6 000 -3 000 3 000

Trafikverket har ännu inte återkommit med besked och 
tidplan. Byggtid prel. 2017-2018. Begäran om överflytt 
av budget till 2018 kommer sannolikt behöva göras.

Summa Gata (medfin. statlig infras.satsning) 0 -6 500 -3 548 2 952

Park
4900 Ram Park/lekplats/strand 0 -600 -600 0
4907 Brunnsparken 0 -200 -200 0
4911 Dahlmanska Tomten -22 -600 -600 0
4913 Renovering offentliga toalettbyggnader -1 -300 -300 0
4915 Klimatsäkring utredning/åtgärder -85 -1 500 -1 000 500 Sannolikt inga större åtgärder under 2017
4918 Tillgänglighetsanpassning Båstad torg -358 -588 -600 -12
4922 Upprustning lekplatser -257 -327 -330 -3
4941 Lejontrappan 0 -100 0 100

Fritid
1460 Ram fritidsanläggningar -298 -500 -500 0
1478 Ombyggnad lekpool Malenbadet -3 -400 -400 0
1492 Allvädersanläggning Örebäcksvallen -214 -15 906 -15 906 0
1493 Omklädningsrum Malenbadet 0 -50 0 50 Otillräcklig budget för planerade åtgärder
1496 Tillbyggnad brygga Torekov 0 -500 0 500 Osäker omfattning och tidsplan av projekt 
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Räkenskaper Investeringsredovisning

Utfall Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse
mot budget

Kod Projekt Jan-apr 2017 2017 2017

Hamn
1950 Ram hamnverksamhet (Torekov) -1 -1 199 -1 200 -1

Övrigt
1461 Utbyte fordon -75 -2 500 -2 500 0

Fastighetsservice
1403 Kameraövervakning 0 -68 -68 0
1413 Passagesystem/skyddsåtgärder 0 -262 -262 0
7000 Ram Fastighetsservice 0 -1 000 -1 000 0 Se nedan projekt

7004   ÖK förskola ny 5 avdelnin -44 0 0 0 Arbete med fettavskiljare mm. Fördelas ur ram 7000

7005   ÖK skola värme o vent -16 0 0 0 Kvarstående arbeten från 2016. Fördelas ur ram 7000

7009 Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö 1 -21 -7 000 -7 000 0
7014 Datanät, kablage, övervakning -60 -300 -300 0
7018 Förskola Skogsbyn -893 -31 891 -19 000 12 891 Stor del av projekt utförs 2018
7019 Ombyggnation Förslövs skola F-6 -373 -7 000 -1 500 5 500 Programhandling klar 2017, proj 2018
7020 Oförutsett (ombyggnation trafikverkets lokaler samt bibliotek skola) -84 -900 -900 0
7021 Ombyggnation Västra Karups skola -5 -1 000 -400 600 Programhandling klar 2017, proj 2018

7026   Hjälpmedelscentrl Bjäreda -91 0 0 0 Fördelas ur proj 7020
7027   Verk.anpassning Bjäredale -171 0 0 0 Fördelas ur proj 7020
7030 Reinvestering fastighetsbestånd -19 -6 000 -6 000 0 Ompriororitering av reinvesteringsåtgärder pågår

7031   Fönster, fasad, tak Stran 104 0 0 0 Fördelas ur proj 7030 Reinvestering
7033   Takbyte A-hus Strandäng 14 0 0 0 Fördelas ur proj 7030 Reinvestering
7080 Utemiljö och lekredskap 0 -600 -600 0 Osäkert om budget förbrukas pga vakans
7082 Varmförråd till förskolor 0 -300 0 300

T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) -4 654 -92 267 -71 232 21 035
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. 0 -6 500 -3 548 2 952

TEKNIK & SERVICE
Taxefinansierad verksamhet

Reinvesteringar
6950 Tennisvägen 10950 0
6000 Ram 0 -1 050 -850 200
6995 Serviser -349 -900 -900 0
6954 Hagalundsgatan/Hagagatan -6 -2 300 -2 300 0
6970 Ventiler -90 -500 -500 0
6077 Brandposter 0 -100 -100 0
6955 Ekorrvägen 0 -100 -100 0
6958 Annas väg vatten ledning 0 -150 -150 0
6959 Lervik, Stora Hult Båstad -181 0 -200 -200 Fördelas från ram 6000
6952 Bjärevägen -292 -1 350 -1 350 0
6956 Fjärdingsmanvägen 0 -150 -150 0
6079 Relining spillvatten Båstad 0 -300 -300 0
6953 Slammarpsvägen -33 -1 500 -1 500 0
6993 Dricksvattenproduktion -378 -970 -970 0
6994 Avloppsrening -274 -5 605 -5 605 0

Landsbygdsinvesteringar
6033 Förslöv/Vadebäck, vatten+spillvatten -10 -6 200 -6 200 0

Nyinvesteringar
6004 Ängstorp, nytt reningsverk -64 -20 000 -28 000 -8 000 Ökade kostnader 2017 lägre 2018, ärendet lyft till 
6006 Ledning till Ängstorp -147 -12 500 -12 500 0
6058 Nytt tillstånd Torekovs RV 0 -300 -300 0
6007 Driftövervakning Dricksvattenproduktion 10770 0 -200 -200 0
6009 Serviser, V S D -406 -800 -800 0
6012 Mätning V S D -42 -250 -250 0
6014 Åtgärder enl. saneringsplan 0 -1 100 -1 100 0
6015 Skalskydd -42 -500 -500 0
6020 Ny vattenledning Hallandsvägen 0 -500 -500 0
6041 Säkerhetsbarriär (UV-ljus) -263 -300 -300 0
6209 Reservkraft Eskilstorp VV -3 -250 -250 0
6075 Samlingskammare, Eskilstorp VV -31 -3 000 -3 000 0
6214 Skottorp, nytt vattenverk 0 -4 000 -4 000 0

Exploatering VA
5011 Grevie skoltomt 0 -1 000 -1 000 0
5004 Heden exploatering -1 615 -1 642 -2 000 -358 Spillvattenledning i Norra vägen måste läggas om (30m)
5010 Förslöv 2:4 exploatering 0 -500 -500 0
5027 Exploatering Trollbäcken VA -202 -1 000 -1 000 0
5028 Ledningsrätt Håle 3:4 0 -500 -500 0
5021 Exploatering Åstad Bas Va inv -44 -2 000 -2 000 0

T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) -4 470 -71 517 -80 575 -9 058
(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2019-2020)

Anslutningsavgifter
5211 Anslutningsavgifter Östra Karup 0 997 238 -759
5213 Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv 0 3 582 0 -3 582 Blir troligvis intäkter först 2018
5214 Anslutningsavgifter Förslöv verks.omr 0 2 500 2 687 187 Ansl avg NPN
5216 Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 0 500 500 0
5217 Anslutningsavgifter Trollbäcken 0 2 000 2 000 0
5202 Övriga anslutningsavgifter 4 546 4 000 4 000 0

Summa Anslutningsavgifter 4 546 13 579 9 425 -4 154

1 2017: Arbeten planeras på  Ängsbyn, Centralförrådet, Backabyn samt Post och Polis
2018: Arbeten planeras på Brandstationen Båstad samt Brandstationen i Förslöv
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Räkenskaper Investeringsredovisning

Utfall Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse
mot budget

Kod Projekt Jan-apr 2017 2017 2017

TEKNIK & SERVICE
Exploateringsområden (Ej VA)

8000 Torekov 98:50
Skattefinansierade investeringar inom "Torekov 98:50"

5311 Toppbeläggning väg 0 -650 -650 0
Summa skattefin. investeringar "Torekov 98:50" 0 -650 -650 0
Övrig exploateringsverksamhet "Torekov 98:50"

8000 Kostnader -18 0 -100 -100 Oförutsedda kostnader för tvist gällande 
tomtförsäljning

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Torekov 98:50" -18 0 -100 -100

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

5501 Belysning 0
5301 Gator (ägs av kommunen) 0
5401 Grönområden/park (ägs av kommunen) 0 -200 -200 0

Summa skattefin. investeringar "Östra Karup" 0 -200 -200 0
Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup"

8005 Övriga exploateringsutgifter -221 0 -250 -250 Annonskostnader för tomtförsäljning
8005 Tomtförsäljning 330 5 460 2 100 -3 360 Båstadhem ej längre köpare till tomt

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" 109 5 460 1 850 -3 610

8007 Exp Tunnelpåslag Förslöv
8007   Exp Tunnelpåslag Förslöv -2 0 0

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Exp Tunnelpåslag Förslövt" -2 0 0 0

8025 Exp Hemmeslöv 8:2
8025 Exp Hemmeslöv 8:2 -7 0 0

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Exp Hemmeslöv 8:2" -7 0 0 0

8027 Trollbäcken
Kostnader 
Skattefinansierade investeringar inom "Trollbäcken"

5327 Vägar 0 -1 000 -1 000 0
Summa skattefin. investeringar inom "Trollbäcken" 0 -1 000 -1 000 0

8026 Grevie "Skoltomt"
Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Skoltomt"

8026 Rivnings- och planutgifter 32 -1 600 -3 100 -1 500 Budgetutökning behandlas politiskt 
8026 Tomtförsäljning 0 0

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Skoltomt" 32 -1 600 -3 100 -1 500

8015 Heden, Hemmeslöv 10:10
Kostnader
Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmeslöv

5307 Vägar -4 989 -7 500 -7 500 0
5507 Belysning 152 -2 500 -2 500 0
5407 Grönområden/park (ägs av kommunen) -6 -4 463 -4 463 0
5437 Lekplats 0 -1 000 -1 000 0

Summa Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv -4 842 -15 463 -15 463 0
8015 Övriga exploateringsutgifter -68 -500 -500 0
8015 Tomtförsäljning 200 10 800 11 200 400 20 tomter á 560 tkr

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Heden, Hemmeslöv" 132 10 300 10 700 400

8010 Förslöv 2:4
Kostnader
Skattefinansierade investeringar inom Förslöv 2:4

5310 Vägar -61 -500 -500 0
5410 Grönområden/park (ägs av kommunen) 0

Summa Skattefin. investeringar inom Förslöv 2:4 -61 -500 -500 0
Övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4

8010 Diverse exploateringsutgifter -329 0 -400 -400 Plankostnader
8010 Tomtförsäljning 0

Summa övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 -329 0 -400 -400

8151 Förslöv Väster, verks. Omr. (Vistorp industriområde)
Kostnader
Skattefinansierade investeringar Vistorp industriområde

5306 Vägar 0 -500 -500 0
5309 Vägar (investeringsbidrag) 0 3 300 3 300 0

Summa Skattefin. Investeringar Vistorp industriområde 0 2 800 2 800 0
8151 Intäkter 0 2 550 3 425 875 Försäljning till kroka vind

8014 Förslöv Väst 105 (Industrimark)
Skattefinansierade investeringar inom "Förslöv Väst 105"

5308 Vägar 0 -200 0 200 Detaljplan ej påbörjad
Belysning 0
Summa Skattefin. investeringar inom "Förslöv Väst 105" 0 -200 0 200

8013 Nytt industriområde Båstad
Skattefinansierade investeringar inom "Nytt industriområde Båstad"

5313 Vägar 0 -500 0 500 Skjuts framåt
Belysning 0
Summa Skattefin. investeringar inom "Nytt industriområde Båstad" 0 -500 0 500
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Räkenskaper Investeringsredovisning

Utfall Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse
mot budget

Kod Projekt Jan-apr 2017 2017 2017

8001 Området kring Båstads nya station
Skattefinansierade investeringar

4921 Konstnärlig utsmyckning stationstorg -19 0 -50 -50
3105 Mellanvägen/Karupsvägen -428 -1 000 -1 000 0
5405 Stationstorget inom planområde Tuvelyckan 0 -300 -300 0
8050 Oförutsett projektet helhet
8001 Åstad (Nya Hemmslöv) 159 0 159 159 Intäkt markförsäljning Tuvelyckan

Summa skattefin. Investeringar -287 -1 300 -1 191 109

Övrig exploateringsverksamhet
8052 Oförutsett projektet helhet 0 -2 000 -200 1 800 Monitorer vänthall

Summa Övrig exploateringsverksamhet 0 -2 000 -200 1 800
8960 Intäkter tomtförsäljning 0 1 000 600 -400

8100 Strategiska markinköp (markförsörjning)
8102 Övriga markinköp -227 -2 000 -2 000 0

8099 Ospec exploateringar
8099 Kostnader 0 -3 000 -1 500 1 500
8099 Intäkter 1 433 2 500 1 433 -1 067 Försäljning Lyan

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefin. -5 418 -19 013 -18 204 809
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. 0 0 0 0
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl. 1 350 15 210 12 708 -2 502

SAMHÄLLSBYGGNAD
1410 Uppgradering verksamhetssystem miljö 0 -80 -80 0
1411 Mätinstrument miljö 0 -20 -20 0
1422 Kartstöd i samband med ny ÖP -8 -57 -57 0
1427 Kvalitéetssäkring av befintlig kartdatabas 0 -50 -50 0
1428 Digital bygglovhantering - (Uppgrad. av ByggR/ Mittbygge) 0 -50 0 50 Är en driftkostnad

SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD -8 -257 -207 50

BARN & SKOLA
1600 Instrument Kulturskola 0 -50 -50 0
1602 Pedagogisk utrustning, barnomsorg -17 -200 -200 0
1606 IKT-plan -458 -1 800 -1 800 0
1607 Pedagogisk utrustning, grundskola -99 -400 -400 0
1610 Stöd och utveckling -1 -50 -50 0
1612 Datorer förskola, grundskola, personal -486 -1 500 -1 500 0
1621 Barn och elever i behov av särskilt stöd -46 -250 -250 0
1624 Kursplanerelaterade, 8 grundskolor 0 -200 -200 0

SUMMA BARN & SKOLA -1 107 -4 450 -4 450 0

BILDNING OCH ARBETE
1609 Individ och familj, kundmottagning 0 -100 -100 0
1619 IT-utrustning vuxenutbildning -41 -100 -100 0
1635 Socialstyrelsens metod system ASI (köp av licens) 0 -50 -50 0
1641 Datorer bibliotek -56 -78 -78 0
1642 Hyllsystem och inventarier Bibliotek -37 -100 -100 0
1692 Accesspunkter gymnasieskolan 0 -100 -100 0
1693 Bio Scala 0 -250 -250 0
1696 IT-utrustning/teknink AME 0 -50 -50 0
1699 Galleriet Kunskapscentrum 0 -50 -50 0

SUMMA BILDNING & ARBETE -134 -878 -878 0

VÅRD & OMSORG
1702 Nyckelfri hemvård med integrerad tidshantering och personalplanering 0 -963 -963 0
1704 Trygghetstelefoner 0 -878 -878 0
1707 Elcyklar 0 -100 -100 0
1713 Arbetstekniska hjälpmedel 0 -90 -90 0
1718 Verksamhetssystem 0 -2 000 0 2 000 Försenad upphandling, budget om totalt 2 mkr skjuts 

upp till 2018
SUMMA VÅRD & OMSORG 0 -4 031 -2 031 2 000

TOTALT (inkl. exploatering) -15 947 -188 318 -173 214 15 104
varav:
Skattefinansierad investering -12 828 -125 511 -101 799 23 712
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 0 -6 500 -3 548 2 952
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) -4 470 -71 517 -80 575 -9 058
Exploatering 1 350 15 210 12 708 -2 502

Summa Anslutningsavgifter 4 546 13 579 9 425 -4 154
Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) 77 -57 938 -71 150 -13 212
Summa Exploateringsintäkter 1 963 22 310 18 758 -3 552
Summa utgifter relaterade till "Åstad"-projektet -331 -3 800 -2 291 1 509
Summa Inventarier -273 -1 466 -1 466 0
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Verksamhetsberättelse  Kommunfullmäktige - Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 

 (tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

Kommunfullmäktige  

och beredningar och 

partistöd -738 -1 918 -1 618 300 

Verksamhet 
Kommunfullmäktige	 är	 kommunens	 högsta	 be‐
slutande	organ	och	beslutar	 i	 ärenden	av	princi‐
piell	 beskaffenhet	 eller	 annars	 av	 större	 vikt	 för	
kommunen.	 Kommunfullmäktiges	 41	 ledamöter	
under	 mandatperioden	 2015‐2018	 är	 fördelade	
på	 Bjärepartiet	 13,	 Moderaterna	 8,	 Socialdemo‐
kraterna	5,	Sverigedemokraterna	5,	Centerpartiet	
5,	Folkpartiet	3,	Miljöpartiet	2.		

Partistöd	 till	 de	 politiska	 partierna	 tillhör	 full‐
mäktige	och	betalades	ut	under	första	tertialet.	

Ekonomiskt resultat 
Kommunfullmäktige	 beräknas	 få	 ett	 överskott.	
Fullmäktige	har	 tillsatt	 ett	 antal	 tillfälliga	bered‐
ningar	som	ska	arbeta	med	kommunens	program.	
Detta	 kan	 påverka	 prognosen	 något	 om	 bered‐
ningarna	behöver	möten	utöver	de	som	är	plane‐
rade.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Kommunfullmäktiges	budget	har	minskats	något	
från	 tidigare	år.	Det	är	omöjligt	att	veta	om	 full‐
mäktige	behöver	medel	till	tillfälliga	beredningar	
under	året	vilket	påverkar	utfallet.		
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Verksamhetsberättelse  Kommunfullmäktige – Skolpeng 

 

Skolpeng 

 (tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

Skolpeng, barnomsorg/ 

grundskola -57 276 -166 868 -171 368 -4 500 

Skolpeng, gymnasium -15 956 -42 851 -44 351 -1 500 

Ekonomiskt resultat 
Skolpeng, barnomsorg/ grundskola 
Skolpeng	barn	och	skola	prognostiserar	totalt	en	
negativ	 avvikelse	 om	 ‐4,5	mkr.	 Vid	 tillfället	 för	
månadsuppföljning	 februari	 prognostiseras	 det	
bli	ca	80	fler	barn	och	elever	än	vad	det	budgete‐
rats	med.	Andelen	barn	som	är	inskrivna	mer	än	
15	 timmar/vecka	 och	 därmed	 berättigad	 full	
förskolepeng	 är	 fler	 än	 budgeterat	 och	 andelen	
barn	 som	 är	 inskrivna	 mindre	 än	 15	 tim‐
mar/vecka	 är	 färre	 än	budgeterat,	 vilket	medför	
ökade	 kostnader.	 Budget	 2017	 baseras	 på	 det	
antal	 som	 var	 folkbokförda	 i	 Båstads	 Kommun	
september	2016.		

Prognosen	 är	 än	 så	 länge	 oviss	 då	 det	 inte	 har	
tagits	hänsyn	 till	någon	nettoinflyttning	de	kom‐
mande	månaderna	under	2017.	

	

Tabell:	Antal	folkbokförda	barn	och	elever	barn‐
omsorg/grundskola	

 Budget Utfall Avvikelse 

Egen regi 2 209 2 294 -85 

Fristående regi 329 325 4 

Annan kommun 49 49 0 

Summa 2 587 2 668                -81 

	

Skolpeng, gymnasium 
Skolpeng	 bildning	 och	 arbete	 prognostiserar	 en	
negativ	avvikelse	om	‐1,5	mkr.	Kostnaden	för	köp	
av	gymnasieplatser	beräknas	bli	högre	än	budget.	
Detta	 beror	 på	 att	 eleverna	 som	 går	 i	 den	 egna	
regin	är	fler	än	vad	som	budgeterats	samt	elever‐
na	som	går	i	annan	kommun	och	i	fristående	har	
valt	program	som	är	dyrare	än	vad	som	budgete‐
rats.	

	

Tabell:	Antal	folkbokförda	elever	och	snittpeng	gymnasium	

 Budget Utfall Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

 antal antal antal snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

Egen regi 159 166 7 77 762 79 540 -1 778 

Fristående regi 111 110 1 126 605 133 935 -7 330 

Annan kommun 181 182 -1 98 603 107 083 -8 480 

Summa 458 451 7 302 970 320 558 -17 588 
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Verksamhetsberättelse  Kommunfullmäktige – Hemvårds och boendepeng 

 

Hemvårds- och boendepeng 

 (tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

Hemvårdspeng -14 875 -50 466 -47 866 2 600 

Boendepeng -18 726 -58 074 -57 874 200 

	

	

Verksamhet 
Hemvårdspeng 
Under	 årets	 första	månader	har	 trenden	 fortsatt	
från	 2016	med	 lägre	 behov	 av	 hemvårdstimmar	
än	 budgeterat.	 Prognosen	 visar	 i	 dagsläget	
148	000	 timmar	 jämfört	 med	 budget	 154	000	
timmar.	 Mottagningsteamets	 insatser	 leder	 till	
del	 till	 minskad	 nivå	 av	 hemvårdstimmar	 under	
2017	genom	att	teamets	insatser	inte	räknas	som	
hemvårdstimmar	under	innevarande	år.		

Boendepeng 
Några	av	vård	och	omsorgsboendena	har	inte	haft	
full	beläggning	under	perioden,	vilket	till	stor	del	
beror	på	hanteringstiden	 för	ut‐	och	 inflytt	 efter	
att	 vård	 och	 omsorgstagare	 har	 avlidit.	 Belägg‐
ningsgraden	 för	 vård	 och	 omsorgsboende	 var	
95	procent.	

Korttidsboende	 inom	 kommunen	 har	 nyttjat	
samtliga	disponibla	vårdplatser	då	det	fattats	ett	
beslut	 om	 att	 inte	 köpa	 platser	 utanför	 kommu‐
nen.	 Förvaltningen	 arbetar	 med	 att	 minimera	
behovet	av	korttidsplatser	genom	att	så	fort	som	
möjligt	 säkerställa	 en	 trygg	 och	 säker	 hemgång,	
bland	annat	genom	Mottagningsteamet.		

Ekonomiskt resultat 
Hemvårdspeng  
Köp	av	hemvårdstimmar	prognostiserar	en	posi‐
tiv	 effekt	 på	 resultatet	 i	 jämförelse	 med	 budget	
om	+1,8	mkr,	beroende	på	att	prognosen	av	hem‐
vårdstimmar	 understiger	 budgeterat	 antal	 tim‐
mar	 med	 ca	 6	000	 timmar.	 Intäkterna	 för	 om‐
vårdnadsavgifterna	 prognostiseras	 att	 överstiga	
budget	med	0,8	mkr.	

	

	
	
	

Diagram:	Hemvårdspeng	–	Köp	av	timmar	månadsvis	
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Verksamhetsberättelse  Kommunfullmäktige – Hemvårds och boendepeng 

 
Boendepeng 
Köp	 av	 boendedygn	 prognostiserar	 en	 positiv	
avvikelse	om	+0,2	mkr,	rörande	hyresintäkter	på	
Bjärehemmet	 och	 ökade	 måltidsintäkter.	 För	
korttidsvård	är	12	platser	budgeterade	och	under	
året	har	det	genomsnittligt	belagts	11	platser.	Det	
finns	 ett	 större	 behov	 av	 demensplatser	 i	 kom‐
munen	än	budgeterat,	och	det	sker	ett	skifte	från	
somatikplatser	 till	 demensplatser.	 Ett	 boende‐
dygn	 på	 demensplats	 medför	 en	 högre	 kostnad	
för	beställaren	än	en	somatikplats.	Den	samman‐
taget	 lägre	 beläggningen	 under	 perioden	 har	
medfört	att	verksamheten	inte	prognostiserar	ett	
underskott	trots	ovannämnda	skifte.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
För	 att	möta	 framtidens	 behov	 av	 vård	 och	 om‐
sorg	och	nå	målet	om	att	vara	bland	de	tio	bästa	
äldreomsorgskommunerna	 krävs	 insatser	 i	 syfte	
att	förbättra	kvalitet,	effektivitet	och	medarbetar‐
skap.		

Kommunstyrelsens	 arbetsutskott	 gav	 i	 uppdrag	
att	genomlysa	förvaltningen	och	först	ut	var	Vård	
och	omsorg.	Genomlysningen	beräknas	vara	klar	i	
början	av	 juni	och	där	kommer	 förslag	på	åtgär‐
der	 för	 en	 ekonomi	 i	 balans	 inom	Vård	och	om‐
sorg	att	beskrivas.		

Lokaler	är	under	ständig	översyn	och	 i	 takt	med	
att	Vård	och	omsorg	minskar	sitt	behov	minskar	
budget	årligen	för	detsamma.		

Genom	 den	 förflyttning	 av	 medarbetare	 som	
skedde	under	2016	med	samordning	på	två	geo‐
grafiska	punkter	i	kommunen	kommer	en	effekti‐
visering	att	 ses	avseende	planering	av	medarbe‐
tare.	

Verksamheten	är	beroende	av	engagerade,	 inno‐
vativa	och	drivna	medarbetare	som	arbetar	med	
vård‐	och	omsorgstagaren	i	fokus	och	ständigt	ser	
smartare	 lösningar	på	situationer.	Digitalisering‐
en	är	här	för	att	stanna	och	kommer,	rätt	använd,	
att	 bidra	 till	 välfärd	 och	 möjligheten	 att	 rikta	
resurserna	 på	 ett	 ännu	 bättre	 sätt	 till	 dem	 som	
mest	behöver	det.		
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Kommunstyrelse 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

Kommunstyrelse -944 -2 069 -2 700 -631 

	

Verksamhet 
Kommunstyrelsen	är	kommunens	 ledande	organ	
med	13	ledamöter	som	ansvarar	för	samordning,	
planering	och	uppföljning	av	all	kommunal	verk‐
samhet,	dess	utveckling	och	ekonomi,	 samt	upp‐
sikt	över	kommunala	verksamheter	som	bedrivs	i	
hel‐	eller	delägda	bolag.	

Kommunstyrelsens	 arbetsutskotts	 5	 ledamöter	
bereder	ärenden	till	kommunstyrelsen.	Arbetsut‐
skottet	är	även	kommunens	krisledningsnämnd.	

Kommunens	 förhandlingsutskotts	 5	 ledamöter	
ansvarar	 för	 kommunens	 lönerevision	 och	 är	
tillika	pensionsmyndighet	för	förtroendevalda.	

Till	kommunstyrelsen	hör	även	två	råd:		

Pensionärsrådet	 är	 ett	 organ	 för	 samråd	mellan	
företrädare	 för	 pensionärsorganisationer	 i	 kom‐
munen	och	kommunens	politiska	ledning	i	frågor	
som	rör	de	äldre	i	samhället.		

Handikapprådet	 är	 ett	 organ	 med	 uppgift	 att	
verka	för	att	funktionshindersperspektiv	beaktas	
i	 kommunens	 verksamheter,	 samt	 att	 vara	 refe‐
rensorgan	i	de	frågor	som	rör	funktionsnedsatta.	

Ekonomiskt resultat 
Kommunstyrelsen	 beräknas	 få	 ett	 stort	 under‐
skott	2017.	Budget	 för	kommunstyrelsen	är	 inte	
anpassad	 till	 kostnaderna	 för	 antal	 ledamöter	 i	
styrelsen,	dess	utskott	och	råd.	

Kommunstyrelsen	ansvarar	 för	anställning	av	ny	
kommunchef	 och	 i	 samband	 med	 rekrytering	
uppstod	kostnader	för	annonsering.		

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Kommunstyrelsens	underskott	beror	till	stor	del	i	
att	budget	ej	justerats	till	den	nya	politiska	orga‐
nisationen	 och	 dess	 arvodesbestämmelser	 som	
trädde	ikraft	1	januari	2015.		
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Kommunledningskontor 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

KOMMUNLEDNINGSKONTOR  -17 783 -51 316 -51 316 0 

Kommunchef -1 793 -5 350 -5 350 0 

Kommunledningsstab -850 -3 366 -3 366 0 

Kundcenter -585 -2 310 -2 310 0 

Kommunikationsavdelning -638 -1 819 -1 819 0 

Kommunkansli -1 490 -4 199 -4 199 0 

Ekonomiavdelning -4 895 -13 466 -13 466 0 

HR-avdelning -4 190 -10 495 -10 495 0 

IT-avdelning -3 344 -10 311 -10 311 0 

INVESTERING -1 507 -4 615 -4 797 -182 

	

	

Verksamhet 
Kommunledningsstab 
Inom	 Kommunledningsstaben	 finns	 jurist,	 upp‐
handling,	 näringslivskoordinator,	 strateger	 samt	
kommunens	 projektstöd.	 Under	 första	 del	 av	
2017	har	staben	blivit	en	egen	avdelning	och	viss	
omorganisation	har	skett.	Vi	fortsätter	att	ge	stöd	
till	 verksamhetsområdena	 med	 våra	 specialist‐
funktioner.	 Staben	 även	 projektleder	 kommunö‐
vergripande	 projekt	 tillsammans	 med	 berörda	
verkssamhetsområden	 och	 stöttar	 ansökningar	
och	 genomförande	 i	 verksamheterna	 för	 att	 nå	
kommunens	mål.		

Kommunikationsavdelning 
Kommunikationsavdelningen	 består	 av	 två	 per‐
soner.	 En	 av	dessa	 avslutade	 sin	 anställning	 och	
ersattes	 av	 en	 ny	 medarbetare.	 I	 januari	 lanse‐
rade	 vi	 Båstads	 kommuns	 nya	 webbplats	 vilket	
tar	en	hel	del	resurser	i	anspråk.		

Kommunikation	 är	 en	 bransch	 i	 ständig	 föränd‐
ring	 och	 genom	 att	 fokusera	 på	 digitala	 kanaler	
möter	 vi	 upp	 målgruppens	 allt	 högre	 förvänt‐
ningar	 på	 tillgänglighet	 och	 närvaro.	 Under	 hös‐
ten	startade	vi	vår	satsning	på	små	nyhetsfilmer	
på	webb	och	sociala	medier	och	då	responsen	är	
mycket	positiv	fortsatte	vi	att	utveckla	detta	me‐
dium	under	våren.	

HR-avdelning 
HR‐avdelningen	 har	 under	 årets	 första	månader	
fortsatt	att	jobba	intensivt	med	våra	stora	strate‐

giska	 satsningar	 samt	 vårt	 employer	 branding	
arbete.	

Kompetensförsörjningsprojekt	 inom	 Barn	 och	
skola	 kallat	 ARUBA.	 Vi	 har	 haft	 ett	 antal	works‐
hops	 för	 skolans	 chefer	 där	 vi	 har	 jobbat	 med	
Attrahera,	 Rekrytera,	 Utveckla,	 Behålla	 och	 Av‐
veckla	 och	 i	 juni	 ska	 handlingsplanen	 för	 hur	
skolan	 ska	 utveckla	 sitt	 arbetsgivarvarumärke	
vara	klar	och	sträcka	sig	över	3	år.	

Chefsutveckling	 i	Båstads	kommun	(CUB).	Vi	har	
haft	 terminsuppstart	 för	 andra	 gruppen	 chefer	
samt	 förberedande	 möte	 för	 vår	 tredje	 grupp	
chefer	som	börjar	i	september.	

Mångfald	och	inkludering.	Just	nu	genomför	vi	en	
utbildning	för	en	liten	grupp	chefer	i	”genus,	makt	
och	normer”,	diskrimineringslagen	med	mera	för	
att	dessa	chefer	 sedan	ska	bli	 ambassadörer	och	
inspiratörer	ute	i	organisationen.	

Kundcenter 
Kundcenter	 tar	 hand	 om	 de	 besök,	 frågor,	 syn‐
punkter	 med	 mera	 som	 kommer	 från	 invånare	
och	 besökare	 som	 önskar	 kontakt	med	 kommu‐
nen.	Deras	uppdrag	är	att	ge	god	service	och	be‐
mötande	för	att	om	möjligt	ge	svar	och	hjälp	vid	
första	kontakt	med	kommunen.	Under	2017	fort‐
sätter	arbetet	med	att	successivt	ta	hand	om	frå‐
gor	 från	 samtliga	 verksamhetsområden,	 för	 att	
underlätta	deras	arbete,	öka	 tillgängligheten	och	
servicenivån	externt.			
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Kommunkansli 
Kommunkansliet	 hanterar	 samtliga	 politiska	
organs	administration	samt	registratur	och	arkiv.	
Kansliet	 arbetar	 aktivt	med	 processkartläggning	
och	ser	över	rutiner	för	verksamheten.	

Ekonomiavdelning 
Utvecklingen	 av	 kommunens	 ekonomistyrning	
fortgår	enligt	plan.	Ambitionen	är	att	en	uppgra‐
dering	 av	 beslutstödsystemet	 Hypergene	 ska	
genomföras	under	åter.	Uppgraderingen	är	tänkt	

att	följas	upp	med	utbildningar	i	den	nya	version‐
en.		

IT-avdelning 
På	 samtliga	 grundskolor	 har	 det	 trådlösa	 WI‐FI	
nätet	moderniserats	för	att	uppfylla	skolans	krav	
för	elevernas	en	till	en	iPads.	Moderniseringen	av	
WI‐FI	 fortsätter	 på	 förskolor	 och	 vårdhem.	 Det	
trådlösa	gästnätet	är	nu	helt	öppet	och	fritt	utan	
inloggning.	 Nätverket	 håller	 på	 att	 uppgraderas	
så	 att	 den	 lägsta	 hastigheten	 till	 alla	 platser	 där	
kommunen	är	verksam	på	blir	100Mbit.	

	

IT-avdelningen i siffror 2003 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal system inklusive applikationer 300 550 420 353 373 394 384 392 

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

Antal mobiltelefoner 70 160 550 600 600 600 650 650 

Antal surfplattor   200 400 500 1 200 2 200 2 400 

Antal ärenden ej felanmälan  3 000 4 526 6 780 5 956 10 478 7 961 3 006 

Antal felanmälningar  1 000 1 114 957 221 404 109 77 

Handläggningstid felanmälan inom 24 timmar   67 % 74 % 76 % 70 % 52% 60% 

Antal anställda på IT-avdelningen 6 6 6 (7) 6 (8) 6 (8) 6  7(7,5) 7(7,5) 

Omkostnader IT (tkr) 5 147 7 003 7 937 9 696 9 748 9 637 9 565 10 311 

	

Ekonomiskt resultat 
Ekonomiavdelning 
Underskottet	 från	 avtalet	om	 färdtjänst	 närmar	
sig	 ‐200	tkr	 innevarande	 år	 med	 anledning	 av	

utebliven	inflationsuppräkning	av	budgetramen.	
Underskottet	 inom	 färdtjänsten	 är	 planerat	 att	
täckas	 av	 överskott	 inom	 avdelningens	 övriga	
områden.	
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Teknik och service 

		

	

Verksamhet 
Skattefinansierad verksamhet 
Under	 det	 första	 tertialet	 har	 verksamheterna	 i	
stort	 fortskridit	 utan	 större	 avvikelser.	 Tyvärr	
har	verksamheten	drabbats	av	 flera	uppsägning‐
ar	 av	 nyckelpersoner	 som	 träder	 i	 kraft	 under	
andra	 tertialet	 varpå	 det	 kan	 förväntas	 en	 del	
störningar	 i	 verksamheten	 under	 tiden	 rekryte‐
ring	av	ersättare	pågår.	

För	 våra	offentliga	 ytor,	 gator,	 torg,	 parker,	 sko‐
gar	och	stränder	har	verksamheten	fortskridit	på	
ett	 normalt	 vis.	 Inga	 större	 avvikelser	 har	 upp‐
stått	genom	exempelvis	klimatrelaterade	händel‐
ser.	

Uppdraget	 att	 se	 över	 fastighetsorganisationen	
har	tagit	en	del	resurser	i	anspråk.	Utredningsar‐
betet	har	påbörjats	och	ärendet	kommer	upp	för	
politiskt	ställningstagande	under	tertial	två.	

Verksamheten	 under	 fritidkontoret	 har	 fortskri‐
dit	enligt	planer	och	nytt	 för	 i	år	är	 implemente‐

ringen	av	det	nya	bidragssystemet	till	föreningar	
tillsammans	 med	 aktivitetskort	 på	 nätet.	 Det	
sistnämnda	 är	 ett	 verksamhetssystem	 som	 un‐
derlättar	kontroll	och	uppföljning.	

Utvecklingsarbetet	inom	skolan	gällande	matkva‐
litet	 och	 förbättringar	 av	måltidsmiljön	 har	 gett	
en	 positiv	 effekt.	 Elevernas	 nöjdhet	 har	 från	
2010–2016	stadigt	förbättrats.	Särskilt	kan	näm‐
nas	att	75	procent	av	eleverna	i	årskurs	8	år	2016	
ger	 högsta	 och	 näst	 högsta	 betyget	 till	 maten	 i	
skolan,	 jämfört	 med	 10	 procent	 år	 2010.	 Inom	
vård	och	omsorg	har	måltidsglädje	och	matkvali‐
tet	 stått	 i	 fokus.	 I	 den	 nationella	 tävlingen	 Arla	
Guldko	 (matbranschens	 Oscar)	 som	 hölls	 för	
sjuttonde	 året	 och	 som	 fokuserar	 på	 den	 offent‐
liga	 måltiden	 vann	 Skogslidens	 vårdboende	 i	
kategorin	bästa	seniormatglädje.	

Räddningstjänsterna	 i	 Skåne	 har	 numera	 en	
Räddningschef	 i	 beredskap	 (RCB)	 för	 alla	 33	
kommuner.	 I	 och	med	 införandet	efter	nyår	om‐
vandlade	man	den	gamla	RC‐	beredskapen	till	en	

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

TEKNIK & SERVICE -17 713 -48 846 -47 446 1 400 

Tekniska kontoret -300 -2 011 -1511 500 

Park, Gata och Natur -8 428 -22 666 -22 466  200 

Fastighet -1 094 -4 361 -4 361 0 

Fritidsverksamhet -3 113 -8 365 -8 165 200 

Service (kontor, lokalvård och måltid) -1 390 -1 794 -1 594 200 

Räddningstjänst -3 387 -9 649 -9 349 300 

Renhållningsverksamhet 52 0 0 0 

VA-verksamhet -292 -995 -995 0 

Återställning VA-regleringsfond 0 955 955 0 

Resultat VA 0 0 0 0 

INVESTERING     

Skattefinansierad verksamhet -10 072 -111 280 -89 436 21 844 

Medfinansiering statlig 

infrastruktursatsning 0 -6 500 -3548 2 952 

Renhållningsverksamhet 0 0 0 0 

VA-verksamhet -4 470 -71 517 -80 575 -9 058 

Övrig Exploateringsverksamhet 1 350 15 210 12 708 -2 502 

262

262



Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse – Teknik och service 

 

BIB‐beredskap	 istället	 (Beslutsfattare	 I	 Bered‐
skap	för	Skåne	Nordväst).	Detta	kommer	att	ana‐
lyseras	under	ett	arbetsmöte	 i	 juni	 för	att	 se	om	
det	 finns	 behov	 eller	 om	man	 kan	 samköra	 fler	
beredskaper.	

Kommunstyrelsen	 beslutade	 i	 juni	 2016	 att	 inte	
gå	med	 i	 Räddningstjänstförbundet	 Skåne	Nord‐
väst	(RSNV).	Åter	igen	har	RSNV	arbetat	fram	en	
utredning	som	presenterades	vid	en	politikerträff	
i	mars	avseende	utökad	samverkan	och	eventuell	
vilja	att	gå	med	i	förbundet.	Beslut	om	en	viljein‐
riktning	 angående	 utökad	 utredning	 kring	 ett	
eventuellt	inträde	i	förbundet	ska	tas	i	maj.	

Renhållningsverksamhet 
Styrelsen	 i	Nordvästra	Skånes	Renhållningsbolag	
(NSR)	har	tagit	beslut	om	att	Förslöv	är	det	eko‐
nomiskt	 och	miljömässigt	mest	 hållbara	 alterna‐
tivet	för	en	ny	återvinningscentral.	

VA-verksamhet 
En	uppdaterad	landsbygdsstrategi	har	tagits	fram	
och	 blivit	 politiskt	 beslutad.	 I	 övrigt	 har	 VA‐
verksamheten	fortskridit	som	planerat.		

Investeringar 
Skattefinansierad	verksamhet	

För	närvarande	pågår	arbete	med	Skogsbyns	nya	
förskola.	Rivning	av	befintlig	förskola	är	påbörjad	
och	 upphandling	 pågår	 för	 den	 nya	 förskolan.	
Byggnationen	bedöms	bli	 färdigställd	under	hös‐
ten	2018.		

För	 Förslövs	 skola	 F‐6	 tas	 ett	 helhetsgrepp	 och	
för	närvarande	pågår	arbete	med	framtagande	av	
programhandlingar.	Även	för	Västra	Karups	skola	
pågår	arbete	med	framtagande	av	programhand‐
lingar.	 Förberedande	 arbete	 för	 upphandling	 av	
energi‐	och	vvs‐åtgärder	har	påbörjats	 för	Ängs‐
byns‐	 och	 Backabyns	 förskola	 samt	 för	 Central‐
förrådet	och	Post/Polis‐byggnaden	i	Båstad.	

Byggnationen	 av	 friidrottsanläggningen	 vid	 Öre‐
bäcksvallen	 fortskrider	 enligt	 tidplanen.	 Mas‐
sorna	 som	 har	 utgjort	 överlast	 har	 börjat	 trans‐
porteras	bort	och	anläggningsarbetet	har	påbör‐
jats.		

Reinvestering	 inom	 gatuverksamheten	 pågår	
enligt	 plan	 och	 en	 förstudie	 är	 utförd	 för	 gång‐	
och	 cykelväg	 på	 banvallen	 mellan	 Grevie	 och	
Båstad.	

Byggnationen	 av	 gator,	 VA,	 grönområden	 med	
mera	i	exploateringsområdet	Heden	förväntas	bli	
färdig	under	sommaren.	

De	 kommunala	 tomterna	 i	 Östra	 Karup	 lades	 ut	
till	 försäljning	 under	 första	 tertialet.	 Tyvärr	 har	
efterfrågan	på	dessa	tomter	hitintills	varit	låg.	De	
kommunala	 tomterna	 i	 Hemmeslöv	 (Heden)	
kommer	att	läggas	ut	till	försäljning	inom	en	snar	
framtid.	

VA‐verksamhet	

Entreprenör	 har	 handlats	 upp	 av	 Laholmsbuk‐
tens	VA	 för	projektet	Ängstorps	reningsverk	och	
projektering	 är	 påbörjad,	 ombyggnationen	 ska	
vara	klar	i	mitten	av	2018.	

Ekonomiskt resultat 
Skattefinansierad verksamhet 
Totalt	 prognostiserar	 verksamhetsområdet	 för	
teknik	 och	 service	 en	 positiv	 avvikelse	 om	
+1,4	mkr.	 Tekniska	 kontoret	 prognostiserar	 en	
positiv	 avvikelse	 på	 +0,5	mkr	 som	 beror	 på	 va‐
kanta	 tjänster.	 Park,	 gata	och	natur	prognostise‐
rar	en	positiv	avvikelse	på	+0,2	mkr	på	grund	av	
personalförändringar	 som	 tillfälligt	 medför	 ett	
mindre	antal	beställningar	av	verksamhet.	Ett	sålt	
fordon	 ger	 räddningstjänsten	 en	 positiv	 progno‐
stiserad	avvikelse	om	+0,3	mkr.	

Förändringen	 av	 bidragssystemet	 till	 föreningar	
ger	en	positiv	avvikelse	om	+0,2	mkr	då	den	nya	
förändringen	endast	slår	igenom	på	halvårseffekt,	
samt	att	budgeten	är	lagd	för	att	klara	av	en	viss	
ökning	 av	 föreningsaktiviteter	 som	 ännu	 inte	
skett.	

Båstads	 kommunrestauranger	 prognostiserar	 en	
negativ	avvikelse	om	‐0,5	mkr.	Detta	beror	bland	
annat	 på	 ej	 full	 täckning	 för	 fasta	 kostnader	 då	
Åslidens	 vårdboende	 valde	 annan	 leverantör	 av	
måltider.	 En	 minskning	 av	 beställd	 portionsmat	
inom	 hemvården	 samt	 höjda	 livsmedelspriser	
påverkar	även	resultatet	negativt.	
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Lokalvården	 prognostiserar	 en	 positiv	 avvikelse	
på	 +0,7	mkr.	 Till	 stor	 del	 beror	 avvikelsen	 på	
förmånligt	entreprenadavtal.	

Renhållningsverksamhet 
Ingen	avvikelse	har	rapporterats	från	NSR.	

VA-verksamhet 
Ingen	avvikelse	har	rapporterats	från	Nordvästra	
Skånes	Vatten	och	avlopp	(NSVA).	

Årets investeringar 
Sammantaget	prognostiseras	en	positiv	avvikelse	
om	 +21,8	mkr	 för	 den	 skattefinansierade	 verk‐
samheten.	 Största	 avvikelserna	 är	 Skogsbyns	
förskola	där	en	stor	del	av	projektet	utförs	under	
2018.	 Vidare	 prognosisteras	 positiva	 avvikelser	
för	GC‐väg	Förslöv/Fogdarp	på	grund	av	att	pro‐
jektet	försenats	samt	för	Förslövs	skola	eftersom	
omfattningen	förändrats.	

Projektet	 Ängstorps	 reningsverk	 beräknas	 bli	
8	mkr	 dyrare	 under	 2017.	 Projektet	 får	motsva‐
rande	lägre	kostnad	under	2018.	Förslag	till	utö‐
kad	budget	för	2017	är	lyft	till	politiken.	

En	negativ	 avvikelse	prognostiseras	 för	 tomtför‐
säljningen	 i	 Östra	Karup	 som	 inte	 kommit	 igång	
som	planerat	 samt	 att	 Båstadhem	 inte	 längre	 är	
köpare	av	tomt	planerad	för	dem.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Sannolikt	 kommer	 verksamhetsområdet	 märk‐
bart	 känna	 av	 de	 personalförändringar	 och	 va‐
kanser	 som	 kommer	 att	 uppstå.	 Dessa	 kommer	
att	 påverka	 det	 ekonomiska	 resultatet	 positivt,	
emellertid	 kommer	 det	 att	 ge	 en	 negativ	 konse‐
kvens	 på	 verksamheterna	 avseende	 kvalitet	 och	
funktion,	 varför	 rekryteringen	av	ersättare	kom‐
mer	att	prioriteras	högt.	

Sannolikt	 kommer	 Båstad	 kommunrestauranger	
få	 två	 nya	 kunder,	 Åslidens	 vårdboende	 och	 en	
förskoleavdelning	 vilket	 kommer	 påverka	 resul‐
tatet	 positivt	 med	 ökad	 försäljning	 av	 antalet	
portioner	utan	att	fasta	kostnader	ökar.		
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Samhällsbyggnad 

	

	

	

	

	

	

Verksamhet 
Verksamhetsövergripande 
Högkonjunkturen	 har	 inneburit	 en	 fortsatt	 stor	
ärendemängd	 för	 alla	 delar	 av	 verksamheten.	
Sedan	 januari	arbetar	våra	administratörer	sam‐
lat	 i	 en	 grupp	 för	 att	 stötta	 verksamhetsdelarna	
mer	likartat.	Kontinuerligt	utvecklas	administrat‐
ionen	 genom	 en	 ökad	 digitalisering.	 Under	 peri‐
oden	har	fyra	e‐tjänster	lanserats	och	förberedel‐
ser	pågår	för	att	uppgradera	miljösidans	ärende‐
hanteringssystem.	 Arbetet	 med	 förbättrad	 till‐
gänglighet	och	service	gentemot	våra	kunder	och	
besökare	har	också	tagit	ett	steg	frammåt	genom	
uppstart	 och	 aktiv	 samverkan	 med	 kundtjänst	
som	 från	 och	 med	 april	 svarar	 på	 vanligt	 före‐
kommande	 verksamhetsrelaterade	 frågor	 via	
talmanus.	 Två	 vakanta	 handläggartjänster	 på	
miljö	 och	 bygg	 har	 tillsatts	 vilket	 gör	 att	 Sam‐
hällsbyggnad	är	fulltaligt	igen.	

Planarbete 
I	januari	antogs	utvecklingsstrategier	för	Båstads	
kommuns	 översiktsplan	 och	 arbetet	 med	 över‐
siktsplanen	 är	 nu	 i	 full	 gång.	 Dessutom	 har	 en	
byggbaserad	 befolkningsprognos	 utformats	 och	
antagits	av	Kommunfullfäktige.	

Medborgardialoger	 för	de	båda	 inriktningsdoku‐
menten	 för	 Förslöv	 och	 Grevie	 	 har	 genomförts	
och	samråd	pågår	nu	för	Förslöv.	Samverkansmö‐
ten	 med	 Laholms	 kommun	 har	 skett	 för	 att	 ut‐
reda	förutsättningrna	för	en	eventuell	gemensam	
skola.	Dialog	med	länsstyrelsen	har	också	ägt	rum	
om	bildande	av	både	Natura	2000‐område	och	ett	
nytt	naturreservat	till	havs	i	kommunen.			

Det	är	fortsatt	högtryck	gällande	framtagande	av	
detaljplaner.	 Aktuella	 detaljplaner	 under	 peri‐
oden	 har	 varit	 detaljplanen	 för	 Båstads	 hamn,	
nytt	 vård‐	 och	 omsorgsboende	 i	 Förslöv	 och	 ett	
större	antal	nya	bostäder	i	området	kallat	Förslöv	
2:4.	 Grevie	 skola	 ska	 rivas	 och	 en	 ny	 detaljplan	
för	 området	 arbetats	 fram.	 Detaljplanen	 för	
Plommonvägen	i	Båstad	var	uppe	för	antagande	i	
Kommunfullmäktige	men	avslogs.	Planbesked	har	
givits	 för	 Sandbäcksområdet	 i	 Förslöv.	 Ansökan	
om	 planbesked	 har	 inkommit	 för	 utvecklig	 av	
Torekovs	 hotell	 samt	 för	 ny	 hotelletablering	 ute	
på	Norrviken.	

Kart/GIS 
Kart/GIS	 är	 delaktiga	 i	 arbetet	med	 en	 ny	 över‐
siktsplan	och	 jobbar	med	kartrelaterat	 arbete	 åt	
både	 Vård	 och	 omsorg	 samt	 Skola.	 Ett	 avtal	 för	
flygfotografering	 har	 upphandlats	 och	 avropats.	
Tillsammans	med	miljö	har	man	tagit	fram	en	app	
för	 att	 digitalisera	 och	 underlätta	 avloppsinven‐
teringen	och	uppföljningen	av	densamma.	

Ekonomiskt resultat 
Verksamhetsövergripande 
Samhällsbyggnad	 som	 helhet	 förväntas	 hålla	
årets	budget.	

Kostnaderna	för	planarbete	är	i	balans	och	intäk‐
terna	något	högre	än	budgeterat.	

Inom	 kart/GIS	 är	 kostnaderna	 i	 balans	 medan	
intäkterna	 är	 lägre	 än	 budgeterat.	 Budgeten	 be‐
räknas	vara	i	balans	vid	årets	slut.	

	

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

KS - SAMHÄLLSBYGGNAD -811 -2 605 -2 605 0 

Planarbete -261 -1 497 -1 462 +35 

Kart och mätningsverksamhet -440 -1 033 -1 033 0 

Miljö- och hälsoskydd 

 – hållbar utveckling -110 -75 -110 -35 

INVESTERING 0 -107 -107 0 
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Bildning och arbete 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

KS - BILDNING & ARBETE -13 527 -40 097 -39 747 350 

Verksamhetsövergripande -425 -1 229 -1 229 0 

Vuxenutbildning (inklusive SFI) -2 024 -7 033 -7 033 0 

Yrkeshögskola och Yrkesvux -734 -563 -563 0 

Arbetsmarknad -1 908 -8 043 -7  693 350 

Bibliotek -3 172 -9 248 -9 248 0 

Kultur -213 -2 186 -2 186 0 

Ungdomens hus -1 118 -3 175 -3 175 0 

Ekonomiskt bistånd -3 826 -8 761 -8 761 0 

Flyktingmottagning och integration 27 0 0 0 

Alkoholtillstånd -134 140 140 0 

INVESTERING -134 -878 -878 0 

	

	

Verksamhet 
Vuxenutbildning och SFI 
Inom	 vuxenutbildningen	 är	 rättighetslagstift‐
ningen	ny	för	2017.	Detta	innebär	att	kommunen	
inte	kan	tacka	nej	till	personer	som	vill	 läsa	kur‐
ser	 för	 särskild	 behörighet	 till	 högskola	 och	 yr‐
keshögskola.	 I	 samverkansområdet	 familjen	Hel‐
singborg	 erbjuds	 ett	 brett	 kursutbud	 för	 att	
kunna	följa	lagen.	Ett	nytt	förslag	från	regeringen	
är	 studiestartsstöd,	 som	 eventuellt	 kan	 införas	
1	juli	2017.	Det	kan	få	konsekvens	att	volymerna	
kan	 öka	 inom	 traditionell	 komvux.	 Inom	 SFI	 är	
det	 fortsatt	 många	 elever	 i	 klasserna.	 Verksam‐
heten	individanpassar	utbildningen	så	de	som	vill	
och	kan	ska	kunna	läsa	klart	snabbt.	Ökar	antalet	
elever	 ytterligare	 behövs	 förstärkning	 av	 perso‐
nal.	

Yrkeshögskola och yrkesvux 
Yrkesvux	 trädgård	 pågår	 hela	 året	 med	 stu‐
derande	som	har	stora	chanser	till	jobb.	I	augusti	
startar	 en	 ny	 yrkesvuxutbildning	 inom	 restau‐
rang,	 med	 möjlighet	 till	 språkstöd	 vid	 behov.	
Utbildningen	är	ettårig	och	det	kommer	att	finnas	
stora	chanser	till	ett	jobb	direkt	efter	utbildning‐
ens	slut.	 I	 juni	avslutas	 två	av	de	yrkeshögskole‐
utbildningarna	 inom	 besöksnäringen,	 operativ	

ledare	 och	 affärsutvecklare	 inom	hållbar	 turism,	
som	 inte	blev	beviljade	vid	 årets	 ansökningsom‐
gång.	 Detta	 innebär	 att	 antalet	 yh‐utbildningar	
minskar	 från	 sex	 till	 fyra.	 Befintlig	 personal	 är	
kvar	 under	 året.	 Under	 hösten	 kommer	 nya	 an‐
sökningar	att	 lämnas	 in	med	beslut	under	våren	
2018.		

Arbetsmarknad (AME) 
Arbetsmarknadsläget	 är	 ljust,	 de	 arbetslösa	 som	
anvisas	till	Arbetsmarknadsenheten	står	dock	allt	
längre	 ifrån	arbetsmarknaden.	 I	april	månad	har	
tolv	personer	gått	ut	i	extratjänster	och	fem	per‐
soner	väntar	på	att	anvisas	platser.	Områden	där	
extratjänsterna	 finns	 är	 Barn‐och	 Äldreomsorg,	
Integration,	 skola	 och	 Arbetsmarknadsenhet.	
Under	mars	hade	Rekryteringsmässan	30	företag	
som	 rekryterade	personal	 och	besöksantalet	 var	
över	 1	200.	 I	 arbetet	 med	 DUA	 anordnade	 Ar‐
betsmarknadsenheten	 Service	 en	 konferens	 för	
att	 utöka	 samverkan,	 då	 uppdraget	 utökats	 att	
gälla	 även	 nyanlända.	 Arbetet	med	 det	 Kommu‐
nala	 Aktivitetsansvarets	 (KAA)	 register	 har	 ut‐
vecklats	 och	Arbetsmarknadsenheten	 har	 funge‐
rat	 som	 en	 insats.	 Arbetet	 med	 feriejobben	 har	
påbörjats	och	40	inkomna	platser	ska	matchas	till	
63	 ungdomar	 som	 sökt.	 Flera	 personer	 från	 ar‐
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betsmarknadscenter	 (JV9)	 har	 gått	 vidare	 till	
annat	lönearbete.	

Bibliotek 
Biblioteket	i	Båstad	ökade	sitt	öppethållande	med	
söndagar	 där	 tiderna	 kommer	 att	 gälla	 från	 och	
med	 15	 januari	 till	 och	 med	 mars	 och	 därefter	
under	 perioden	 oktober	 till	 och	med	mars	 kom‐
mande	år.	Kommuninnevånarna	fick	under	våren	
ta	del	av	de	populära	föreläsningarna	från	Lunds	
universitet.	 Projektet	 Vi	 Läser	 Film,	 finansierat	
genom	bidrag	från	Kultur	i	Skåne	och	Sparbanken	
Gripen,	 har	 pågått	 sedan	 årsskiftet.	 I	 ett	 samar‐
bete	med	Bjäre	bokhandel	har	man	läst	filmatise‐
rade	 böcker,	 där	 man	 har	 sett	 filmen/filmerna	
och	samtalat	kring	dessa.	Ny	dokumentärfilm	och	
direktsänt	samtal	från	Doc	Lounges	egna	visning‐
ar	 i	 Malmö	 har	 visats	 fyra	 tisdagkvällar	 i	
Agardhsalen	på	Båstads	bibliotek.		

Kultur 
Tre	 konserter	 i	 biblioteket,	 Klädbytardag	 och	
Sagosoppor	har	arrangerats	enligt	plan.	En	sago‐
soppa	 förlades	 till	 Skogsliden	 (kultur	 i	 vården),	
något	som	blev	mycket	uppskattat.	

Jubileumsarbetet	 inför	 2018	 års	 100	 årsfirande	
av	Ludvig	Nobel,	Skånegården	och	Birgit	Nilsson	
fortskrider.	Två	kulturrådsmöten	har	hållits.	 	Ett	
fortsatt	arbete	i	familjen	Helsingborg	kring	bland	
annat	KKN	rapporten	har	genomförts.		

Fritidsgårdar 
Nyanlända	 är	 en	 stor	 del	 av	 besökarna	 i	 Båstad.	
Stort	fokus	läggs	på	hur	vi	ska	integrera	dem	med	
de	som	redan	bott	 i	 Sverige	under	en	 längre	 tid.	
Det	 är	 en	 spännande	 utmaning	 och	 vi	 upplever	
att	vi	kommer	att	bemästra	utmaningen.	I	Båstad	
besöker	 ca	 225	 olika	 ungdomar	 verksamheten	
under	en	vecka,	vara	ca	45	procent	är	nyanlända.	
I	 Förslöv	 har	man	 fått	 tillbaka	 besparingen	 som	
gjordes	 under	 2016,	 detta	 är	 positivt	 för	 verk‐
samheten	 och	 man	 har	 kunnat	 gå	 tillbaka	 till	
samma	 öppettider	 och	 verksamhet	 som	 innan	

besparingen.	 Under	 en	 vecka	 besöker	 ca	 175	
olika	 ungdomar	 verksamheten.	 I	 Förslöv	 är	 det	
endast	ett	fåtal	nyanlända.	Halva	personalstyrkan	
går	under	våren	en	grundkurs	 i	Fritidsledarskap	
och	enhetschefen	går	på	CUB.		

Ekonomiskt bistånd 
Prognos	 för	 ekonomiskt	 bistånd	 för	 2017	 är	 att	
totalkostnaden	kommer	att	vara	i	nivå	med	bud‐
geten.	 Arbetsmarknadsläget	 förväntas	 vara	 fort‐
satt	gynnsamt	vilket	bidrar	till	att	antalet	ansök‐
ningar	om	ekonomiskt	bistånd	hålls	nere.	Med	ett	
fortsatt	 bra	 samarbete	 med	 Arbetsförmedlingen	
och	arbetsmarknadsenheten	 sker	ett	progressivt	
arbete	med	de	som	är	arbetslösa.		

En	 grupp	som	är	 fortsatt	 svår	att	 arbeta	med	är	
personer	med	 olika	 arbetshinder	 som	 till	 exem‐
pel	 psykiska	 sjukdomar.	 Här	 är	 ett	 förbättrat	
samarbete	med	Försäkringskassan	nödvändigt.	

Flyktingmottagning och integration 
Under	 T2	 har	 anvisningarbetet	 för	 2017	 påbör‐
jats	 och	 Båstads	 kommun	 har	 tagit	 emot	 19	 av	
sina	 30	 anvisade.	 Arbetet	 utefter	MEDi	 fungerar	
bra	 och	många	 nya	 aktiviteter	 eller	 samarbeten	
är	igång	eller	på	gång	så	som	"Tjejgruppen",	pro‐
jektet	 "Min	 kropp,	 min	 hälsa"	 eller	 "Game,	 set,	
matchning"	 (i	 samarbete	med	Arbetsförmedling‐
en	och	Båstads	Turism	och	näringsliv).	Inom	HVB	
verksamheten	 pågår	 ett	 förändringsarbete	 kring	
organisationen	 utifrån	 dels	 de	 sänkta	 ersätt‐
ningsnivåerna,	 men	 också	 utifrån	 de	 ändrade	
omständigheterna	kring	de	ensamkommande.		

Ekonomiskt resultat 
Kommunstyrelsen	Bildning	och	arbete	prognosti‐
serar	totalt	en	positiv	avvikelse	om	+350	tkr.	

Arbetsmarknadsenheten	prognostiserar	totalt	en	
positiv	avvikelse	om	+350	tkr,	vilket	främst	beror	
på	 vakanser	 inom	 verksamheten	 utväxling	 samt	
ökade	försäljningsintäkter.	

	

267

267



Verksamhetsberättelse Myndighetsnämnd – Myndighetsnämnd 

 

Myndighetsnämnd 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

Myndighetsnämnd -77 -413 -328 85 

	

Verksamhet 
Myndighetsnämnden	med	7	ledamöter	ansvarar	
för	 myndighetsutövning	 inom	 miljö,	 bygg	 och	
säkerhet.	Nämnden	ansvarar	 även	 för	verksam‐
hetens	ekonomi	och	uppföljning.		

Ekonomiskt resultat 
Myndighetsnämnden	 beräknas	 få	 ett	 större	
överskott.	 Detta	 kan	 bero	 dels	 på	 att	 det	 pågår	

en	 arvodesutredning,	 dels	 på	 att	 nämnden	 har	
en	för	väl	tilltagen	budget.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Myndighetsnämnden	består	av	7	 ledamöter,	har	
inget	utskott	och	antal	möten	innebär	att	budget	
för	 nämnden	 är	 hög	 i	 förhållande	 till	 andra	
nämnder.	 Nämndens	 budget	 kan	 sänkas	 inför	
kommande	år.	
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Teknik och service 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

Räddningstjänst -127 -266 -266 0 

	

Verksamhet 
Löpande	 tillsynsarbetet	 enligt	 lagen	 om	 skydd	
mot	 olyckor	 samt	 lagen	om	brandfarliga	och	 ex‐
plosiva	 varor	 sker	 enligt	 tillsynsplanen.	 Båstads	
Sotningsdistrikt	AB	har	genomfört	rengöring	och	

sotning	enligt	fristerna.	En	kontinuerlig	uppdate‐
ring	av	kontrollboken	sker	under	året.	

Ekonomiskt resultat 
Ingen	avvikelse.	
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Samhällsbyggnad 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

MN - SAMHÄLLSBYGGNAD -77 -2 544 -2 544 0 

Bygglov 948 349 349 0 

Bostadsanpassning -421 -1 478 -1 478 0 

Miljö- & hälsoskydd  -106 -1 415 -1 415 0 

INVESTERINGAR -8 -150 -100 +50 

	

	

Verksamhet 
Verksamhetsövergripande 
Högkonjunkturen	 har	 inneburit	 en	 fortsatt	 stor	
ärendemängd	 för	 alla	 delar	 av	 verksamheten.	
Sedan	januari	arbetar	våra	administratörer	sam‐
lat	 i	en	grupp	 för	att	stötta	verksamhetsdelarna	
mer	 likartat.	 Kontinuerligt	 utvecklas	 administ‐
rationen	 genom	 en	 ökad	 digitalisering.	 Under	
perioden	har	fyra	e‐tjänster	lanserast	och	förbe‐
redelser	 pågår	 för	 att	 uppgradera	 miljösidans	
ärendehanteringssystem.	 Arbetet	 med	 förbätt‐
rad	tilgänglighet	och	service	gentemot	våra	kun‐
der	 och	 besökare	 har	 också	 tagit	 ett	 steg	 fram‐
måt	 genom	 uppstart	 och	 aktiv	 samverkan	 med	
kundtjänst	 som	 från	 och	 med	 april	 svarar	 på	
vanligt	 förekommande	 verksamhetsrelaterade	
frågor	 via	 talmanus.	 Två	 vakanta	 handläggar‐
tjänster	på	miljö	och	bygg	har	tillsatts	vilket	gör	
att	samhällsbyggnad	är	fulltaligt	igen.	

Bygglov 
Byggaktiviteten	i	kommunen	är	fortsatt	hög	och	
ärendeingången	 är	 god	 med	 ett	 flertal	 stora	
byggprojekt	 som	 avvaktar	 bygglovbeslut	 eller	
startbesked.	

Handläggningstiden	 för	 bygglov‐	 och	 anmälans‐
ärenden	 har	 ökat	 under	 senaste	 månaden	 och	
förväntas	 öka	 ytterligare	 på	 grund	 av	 att	 en	
bygglovhandläggare	slutade	i	början	av	april	och	
att	ny	handläggare	 inte	kommer	vara	produktiv	
förrän	efter	sommaren.	För	att	stärka	upp	hand‐
läggningskapciteten	 har	 administrativ	 personal	
fått	 delegation	 att	 fatta	 beslut	 i	 vissa	 typer	 av	
ärenden.	 Tillsynsärenden	 har	 prioriterats	 ner	
och	endast	akuta	ärenden	handläggs	aktivt.	

Bostadsanpassning 
Beslutade	 bidrag	 har	 i	 huvudsak	 varit	 enklare	
åtgärder.	

Miljö- och hälsoskydd 
Kommunens	miljösida	har	under	 första	tertialet	
främst	arbetat	med	inspektioner	enligt	kontroll‐	
och	tillsynsplanen.	Flera	ärenden	inom	miljötill‐
synen	har	också	varit	händelsestyrda.		

Under	perioden	har	arbetsbelastningen	varit	hög	
då	 miljösidan	 har	 haft	 en	 vakant	 tjänst.	 Den	 1	
april	anstäldes	en	ny	inspektör	och	avdelningen	
är	åter	fulltalig.	Miljö	ligger	därmed	något	efter	i	
den	planerade	 tillsynen	men	bedömmer	att	 till‐
synen	 kommer	 kunna	 utföras	 enligt	 kontroll‐	
och	tillsynsplanen	för	2017.		

Miljö	har	under	perioden	även	arbetat	med	om‐
klassning	 av	 verksamheter	 enligt	 SKLs	 taxamo‐
dell.	 De	 flesta	 omklassningar	 grundar	 sig	 på	
erfarenhetsbedömning	 där	 verksamheten	 pre‐
mieras	med	en	lägre	avgift	med	hänsyn	till	verk‐
samhetens	 miljöarbete	 och	 tillsynsbehov.	 När‐
mare	 20	 verksamheter	 har	 omklassats	 under	
perioden.	

Under	2017	planeras	200	enskilda	avlopp	inven‐
teras.	 Inventeringen	 av	 enskilda	 avlopp	 fram‐
skrider	 som	 planerat	 och	 under	 tertialet	 har	
närmre	70	enkäter	för	inventering	skickats	ut.		

Ekonomiskt resultat 
Verksamhetsövergripande 
Samhällsbyggnad	 som	 helhet	 förväntas	 hålla	
årets	budget.	

Bygglov 
För	 närvarande	 visar	 bygglov	 en	 positiv	 avvi‐
kelse	på	drygt	+500	tkr	 vilket	 i	 huvudsak	beror	
på	 avgifter	 för	 beslutade	 bygglov	 och	 startbe‐
sked.	Då	kostnadsbudgeten	 förutsatte	en	 längre	
vakans	 på	 handläggarsidan	 bedöms	 prognosen	
för	2017	inte	ge	någon	avvikelse	på	resultatet.	
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Bostadsanpassning 
Några	dyrare	anpassningsåtgärder	med	hissar	är	
under	 prövning	 och	 bedöms	 leda	 till	 att	 peri‐
odens	 överskott	 på	 knappt	 +100	tkr	 vid	 årets	
slut	hamnar	på	noll.	

Miljö- och hälsoskydd 
Den	 årliga	 faktureringen	 för	 tillsyn	 är	 till	 stora	
delar	utförd.	Prognosen	för	årsskiftet	är	att	mil‐

jöavdelningen	 klarar	 att	 driva	 verksamheten	
inom	 budget.	 En	 förutsättning	 är	 att	 tillsynen	
fortskrider	 som	 planerat	 och	 att	 det	 inkommer	
få	 händelsestyrda	 ärenden	 av	 större	 karaktär	
som	tar	stor	handläggartid	i	anspråk,	så	att	pla‐
nerad		tillsyn	blir	lidande.		

	

271

271



Verksamhetsberättelse Utbildningsnämnd - Utbildningsnämnd 

 

Utbildningsnämnd 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

Utbildningsnämnd -182 -390 -520 -130 

	

Verksamhet 
Utbildningsnämnden	med	9	 ledamöter	ansvarar	
för	de	strategiska	frågorna	på	kort	och	lång	sikt	
för	 all	 utbildning	 och	 barn	 och	 unga	 i	 Båstads	
kommun.	 Nämnden	 ansvar	 för	 ekonomi,	 myn‐
dighetsutövning	 och	 verksamhet	 samt	 uppfölj‐
ning.	Utbildningsnämnden	har	följande	ansvars‐
områden:	 Öppen	 förskola,	 förskola	 1‐5	 år,	
Grundskola	 F‐9,	 Fritidshem,	 Grundsärskola,	
Gymnasium,	 Gymnasiesärskola,	 Individ	 och	 fa‐
milj	för	barn,	unga	och	familj.		

Utbildningsnämnden	 har	 ett	 arbetsutskott	 som	
består	av	5	ledamöter.		

	

Ekonomiskt resultat 
Utbildningsnämnden	får	ett	underskott	som	dels	
beror	 på	 att	 nämnden	 har	 ett	 utskott,	 dels	 att	
nämnden	 har	 flera	 yrkesverksamma	 som	 har	
rätt	 att	 få	 förlorad	arbetsförtjänst.	Ovanstående	
har	ej	beaktats	vid	budgetarbetet.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Utbildningsnämndens	 budget	 bör	 justeras	 och	
anpassas	 till	 att	 nämnden	 har	 ett	 arbetsutskott	
och	flera	yrkesverksamma	med	rätt	 till	 förlorad	
arbetsförtjänst.	
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Barn och skola 

 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

UN - BARN & SKOLA -33 752 -79 685 -80 545 -860 

Verksamhetsövergripande  

(inklusive tilläggsbelopp) -21 843 -66 263 -66 563 -300 

Kulturskola -1 298 -2 931 -2 931 0 

Öppen förskola (familjecentral) -333 -1 084 -1 344 -260 

Grundsärskola och specialskola -2 982 -9 407 -9 407 0 

Summa -26 455 -79 685 -80 245 -560 

Resultatenheter     

Förskola 1-5 år -509 0 0 0 

Grundskola F-9 inklusive fritids -6 788 0 -300 -300 

Summa -7 297 0 -300 -300 

INVESTERING -1 107 -4 450 -4 450 0 

	

Resultatenheters 

ackumulerade resultat  

(tkr) 

Ingående  

    ack. resultat 

 Disponerat 

2017-04-30  

   Utgående 

 ack. resultat 

 Förskola 1-5 år 1 751 -25  1 726 

Grundskola F-9 inklusive fritids 5 149 -751  4 398 

Summa 6 900 -776  6 124 

 
	

Verksamhet 
Verksamhetsövergripande 
Rekrytering	 av	 ny	 skolchef	 samt	 ny	 skolut‐
vecklingsledare	 med	 tillträde	 i	 mars‐april	 2017	
genomfördes	under	hösten.	Dessutom	rekrytera‐
des	 två	 rektorer	 till	 Strandängskolan	 7‐9,	 samt	
Förslöv	 F‐9	 med	 tillträde	 HT17.	 Kulturskolan	
tillsatte	ny	chef	för	verksamheten.		

En	 övergripande	 utvärdering,	med	 stöd	 i	 extern	
utvärderare	genomfördes	enligt	IKT	plan	för	barn	
och	 skola.	 Resultat	 efter	 genomlysning	 av	 verk‐
samhet	 visar	 på	 stora	 utmaningar	 i	 arbetet	med	
skolans	fortsatta	arbete	med	att	stärka	elevernas	
digitala	 komptens	 enligt	 Lgr	 11	 och	 Skolverkets	
nationella	 strategi.	 Tillgång	 till	 digitala	 verktyg	
finns	 implementerat	 enligt	 plan	 och	 utvärdering	
visar	 på	 hög	 användning,	 80	 procent.	 Utvärde‐
ringen	 visar	 i	 liten	 utsträckning	 aktiviteter	 om	
hur	 arbetet	mot	 ökad	måluppfyllelse	med	 stöd	 i	

tekniken	 ska	 utföras.	 Förtroendet	 för	 tekniken	
visade	sig	lågt.		

Lagförändringar	 påverkade	 bedömningen	 av	
vilka	barn/elever	som	har	rätt	till	tilläggsbelopp.	
Kostnader	 för	 barn/elever	 med	 tilläggsbelopp	
ökade	 under	 året.	 Antalet	 ansökningar	 ökade	
med	 30	 procent.	 Budgetförutsättningarna	 för‐
ändrades	 i	 januari	 då	 statsbidrag	 för	 december	
2016	 på	 800	tkr	 för	 nyanlända	 inte	 fördes	 över	
till	2017	års	budget.	Detta	hade	förutsatts.			

Nya	statsbidrag	för	karriärstjänster,	förstärkning	
av	personal	inom	skola	och	fritidshem	samt	lärar‐
lönelyft	har	ansökts	om.		

För	att	nå	målet	”Att	vara	en	av	Sveriges	10	bästa	
skolkommuner”	presenterades	underlaget	”Initial	
analys	 mot	 måluppfyllnad”	 för	 nämnden	 i	 maj.	
Resultat	 från	 SKL´s	 öppna	 jämförelser	 presente‐
rades	 och	 bland	 annat	 elevperspektivet	 lyftes	
fram	som	nyckeln	till	framgång.	Tillägg	till	årshju‐
let	 i	det	systematiska	kvalitetsarbetet	 för	dialog‐
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konferens	om	optimala	 lärmiljöer	och	ökad	barn	
och	 elevdelaktighet	 infördes	 i	 samråd	 med	 ut‐
bildningsnämnden.	Vidare	visade	SKL	att	andelen	
behöriga	sjunkit,	samt	visades	på	en	nedåtgående	
trend	 för	 antal	 elever	 som	 uppnår	 kraven	 i	 alla	
ämnen.		

Samarbete	 påbörjades	 med	 Liljewall	 Arkitekter	
AB.	Förslöv	står	inför	ombyggnad,	Skogsbyn	rivs,	
likaså	Backaskolan.	Förstudie	 i	Västra	Karup	har	
inletts,	 likaså	 diskussioner	 om	 ny	 skola	 i	 Hem‐
meslövsområdet.	Idé	om	expertstöd,	som	projekt‐
ledare,	för	att	optimera	lärmiljöer	i	samband	med	
ombyggnation	initierades.	

Stöd‐	 och	 utvecklingsenheten	 står	 inför	 revision	
av	verksamheten.	Utmaning	att	hitta	ändamålsen‐
liga	 lokaler	 kvarstår.	Kostnader	 för	 flytt	 är	 ännu	
inte	budgeterade	och	ett	underskott	är	att	vänta.	
Personalen	 hyser	 oro	 för	 att	 verksamhetsfrågor,	
med	syfte	att	öka	måluppfyllelse,	får	stå	till	sidan	
för	 budget	 och	 lokalfrågor.	 Utmaningar	 som	 re‐
krytering	 och	 matchning	 av	 lönekrav	 har	 man	
hittat	nya	grepp	 för.	Bland	annat	har	rektorstea‐
met	 hittat	 former	 för	 att	 samordna	 rekrytering	
och	 ökad	 närvaro	 vid	 rekryteringsmässan	 i	
Malmö	 samt	 Akademi	 Båstad.	 Samarbete	 med	
familjen	Helsingborg	 för	gemensamma	 lösningar	
kring	hälsa	och	lärande	i	maj.	

Kulturskolan 
Kulturskoleutredningen	presenterades	för	nämn‐
den	 i	 maj.	 En	 nationell	 angelägenhet	 lyftes	 för	
nämnden.	 Kulturmix	 för	 barn,	 ungdomar	 och	
föräldrar,	 lyftes	 fram	 som	viktigt	 integrationsar‐
bete	i	Båstad.	

Förskola 1-5 år 
Kompetensutvecklingsdag	i	januari	med	fokus	på	
förskolans	 pedagogiska	 uppdrag	 utifrån	 Skolin‐
spektionens	 granskningar	 av	 82	 förskolor	 i	 Sve‐
rige.	 Fortsatt	 fokus	 på	 förskolans	 satsning	 vad	
gäller	 digitala	 verktyg	 som	medel	 för	 att	 stimu‐
lera	och	utveckla	barns	 lärande,	 kommunikation	
och	samspel.	Fortbildningsinsatser	för	pedagoger	
genomfördes	 med	 stöd	 av	 av	 IKT‐pedagog	 och	
förskoleutvecklare.		

Grundskola F-9 inklusive fritidshem 
De	kommungemensamma	ämnesnätverken	foku‐
serade	 vidare	 under	 våren	 om	 lärande,	 digitala	
verktyg	 samt	 formativ	 bedömning.	 Fritidsverk‐

samhetens	 arbete	 med	 att	 implementera	 den	
reviderade	 läroplanen	 och	 integrera	 IKT	 i	 verk‐
samheten	utvärderas	i	maj.	

Ekonomiskt resultat 
Utbildningsnämnden	Barn	 och	 skola	 ramfinansi‐
erade	 verksamheter	 prognostiserar	 totalt	 en	
negativ	avvikelse	mot	budget	på	‐560	tkr	

Elevvård/Tilläggsbelopp	 till	 grundskolan	 pro‐
gnostiserar	ett	underskott	om	 ‐300	tkr	på	grund	
av	 ökat	 antal	 barn	 med	 särskilda	 behov	 samt	
nyanlända.	 Retroaktiv	 utbetalning	 av	 tilläggsbe‐
lopp	 från	 januari	 belastar	 också	 april	 månads	
resultat.		

Familjecentralen	 prognostiserar	 ett	 underskott	
om	‐260	tkr,	vilket	beror	på	att	endast	hälften	av	
budgeten	har	ramväxlats	från	VO	till	BS	för	lokal‐
hyran	 på	 Köpmansgatan	 då	 familjecentralen	 tog	
över	lokalerna	från	rehab.		

Resultatenheter 
Kommunens	 resultatenheter	 visar	 tillsammans	
en	negativ	avvikelse	om	‐7	297	tkr	per	den	30/4	
2017.	 Underskottet	 beror	 på	 en	 negativ	 se‐
mesterlöneskuld	 om	 ‐6	292	tkr	 samt	 att	 man	
använt	 överskottspengar	 om	 ‐776	tkr	 från	 tidi‐
gare	 år.	 Efter	 reglering	 av	 semesterlöneskulden	
som	kommer	att	utjämnas	under	året,	visar	resul‐
tatenheterna	en	negativ	avvikelse	om	 ‐1	005	tkr.	
Detta	 beror	 främst	 på	 att	 barn	 och	 elever	 med	
särskilda	 behov	 har	 ökat,	 vilket	 gör	 att	 tilldelad	
budget	för	tilläggsbelopp	inte	räcker	till.	Resulta‐
tenheterna	 har	 under	 jan‐april	 fått	 2	012	tkr	 i	
riktade	 statsbidrag.	 Om	 resultatenheterna	 inte	
uppfyller	 kriterierna	 för	 statsbidragen	 kommer	
kommunen	att	bli	återbetalningsskyldig	 till	 skol‐
verket.	 Resultatenhetscheferna	 planerar	 att	 an‐
vända	 del	 av	 tidigare	 års	 överskott	 till	 riktade	
engångsinsatser	 såsom	 personalförstärkning,	
inköp	av	läromedel,	förbättra	arbetsmiljön,	inten‐
sivundervisning	 i	 matematik	 samt	 hjälpa	 barn	
och	elever	i	behov	av	särskilt	stöd.	

Investeringar 

Samtliga	årets	budgeterade	investeringar	bedöms	
utnyttjas.	 Investeringarna	 avser	 främst	 inköp	 av	
en‐till‐en	 datorer	 eller	 läsplattor	 enligt	 IKT‐
planen.	 IT‐utrustning	 inom	 förskola	 och	 grund‐
skola,	 inköp	 av	 pedagogiska	 läromedel,	 möbler	
samt	förbättring	av	arbetsmiljön.	
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Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Åtgärder	för	att	minska	totalkostnader	genom	att	
lägga	 in	 tolktimmar	 i	 grundavtal,	 och	 använda	
telefontolk	 i	 högre	 grad.	 Andra	 åtgärder	 för	 att	
minska	 personalkostnader	 för	 studiehandle‐
dare/modersmålslärare	kan	göras	genom	att	

 Inte	 ersätta	 vakans	 studiehandledare/mo‐
dersmållärare	fullt	ut	

 Minska	antalet	timmar	för	studiehandledning	
 Låta	 skolor	 ta	 en	 större	del	 av	kostnaden	 för	
studiehandledare/modersmållärare	

Konsekvenser:	 Nyanlända	 får	 mindre	 stöd	 och	
elever	 i	 behov	 av	 omfattande	 särskilt	 stöd	 får	
mindre	stöd.	Måluppfyllelsen	påverkas	negativt.	

STU´s	verksamhet	och	 lokalproblematik	går	med	
underskott,	 vilket	 kan	 medföra	 neddragning	 av	
personal,	 vilket	 kommer	 få	 konsekvenser	 för	
barn	och	elever	i	behov	av	särskilt	stöd	och	deras	
möjligheter	till	måluppfyllelse.		
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Bildning och arbete 

	

	

Resultatenheters 

ackumulerat resultat  

(tkr) 

Ingående 

ack. resultat 

Disponerat 

  2017-04-30 

Utgående 

ack. resultat 

 

Akademi Båstad Gymnasium 1 968 -171 1 797  

	

	

Verksamhet 
Gymnasiesärskola 
Gymnasiesärskolan	 köps	 in	 i	 Ängelholm	 och	
Halmstad	efter	planering.		

Gymnasieskola 
Tillsammans	 med	 familjen	 Helsingborg	 har	 ge‐
mensam	 fortbildning	 anordnats	med	anknytning	
till	 formativt	 lärande.	 Akademi	 Båstad	 Gymna‐
sium	har	 samverkat	med	Vård‐	 och	 omsorgscol‐
lege	och	Båstad	Turism	och	Näringsliv.	Entrepre‐
nörskap	och	Ung	Företagsamhet	har	gett	skolans	
elever	möjlighet	att	pröva	mer	praktiska	inslag.		

Skolan	 har	 drivit	 internationaliseringsprojekt	
vilket	 har	 gjort	 att	 skolans	 elever	 kunnat	 göra	
utbytesresa	till	Strasbourg	i	Frankrike.		

Ett	 nytt	 program,	 Teknikprogrammet	 mot	 indu‐
stri	med	gymnasial	 lärlingsanställning,	har	arbe‐
tats	 fram	i	samarbete	med	politiker	och	närings‐
liv	och	detta	erbjuds	 för	elever	att	söka	från	och	
med	april	2017	med	läsårstart	ht	2017.		

I	 syfte	att	öka	antalet	sökande	elever	 till	 skolans	
nationella	 program	har	marknadsföringsinsatser	

såsom	 mässdeltagande	 och	 öppet	 hus	 genom‐
förts.	Skolan	har	även	omarbetat	sin	hemsida.		

Individ och familj 
En	organisationsöversyn	kommer	att	göras	under	
hösten	för	att	skapa	en	bättre	arbetsmiljö	och	en	
mer	 effektiv	organisation	där	 resurser	och	kom‐
petens	används	på	bästa	sätt.		

Öppenvården	 har	 på	 grund	 av	 neddragningar	 i	
budgeten	minskat	från	8	årsarbetare	under	2016	
till	 3	 årsarbetare	 2017.	 Detta	 har	 inneburit	 att	
behandling	 inte	 har	 kunnat	 erbjudas	 inom	verk‐
samheten	i	samma	omfattning	som	tidigare.	Detta	
har	i	sin	tur	lett	till	att	ett	större	antal	placering‐
ar,	framförallt	när	det	gäller	missbruk,	har	behövt	
göras	eftersom	man	inte	kunnat	jobba	med	tidiga	
förebyggande	 insatser	 på	 samma	 sätt	 som	 tidi‐
gare.	 Målsättningen	 är	 att	 få	 ner	 kostnaderna	
genom	 förebyggande	 behandling	 och	 att	 i	 högre	
utsträckning	 använda	 billigare	 alternativ	 som	
Länken,	Kris	och	Vejbybo	med	flera.		

Vad	 gäller	 familjehemsplaceringar	 så	 är	 kostna‐
derna	 för	 de	 konsulentstödda	 familjehemmen	
höga	och	avtalen	löper	under	lång	tid.	Målet	är	att	
ha	 alla	 familjehemsplaceringar	 i	 egen	 regi.	 Det	

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

UN - BILDNING & ARBETE -15 542 -33 667 -40 267 -6 600 

Gymnasiesärskola -496 -2 970 -2 570 400 

Gymnasium ramfinansierad  -3 737 -10 871 -10 871 0 

Individ- och familjeomsorg -10 618 -19 826 -26 826 -7 000 

Summa -14 851 -33 667 -40 267 -6 600 

Resultatenhet     

Akademi Båstad Gymnasium -691 0 0 0 

Summa resultatenhet -691 0 0 0 
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kräver	 dock	 att	 en	 familjehemssekreterare	 som	
kan	 arbeta	 med	 att	 ge	 handledning	 åt	 familje‐
hemmen	 finns	 på	 plats.	 Någon	 sådan	 har	 inte	
kunnat	 rekryteras	 sedan	 resursen	 tillsattes	 i	
somras.	 Personalsituationen	 har	 varit	 och	 är	
besvärlig.	 Flera	 medarbetare	 har	 varit	 och	 är	
fortfarande	sjukskrivna.	Personalomsättningen	är	
stor,	 ett	 flertal	personer	har	valt	att	avsluta	sina	
anställningar	 här	 sedan	 årsskiftet.	 Att	 rekrytera	
personal	med	rätt	kompetens	inom	socialtjänsten	
är	 för	 närvarande	 mycket	 svårt.	 Två	 konsulter	
har	arbetat	under	våren	under	olika	perioder	för	
att	 täcka	 upp	 en	 del	 av	 våra	 vakanser.	 Även	 in‐
kluderat	 dessa	 ligger	 verksamheten	 dock	 långt	
under	 vår	 grundbemanning.	 Detta	 fortsätter	 un‐
der	semesterperioden.	Annonser	har	legat	ute	för	
ett	 antal	 tjänster	 men	 med	 väldigt	 få	 sökande.	
Planen	är	att	kunna	återbesätta	flertalet	av	tjäns‐
terna	efter	semestern.		

Ekonomiskt resultat 
Utbildningsnämnden	 BA	 ramfinansierade	 verk‐
samheter	 prognostiserar	 totalt	 en	 negativ	 avvi‐
kelse	om	‐6,6	mkr.	

Gymnasiesärskolan	 prognostiserar	 en	 positiv	
avvikelse	 om	 +0,4	mkr,	 som	 beror	 på	 att	 det	 är	
färre	inskrivna	elever	än	vad	det	finns	budget	för.		

Individ	och	familj	prognostiserar	en	negativ	avvi‐
kelse	 om	 ‐7,0	mkr.	 Avvikelsen	 beror	 främst	 på	
långa	 och	 vårdkrävande	 placeringar	 av	 främst	
barn	och	unga	men	även	vuxna.	Prognosen	är	än	
så	 länge	osäker	eftersom	det	 inte	går	att	 förutse	
hur	 många	 som	 kommer	 att	 behöva	 placeras	
under	året.	

Resultatenhet	
Akademi	 Båstad	 gymnasium	 visar	 en	 negativ	
avvikelse	om	‐691	tkr	per	den	30/4	2017.	Under‐
skottet	 beror	 på	 en	 negativ	 semesterlöneskuld	
om	 ‐997	tkr	 samt	 att	 man	 använt	 överskotts‐
pengar	 om	 ‐171	tkr	 från	 tidigare	 år.	 Efter	 regle‐
ring	 av	 semesterlöneskulden	 som	 kommer	 att	
utjämnas	under	året,	visar	Akademi	Båstad	gym‐
nasium	 en	 positiv	 avvikelse	 om	 +306	tkr.	 Den	
positiva	avvikelsen	beror	 främst	på	ökade	 intäk‐
ter	på	grund	av	fler	elever	i	verksamheten.	Flera	
av	dessa	är	nyanlända	elever	som	har	stora	behov	
av	anpassningar	och	särskilt	stöd.	Därför	progno‐
stiseras	ett	nollresultat	vid	årets	slut.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Individ och familj 
Ett	 arbete	 med	 att	 minska	 underskottet	 inom	
utredningsenhetens	 familjehemsplaceringar	 och	
HVB‐placeringar	 kommer	 att	 ske.	 En	 familje‐
hemssekreterare	 kommer	 att	 vara	 på	 plats	 den	
1	juli	och	kommer	särskilt	att	ägna	sig	åt	att	följa	
upp	 och	om	möjligt	 omplacera	 och/eller	 avsluta	
ärenden.	

Så	 långt	möjligt	 kommer	 insatser	 inom	 den	 nya	
öppenvården	 att	 kunna	 förhindra	 omhänderta‐
ganden.	

En	 organisationsöversyn	 som	 syftar	 till	 att	 för‐
bättra	 arbetssituation	 och	 arbetsmiljö	 kommer	
att	 ske	 under	 hösten.	 Detta	 arbete	 tillsammans	
ska	 också	 syfta	 till	 att	 minska	 personalomsätt‐
ning.	
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Vård- och omsorgsnämnd 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

Vård- och omsorgsnämnd -127 -389 -389 0 

Verksamhet 
Vård‐	 och	 omsorgsnämnden	 med	 9	 ledamöter	
ansvarar	 för	de	 strategiska	omsorgsfrågorna	på	
kort	och	lång	sikt	med	syfte	att	möjliggöra	ett	så	

självständigt	och	tryggt	liv	för	kommunens	vård‐	
och	 omsorgstagare	 som	 möjligt.	 Nämnden	 an‐
svarar	 för	 verksamhet	 ekonomi	 och	 myndig‐
hetsuppföljning.	
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Vård och omsorg 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

VN- VÅRD & OMSORG -40 942 -107 691  -119 591 -11 900 

Centralt -3 096 -9 788 -9 788 0 

Myndighetsenhet -1 621 -4 553 -4 553 0 

Stöd och omsorg -13 588 -36 573 -41 688 -5 115 

Hälso- och sjukvård -9 383 -28 740 -29 760 -1 020 

Verksamhetsövergripande  

äldreomsorg -8 679 -28 037 -27 402 +635 

Summa -36 368 -107 691 -113,191 -5 500 

Resultatenheter     

Hemvård -1 985 0 -2 000 -2 000 

Vård- och omsorgsboende -2 589 0 -4 400 -4 400 

Summa -4 574 0 -6 400 -6 400 

INVESTERING 0 -4 031 -2 031 +2 000 
	

Verksamhet 
Under	 våren	 2017	 pågår	 en	 genomlysning	 av	
Vård	och	Omsorg	i	syfte	att	ta	fram	förbättrings‐
förslag	 för	 kvalitet,	 verksamhet,	 medarbetare	
samt	 åtgärder	 för	 att	 nå	 en	 budget	 i	 balans.	 Ett	
underlag	med	 förslag	på	 fortsatt	arbete	kommer	
att	 vara	 klart	 i	 juni.	 Arbetet	 omfattar	 hela	 vård	
och	omsorg.	

Båstads	kommun	är	 i	 framkant	vad	gäller	vård	 i	
livets	slut.	För	att	hålla	hög	kvalitet	krävs	utbild‐
ning	 och	 under	 våren	 har	 internutbildning	 skett	
av	sjuksköterskor	för	omvårdnadspersonal.		

Som	ett	led	i	att	förbättra	verksamhetens	kvalitet	
och	 effektivitet	 har	 en	 rad	 förbättringspro‐
jekt/processkartläggningar	 påbörjats.	 Det	 hand‐
lar	 om	 processen	 för	 mottagningsteamet,	 kort‐
tidsvården	och	hjälpmedel.	Genom	arbetet	i	dessa	
processer	har	utveckling	skett	och	flera	medarbe‐
tare	 är	 ytterligare	 nu	 förberedda	 att	 genomföra	
förbättringsarbete	i	verksamheten.	

Arbetet	 inom	 socialt	 innehåll	 har	 intensifierats	
sedan	 årets	 början	 och	 allt	mer	 samordnas	med	
frivillig‐	 och	 intresseorganisationer.	 Anhörigstöd	
startade	under	andra	halvan	av	april	och	omedel‐
bart	blev	det	välbesökt.	Även	här	är	samarabetet	
med	frivillig‐	och	intresseorganisationer	i	fokus.		

Vård och omsorg 
Skogsliden	har	 tillsammans	med	 teknik	och	 Ser‐
vice	nominerats	till	Arlas	Guldko	och	är	en	av	tre	
finalister.	Vinnaren	avgörs	i	maj.		

Det	 har	 under	 våren	 varit	 allt	 svårare	 att	 rekry‐
tera,	även	vikarier.	Detta	är	en	problematik	verk‐
samheten	 aktivt	 arbetar	med	på	 olika	 sätt.	 Både	
med	att	erbjuda	heltid	till	befintliga	medarbetare	
men	 också	 att	 erbjuda	 fast	 anställning	 där	 det	
lämpar	sig.	

Stöd och omsorg 
Trapphuset	 Ängen	 är	 nu	 i	 drift	 och	många	 vård	
och	 omsorgstagare	 som	 tidigare	 bott	 i	 satellitlä‐
genheter	har	flyttat	in.	Det	har	fallit	väl	ut	för	så‐
väl	vård	och	omsorgstagare	som	medarbetare.		

Bjäredalen	 är	 en	 stor	 arbetsplats	 och	 där	möter	
daglig	 verksamhet	 upp	 med	 caféverksamhet	 en	
dag	i	veckan.	Detta	upplevs	positivt	av	både	vård‐	
och	omsorgstagare	och	medarbetare	på	Bjäreda‐
len	och	det	planeras	för	en	utökning	av	verksam‐
heten.	

Ekonomiskt resultat 
Övriga enheter  
Stimulansmedel	 om	 +4,2	mkr	 för	 ökad	 beman‐
ning	 inom	 äldreomsorg	mottogs	 i	 februari	 2017	
och	har	fördelats	på	verksamheterna	Almgården,	

279

279



Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsnämnd – Vård och omsorg 

 

nattpatrull	 i	 ordinärt	 boende	 och	 mottagnings‐
team.	

Underskottet	 för	 stöd	 och	 omsorg	 	 uppgår	 till	
5,1	mkr	och	beror	på	ett	antal	poster	där	täckning	
för	 verksamheten	 inte	 finns	 i	 Vård	 och	 omsorgs	
budget.	Det	rör	sig	om	två	platser	på	gruppboen‐
det	Myllefallet	(‐3	mkr),	en	extra	köpt	plats	inom	
psykiatrin	 (‐0,7	mkr)	 samt	 ett	 utökat	 behov	 av	
boendestöd	(‐0,5	mkr).	Ett	nytt	ärende	av	person‐
lig	 assistans	 har	 också	 påbörjats	 under	 året	
(‐0,7	mkr).	

Bemanningen	 av	 sjuksköterskor	 på	 Skogsliden	
har	 inte	 varit	 patientsäker	 fullt	 ut	 och	 kommer	
därför	att	 förstärkas.	Detta	 tillsammans	med	be‐
manningen	 av	 sjuksköterskor	 under	 sommaren	
prognostiseras	till	‐0,8	mkr	i	negativ	avvikelse.		

Verksamhetsövergripande	 äldreomsorg	 progno‐
stiserar	en	positiv	avvikelse	om	+635	tkr,	 främst	
beroende	på	att	demensteamet	 inte	 startats	upp	
fullt	ut	ännu.	Hyreskostnaden	för	hjälpmedelsför‐
rådet	 på	 Köpmansgatan	 är	 inkluderat	 i	 ovanstå‐
ende	 avvikelse	 med	 en	 negativ	 prognos	
om	‐80	tkr.		

Kostnaden	 för	 återgång	 av	 Åsliden	 till	 kommu‐
nens	regi	årets	tre	sista	månader	 finns	 i	progno‐
sen	med	en	prognos	om	‐420	tkr.	

Resultatenheter  
Hemvårdens	 utförare	 prognostiserar	 en	 negativ	
avvikelse	om	 ‐2	mkr,	 främst	beroende	på	 ett	 av‐
gångsvederlag,	 ett	 antal	 ärende	 med	 dubbelbe‐
manning	 samt	 vikariekostnader	 för	 vård	 i	 livets	
slut	under	jul‐	och	nyårshelgen.		

Under	 perioden	 har	 vård‐	 och	 omsorgsboende	
haft	en	beläggning	på	95	procent.	Detta	beror	på	

att	 många	 lägenheter	 tomställts	 under	 samma	
period.	 Flera	 lägenheter	 har	 också	 renoverats	
under	perioden	vilket	medför	inkomstbortfall.	Ut‐
förarna	 kompenseras	 i	 dagsläget	 inte	 under	 den	
tomställda	perioden,	vilket	kommer	att	ses	över	i	
genomlysningen.	Underskottet	om	‐3,7	mkr	beror	
delvis	 på	 den	 lägre	 beläggningen,	 vilket	 innebär	
lägre	 intäkter	 för	 utförarna	 (ca	 ‐550	tkr).	 Andra	
orsaker	 till	 underskottet	 är	 punktinsatser	 för	
vårdtagare	som	ej	kan	lämnas	utan	uppsikt,	samt	
ett	ökat	behov	av	bemanning	då	många	vård‐	och	
omsorgstagare	 befunnit	 sig	 i	 livets	 omedelbara	
slut.	 Verksamheten	 har	 i	 vissa	 fall	 tvingats	 sätta	
in	 dyra	 vikarielösningar,	 där	 vikarietid	 har	 fallit	
ut	 som	övertid.	 Åtgärder	 har	 satts	 in	 för	 att	mi‐
nimera	övertiden.		

Förändringen	 till	 särskilt	 boende	 på	 Bjärehem‐
met	är	nu	slutförd	och	 inga	korttidsplatser	 finns	
kvar	 där.	 Ovanstående	 underskott	 för	 vårdbo‐
ende	 inkluderar	 även	 det	 underskott	 för	 Bjäre‐
hemmet	 rörande	 förändringen	 till	 ett	 renodlat	
somatikboende	 som	 aviserades	 vid	 det	 politiska	
beslutet	(‐550	tkr).	

Skogslidens	korttidsboende	har	 inte	 varit	 fullbe‐
lagt	 under	 hela	 perioden,	 i	 genomsnitt	 har	 11	
platser	varit	belagda.	Korttiden	prognostiserar	en	
negativ	avvikelse	på	‐0,7	mkr	då	vårdtyngden	har	
varit	hög.  

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Verksamheten	arbetar	kontinuerligt	med	beman‐
ningsnivåer	 utifrån	 vårdtyngd.	 Verksamheten	
förbereder	sig	också	på	att	ta	hand	om	det	resul‐
tat	 som	 framkommer	 i	 genomlysningen	 för	 im‐
plementering.		
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Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

 (tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

Valnämnd -4 -113 -18 95 

Överförmyndare     

Överförmyndare -329 -282 -1002 -720 

Överförmyndarkansli -162 -885 -885 0 

Överförmyndare ensamkommande flyktingbarn 0 0 0 0 

Överförmyndare totalt -491 -1 167 -1 887 -720 

Kommunrevision -74 -845 -845 0 

	

Verksamhet 
Valnämnd 
Valnämndens	 5	 ledamöter	 ansvarar	 för	 att	 ge‐
nomföra	 allmänna	 val.	 Valnämndens	 planering	
inför	valet	2018	påbörjas	under	hösten	2017.	

Överförmyndare totalt 
Överförmyndaren	 är	 en	 lagstadgad	 verksamhet	
med	 ansvar	 att	 utöva	 tillsyn	 över	 förmyndare,	
förvaltare	 och	 gode	 män.	 Överförmyndarverk‐
samheten	 i	 Båstad	 granskades	 av	 länsstyrelsen	
den	29	mars	2017.	

Överförmyndaren	 granskades	 av	 kommunens	
revision	 2016.	 Som	 ett	 led	 av	 denna	 granskning	
har	 överförmyndarens	 ekonomi	 delats	 upp	 i	 tre	
delar:	överförmyndare,	överförmyndarens	kansli	
och	överförmyndare	ensamkommande	barn.	

Överförmyndare 
Under	 denna	 rubrik	 redovisas	 kostnaderna	 som	
kommunen	har	 för	 gode	män	 och	 förvaltare	 när	
huvudmannen	själv	inte	kan	betala.	Här	redovisas	
också	kostnader	 för	utbildning	av	gode	män	och	
förvaltare.	

Överförmyndarkansli 
Överförmyndarens	 kansli	 avser	 den	 administra‐
tiva	delen	av	överförmyndarens	verksamhet	med	
personalkostnader	för	tjänstepersoner	och	admi‐
nistrativa	verksamhetskostnader.	

Överförmyndare ensamkommande barn 
Överförmyndarens	verksamhet	avseende	ensam‐
kommande	barn	har	ingen	budget.	Alla	kostnader	
återsöks	från	migrationsverket.	Regler	för	ersätt‐
ning	från	migrationsverket	ändras	från	den	1	juli	

2017	 och	 kan	 påverka	 prognosen	 under	 senare	
delen	av	året.	

Kommunrevision 
Kommunrevisonen	 med	 sju	 ledamöter	 granskar	
och	bedömer	årligen	all	verksamhet	som	bedrivs	
i	 nämnder	 och	 styrelser	 avseende	 ändamålsen‐
lighet,	ekonomi,	räkenskaper	och	intern	kontroll.	
Kommunrevisionen	är	samordnad	vilket	 innebär	
att	även	bolag	och	stiftelser	ingår	i	uppdraget.	

Ekonomiskt resultat 
Valnämnd 
Valnämnden	 får	 ett	 överskott	 eftersom	 arbetet	
inte	pågår	hela	året.	

Överförmyndare 
Överförmyndaren	 avseende	 kostnader	 för	 gode	
män	 och	 förvaltare	 kommer	 få	 ett	 stort	 under‐
skott	på	grund	av	underbudgetering.	

Överförmyndarkansli 
Överförmyndarens	kansli	håller	budget.	

Överförmyndare ensamkommande barn 
Överförmyndarens	ensamkommande	barn	håller	
budget.		

Kommunrevision 
Kommunrevisonen	håller	budget.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
Valnämnd och överförmyndare 
Utöver	allmän	återhållsamhet	vidtas	inga	sär‐
skilda	åtgärder	för	2017.	Arbete	görs	för	att	
uppnå	en	realistisk	budget	2018. 
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Finansiering 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Avvikelse 

2017 

Finansiering 271 473 707 205 724 205 +17 000 

Finansförvaltning 271 473 708 205 724 205 +16 000 

Demografireserv 0 -1 000 0 +1 000 

	

	

Ekonomiskt resultat 
Finansförvaltning 
Helårsprognosen	 för	 finansförvaltningen	 efter	
mars	 månad	 landar	 på	 +16	mkr.	 Den	 positiva	
avvikelsen	 för	 finansverksamheten	 går	 att	 här‐
leda	 till	 flera	 olika	 omständigheter.	 Främsta	 an‐
ledningen	 är	 ökade	 skatteintäkter	 om	 närmare	
+10	mkr	jämfört	med	budget.	Främst	är	det	ökad	
befolkning	under	2016	som	leder	till	ökade	skat‐
teintäkter	 men	 även	 en	 större	 ökning	 av	 intäk‐

terna	 från	 fastighetsskatten.	 Ytterliggare	 förkla‐
ring	 ligger	 i	 att	 nuvarande	 prognos	 bygger	 på	
antaganden	 om	 starkare	 sysselsättningsuppgång	
2016‐2017	 än	 vad	 prognosen	 som	 ligger	 till	
grund	för	budgeten	gjorde.		

Övriga	positiva	prognostiserade	budgetavvikelser	
är	 lägre	 räntekostnader,	 lägre	 avskrivningskost‐
nader,	 lägre	 pensionskostnader	 samt	 högre	 ut‐
delnings‐	och	borgensintäkter	än	budgeterat.		
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Datum: 2017-04-03 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Patrik Johansson 

Dnr: KS 000865/2016 – 900 
 
 

Svar på motion - Tillskapande av gemensam målbild 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Motionen bifalls.    
 
 
Sammanfattning av ärendet 
2016-06-21 inkom en motion från Liberalerna och Miljöpartiet angående tillskapande av en 
gemensam målbild. Motionens andemening är att politiker och tjänstemän gemensamt ska 
skapa en målbild och kunskap om morgondagens utmaningar och möjligheter. Förslag om hur 
detta ska kunna realiseras inbegriper genomförandet av gemensamma utbildningar där syftet 
är ökad förståelse för och möjligheter med samverkan, entreprenörskap, service, partnerskap 
och öppenhet.    
 

Aktuellt 
Motionens förslag ligger helt i linje med Båstads kommuns mål- och resultatstyrning. Arbetet 
med omvärldsbevakning och den inledande politiska budgetkonferensen varje år är befintliga 
delar som stödjer denna motion. Att utöka detta arbete är positivt för att bredda förståelsen 
och öka den politiska diskussionen kring viktiga strategiska beslut som behöver fattas 
beroende på vår omvärld. Detta skapar tydlighet och visar på vilken riktning som Båstads 
kommun ska ta framgent. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Patrik Johansson, Ledningsstrateg 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Liberalerna och miljöpartiet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Liberalerna och Miljöpartiet, daterad juni 2016   
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MOTION 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

En av de stora utmaningarna för oss politiker och kommun är hur vi ska klara av 

att ge den välfärd till medborgarna som de behöver och vill ha med de 

begränsade resurser som står till förfogande. 

Vilka möjligheter står till buds och vilka vägar är lämpliga att ta och vilka vägval 

står vi inför? 

Vi tror att kunskap, medvetenhet och förståelse är viktiga delar för att klara 

morgondagens uppgifter. Dessutom att vi, kommunens tjänstemän och 

politiker skapar oss en gemensam bild av läget och kunskap om morgondagens 

utmaningar och möjligheter. 

Denna bygd är genomsyrad av entreprenörskap och företagaranda och en vilja 

att tillsammans med kommunen skapa en allt bättre kommun att bo, leva och 

verka i. 

I vårt budgetförslag för 2017 tog vi upp detta och därför föreslår vi att: 

Vi, politiker och tjänstemän, skapar en gemensam må/bild och kunskap om 
morgondagens utmaningar och möjligheter. Förslagsvis genomför vi har 
gemensamma utbildningar där syftet är just ovanstående och att vi dessutom 
får ökad förståelse för och ser möjligheterna med samverkan, 
entreprenörskap, service, partnerskap och öppenhet mm. 

Båstad juni 2016 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

2z=--
MILJÖPARTIET 

~ 
Hans Ekwurtzel 

,!STAD 
J 

(~ 
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Datum: 2017-05-11 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Patrik Johansson 

Dnr: KS 000321/2017 – 400 
 
 

Båstads kommuns näringslivsorganisation 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Arbetet med destinationsutveckling och turismservice samt företagservice till 
medlemsföretag hanteras av Båstads turism och näringsliv såsom tidigare.  
 
2. Båstads kommuns näringslivsarbete ska prioriteras inom den kommunala förvaltningen och 
ske i nära samarbete med kommunledningen. 
 
3. Båstads kommuns näringslivsarbete ska ske i ett nära samarbete med närliggande 
näringslivsfunktioner, för att minska behovet i Båstads kommun av mer resurser, minska 
sårbarheten och ge större effekt. 
 
4. Förvaltningen uppdras att bryta ner beslutad näringslivspolicy i kommunledningens 
verksamhetsplan.    
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Uppdraget är att utvärdera Båstads kommuns näringslivsarbete. 
 
Det finns en lång historia bakom dagens organisation. Mycket av historien handlar mindre om 
funktion och kloka val av organisation baserat på tydlig inriktning och resultat och mer av 
känslor, kultur och brister i samarbete. Med bakgrund i detta har mycket hänt till det bättre. Vi 
ser stigande resultat i mätningar, fler nöjda företagare och ett bättre samarbetsklimat. 
 
Vi kan konstatera att Båstad turism och näringsliv har utvecklats och bedrivet ett aktivt och väl 
utfört arbete i enlighet med tagna beslut. Vi kan konstatera att flertalet av de beslutade 
uppdragen har utförts och med mycket god kvalitet. Arbetet med de olika råden är och har 
varit en framgång, inte minst för att knyta samman drivna näringsidkare med den 
övergripande utvecklingen. Vi kan konstatera att Båstads kommun dessutom får mycket 
turismservice för de pengar som betalas till Båstad turism och näringsliv.  
 
Vi kan konstatera att Båstads kommun har organiserat en egen struktur för näringslivsarbete 
genom en näringslivskoordinator och en näringslivsgrupp, för att aktivt bedriva det arbete 
som ligger inom kommunens ansvar. Vi kan konstatera att avståndet mellan den kommunala 
organisationen och Båstads turism och näringsliv inte nämnvärt har krympt. Att vi ser två olika 
organisationer som var för sig gör ett bra arbete, på delvis olika villkor. Detta skapar en viss 
otydlighet som delvis kan inverka menligt. Vi kan konstatera att de stigande resultaten i 
näringslivsmätningarna hänför sig till i huvudsak två områden. 1. förbättringar inom den 
kommunala organisationen i fråga om företagsservice och 2. politiska beslut som innebär 
fördelar för näringslivet och kommunens invånare.  
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Ytterligare insatser som krävs för att förbättra näringslivsklimatet är ett aktivare arbete inom 
Båstads kommuns organisation inom ramen för näringslivsfrågorna, en tydligare 
näringslivspolitik, mer kommunikation med företagare i och utanför kommunen, ett aktivt 
uppsökande arbete för framtida etableringar, mer mark att etablera företag på, bättre 
förståelse för näringsidkares behov av service, bättre själservicetjänster för de kommunala 
ansvarsområdena inom ex tillstånd, bättre samarbete inom näringslivsarbetet med 
närliggande kommuner, en professionell och aktiv exploateringsfunktion och inte minst ett 
övergripande arbete för att främja goda relationer, då näringslivet sällan lägger samma vikt vid 
kommungränser, organisation eller andra för kommunen centrala fokusområden.      
 
Bakgrund 
Näringslivets och samhällets aktörer har under lång tid såväl nationellt och lokalt samverkat i 
olika konstellationer. Juridiska personer i olika organisationsformer, aktiebolag, ekonomiska 
föreningar, ideella föreningar har formats med syftet att utveckla företagsamhet och tillväxt.  
Organisationer bestående enbart av näringsliv, organisationer med en blandning av samhällets 
aktörer och samhället och samhället självt som skapar egen organisation i syfte att främja 
näringslivets utveckling har skapats och driftats. 

 

I Båstad bildades 2008 ett av kommunen och näringslivet gemensamtägt bolag, Båstad 
Näringsliv AB (BNAB). Näringslivets 50 procentiga ägarandel innehas av Bjärehalvöns 
Näringsliv Ekonomiska Förening (BNEF) som bildats för detta ändamål. BNEF har cirka 70 
medlemsföretag. Bolaget BNAB finansieras av medlemsintäkter från BNEF motsvarande 
cirka 200 tkr och genom att Båstads kommun tillskjutit cirka 1100 tkr årligen (2 013, 1000 
tkr). 
 
Båstad Turism Ekonomiska Förening (BT) bildades 1986 för att arbeta med frågor rörande 
besöksnäringen. Föreningen har cirka 250 medlemmar. Båstads kommun erlägger en 
serviceavgift motsvarande 600 tkr per år. 

 
Industrigruppen samlar kommunens större företag, för närvarande 22 stycken och är också 
en ledande aktör avseende samverkan mellan näringsliv och kommun. De företag som är 
medlemmar i Industrigruppen utgör stommen i BNEF. 
 
I Båstad finns cirka 300 lantbruksföretag, i stort sett samtliga medlemmar i Lantbrukarnas 
Riksförbund (LRF). 
 

När kommunfullmäktige beslutade om BNAB (2008-02-27, § 27) gavs ett uppdrag till 

kommunledningskontoret (KLK) att senast under 2010 utvärdera verksamheten. 

Utvärderingen genomfördes av Gunnar Johnsson och inkom 2011- 04-30. Efter presentation 

av utredningen inleddes en process som även inkluderade Båstad Turism. Ett led i denna 

process var att BNEF och Båstad Turism gav Gunnar Johnsson ett uppdrag att konkretisera ett 

förslag till framtida organisation och samarbetsformer mellan kommun och näringsliv. Det 

resulterade i rapporten "En samlad näringslivsorganisation i Båstad" (2012-12-13) där ett 

bildande av en gemensam näringslivsförening med kommunen som medpart förordas. Under 

vintern fördes en politisk diskussion kring förslaget. Ett möte ägde också rum mellan 

företrädare för partier i kommunstyrelsen och utsedda företrädare för BNEF. Kommunen 

deklarerade där att ett stort antal av de punkter som rapporten föreslår ska ligga på 

föreningens agenda handlar om frågor som rör rent kommunalt ansvar och skall hanteras 

kommunalt. Utifrån denna utgångspunkt föreslog KS eu 2013-03-20 kommunstyrelsen att 

kommunen inte ska vara delägare i en ny sammanslagen näringslivsorganisation samt att 
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inrätta en näringslivssamordnare och ett näringslivsråd. Socialdemokraterna reserverade sig 

mot beslutet genom att i huvudsak förorda rapportens förslag  

 

Utgångspunkter för framtida samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet bör 

utgöras av följande grundbultar: 
 
 Skapa mötesplatser för att utbyta information, planera för och inom ramar besluta om 

åtgärder för att främja tillväxt och näringslivsutveckling i kommunen. Näringslivet och 
kommunen lär känna varandra, hjälper varandra och respekterar varandra. 

 Hantera samarbetet med enkel och konstadseffektiv administration.  

För att uppnå detta föreslås följande: 
En sammanslagen näringslivsorganisation, Tillväxt Båstad. 
Kommunen ställer sig positiv till att BNEF och Båstad Turism utan kommunens medverkan 
samlar näringslivet i en näringslivsorganisation 'Tillväxt Båstad" med fokus på 
tillväxtskapande åtgärder, destinations- och evenemangsutveckling. Organisationen har också 
ansvar för allmänt näringslivs service men inte sådan service som kommunen ger avseende 
myndighetsutövning, planer och andra kommunala näringslivsuppgifter.  
 
Vissa näringslivsfrågor som har anknytning till samverkan med andra kommuner, främst 
familjen Helsingborg men även Region Skåne hanteras idag av Båstad Turism. Med anledning 
av det arbete som har gjorts och görs regionalt av Båstad Turism tillför kommunen 
ytterligare 300 tkr. Dessa frågor bör fortsättningsvis drivas av den nya 
näringslivsorganisationen.  

 
En regelbunden dialog/rapportering sker mellan organisationens ledning, 

kommunchef och kommunalråd. Ett näringslivsråd "Tillväxtrådet" bildas. Detta består 

från kommunens sida av kommunstyrelsens presidium och kommunchefen.  

Näringslivet representeras förslagsvis av ordförande i Tillväxt Båstad, VD i Tillväxt 

Båstad samt så många ytterligare ledamöter att majoritet från näringslivet föreligger. 

 
Rådets uppgift är gemensamma projektsatsningar med tydliga uppdrag 
för att skapa tillväxt i form av:¨ 
 
 Ökad inflyttning 
 Ökat företagande 
 Ökad sysselsättning 
 
Olika exempel på projekt kan vara: 
 

 Gemensam plattform för framtiden, översyn av 

 "Framtid Båstad"  

 gemensam satsning mot ungdomsarbetslöshet 

 Gemensamt ansvar för ett berikat utbud av service 
 Entreprenörsskola 
 Gemensamma ansökningar, till exempelvis Leader och andra EU-projekt 
 Tillskapa branschråd 
 Tillsätta tillfälliga råd för exempel centrum utveckling, landsbygdsutveckling mm. 
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Näringslivet och Båstads kommun tillför medel genom samfinansiering för att genomföra 
projekt beslutade av tillväxtrådet Båstads kommun avsätter 2014, 300 tkr för detta 
ändamål. 
 
Båstads kommun har självfallet fortsatt ansvar för de rent kommunala näringslivsuppgifterna. 
Dessutom bjuder kommunen kvartalsvis till samling i syfte att förmedla 
förstahandsinformation till företagen i Båstads kommun.  Företagen har vid sådana tillfällen 
också möjlighet att informera varandra. 
 
Efter ekonomiutskottets förslag till beslut i mars har en rad möten och idéutbyten skett 
mellan företrädare för kommun och näringsliv för att på ett gynnsamt sätt hitta än bättre 
förutsättningar för samverkan. Förslaget enligt ovan bygger på dessa möten och har enligt 
undertecknade acceptans i bredaste möjliga krets.  Mot bakgrund härav föreslås följande: 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1.   Under förutsättning att näringslivet inrättar, Tillväxt Båstad enligt tjänsteskrivelsen 
reserverar kommunen 300 tkr att tillföras organisationen. 
 
2.   Under förutsättning att ett tillväxtråd bildas tillsätts de representanter från 
kommunens sida som föreslås i skrivelsen. 
 
3.   Att till projekt beslutade av tillväxtrådet under 2014, avsätta 300 tkr. 
 
4.   Att kommunchefen utvecklar former och kvartalsvis inbjuder företagen till 
information och dialog enligt förslag i tjänsteskrivelsen. 
 
5.   Kommunchefen tillsammans med representant utsett av intressenterna i Tillväxt Båstad 
ska snarast ta fram en beskrivning på vilka arbetsuppgifter som tillfaller Båstads kommun. 
 
6.   Tillväxt Båstad är ett arbetsnamn. Det tillkommer den nybildade föreningen att själv välja 
namn på organisationen. 
 
Aktuellt 
Att bedriva ett näringslivsstödjande arbete är svårt. Ett bra företagsklimat handlar om allt, från 
den minsta upphandlingen till den största etableringen, från den vardagliga politiska retoriken 
till det speciella mötet med en enskild tjänsteman. Vi ser de kommuner som har nått framgång 
inom området, hur samspelet ser ut och hur viktig samverkan mellan alla parter är, på lika 
villkor och med gemensamt ansvar för helheten. 
 
Arbete kan utföras på en mängd olika sätt, inget mer rätt än det andra. Dock finns det några 
grundläggande funktioner som måste beaktas för att det ska finns en möjlighet att bygga en 
kommun med ett bra företagsklimat. Det är viktigt att den offentliga parten har, tar och äger 
ledningen i frågorna. Att kommunen inte lägger ansvaret på en viss funktion eller del av 
organisationen eller i sämsta fall ett externt bolag att hantera den viktiga relationsbyggande 
funktionen, att skapa ett bra klimat.  
 
Det handlar om att bygga goda relationer men också att se till att stödfunktionerna fungerar. 
Att inte fokusera för mycket på organisation eller själva verktyget i första ledet, utan på vad 
som ska uppnås. När väl bilden av vad vi vill är tydlig kan vi enkelt bygga organisationer och 
funktioner, rekrytera komptens och hålla möten. Men innan vi vet vad vi vill kan vi inte hellre 
med säkerhet säga vilken komptens vi behöver, vilken organisation som är optimal och vilka 
möten som är väsentliga. 
 
Utgår vi från en teoretisk vilja att ha ett bra näringslivklimat kan vi bryta ner frågan och peka 
på vad det är och vilka viktiga komponenter som krävs. Det kräver även anpassningar och 
uppoffringar för att det ska bli äkta och reellt. Det går inte att med tomma ord säga … vi ska 
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vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner. Det får samma effekt som att säga att vi ska 
vara den kommun som öka folkmängden mest. Folk flyttar inte till Båstad för att vi säger att 
människor ska göra det. Människor flyttar till kommunen för att de vill det, för att det finns ett 
intresse och känsla av att här vill jag vara. Denna känsla återspeglar många faktiska faktorer, 
men lika många outtalade och upplevda värden. Detsamma gäller näringslivsklimatet. 
 
Vi har tittat på flera olika näringslivsorganisationer och samtliga fall vittnar om en gemensam 
erfarenhet. En bolagiserad eller extern näringslivsorganisation är ett jättebra redskap till att 
stödja näringslivet som finns. Att anordna utbildningar, besök och hjälpa till för att sprida 
information och föra dialog med företag. Men den offentliga parten har en nyckelroll i fråga om 
tillstånd, mark och inte minst tydlighet om den långsiktiga inriktningen för kommunen.  
 
Att kommunen övervägde att skapar en extern näringslivsorganisation som ska stödja 
näringslivet i kontakten med kommunen, är inte enbart oklokt utan tämligen suboptimerande 
och kontraproduktivt. Detta med tanke på all energi som åtgår i gränsdragningsproblematik, 
otydlighet, dubbla funktioner och mellanmänsklig positionering.  
 
Arbetet med och ansvaret för att optimera kommunens resurser och mobilisera en 
näringslivsorienterad kommunal organisation, har kommunen, enbart kommunen och ingen 
annan. Därför är det av vikt att det finns en näringslivsorganisation i kommunen och att denna 
funktion samverkar nära den politiska och förvaltningsmässiga ledningen. När kommunen 
tydligt visat på vad denna anser, vill och tycker om näringslivsfrågorna, när den interna 
näringslivsfunktionen samverkar med den politiska och förvaltningsmässiga ledningen, då kan 
stödfunktionerna sättas på plats. Det handlar om att ta fram företagsmark enligt en på förhand 
utarbetad långsiktig strategi, om att ge rätt service, snabb handläggning och arbeta med en 
tilltalande tonalitet och god samverkansanda.  
 
I en kommun som Ljungby där möjligheten till att planlägga stora ytor för företagsetableringar 
som saknar många av de begränsningar som råder i Båstads kommun, kan företagsmark säljas 
i bulk. Men om etableringsbar mark är en stor brist måste den nyttjas klokt utifrån ett 
kommunalt utvecklingsperspektiv. Det kloka kommunala utvecklingsperspektivet kan inte 
säljas, värderas i kronor eller lämnas till någon annan.  
 
Utanför den kommunala organisationen är det viktigt med fungerande nätverk och en aktiv 
organisation av näringslivets aktörer. Hittills i dag har mycket av näringslivsarbetet förväntats 
bli utfört av Båstads turism och näringsliv. Detta har denna organisation gjort sitt yttersta för 
att införliva, men som tidigare har nämnts är det en omöjlig förväntan. Båstads turism och 
näringsliv bedriver destinationsutveckling och samlar de av näringslivet som är medlemma för 
att aktivt verka för ett bra företagsklimat och fler etableringar. Denna funktion är en av flera 
verktyg men det är viktigt att den politiska ledningen och den förvaltningsmässiga 
organisationen går i takt, längst fram.  
 
Som tidigare har noterats ser vi betydande skillnader i resultat när ansvaret är tydligt och 
kommunens förvaltningar samarbetar både internt men även med nödvändiga kontakter på 
regional och nationell nivå.  
För företagande finns inga kommungränder; för upplevelser, det goda boendet och livskvalitet 
finns inga regioner, inga län eller ens förnimmelsen av fina organisationsskisser. För ett bra 
företagnade finns tydlighet och handlingskraft. För attraktivitet finns förståelse, dialog och 
goda exempel. För investeringsvilja finns upplevelsen av framtidstro och kommande möjliga 
avkastningar. Det är inte svårt men aldrig helt enkelt. Det enda som är solklart är att ingen 
organisation, inget bolag eller enskild funktion; är till för sin egen skull.  
 
Ett bra företagsklimat ger fler jobb och fler nöjda investerare. Det ger även en attraktivitet, för 
vissa och konsekvenser för andra. Det ger mer pengar till service och trygghet men även någon 
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form av exploatering. Konsekvenser kan alltid minimeras men aldrig uteslutas. Önskas tillväxt 
om än inom hållbara sektorer, krävs förändring och utveckling. Fler arbetstillfällen ger fler 
möjliga invånare, men även fler bostäder, mer byggnation och större investeringar. Natur och 
miljöer förändras, samhällen utvecklas och förnyas. De som inte så gör, förtynar och dör, en del 
av livet. Det vi vet är att inget består hur gärna vi än så önskar.  
 
Det offentligas uppgift är att verka för likabehandling och visa vägen för samhällets utveckling. 
En likabehandling som ska gälla möjligheter för företagande såväl som boende, utbildning och 
omsorg. En balans som inte alltid enkelt låter sig hållas då något ska prioriteras. Denna 
svårighet är ännu ett exempel på varför näringslivfrågorna måste hanteras inifrån och ut. 
Politiken ska, måste och behöver styra. Dess motsats skapar kaos och oordning eller i bästa fall 
en totalt utebliven riktning och förlorad kunskap. Allt som driver utan mening eller mål 
degenerar och fall isär. Att avhända sig ansvar genom att inte våga fatta beslut, gömma sig 
bakom lagstiftning eller tradition, ger otydlighet, konflikt och dränerar en organisation på 
kompetens och möjligheter.  
 
Lösningen i ord är enkel, i handling stundom svårare. Dock behövs följande: 
 

 Tydlig politisk inriktning i näringslivsfrågorna som aktivt kommuniceras. 

 Medvetenhet kring konsekvenserna av inriktningen som kopplas till kommunens 

målstyrning 

 En intern sammanhållen kommunal näringslivsfunktion 

 En Näringslivsfunktion som samarbetar med angränsade näringslivsfunktioner 

 En förvaltningsorganisation som verkställer strategiska insatser som gagnar 

näringslivet 

 Kontinuerlig dialog, varje dag, varje vecka varje månad året runt med företagare, från 

både politisker och tjänstemän. 

 Tjänstemän som möjliggör, hittar lösningar och som inte använder lagstiftning som 

hinder eller begränsning 

 Service och tillgänglighet för att hantera praktiska frågor 

 Ett bra sammarbetsklimat mellan näringslivet och den offentliga parten 

 En väl fungerande intresseorganisation för företagare 

 Fortsatt arbete med turismservice och destinationsutveckling inom ramen för Båstads 

turism och näringslivs arbete. 

 Tydlighet kring våra olika roller och förutsättningar, kommunen är ingen fiende, 

motsättning eller hinder; kommunen ska möjliggöra utifrån uppdraget  

 Stärk Båstads kommuns varumärke 

 Arbeta aktivt med kommunikation 

 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 

Båstads turism och näringsliv har fullgjort sina uppdrag med bravur, dock är frågan om dagens 
upplägg är rätt utifrån ett kommunalt perspektiv. Som det står att läsa i Tomas Rikses 
tjänsteskrivelse, är det viktigt att kommunen tydligt arbetar med de områden som ligger inom 
det kommunala ansvaret och kompetensen. Att långsiktigt arbeta med mark och 
exploateringsfrågor i nära samarbete med tillståndsgivande myndigheter inom kommunen och 
inte minst den kommunala ledningen, är en framgångsfaktor. Vi kan konstatera Båstads 
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kommuns svårigheter att rekrytera exploateringsingenjörer och när nyckelkompetens väl finns 
uppstår svårigheter att behålla dessa.  
 
Att lägga mer energi kring fullmäktigemål 2, Att Båstads kommun ska vara välkomnande, 
professionell och tydlig, hade gett stor effekt på många områden, inte minst på 
näringslivsarbetet och möjligheter att rekrytera och behålla professionella nyckelkompetenser. 
För området näringsliv krävs en större tydlighet kring vad kommunen vill och hur arbetet ska 
bedrivas. Tidigare och nuvarande organisering är välgrundad och fungerar, men om arbetet 
ska växla upp och ta ny fart behöver området tydliggöras, förstärkas och prioriteras. 
 
Från Båstads kommuns perspektiv är det viktigt att en näringslivsorganisation representerar 
kommunen, och inte enbart medlemmar i en förening. Det är även viktigt att en 
näringslivsorgansation har mandatet att fatt beslut och effektivt kunna koppla ihop viktigt 
ledningsfunktioner inom kommunen. En näringslivsförening har inte möjligheten, kan inte och 
ska kanske inte företräda kommunen i frågor som rör nya etableringar. Det är viktigt att en 
näringslivsorganisation kan företräda kommunens långsiktiga intention i fråga om mark och 
exploatering, politisk vilja och stöd i myndighetsutövning. Vi ser tydligt att näringslivbolag 
upplever en stor brist i just detta och i fråga om medlemsägda intresseföreningar är 
möjligheten noll. Våra samtal med Halmstads näringslivsbolag vittnar om just detta, en 
vanmakt i att sakna mandat, möjligheter och till sist befogenheter att fatta beslut. Allt detta gör 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, inte näringslivsbolaget. 
 
Det finns även en stor brist i att inte samla och företräda alla näringslivsgrenar i dagens 
modell. Den gröna sektorn är stor i Båstads kommun och bör för en större betydelse i framtida 
utveckling och kommande arbetstillfällen. I de kommuner som likt Ljungby kommun, bedriver 
näringslivsarbetet i egen regi, ser vi en större möjlighet att erbjuda service, bättre 
näringslivsklimat och inte minst en tydligare koppling mellan den politiska inriktningen och 
utvecklingen av näringslivet. Ansvaret blir tydligare och effekterna större. En 
näringslivsorganisation ska tjäna kommunens syfte, inte en viss näringsgrens intention eller en 
majoritet av medlemmarna. En viktig skillnad som därmed inte förringar väl utförda insatser, 
men som tydligt pekar på en inbyggd svaghet i dagens modell.  
 
Goda näringslivsresultat bygger på tydlighet, ansvar och prioriteringar. De kommuner som når 
långt i denna fråga har en aktivt, nära och prioriterat näringslivsarbete. Kommuner som också 
tar effekterna av den prioriteringen; en del av den förda politiken, skördar de största positiva 
effekterna. Man kan inte både ha kakan och äta upp den. Att Båstads kommun i tidigare beslut 
både överlåter näringslivsarbete och har kvar det, borgar för otydlighet som inte gagnar 
resultatet. I Gunnar Johnssons rapport pekas det på detta. En sammanhållen organisation för 
största möjliga nytta. Både i denna skrivning liksom i andra, avrådes från att kommunen 
avhänder sig ansvaret och överlåter näringslivsarbetet på en annan part, intresseorganisation 
eller externt bolag.  Med emfas vill denna rapport betona vikten av att äga frågan i en 
kommunal kontext, nära kommunledningen och kunna genomföra arbete med muskler. 
 

Verksamhet 
Det interna kommunala näringslivarbetet kräver resurser i from av kompetens och kontakter. I 
små kommuner är det svårt att nå en ekonomisk balans mellan kravet på komptens, 
sårbarhetet och möjligheter att göra skillnad. Det krävs nära samarbete mellan olika 
kommunla funktioner och inte minst en tydlig koppling till målstyrningen. För att minska 
behover av resurser är det i mindre kommuner möligt att inleda samarbeten och dela på olika 
funktioner som har en lägre grad av nyttjande. Då Båstads kommun är en liten kommun och 
har många och nära samarbeten med både Laholms kommun såväl som Familjen Helsingborg, 
skulle det vara naturligt och bra att utöka detta att gälla även näringslivsfrågor i högre 
utsräckning. Arbetet med mark och exploatering är oehört viktigt liksom arbete inom 
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myndighetsutövningen. Det går inte att nå någon framgång i näringlisvsarbetet om alla delar 
inte hänger samman. Av denna anlending är det viktigt att varumärket Båstad sköts, att 
organisationen erbjuder goda möligeter att rekrytera rätt och hög kompetens. Om det inte är 
möjligt att rekrytera eller behålla kompetenta tjänstemän, kan arbetet inte heller utföras 
professionellt. Möjligt kan en och annan krona sparas i tjänster som inte tillsätts, men värdet 
av att rätt arbete inte utförs eller ständigt nyrekryteringar, oerfaren personal och minskad 
trivsel, är mycket stort. 
 

Ekonomi 
Ett bra näringslivsklimat gynnar möjligheten för nyetableringar och växande företag. Fler 
företag och näringar skapar generellt sett fler arbetstillfällen. Fler arbetstillfällen skapar 
efterfrågan på människor. Finns arbetstillfällena i en kontext som tilltalar människor finns 
möjligheten till att fler flyttar till kommunen. Om fler flyttar till kommunen ökar möjligheten 
för kommunen att på sikt leverera service till medborgarna, som skapar en trivsam kommun, 
som attraherar människor, som konsumerar produkter, som tillverkas av företag… 
 
 

Miljökonsekvensanalys 
Familjen Helsingborg profilerar sig inom området för cirkulär ekonomi och cirkulära 
försörjningssystem för att skapa ett resilient samhälle. Inom området för cirkulär ekonomi, 
miljö och hållbarhet kommer vi att se den största ekonomiska tillbväxten framgent. Detta har 
Familjen Helsingorg insett och lägger därför stor energi på att äga och driva denna fråga. 
Generellt får detta postitiv påverkan på miljö. Ibland menlig inverkan på enskilda människors 
bekvämlighet, men i stort en stor positiv påverkan på det hållbara samhällsbyggandet. All 
tillväxt, fler företag och fler människor innebär en påverkan på miljön. Kan denna tillväxt ske 
med mindre påverkan än den befintliga, finns stora möligheter att växa utan ytterligare negativ 
påverkan. Dessutom skapas en drivkraft inom nya områden där tillväxt kan ske, större 
ekonomiska marginaler kan uppstå samtidigt som mindre råvaror förbrukas och förstörs. 
 
Kommunledningskontoret 
Patrik Johansson, Ledningsstrateg 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Patrik Johansson, Helena Ivarsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Gunnar Johnsons rapport 2012-12-13  
Bilaga 2. Gunnar Johnsons ppt bilder   
Bilaga 3. Tjänsteskrivelse från Tomas Rikse 2013-03-14  
Bilaga 4. Tjänsteskrivelse 2013-11-13  
Bilaga 5. Protokoll Båstad turism 2013-11-19  
Bilaga 6. Tjänsteskrivelse 2013-11-26 
Bilaga 7. Yttrande 2013-11-26  
Bilaga 8. Beslut KS 2013-12-04 
Bilaga 9. Båstads kommuns näringslivspolicy beslutad av KF 2015-10-28    
 
Samråd har skett med: 
Helena Ivarsson näringslivskoordinator Båstads kommun 
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Johnson Utveckling Vejby 
Tångvägen 17 

2012-12-112 BÅSTADS KO MM UN 

260 83 VEJBYSTRAND 
Org.nr. 440420-6973 

Båstad kommun 
Kommunchef Tomas Rikse 

En samlad näringslivsorganisation i Båstad 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • to oo ••••o• 

Näringslivet i Båstad kommun representerat av företrädare för Båstad Turism, BNEF och 
Industrigruppen har presenterat ett förslag för att skapa en samlad näringslivsorganisation i 
kommunen. Förslaget innebär i korthet att Båstad Turism och BNEF fusioneras, att 
ansvarsfördelningen mellan konununens och den nybildade organisationens uppgifter 
tydliggörs samt att kommunen garanteras ett inflytande över och fortsätter att bidra 
ekonomiskt till verksamheten. 

Förslaget presenterades vid ett möte med kommunstyrelsen den 8 november. Vid mötet 
enades man om att påböij a en process för att klargöra förutsättningarna för att genomföra 
förslaget. Uppdraget gavs till kommunchefen. De förslag som tas fram i den processen 
förutsätter enighet mellan kommunen och näringslivets företrädare för att genomföras. 

De frågor som behöver klargöras är i korthet följ ande: 

• Val av organisationsfo1m - juridisk person 
• Verksamhetens inriktning i generella te1111er 
• Uppgifts- och ansvarsfördelning mellan kommunen och näringslivsorganisationen 

Fo1mer för samverkan mellan kommunen och näringslivsorganisationen inklusive för 
kommunens inflytande på verksamhetens inriktning 

• Ekonomiska förutsättningar 
• Tidpunkt för genomförandet 

I ett senare skede bör ett mer ingående förslag till organisation - styrelse, råd m.m. - tas fram 
och åtgärder vidtas i enlighet med gällande regelverk och med hänsyn till slutligt val av 
juridisk person för ·att bilda den nya organisationen. Om valet stannar vid att organisationen 
ska vara en ekonomisk förening, bör stadgarna för Båstad Turism, som förutsätts vara 
organisatoriskt "värdorgan", ses över. Vidare ska bemanning och lokalfrågor klargöras och en 
verksamhetsplan fastställas för 2013 med en förankring i en mer övergripande målstruktur. 
Ägarna till BNAB har också att ta ställning till konsekvenser av förslaget för bolagets del. 

I en ytterligare senare fas bör det övervägas att genomföra någon form av visionsprocess för 
ekonomisk tillväxt i näringslivet i Båstad kommun. I det fall det bedöms sannolikt att det 
kommer att dröja några månader innan den nya organisationen är på plats bör någon form av 
interimistisk lösning övergångsvis införas. 
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I det följande görs en genomgång av de första sex frågorna enligt fö1teclmingen ovan. 

1. Val av organisationsform - juridisk person 
Den nuvarande situationen ser ut enligt nedan: 

2 

)""' Båstad Turism - ekonomisk förening med ca 25 0 medlemmar. Kommunen är 
medlem. Tre av totalt sju ledamöter i styrelsen nomineras av kommunen. Föreningens 
ändamål är att "främja medlemmarnas ekonomiska intressen och verka för att Båstads 
kommun utvecklas som attraktiv ort". Föreningen ska bedriva turistbyråverksamhet 
m.m. 

~ Bjärehalvöns Näringsliv Ekonomiska Förening (BNEF) - ekonomisk förening med 
ca 70 medlemmar. Föreningens ändamål är att "främja medlemmarnas ekonomiska 
intressen genom att direkt eller genom delägt dotterbolag driva näringslivsutveckling 
inom Båstads kommun med omnejd". 

~ Båstad Näringsliv AB (BNAB) - aktiebolag hälftenägt av vardera Båstad kommun 
och BNEF. Bolagets ändamål är att utifrån visionen att Båstad ska bli "Sveriges mest 
bo- och näringslivsvänliga kommun" ... "främja utvecklingen av befintligt näringsliv 
och tillkomsten av ny näringsverksamhet". Kommunen nominerar tre av styrelsens sju 
ledamöter. Ordförande i styrelsen utses av de båda ägarna gemensamt och ska 
rekryteras från näringslivet. 

Näringslivet föreslår att en samlad näringslivsorganisation bildas genom att Båstad Turism 
och BNEF fusioneras. Därmed skapas en ekonomisk förening för näringslivs- och 
destinationsutveckling i kommunen. Den nya föreningen förutsätts bildad med Båstad Turism 
som organisatorisk bas och i övrigt i enlighet med föreskrifter i 12 kap. "Fusion mellan 
ekonomiska föreningar i" lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Stadgarna måste 
omarbetas i första hand vad gäller föreningens namn och ändamål samt styrelsens 
sammansättning. Näringslivet förordar att uppdraget att bedriva verksamhet läggs direkt i 
denna förening men lämnar öppet för att föreningen tillsammans med kommunen i stället 
bildar alternativt ombildar ett bolag, till vilket ansvaret att bedriva verksamhet förs. 

En fördel med att genom en fusion bilda en gemensam ekonomisk förening är att det är 
tämligen enkelt. Lagen om ekonomiska föreningar redovisar utförligt hur det ska gå till. En 
fusionsplan ska upprättas gemensamt av de båda föreningarna och underställas 
föreningsstämmorna. Fusionen är giltig om fusionsplanen godkänts antingen av nio tiondelar 
av de röstberättigade vid stämman eller av två på varandra följande föreningsstämmor med 
två tredjedels majoritet av de röstande vid den senare stämman. Den överlåtande föreningen 
upplöses och medlemmarna i den överlåtande föreningen blir medlemmar i den öve1iagande 
föreningen. 

Den modell som beskrivs ovan kallas fusion genom "absorption". En alternativ modell, 
"kombination", är också möjlig. Då bildas formellt en ny förening av de båda fusionerade 
föreningarna. 

För att lägga ansvaret för näringslivs- och destinationsutveckling i en förening och inte i ett 
bolag talar det inflytande, engagemang och deltagande som medlemmarna kan få i en 
förening. Inflytandet blir mer direkt än om det ska kanaliseras via en förening som i sin tur är 
ägare av ett bolag tillsammans med kommunen. En viktig uppgift är att bredda engagemanget 
inte minst till företag inom lantbruket men också till företag inom handel och tjänstenäringen. 
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Detta är sannolikt betydligt lättare att göra genom att erbjuda medlemskap i en förening som 
har det direkta verksamhetsansvaret. Kommunen konuner att vara en av kanske 300-400 
medlemmar i föreningen. Kommunen garanteras ett legitimt inflytande över verksamheten. Se 
punkt 4. nedan. 

Om en fusion av de båda ekonomiska föreningarna väljs enligt näringslivets huvudförslag 
genom absorption, upplöses BNEF. Ägarna till BNAB -Båstad kommun och BNEF - har att 
ta ställning till vad som ska ske med bolaget. Ett alternativ är en likvidation. Ett annat är att ha 
bolaget vilande men där BNEF:s ägarandel övertas antingen av kommunen, som då blir enda 
ägare av bolaget, eller av den nybildade föreningen men utan att någon verksamhet bedrivs av 
bolaget. 

Förslag: 

En ekonomisk förening för näringslivs- och destinationsutveckling bildas genom att 
Båstad Turism och BNEF fusioneras genom s.k. absorption 

• Båstad Turism är mottagande förening vid absorptionen 
• Arbetet påbörjas omedelbart med att ta fram en fusionsplan, som senast under februari 

2013 underställs föreningsstämmor i de båda nuvarande föreningarna för beslut 
Arbetet påböijas med att se över stadgarna för Båstad Turism 

2. Verksamhetens inriktning i generella termer 

Styrande dokument för verksamheten i den nybildade föreningen bör vara kommunens 
näringslivspolicy, nuvarande BNAB:s näringslivsstrategi samt BNAB:s respektive Båstad 
Turisms verksamhetsplan. Det är viktigt att tydliggöra att verksamheten inte exklusivt avser 
ett stöd för medlemmarnas ekonomiska intressen utan ska ha en mer generell imiktning. Det 
innebär en agenda med följ ande verksamhetsområden: 

Näringsli vsservice 
Stimulans av nyföretagande 
Insatser för nyetablering av företag 
Destinationsutveckling (för besökare och företag) 
V arumärkesutveckling och marknadsföring 
U tvecklingspro j ekt 
Turistbyråverksamhet 
Evenemang 
Centrum utveckling 
Lands bygdsutveckling 
Företrädarskap för Båstads kommun i regional och annan samverkan inom 
näringslivs- och turismområdena 

För flera av ovanstående verksamhetsområden måste ett nära samarbete ske mellan 
föreningen och Båstads konmrnn. Se vidare punkt 3. nedan. 

Samtidigt finns ett antal utmaningar att tackla genom ett mer proaktivt strategiskt arbete. 
Genom att bilda en ny ekonomisk förening för det branschövergripande näringslivsarbetet i 
kommunen skapas ett utmärkt tillfälle att göra en ordentlig genomlysning av förutsättningarna 
för näringslivsutveckling i kommunen. Det kan lämpligen ~ke genom någon form av 
visionsprocess som i en process med brett deltagande tydliggör nuvarande situation, 
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identifierar ett antal tillgångar och utmaningar samt pekar ut riktningen för fortsatta 
utvecklingsinsatser och anger ett antal mål inom området ekonomisk tillväxt. 
Visionsprocessen bör ha ett tydligt fokus på analyser och insatser som avser näringslivs- och 
destinationsutveckling. 

Förslag: 
Den nybildade ekonomiska föreningen ska bedriva näringslivs- och 
destinationsutveckling med utgångspunkt i kommunens näringslivspolicy, nuvarande 
BNAB:s näringslivsstrategi samt antagna verksamhetsplaner för Båstad Turism och 
BNAB 

• Verksamheten ska ha en generell inriktning och inte enbari avse att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen 
Ändamålsenliga former för ett nära samarbete mellan föreningen och kommunen tas 
fram enligt förslag i punkterna 3. och 4. nedan 

4 

Ett visionsarbete med brett deltagande påböijas snarast möjligt för att skapa en 
gemensam målbild och grund för en agenda för föreningens insatser på området 
näringslivs- och destinationsutveckling 

3. Uppgifts- och ansvarsfördelning mellan kommunen och näringslivsorganisationen 

Inom området näringslivs- och destinationsutveckling finns det uppgifter som naturligt hör 
hemma i och bör utföras av kommunen. Det är mark- och lokalförsöijning, 
myndighetsutövningen inom områdena samhällsbyggnad (bygglov, detaljplan), miljö- och 
hälsoskydd, brandförsvaret och serveringstillstånd. Av stor betydelse för utvecklingen av det 
lokala näringslivet är också utbudet av utbildning och kvaliteten i skolan. På ett mer allmänt 
plan men av tilltagande betydelse för näringslivets kompetensförsöijning är 
befolkningsutvecklingen i kommunen och inte minst befolkningens åldersstruktur och 
kompetensprofil. 

Samtliga dessa områden är och bör även fo1isättningsvis vara ett exklusivt ansvar för 
kommunen. Det hindrar inte att frågor med anknytning till dessa områden kan komma att 
behandlas av föreningen t.ex. i dess styrelse för att väcka kommunens uppmärksamhet på ett 
förhållande och/eller föreslå ett initiativ av kommunen. 

Av de verksamhetsområden som under punkt 2. ovan har redovisats som ingående i den nya 
föreningens agenda är flera av den karaktären att de bör genomföras i nära samråd med 
kommunen. Det gäller bl.a. insatser för att få företag att etablera sig i kommunen och de med 
denna uppgift närbesläktade ansvarsområdena marknadsföring, varumärkesutveckling och 
destinationsutveckling. Även landsbygds- och centrumutveckling förutsätter nära samverkan 
med kommunen och åtgärder som naturligt ingår i kommunens samhällsbyggnadsansvar. 

När det gäller etableringsinsatser bör dessa ske enligt en plan som tas fram gemensamt med 
kommunen. När en etablering närmar sig ett konkret skede bör kommunen kopplas in. Hur 
och med vilken resurs bör avgöras från fall till fall beroende på det aktuella företagets behov. 
En mer informell etableringsgrupp bör skapas med företrädare för kommunen (kommunchef, 
samhällsbyggnadschef samt VD för den ekonomiska föreningen). Till gruppen kan vid behov 
föras ledande företrädare för Akademi Båstad och gärna någon från Arbetsförmedlingen. 

Kommunen bör givetvis äga varumärket "Båstads kommun" och därmed ha huvudansvaret 
för vad det ska signalera och vara laddat med. Samtidigt är flera av de åtgärder som den 
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ekonomiska föreningen inom ramen för sin verksamhet kommer att och förväntas vidta av 
sådan karaktär att de påverkar värdet av varumärket. Det gäller inte minst marknadsföringen 
av Båstads kommun som turistkommun men också som attraktiv kommun för 
företagsetablering och för att långsiktigt trygga kompetensförsörjningen för näringslivet i 
kommunen. Även på detta område bör någon form av överenskommelse träffas alternativt 
grupp bildas som säkerställer att kommunen har sista ordet vad gäller varumärket och därmed 
profileringen i marknadsföringen samtidigt som föreningen har möjlighet alternativt uppdrag 
att genomföra åtgärder på området. Vilket uppdrag som föreningen ska ha bör klaras ut i 
anslutning till storleken på det bidrag som kommunen lämnar till föreningen och till 
ställningstagande till om viss marknadsföring ska upphandlas och i så fall vem som ska 
genomföra upphandlingen, kommunen eller föreningen. 

Även inom områdena centrumutveckling och landsbygdsutveckling bör den ekonomiska 
föreningens initiativ och åtgärder följa en plan eller strategi som kommunen ställt sig bakom. 
Kommunen har givetvis det odelade ansvaret för den fysiska planeringen men föreningen kan 
bidra till att skapa attraktivitet och ekonomisk tillväxt genom aktiviteter på flera plan. 

Som framgår av ovanstående exempel kommer det vara utomordentligt viktigt att föreningen 
och kommunen har ett nära samarbete, är överens om inriktningen av insatserna och har 
arenor för samråd och dialog. Förslag i denna del återfinns nedan under punkt 4. Det är 
samtidigt viktigt att föreningen självständigt och under eget ansvar kan agera i linje med sitt 
uppdrag. Detta ska också kunna inkludera att framföra förslag till kommunen om åtgärder för 
att förbättra villkoren för näringslivs- och destinationsutvecklingen i kommunen. 

Förslag: 

Kommunen bör även fo1isättningsvis ha ett exklusivt ansvar för mark- och 
lokalförsötjningen och kvaliteten och servicenivån i den myndighetsutövning som 
riktar sig till företag 

• Den ekonomiska föreningen har att självständigt att arbeta med de frågor som enligt 
en generell överenskommelse ingår i föreningens ansvarsområde 
Ett nära samarbete mellan den nybildade föreningen och Båstads kommun är 
nödvändigt 
Samarbetet bör framför allt omfatta insatser inom områdena företagsetablering, 
varumärkesutveckling och marknadsföring samt centrum- och landsbygdsutveckling 
En etableringsgrupp bör bildas i kommunen med föreningens VD som medlem 
Varumärket "Båstads kommun" ägs av kommunen men den ekonomiska föreningen 
har ett ansvar att agera för att vårda och utveckla varumärket och generellt att verka i 
linje med varumärkets kärnvärden 
Föreningens insatser inom områdena centrum- respektive landsbygdsutveckling bör 
ligga i linje med inriktningsbeslut av kommunen 

4. Former för samverkan mellan kommunen och näringslivsorganisationen inklusive för 
kommunens inflytande på verksamhetens inriktning 

Som framgår ovan är ett nära samarbete nödvändigt mellan den ekonomiska föreningen och 
kommunen. I föregående avsnitt har vissa samverkansfrågor mellan föreningen och 
kommunen behandlats. Här redovisas förslag till samverkan vad gäller föreningens 
organisation m.m. 
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Kommunen kommer att vara en av ca 3 00-400 medlemmar i föreningen. För att tydliggöra att 
föreningen är en förening av och för näringslivet i Båstads kommun är det viktigt att 
näringslivet har ett maj oritetsinflytande i styrelsen. Ordföranden ska således hämtas från 
näringslivet men bör nomineras i ett samrådsförfarande mellan kommunen och företrädare för 
näringslivet. Styrelsen bör utöver ordföranden bestå av sex-tio ledamöter. För en något stöne 
styrelse talar möjligheten att få en representation i styrelsen från flera branscher och delar av 
kommunen. Fördelen med en något mindre styrelse är som alltid beslutsförmågan och att det 
blir förhållandevis lätt att samla gruppen till möte. Kommunen bör ha tre ledamöter oavsett 
storlek på styrelsen. De bör vara ledande förtroendevalda. Kommunchefen bör vara ständigt 
adjungerad till styrelsen. 

I näringslivets förslag till organisation för den nya föreningen återfinns att bilda 3-4 "råd" 
med uppgift att vara ett expe1iorgan inom ett specialområde och föreslå åtgärder med 
inriktning mot detta. Antalet ledamöter i råden bör kunna variera - den breda förankringen är 
en central parameter. I varje råd bör finnas minst en företrädare från kommunens 
tjänstemannaorganisation. 

Kommunchefen föreslås vara ständigt adjungerad till föreningens styrelse. Föreningens VD 
föreslås som fullvärdig ledamot ingå i kommunchefens ledningsgrupp. Därmed skapas en 
naturlig arena för att föra in nät·ingslivsfrågorna i den kommunala vardagen. Ovan föreslås 
också att VD ska ingå i en nybildad etableringsgrupp. 

Utöver denna mer fo1mella representation i olika organ bör en överenskommelse träffas om 
att ett samråd mellan kommunen och föreningen ska äga rum årligen innan föreningens 
verksamhetsplan behandlas i styrelsen. 

Förhoppningsvis kommer ett antal förslag att väckas om att genomföra utvecklingsprojekt 
inom olika områden. Flera sådana projekt bör kunna genomföras gemensamt av föreningen 
och kommunen. 

Kommunen förutsätts bidra ekonomiskt till verksamheten i föreningen enligt förslag under 
punkt 5. nedan. 

Förslag: 

Kommunen föreslås utse/nominera tre ledamöter i föreningens styrelse 
Kommunens företrädare i styrelsen bör vara ledande förtroendevalda 
Kommunchefen ska vara ständigt adjungerad till styrelsen 
I va1je "råd" ska finnas minst en ledamot från kommunens tjänstemannaled 
Föreningens VD ska ingå i kommunchefens ledningsgrupp 
Ett samråd mellan föreningen och kommunen ska föregå fastställandet av föreningens 
årliga verksamhetsplan 

5. Ekonomiska förutsättningar 

Verksamheten i den nybildade föreningen förutsätts finansierad via medlemsintäkter och ett 
bidrag från Båstads kommun, ett bidrag som bör ses som den avgift som kommunen betalar 
som medlem i föreningen. Särskilda projektmedel tillkommer. 
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Båstad Turism tar idag in ca 650 000 kr i medlemsavgift och får från kommunen ett bidrag 
om 600 000 kr. Dä1iill kommer särskilda projektmedel dels från medlemmarna för olika 
satsningar, dels bl.a. från Leader+. Omslutningen uppgår till ca 2 milj .kr. Personalkostnaderna 
uppgår till knappt 1,5 milj .kr. Det fria egna kapitalet beräknas vid årsskiftet 2012-2013 uppgå 
till ca 100 000 kr. 

BNEF tar idag in ca 200 000 kr i serviceavgift, en summa som oavko1iad går till driften av 
BNAB. BNAB erhåller därntöver ett bidrag om ca 1 milj.kr från kommunen. BNAB:s fria 
egna kapital uppgår vid årsskiftet 2012-2013 till ca 100 000 kr. 

Genom förslaget att skapa den nya föreningen genom en fusion av Båstad Turism och BNEF 
överförs samtliga medlemmar automatiskt till den nya eller ombildade föreningen. Ett mindre 
antal företag är idag medlemmar i båda föreningarna, vilket innebär att medlemsintäkten 
minskar något genom fusionen. Samtidigt förutsätts nystarten kopplas samman med en 
offensiv för att rekrytera nya medlemsföretag inte minst från lantbrukssektom. I samband med 
fusionen måste också strukturen på medlemsavgiften i intervaller räknat på omsättningen 
ses över. Nettot av dessa insatser bör kunna vara ett mindre plus. 

Omfattningen av det kommunala bidraget/kommunens medlemsavgift är naturligtvis 
beroende av vilka uppgifter som den nybildade föreningen ska tilldelas. En utgångspunkt bör 
vara summan av de nuvarande bidragen, dvs. 1,6 milj .kr. För att bidra till en lyckosam nystart 
och för att markera inställningen att kommunen ser detta som en rejäl kraftsamling vore ett 
tydligt uppjusterat belopp en värdefull signal. En sådan uppjustering av det kommunala 
bidraget kan naturligtvis kopplas till en överenskommelse om en särskild åtgärd eller satsning 
av något slag, vara långsiktig eller mer kortsiktigt avse att ge starten för den nya 
organisationen goda förutsättningar. Den kan också kopplas till en motsvarande satsning från 
näringslivets sida. 

Enligt lagen om ekonomiska föreningar ska vid en fusion samtliga tillgångar och skulder som 
den förening har som går upp i en annan öve1ias av den mottagande föreningen. I nuvarande 
situation överlämnar BNEF hela sin intäkt, dvs. medlemsintäkten, till BNAB som ett årligt 
ägartillskott, vilket betyder att det inte finns några tillgångar eller skulder. För 2013 är det 
dock viktigt att hitta en särskild ordning som bygger på att verksamheten vid BNAB upphör 
alternativt bolaget likvideras vid en tidpunkt som ännu inte är klargjord. Delar av 
medlemsintäkten bör sålunda reserveras för att kunna övertas av den nybildade föreningen. 
Detsamma gäller givetvis också kommunens ägartillskott till BNAB. 

Förslag: 

Verksamheten i den ekonomiska föreningen ska finansieras via medlemsintäkter och 
ett kommunalt bidrag (medlemsavgift) samt via särskilda projektmedel 
Strukturen på medlemsavgiften ses över för att göras enhetlig för de nuvarande båda 
medlemskollektiven 
En satsning görs i anslutning till staiien på den nya föreningen för att rekrytera nya 
medlemmar till föreningen 
Nivån på konununens bidrag till verksamheten har en naturlig koppling till den 
förväntade leveransen och är en förhandlingsfråga. Det belopp som kommunen idag 
lämnar till Båstad Turism och BNAB bör vara en utgångspunkt. En uppjustering av 
beloppet i lämplig form och i saim·åd med näringslivet skulle vara en värdefull signal 
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om att nystaiien innebär en kraftsamling som har kommunens och näringslivets 
odelade stöd 
Ägartillskotten till BN AB anpassas under 2013 till tidplanen för bildande av den nya 
ekonomiska föreningen 

6. Tidpunkt för genomförandet 

Ambitionen bör vara att genomföra omorganisationen så snaii möjligt. Det betyder att de 
åtgärder som måste vidtas måste hålla högsta tempo. 

Det första som måste ske är ställningstagande från kommunens sida till de förslag som finns i 
denna PM och eventuella förhandlingar med gruppen av näringslivsföreträdare. När därmed 
basen är lagd bör arbetet omedelbart starta med att ta fram den fusionsplan som krävs enligt 
gällande lag. Sedan styrelserna ställs sig bakom fusionsplan och fusionsplanens registrering 
kungj 01is hos Bo lagsverket krävs enligt lagen minst en månad innan förenings stämmorna får 
ta slutlig ställning till fusionen. Därefter ska en ansökan göras hos Bolagsverket om tillstånd 
att verkställa fusionen. 

8 

Parallellt med ovanstående formella process bör det mer praktiska arbetet kunna ske. En 
interimistisk organisation - "sammanläggningsdelegerade" - kan utses med företrädare för 
de båda föreningar som ska fusioneras och kommunen. Det gäller nominering till den 
blivande styrelsen, skiss på intern organisation, lokal- och bemanningsfrågor samt inte minst 
arbetet med att ta fram en verksamhetsplan med budget. Enligt förslag ovan under p. 2. bör ett 
brett upplagt visionsarbete genomföras för att fastställa målen för och imiktningen av arbetet 
med näringslivs- och destinationsutveckling i Båstads kommun. Det arbetet bör också kunna 
påbörjas. 

Förslag: 

Den nya organisationen skulle i den bästa av världar kunna vara på plats den 1 april 
2013. Mer realistiskt är kanske ändå en stali ytterligare någon månad senare och 
absolut senast vid halvårsskiftet. 

Gunnar J olmson 
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Utgångspunkter

• Utmaningar 
• Splittrad organisationsbild
• Konkurrens om medlemmar, ekonomi, 

status
• Behov av branschövergripande samling
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En samlad näringslivsorganisation för 
näringslivs- och destinationsutveckling

• Förslag från näringslivet
• Fusion av Båstad Turism och BNEF
• BNAB likvideras eller parkeras
• Tydlig gränsdragning mot kommunen
• Kommunen medlem i den nya föreningen 

med ett garanterat inflytande
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En (nygammal) ekonomisk 
förening

• Fusion enl. lagen om ekonomiska 
föreningar

• Fusionsplan
• Översyn av stadgarna (namn, ändamål 

m.m.)
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Verksamheten

• Bör utgå från 
- kommunens näringslivspolicy, 
- BNAB:s näringslivsstrategi 
- aktuella verksamhetsplaner

• En bred visionsprocess bör genomföras
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• Näringslivsservice
• Nyföretagande och nyetablering
• Destinationsutveckling
• Varumärkesvård – marknadsföring
• Turistbyrå
• Utvecklingsprojekt
• Evenemang
• Centrum- och landsbygdsutveckling
• Företrädarskap

Agenda
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Organisationsidé

Styrelse

Medlemsmöte Båstad kn

Styrelse

VD
Kansli 

Råd 
Dest.utv. +
evenem.

Råd
Handel +

centrumutv

Råd
Landsbygdsut

v.

Råd 
Etablering
Nyföretag.
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Kommunen medlem med stort 
inflytande

• Inflytande som medlem, inte via uppdrag
• Tre ledamöter i styrelsen (politiker)
• Ledamöter i tillsatta råd (tjänstemän)
• VD i kommunchefens ledningsgrupp
• Årligt samrådsförfarande
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Ekonomiska förutsättningar

• Bidrag/serviceavgift från kommunen
• Serviceavgift från övriga medlemmar
• Ev. extra satsning vid start
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Läget idag

• Avvaktar besked från Båstads kommun för 
att kunna starta processen

• Samarbete redan på gång
- Landsbygdssafari
- Handeln i Båstad
- pausombord
- Material till Familjen Helsingborg
- Redovisningskonsult
- Rekryteringsmässa
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[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

2013-03-14 

Förslag om en samlad näringslivsorganisation 

Bakgrund 

1 (3) 

Kommunen har i enlighet med fullmäktiges beslut gjort en utvärdering av Båstad När
ingsliv AB (BNAB) och kommunens ägande i bolaget. Utvärderingen gjordes av Gunnar 
Johnsson. Efter presentation av utredningen för ägarna - kommunen (representerade av 
kommunstyrelsen) och BNEF vidtog en process i vilken även Båstad Turism involvera
des. Ett led i processen var att BNEF och Båstad Turism engagerade Gunnar Johnsson för 
att konkretisera ett förslag till framtida organisation och samarbetsform mellan kom
munen och näringslivet, inklusive besöksnäringen. Gunnar Johnssons rapport presente
rades för samtliga parter vid ett möte under hösten 2012. 

Gunnar Johnssons rapport" En samlad näringslivsorganisation i Båstad11 (2012-12-13) 
innefattar förslag till struktur, ansvarsfördelning och roller för kommunen, BNAB och 
medlemsföretagen i BNEF och Båstad Turism. Rapporten förordar bildande av en 
gemensam näringslivsförening med kommunen som medlem och betonar att 11det är vik
tigt att tydliggöra att verksamheten inte exklusivt avser ett stöd för medlemmar-
nas ekonomiska intressen utan skall ha en mer generell inriktning, vilket innebär följande 
agenda för den nybildade föreningen: 

1. näringslivsservice 
2. stimulans av nyföretagande 
3. insatser för ny etablering av företag 
4. destinationsutveckling (för besökare och företag) 
5. varumärkesutveckling och marknadsföring 
6. utvecklingsprojekt 
7. turistbyråverksamhet 
8. evenemang 
9. centrumutveckling 
10. landsbyggdsutveckling 
11. företrädarskap för Båstad kommun i regional och annan samverkan inom närings

livs- och turistområdena. 11 

Kommunens process 
Kommunstyrelsen har vid ytterligare två tillfällen fått information om innehållet och 
tankegångarna i Gunnar Johnssons rapport. En gång av undertecknad och en gång av 
Gunnar Johnsson själv. Båda tillfällena har givit upphov till frågor och diskussioner. Dis
kussioner har även förts "bakom kulisserna" - inom Alliansen samt mellan Alliansen och 
övriga partier företrädda i kommunstyrelsen. 

I mitten av februari träffade också företrädare för partierna i kommunstyrelsen utsedda 
företrädare för BNEF, varvid kommunen deklarerade följande ståndpunkter; 

130312\c:\docurne- l \ linwahl \lokala-1 \ternp\xpgrpwise\ny näringlivsorg 2013-02-27 bearbetat_l.docx\l 
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Ett stort antal av de punkter Gunnar Johnsson föreslår ska finnas på en nybildad fö
renings agenda kan med fog sägas vara ett rent kommunalt ansvar, tex pkt 1, 2, 3, 5, 
9, 10 och 11. Kommunen anser att dessa frågor skall hanteras av kommunen. 

Koncentration på uppgiften leder oftast till framgång, medan splittrat fokus obönhör
ligen leder till tappat fokus. Organisationen bör därför ägna sig åt de fokuserade när
ingslivs- och turistfrågorna och lämna övriga frågor till kommunen. 

Rapporten betonar kommunens aktiva deltagande i föreningen - tex att chefen skall 
ingå i KCs ledningsgrupp och att kommunen har en eller flera representanter i styrel
sen. Då kommunen också utövar myndighet bl a genom tillståndsgivning och kon
troll, är det risk för att rollkonflikter uppstår. Rapporten fastslår att "Samtliga dessa 
områden (myndighetsutövande) är kommunens exklusiva ansvar. Det hindrar inte att 
frågor med anknytning till dessa områden kan komma att behandlas av föreningen tex 
i dess styrelse". En styrelses enda uppgift är att tillvarata sin organisations bästa in
tresse. Om man som styrelsemedlem samtidigt skall representera kommunintresset, 
även i situationer då dessa är motsatta, innebär detta omöjliga rollkonflikter för 
kommunens styrelserepresentanter och i sämsta fall rena gisslansituationer. Kom
munen bör därför inte ingå i organisationens styrelse och analogt med detta bör inte 
föreningen ha representation i kommunchefens ledningsgrupp. Kommunala repre
sentanter skulle övergångsvis kunna adjungeras till styrelsen. 

Företagande styrs i hög grad av egenintresset, dvs driften att ständigt utveckla den 
egna affären, skaffa konkurrensfördelar och i övrigt vinna så många fördelar för det 
egna företaget som möjligt. Den företagare som inte arbetar så, överlever inte. Därför 
finns liten anledning för företagare att engagera sig i verksamheter, som inte ger det 
egna företaget dessa fördelar. En näringslivsorganisation har sitt berättigande i att 
tillvarata medlemsföretagens intressen gentemot kommunen och att på ett samlat 
sätt kunna föra denna intressentgrupps talan i dialog eller förhandling med kommu
nen. Däremot bör man inte förvänta sig att företagarnas primära intresse att beford
ra den egna verksamheten skulle stå tillbaka för allmänintresset, varför kommunen 
inte bör medverka i en näringslivsorganisation, annat än som motpart och i vissa 
sammanhang supporter. Framför allt bör rollkonflikter undvikas. 

Det är önskvärt och nödvändigt att kommunens och näringslivets sammanfallande 
intressen kan hanteras på ett konstruktivt sätt, varför ett Näringslivsråd med bred 
representation från såväl kommun som näringsliv bör bildas, som en mötesplats för 
diskussion och planering av gemensamma projekt. Näringslivsrådet utgör basen i 
samverkan mellan kommun och näringsliv och träffas förslagsvis 4 gånger per år 
med en seriös och för alla inblandade meningsfull agenda. Utöver rådet kan särskilda 
gemensamma samarbetsprojekt initieras med bestämda syften och mål. 

Nedanstående förslag ger följande fördelar 
• att näringslivets och turismens organisation/-er kan fokusera med koncent-

ration på sina uppgifter, 
• att kommunalt ansvar tydligt förblir kommunalt ansvar, 
• att kommunen kan driva sina egna prioriteringar inom dessa områden, 
• att rollkonflikter för politiker och kommunala tjänstemän undviks, 
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• att kommunala medel till näringslivsverksamhet utgår generellt och konkur-
rensneutralt. 

Förslag 
Mot bakgrund av ovanstående resonemang föreslås kommunstyrelsen fatta följande in
riktnings bes! ut: 

• att kommunen stärker sin förmåga inom det näringslivspolitiska området ge-
nom att tillsätta en befattning som Näringslivsutvecklare, med uppgift och man
dat att företräda kommunen och driva de näringslivs- och turistrelevanta frågor
na i kommunen och samverka med näringslivets och turistföretagens organisa
tioner, eller med en ny sammanslagen näringslivsorganisation. 

• att kommunen inte ingår i en ny näringslivsorganisation som uppstår genom 
sammanslagning av Båstad Turism och BNEF. 

• att kommunen ska ha samma ambitioner och göra lika stor satsning inom det 
näringslivspolitiska området som tidigare, d.v.s. att bibehålla anslaget för när
ingslivsrelaterade frågor på 1,5 mkr, att användas för omkostnader i Näringslivs
utvecklarens verksamhet, verksamhetsbidrag för turistbyråverksamhet, mm 
samt gemensamma projekt och utvecklingsinsatser. 

• att ett Näringslivsråd bildas som forum för samordning av gemensamma in-
tressen mellan kommunen och näringslivet. 

• att näringslivssekreteraren företräder kommunen i förekommande regionala 
och delregionala organ och samarbetskonstellationer. 

• att de medel som frigörs när BNAB läggs ned satsas på att understödja en 
gemensam utvecklings-/visionsprocess med näringslivet. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta: 
• att ställa sig principiellt positiv till förslaget om att det bildas en samlad närings

livsorganisation, 
• att utse Kommunstyrelsens ordförande och en representant från oppositionen att 

tillsammans med företrädare för BNEF och Båstad Turism ytterligare belysa de 
frågeställningar som återfinns i rapporten, och då främst: 
a) gränsdragning av ansvar mellan kommunen och näringslivsorganisationen 
b) formerna för samverkan och kommunens engagemang 
c) de ekonomiska förutsättningarna 

Tomas Rikse 
Kommunchef 

1303 14\7c2\I 
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fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Datum: 2013-11-13 

Handläggare: Henrik Andersson, Per Sellden 

Dnr: i$ \bl{\ 1> ..-q,QO 
Ti ll: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Henrik Andersson 
Per Sellden 

Tjänsteskrivelse 

Tillväxt Båstad, samverkan mellan Båstads kommun och näringsliv 

Bakgrund 

1 (3) 

Näringsliv och samhällets aktörer har under lång tid såväl nationellt och lokalt samverkat i olika 
konstellationer. Juridiska personer i olika organisationsformer, aktiebolag, ekonomiska föreningar, 
ideella föreningar har formats med syftet att utveckla företagsamhet och tillväxt. Organisationer 
bestående enbart av näringsliv, organisationer med en blandning av samhällets aktörer och 
samhället och samhället självt som skapar egen organisation i syfte att främja näringslivets 
utveckling har skapats och driftats . 

Aktuellt 
I Båstad bildades 2008 ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad Näringsliv 
AB (BNAB) . Näringslivets 50 procentiga ägarandel innehas av Bjärehalvöns Näringsliv Ekonomiska 
Förening (BNEF) som bildats för detta ändamål. BNEF har cirka 70 medlemsföretag. Bolaget BNAB 
finansieras av medlemsintäkter från BNEF motsvarande cirka 200 tkr och genom att Båstads 
kommun tillskjutit cirka 1100 tkr årligen (2013, 1000 tkr). 

Båstad Turism Ekonomiska Förening (BT) bildades 1986 för att arbeta med frågor rörande 
besöksnäringen. Föreningen har cirka 250 medlemmar. Båstads kommun erlägger en serviceavgift 
motsvarande 600 tkr per år. 

Industrigruppen samlar kommunens större företag, för närvarande 22 stycken och är också en 
ledande aktör avseende samverkan mellan näringsliv och kommun. De företag som är medlemmar i 
Industrigruppen utgör stommen i BNEF. 

I Båstad finns cirka 300 lantbruksföretag, i stort sett samtliga medlemmar i Lantbrukarnas 
Riksförbund (LRF) . 

När kommunfullmäktige beslutade om BNAB (2008-02-27, § 27) gavs ett uppdrag till kommunled
ningskontoret (KLK) att senast under 2010 utvärdera verksamheten. Utvärderingen genomfördes 
av Gunnar Johnsson och inkom 2011-04-30. Efter presentation av utredningen inleddes en process 
som även inkluderade Båstad Turism. Ett led i denna process var att BNEF och Båstad Turism gav 
Gunnar Johnsson ett uppdrag att konkretisera ett förslag till framtida organisation och samarbets
former mellan kommun och näringsliv. Det resulterade i rapporten "En samlad näringslivsorgani
sation i Båstad" (2012 -12-13) där ett bildande av en gemensam näringslivsförening med kommu
nen som medpart förordas. Under vintern fördes en politisk diskussion kring förslaget. Ett möte 
ägde också rum mellan företrädare för partier i kommunstyrelsen och utsedda företrädare för 
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BNEF. Kommunen deklarerade där att ett stort antal av de punkter som rapporten föreslår ska 
ligga på föreningens agenda handlar om frågor som rör rent kommunalt ansvar och skall hanteras 
kommunalt. Utifrån denna utgångspunkt föreslog KS eu 2013-03-20 kommunstyrelsen att kommu
nen inte ska vara delägare i en ny sammanslagen näringslivsorganisation samt att inrätta en 
näringslivssamordnare och ett näringslivsråd. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet 
genom att i huvudsak förorda rapportens förslag (bilaga 1). 

Övervägande/framtid 
Utgångspunkter för framtida samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet bör utgöras 
av följande grundbultar: 

Skapa mötesplatser för att utbyta information, planera för och inom ramar besluta om åtgärder 
för att främja tillväxt och näringslivsutveckling i kommunen. Näringslivet och kommunen lär 
känna varandra, hjälper varandra och respekterar varandra. 

Hantera samarbetet med enkel och konstadseffektiv administration. 

För att uppnå detta föreslås följande: 
En sammanslagen näringslivsorganisation, Tillväxt Båstad 
Kommunen ställer sig positiv till att BNEF och Båstad Turism utan kommunens medverkan samlar 
näringslivet i en näringslivsorganisation "Tillväxt Båstad" med fokus på tillväxtskapande åtgärder, 
destinations- och evenemangsutveckling. Organisationen har också ansvar för allmän näringslivs
service men inte sådan service som kommunen ger avseende myndighetsutövning, planer och 
andra kommunala näringslivsuppgifter. 

Vissa näringslivsfrågor som har anknytning till samverkan med andra kommuner, främst familjen 
Helsingborg men även Region Skåne hanteras idag av Båstad Turism. Med anledning av det arbete 
som har gjorts och görs regionalt av Båstad Turism tillför kommunen ytterligare 300 tkr. Dessa 
frågor bör fortsättningsvis drivas av den nya näringslivsorganisationen. 

En regelbunden dialog/rapportering sker mellan organisationens ledning, kommunchef och 
kommunalråd. 

Ett samverkande, Tillväxtråd 
Ett näringslivsråd "Tillväxtrådet" bildas. Detta består från kommunens sida av kommunstyrelsens 
presidium och kommunchefen. Näringslivet representeras förslagsvis av ordförande i Tillväxt 
Båstad, VD i Tillväxt Båstad samt så många ytterligare ledamöter att majoritet från näringslivet 
föreligger. 

Rådets uppgift är gemensamma projektsatsningar med tydliga uppdrag för att skapa tillväxt i form 
av: 

Ökad inflyttning 
Ökat företagande 
Ökad sysselsättning 

Olika exempel på projekt kan vara: 
Gemensam plattform för framtiden, översyn av "Framtid Båstad" 
Gemensam satsning mot ungdomsarbetslöshet 
Gemensamt ansvar för ett berikat utbud av service 
Entreprenörsskola 
Gemensamma ansökningar, till exempelvis Leader och andra EU-projekt 
Tillskapa branschråd 
Tillsätta tillfälliga råd för exempel centrumutveckling, landsbygdsutveckling mm. 
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Näringslivet och Båstads kommun tillför medel genom samfinansiering för att genomföra projekt 
beslutade av tillväxtrådet. Båstads kommun avsätter 2014, 300 tkr för detta ändamål. 

Båstads kommun har självfallet fortsatt ansvar för de rent kommunala näringslivsuppgifterna. 
Dessutom bjuder kommunen kvartalsvis till samling i syfte att förmedla förstahandsinformation till 
företagen i Båstads kommun. Företagen har vid sådana tillfällen också möjlighet att informera 
varandra. 

Efter ekonomiutskottets förslag till beslut i mars har en rad möten och ideutbyten skett mellan 
företrädare för kommun och näringsliv för att på ett gynnsamt sätt hitta än bättre förutsättningar 
för samverkan. Förslaget enligt ovan bygger på dessa möten och har enligt undertecknade accep
tans i bredaste möjliga krets. Mot bakgrund härav föreslås följande: 

Förslag till beslut 
1. Under förutsättning att näringslivet inrättar, Tillväxt Båstad enligt ovan reserverar kommunen 
300 tkr att tillföras organisationen. 

2. Under förutsättning att ett tillväxtråd bildas tillsätts de representanter från kommunens sida 
som föreslås i skrivelsen. 

3. Att avsätta 300 tkr till projekt beslutade av tillväxtrådet 2014. 

4. Att kommunchefen utvecklar former och kvartalsvis inbjuder företagen till information och 
dialog enligt förslag ovan. 

Båstad 2013-11-13 

~/ f //~ 
1 erf en{ii-/f._ Henrik ndersson 

Tf kommunchef Tf biträdande kommunchef 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyre lsen 

2013 -11- 1 9 
Dnr .. K.~ .. J~J..U.1 .. 2 ........ . 
D •••••••••• • ••••• • •• • • •• •••• • •••••••••• : .9.QO 

Till 

Båstads kommun 

Vid möte den 6 november med Kerstin Gustafsson, Henrik Andersson och Per Sellden presenterades 

förlag till hur kommunen vill hantera näringslivsfrågorna framöver. Huvuddragen i tankarna och 

upplägget finner vi företrädare för BNEF, Industrigruppen och Båstad Turism som utvecklingsbara 

och kan ge goda förutsättningar för att skapa ett fruktbart samarbete både mellan bygdens företag 

och mellan företagen och kommunen. 

Vi vill dock fästa uppmärksamheten på att mycket arbete återstår för att lyckas i våra föresatser 

att skapa fil! näringslivsorganisation och skapa ett gott samarbetsklimat mellan företagen och 

med kommunen. Det är viktigt att vi tillsammans håller ett högt tempo i våra beslutsprocesser och 

samtidigt ser till att hålla nära kontakt och samverkan mellan oss och kommunen under detta arbete. 

Det vi vill uppmärksamma kommunen på är att det ligger ett stort arbete framför oss i näringslivet -

BNEF, Industrigruppen och Båstad Turism för att skapa något bra och de största uppgifterna är: 

Att ta fram en vision och mätbara mål för den nya organisationen 

Att utifrån dessa mål- fastställa lämplig strategi och handlingsplan för att nå dessa mål 

Att säkerställa att vi skapar en öppen och utvecklingsbar organisation 

Att lägga fast de ekonomiska förutsättningarna för den nya organisationen och budget 

Att bemanna den nya organisation och utse chef som förankras väl hos sina medlemsföretag 

Att se till att den nya organisationen får en bra start och når ut med sitt grundbudskap -

att "Tillväxt Båstad" är "den samlade näringslivsorganisationen" på Bjäre. 

Dessutom måste vi hålla högt tempo eftersom BNAB ska awecklas före årsskiftet och då får det inte 

uppstå ett för stort glapp innan den nya organisationen är på plats. 

Vår önskan är att vi tillsammans ser till att ovanstående arbetsuppgifter genomförs på ett bra och 

professionellt sätt. Därför ber vi om er medverkan och även att vi tillsammans skapar de resurser 

som behövs för att ge både den det "Nya Näringslivsbolaget TILLVÄXT BÅSTAD" och TILLVÄXTRÅDET 

en bra start och rätta förutsättningar för att bli framgångsrika. 

Båstad den 18 november 2013 

Företrädare för 

BNEF Industrigruppen Båstad Turism 

H~~!~~~Henn' ~ :~. eToremalm 

PS. Av tidskäl har vi inte förankrat kommunens förslag hos våra styrelser varför våra tankar uttryckta i 

detta brev är våra personliga. 
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BÅSTAD 

TURISM 

§1 Mötets öppnande 

Protokoll Båstad Turism (BT) 
Hotel Skansen 
2013-11-18, 12.00-13.30 

Närvarande: 
Lars Henningsson (LH) 
Göran Brauer (GB) 
Gitte Lindström-Harmark (GLH) 
Bertil Andersson (BA) 
Bo Wendt (BW) 
Joakim Ormsmarck (JO) 
Fredrik Olofson (FO) 
Jarl Toremalm (JT) 
Gert-Håkan Eriksson {GHE) 
Ulrica Millqvist {UM) 
Christer Linden {CL) 

Peter Nidelius Adjungerad 
Håkan Eriksson Adjungerad 
Karin Bengtsson (KB) 

Ordförande LH hälsar välkommen samt förklarar styrelsemötet öppnat 

§2 Val av justerare 

Gert-Håkan Eriksson valdes att justera. 
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§3 Utkast Tjänsteskrivelse från Båstads Kommun angående Tillväxt Båstad och 

samgående mellan Båstad Turism och BNEF 
Efter diskussion beslutar styrelsen: 
Båstad Turism ställer sig positiva till att gå samman med BNEF med syfte att skapa en 
gemensam näringslivsorganisation. 
Båstad Turism, Industrigruppen och BNEF tar fram en gemensam skrivelse som 
kommentar till Båstad Kommuns tjänsteskrivelse Tillväxt Båstad, samverkan mellan 
Båstads Kommun och näringsliv, biläggs protokollet. 
Båstad Turism föreslår en ändring av föreslagen organisationsplan så att 
projektgrupper och råd hamnar direkt under Tillväxt Båstad, biläggs protokollet. 

§4 Övriga frågor 

Köp av aktiebolaget Båstad Näringsliv ab. 

Efter diskussion beslutar styrelsen: 

Båstad Turism erbjuder sig att köpa Båstad Näringsliv ab för SEK 100 000. 

Båstad 2013-11-19 

Vid protokollet: 

fuo{ta;ff~ 
Justeras: 

\{) ( "' r 
J steras: i 

c · OliUA-~ 
rt-Håkan Eriksson 
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Tillväxt Båstad, samverkan mellan Båstad 

Kommun och näringsliv 

BNEF 

*not 

Ordf. 

VD 

Tillväxt Båstad 

Projektgrupper 

& Råd 

Projektgrupper 

& Råd 

Projektgrupper 

& Råd 

Projektgrupper 

& Råd 

Tillväxtrådet 

Projektgrupper 

& Råd 

Projektgrupper 

&Råd 

Projektgrupper 

& Råd 

Projektgrupper 

& Råd 

Båstad 

Turism 

+3 

Kontinuerlig dialog (informell) 

Ordförande bolaget 

VD bolaget 

KSO 

KC 

Båstad Kommun 

Presidium KC 

* Projektgrupper och Råd kommer ha en "budget" bör ligga under Tillväxt Båstad då det är 

en juridisk person. Tillväxtrådet är ett partsammansatt organ och alltså ingen juridisk 

person. 
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[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Datum: 2013-11-26 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: t5, l fl-l(t3 ·C\()0 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Henrik Andersson 
Per Sellden 

Tjänsteskrivelse 

Tillväxt Båstad, samverkan mellan Båstads kommun och näringsliv 

Bakgrund 

1 (3) 

Näringsliv och samhällets aktörer har under lång tid såväl nationellt och lokalt samverkat i olika 
konstellationer. Juridiska personer i olika organisationsformer, aktiebolag, ekonomiska föreningar, 
ideella föreningar har formats med syftet att utveckla företagsamhet och tillväxt. Organisationer 
bestående enbart av näringsliv, organisationer med en blandning av samhällets aktörer och 
samhället och samhället självt som skapar egen organisation i syfte att främja näringslivets 
utveckling har skapats och driftats. 

Aktuellt 
I Båstad bildades 2008 ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad Näringsliv 
AB (BNAB). Näringslivets 50 procentiga ägarandel innehas av Bjärehalvöns Näringsliv Ekonomiska 
Förening (BNEF) som bildats för detta ändamål. BNEF har cirka 70 medlemsföretag. Bolaget BNAB 
finansieras av medlemsintäkter från BNEF motsvarande cirka 200 tkr och genom att Båstads 
kommun tillskjutit cirka 1100 tkr årligen (2013, 1000 tkr). 

Båstad Turism Ekonomiska Förening (BT) bildades 1986 för att arbeta med frågor rörande 
besöksnäringen. Föreningen har cirka 250 medlemmar. Båstads kommun erlägger en serviceavgift 
motsvarande 600 tkr per år. 

Industrigruppen samlar kommunens större företag, för närvarande 22 stycken och är också en 
ledande aktör avseende samverkan mellan näringsliv och kommun. De företag som är medlemmar i 
Industrigruppen utgör stommen i BNEF. 

I Båstad finns cirka 300 lantbruksföretag, i stort sett samtliga medlemmar i Lantbrukarnas 
Riksförbund (LRF). 

När kommunfullmäktige beslutade om BNAB (2008-02-27, § 27) gavs ett uppdrag till kommunled
ningskontoret (KLK) att senast under 2010 utvärdera verksamheten. Utvärderingen genomfördes 
av Gunnar Johnsson och inkom 2011-04-30. Efter presentation av utredningen inleddes en process 
som även inkluderade Båstad Turism. Ett led i denna process var att BNEF och Båstad Turism gav 
Gunnar J ohnsson ett uppdrag att konkretisera ett förslag till framtida organisation och samarbets
former mellan kommun och näringsliv. Det resulterade i rapporten "En samlad näringslivsorganisa
tion i Båstad 11 (2012-12-13) där ett bildande av en gemensam näringslivsförening med kommunen 
som medpart förordas. Under vintern fördes en politisk diskussion kring förslaget. Ett möte ägde 
också rum mellan företrädare för partier i kommunstyrelsen och utsedda företrädare för BNEF. 

13 1126\fe l! tale t kan inte representeras i angivet form at.\ ! 
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Kommunen deklarerade där att ett stort antal av de punkter som rapporten föreslår ska ligga på 
föreningens agenda handlar om frågor som rör rent kommunalt ansvar och skall hanteras kom
munalt. Utifrån denna utgångspunkt föreslog KS eu 2013-03-20 kommunstyrelsen att kommunen 
inte ska vara delägare i en ny sammanslagen näringslivsorganisation samt att inrätta en närings
livssamordnare och ett näringslivsråd. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet genom 
att i huvudsak förorda rapportens förslag (bilaga 1). 

Övervägande/framtid 
Utgångspunkter för framtida samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet bör utgöras 
av följande grundbultar: 

Skapa mötesplatser för att utbyta information, planera för och inom ramar besluta om åtgärder 
för att främja tillväxt och näringslivsutveckling i kommunen. Näringslivet och kommunen lär 
känna varandra, hjälper varandra och respekterar varandra. 

Hantera samarbetet med enkel och konstadseffektiv administration. 

För att uppnå detta föreslås följande: 
En sammanslagen näringslivsorganisation, Tillväxt Båstad 
Kommunen ställer sig positiv till att BNEF och Båstad Turism utan kommunens medverkan samlar 
näringslivet i en näringslivsorganisation "Tillväxt Båstad" med fokus på tillväxtskapande åtgärder, 
destinations- och evenemangsutveckling. Organisationen har också ansvar för allmän näringslivs
service men inte sådan service som kommunen ger avseende myndighetsutövning, planer och 
andra kommunala näringslivsuppgifter. 

Vissa näringslivsfrågor som har anknytning till samverkan med andra kommuner, främst familjen 
Helsingborg men även Region Skåne hanteras idag av Båstad Turism. Med anledning av det arbete 
som har gjorts och görs regionalt av Båstad Turism tillför kommunen ytterligare 300 tkr. Dessa 
frågor bör fortsättningsvis drivas av den nya näringslivsorganisationen. 

En regelbunden dialog/rapportering sker mellan organisationens ledning, kommunchef och 
kommunalråd. 

Ett samverkande, Tillväxtråd 
Ett näringslivsråd "Tillväxtrådet" bildas. Detta består från kommunens sida av kommunstyrelsens 
presidium och kommunchefen. Näringslivet representeras förslagsvis av ordförande i Tillväxt 
Båstad, VD i Tillväxt Båstad samt så många ytterligare ledamöter utsedda av Tillväxt Båstad att 
majoritet från näringslivet föreligger. 

Rådets uppgift är gemensamma projektsatsningar med tydliga uppdrag för att skapa tillväxt i form 
av: 

Ökad inflyttning 
Ökat företagande 
Ökad sysselsättning 

Olika exempel på projekt kan vara: 
Gemensam plattform för framtiden, översyn av "Framtid Båstad" 
Gemensam satsning mot ungdomsarbetslöshet 
Gemensamt ansvar för ett berikat utbud av service 
Entreprenörsskola 
Gemensamma ansökningar, till exempelvis Leader och andra EU-projekt 
Tillskapa branschråd 
Tillsätta tillfälliga råd för exempel centrumutveckling, landsbygdsutveckling mm. 



325

325

3 (3) 

Näringslivet och Båstads kommun tillför medel genom samfinansiering för att genomföra projekt 
beslutade av tillväxtrådet. Båstads kommun avsätter 2014, 300 tkr för detta ändamål. 
Detta hindrar inte att även Tillväxt Båstad har egna råd och projektgrupper. 

Båstads kommun har självfallet fortsatt ansvar för de rent kommunala näringslivsuppgifterna. 
Dessutom bjuder kommunen kvartalsvis till samling i syfte att förmedla förstahandsinformation till 
företagen i Båstads kommun. Företagen har vid sådana tillfällen också möjlighet att informera 
varandra. 

Efter ekonomiutskottets förslag till beslut i mars har en rad möten och ideutbyten skett mellan 
företrädare för kommun och näringsliv för att på ett gynnsamt sätt hitta än bättre förutsättningar 
för samverkan. Förslaget enligt ovan bygger på dessa möten och har enligt undertecknade accep
tans i bredaste möjliga krets. Mot bakgrund härav föreslås följande: 

Förslag till beslut 
1. Under förutsättning att näringslivet inrättar, Tillväxt Båstad enligt ovan reserverar kommunen 
300 tkr att tillföras organisationen. 

2. Under förutsättning att ett tillväxtråd bildas tillsätts de representanter från kommunens sida 
som föreslås i skrivelsen. 

3. Att till projekt beslutade av tillväxtrådet under 2014, avsätta 300 tkr. 

4. Att kommunchefen utvecklar former och kvartalsvis inbjuder företagen till information och 
dialog enligt förslag ovan. 

Båstad 2013-11-26 

Per Sellden Henrik Andersson 
Tf kommunchef Tf biträdande kommunchef 
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fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Ekonomiutskottet 

I<S eu 2013-03-20 
Förslag till beslut 

Reservation 

Utskott/presidium 

lb 

2013-03-20 7 

I<S eu § 40 

Forts. förslag om en samlad näringslivsorganisa tion 

Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen : 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunen stärker sin förmåga inom det näringslivspolitiska området ge
nom att tillsätta en befattning som Näringslivsutvecklare, med uppgift och 
mandat att företräda kommunen och driva de näringslivs- och turistrelevan
ta frågorna i kommunen och samverka med näringslivets och turistföreta
gens organisationer, eller med en ny sammanslagen näringslivsorganisation. 

2. Kommunen ska stötta och samarbeta med den nya näringslivsorganisatio
nen men inte ingå som en delägare. 

3. Kommunen ska ha samma ambitioner och göra lika stor satsning inom det 
näringslivspolitiska området som tidigare, d.v.s. att bibehålla anslaget för 
näringslivsrelaterade frågor på 115 mkr, att användas för omkostnader i 
Näringslivsutvecklarens verksamhet, verksamhetsbidrag för turistbyrå
verksamhet1 mm samt gemensamma projekt och utvecklingsinsatser. 

4. Ett Näringslivsråd bildas som forum för samordning av gemensamma in
tressen mellan kommunen och näringslivet. 

5. Näringslivsutvecklaren företräder kommunen i förekommande regionala 
och delregionala organ och samarbetskonstellationer. 

6. De medel som frigörs när BNAB läggs ned satsas på att understödja en 
gemensam utvecklings-/visionsprocess med näringslivet. 

7. Kommunen ställer sig principiellt positiv till förslaget om att det bildas en 
samlad näringslivsorganisation, 

8. Kommunstyrelsens ordförande och en representant från oppositionen utses 
att tillsammans med företrädare för BNEF och Båstad Turism ytterl igare be
lysa de frågeställningar som återfinns i rapporten1 och då främst: 
a) gränsdragning av ansvar mellan kommunen och näringslivs

organisationen 
b) formerna för samverkan och kommunens engagemang 
c) de ekonom iska förutsättningarna 

Mot beslutet reserverar sig AnnMargret I<jellberg (S). Skriftlig reservation 
biläggs protokollet. 

Justerandes si naturer 
l<S/nä mnd lff Utdragsbesty rkand e 



327

327

SOC][ALDEMOKRATERNA I BÅSTAD 

Reseirvationn n. ärernrlle nr 7 Förslag om en sam!ad näringslivsorganisation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet i punkterna 1 - 5. Förslagen strider mot tidiga
re förslag som tagits fram av representanter från näringslivet och Båstads kommun. Skall ett 
framtida samarbete bli fram.gångsrilct -3:Uåste det bygga på en gemensam överenskommelse 
mellan kommun och näringsliv hur vi bäst organiserar oss kring de gemensamma frågorna. 

JJ/d 
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[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Datum: 2013-11-26 

Handläggare: Johan Linden 

Dnr: KS 1871/13-900 

Till: Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 

Yttrande beträffande finansiering av "Tillväxt Båstad" samt "Tillväxtråd" 

Bakgrund 

1 (1) 

Båstad Näringsliv AB föreslås ersättas med ett ny sammanslagen näringslivsorganisation "Tillväxt 
Båstad" med ett tillhörande näringslivsråd "Tillväxtrådet''. 

Aktuellt 

Förslaget innebär att kommunen reserverar 300 tkr för att årligen tillföra den nya organisationen 
"Tillväxt Båstad". Dessutom att ytterligare 300 tkr årligen tillförs det nya "Tillväxtrådet'' 

I 2013 års verksamhetsbudget finns under kommunchefens ansvar avsatt 1 000 tkr för närings
livsinsatser. Av dessa har ca 900 tkr årligen betalats ut som driftsbidrag till den gamla organisa
tionen "Båstad Näringsliv AB". Eftersom denna organisation upphör kan dessa medel användas för 
att finansiera de nya kostnader om sammanlagt 600 tkr för den nya näringslivsorganisationen. 

Båstad 2013-11-26 

Johan Linden 
Ekonomichef 



Ekonomiutskottet    2013-11-20  9 
Kommunstyrelsen    2013-12-04  29 

 
 
 
 
 
KS eu § 117 dnr. KS 1871/13-900 
KS § 281 
 

 

Tillväxt Båstad 
- Samverkan mellan Båstads kommun och näringsliv 

 
Beskrivning av ärendet Näringsliv och samhällets aktörer har under lång tid såväl nationellt och lokalt 

samverkat i olika konstellationer. Juridiska personer i olika 
organisationsformer, aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar har 
formats med syftet att utveckla företagsamhet och tillväxt. Organisationer 
bestående enbart av näringsliv, organisationer med en blandning av samhällets 
aktörer och samhället och samhället självt som skapar egen organisation i syfte 
att främja näringslivets utveckling har skapats och driftats. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf. biträdande kommunchef, Per Selldén och Henrik 

Andersson, daterad 2013-11-13 med följande förslag till beslut: 
 
1. Under förutsättning att näringslivet inrättar, Tillväxt Båstad enligt ovan 

reserverar kommunen 300 tkr att tillföras organisationen. 

2. Under förutsättning att ett tillväxtråd bildas tillsätts de representanter 
från kommunens sida som föreslås i skrivelsen. 

3. Att avsätta 300 tkr till projekt beslutade av tillväxtrådet 2014. 

4. Att kommunchefen utvecklar former och kvartalsvis inbjuder företagen 
till information och dialog enligt förslag ovan. 

 
Föredragande Tf. bitr. kommunchef Henrik Andersson föredrar ärendet. 
 
Beslut Ekonomiutskottets beslutar: 
 

1. Ärendet lämnas över till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

_____ 

KS 2013-12-04 
Yrkanden Ann-Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S) och Katarina Toremalm (MP):  

 
1. Avsatta medel i punkt 1 och punkt 3 i förslag till beslut ändras från 300 tkr till 

350 tkr, samt att de indexregleras. 

2. Tillägg med en punkt 5. Att kommunchefen tillsammans med representant utsett 
av intressenterna i Tillväxt Båstad snarast tar fram en beskrivning på vilka 
arbetsuppgifter som tillfaller Båstads kommun. 

3. Tillägg med en punkt 6: Tillväxt Båstad är ett arbetsnamn. Det tillkommer den 
nybildade föreningen att själv välja namn på organisationen. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras en kort stund. 
 
       Forts. på nästa sida 
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Kommunstyrelsen    2013-12-04  30
  

 
 
 
 
 
 
 KS eu § 117 dnr. KS 1871/13-900 

KS § 281 
 
 

Forts. Tillväxt Båstad 
- Samverkan mellan Båstads kommun och näringsliv 

 
KS 2013-12-04 
Yrkanden Thomas Andersson (FP), Torgny Brenton (KD), Ann-Marie Johnsson (C), 

Uno Johansson (C), Eddie Grankvist (BP), Bo Wendt (BP) och James Johnson 
(BP): Bifall till ekonomiutskottets förslag samt bifall till Ann-Margret Kjellbergs 
m.fl. tilläggsyrkanden (p. 5 och 6). 

 
Proposition Efter framställda propositioner finner ordföranden att ekonomiutskottets 

förslag bifallits. Att Ann-Margret Kjellbergs yrkande punkt 1 avslagits och att 
Ann-Margret Kjellbergs tilläggsyrkanden (nya punkter 5 och 6) bifallits. 

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Under förutsättning att näringslivet inrättar, Tillväxt Båstad enligt 
tjänsteskrivelsen reserverar kommunen 300 tkr att tillföras organisationen. 

2. Under förutsättning att ett tillväxtråd bildas tillsätts de representanter från 
kommunens sida som föreslås i skrivelsen. 

3. Att till projekt beslutade av tillväxtrådet under 2014, avsätta 300 tkr. 

4. Att kommunchefen utvecklar former och kvartalsvis inbjuder företagen till 
information och dialog enligt förslag i tjänsteskrivelsen. 

5. Kommunchefen tillsammans med representant utsett av intressenterna i Tillväxt 
Båstad ska snarast ta fram en beskrivning på vilka arbetsuppgifter som tillfaller 
Båstads kommun. 

6. Tillväxt Båstad är ett arbetsnamn. Det tillkommer den nybildade föreningen att 
själv välja namn på organisationen. 

_____ 
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Datum 2015-08-27 

 

 

Förslag till Näringslivspolicy för Båstads kommun 
 

 
 
Vi är framgångsrika som näringslivskommun: 

• När vi har ett näringslivsklimat som ständigt förbättras, där vi möjliggör hållbar tillväxt 
med fler konkurrenskraftiga och växande företag inom alla sektorer, oavsett bransch eller 
storlek på företag. 

• När varumärket Båstad skapar investeringsvilja hos entreprenörer 
• När Båstads kommun arbetar på ett professionellt sätt med hög kompetens 

 
 
 

Vi blir framgångsrika som näringslivskommun genom att ha: 

1. Goda möjligheter för befintliga företag att expandera och nya företag att etablera sig. 
2. Tillgång på arbetskraft med relevant kompetens 
3. Hög attraktionskraft till att leva, bo och besöka. 
4. Hög tillgänglighet genom bra infrastruktur 
5. Kommunen som möjliggörare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

332

332



 2 (4) 

Framgångsfaktorer och indikatorer 
 

 

1. Goda möjligheter för befintliga företag att expandera och nya företag att etablera sig. 

• Att företagen upplever att det är lätt att växa och utvecklas när marknadsförutsättningarna 
finns. 

• Att det är attraktivt att etablera företag i Båstads kommun, och att etableringsprocessen upp-
levs smidig. 

• Att en hög andel av befolkningen startar och driver företag. 

• Att företagen upplever ett positivt företagsklimat. 

• Att vi har en hög tillgänglighet till och kan utnyttja resurserna hos företagsstödjande aktörer, 

såsom rådgivning, affärsutveckling och finansiering. 

• Att unga människors företagsamhet tas till vara och att deras insikter i företagandets villkor 

ständigt utvecklas. 

 

 

Indikator Definition 
 

Tillväxt Antal företag som ökar omsättningen 

Sysselsättningsutveckling Förändringen av antal arbetstillfällen  

Nyföretagande Förändring av antal nyregistrerade företag per 1000 invånare. 

Företagsklimat Förändring av företagens sammanfattande omdöme om företags-

klimatet i kommunen 

 
 
 
 

2. Tillgång på arbetskraft med relevant kompetens 

• Att vi tack vare ett varierat, livskraftigt och växande näringsliv har en attraktiv arbetsmark-
nad. 

• Att genom samarbete mellan arbetsmarknadens parter skapa innovativa lösningar för en håll-
bar kompetensförsörjning. 

• Att företagen tydligt redogör för sina framtida kompetensbehov. 

• Att vi ständigt utvecklar vår kompetens genom lärande hela livet. 

• Att vi har en väl fungerande samverkan mellan näringslivet och skola, högre utbildning och 

forskning. 

 

Indikator Definition 
 

Pendling Förändringen av andelen arbetstillfällen som utförs av pendlare 

Tillgång arbetskraft  Förändringen av hur företagen tycker att tillgången på arbetskraft 

med relevant kompetens med relevant kompetens är i kommunen 

Utbildningsnivå Förändringen av andelen eftergymnasial utbildning i nattbefolkningen, för-

värvsarbetande 16-64 år. 

Lönesummautveckling Förändring av löneutveckling för att indikera andelen arbetstillfällen med 

högre kvalifikationer 
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3. Hög attraktionskraft till att leva, bo och besöka. 

• Att service i form av barnomsorg, skola och vård håller hög kvalitet och erbjuder stor valfri-
het, där huvudfokus är att Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10:e bästa skolkommuner. 

• Att medborgarna upplever Båstads kommun som en attraktiv plats att leva och bo och verka i, 

med ett öppet kulturliv, en berikande fritid och ett tryggt liv. 

• Att vi kan erbjuda ett brett utbud av attraktivt boende som matchar efterfrågan och att det är 
ett naturligt val att bosätta sig här. 

• Att vi är ett attraktivt besöksmål, för såväl Svenskar som övriga turistgrupper enligt Skåne 
Nordväst strateg, med ett brett och växande utbud av upplevelser, boende och service året runt. 

 
Indikator Definition 

 

Tillgång förskola Förändringen av hur stor andel av de som erbjudits plats inom för-

skoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum. 

Effekt skola Förändringen av andelen etablerade på arbetsmarknaden eller stu-

derar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning. 

Bostadsutveckling Förändring av antalet färdigställda bostäder. 

Handelsindex Förändringen av handelsindex 

Attraktivitet leva & bo Förändring av medborgarnas upplevelse om kommunen är en attraktiv 

plats att leva och bo i. 

Flyttningsnetto Förändringen av inflyttning-utflyttning. 

Besöksfrekvens Förändringen av antal besökare i kommunen 
 

 

4. Hög tillgänglighet genom bra infrastruktur 

• Att det upplevs enkelt att ta sig till och från Båstads kommun samt att förflytta sig inom 
kommunen. 

• Att vi har goda förutsättningar för effektiva och hållbara transporter av post och gods. 

• Att vi genom initiativ till samarbete tidigt kan erbjuda energi- och transportlösningar med 

lägre miljö- och klimatpåverkan. 

• Att informationsteknologin är säker och väl utvecklad i hela kommunen. 
 

Indikator Definition 

 

Vägnät, tåg-  Förändring av vad företagen i kommunen tycker om kommunikationerna 

och flygförbindelser 
Tele- och IT-nät Förändring av företagens åsikter kring tele- och IT-förbindelserna i 

kommunen 

Bredband Andel av invånarna som har tillgång till bredband 
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 4 (4) 

5. Kommunen som möjliggörare 

 Att företagarna genom kreativ och effektiv service känner att det är enkelt att samarbeta 
med 

 kommunen, där ”en väg in” är en avgörande faktor. 

 Att vi har ett bra samspel, där företag och kommun har stor förståelse och respekt för 
varandras uppdrag och roller, och att vi tillsammans tar ansvar för att fånga upp och ut-
veckla idéer. 

 Att vi ständigt söker kreativa och modiga lösningar och eliminerar hinder. 

 Att det är god framförhållning i planering och utveckling, exempelvis för mark- och lokaltill-
gång.  

 Att kommunen främjar sund konkurrens 

 
Indikator Definition 

 

Nöjd-kund-index Förändring av sammanlagd kundnöjdhet INSIKT 

Attityd kommunpolitiker  Förändring av hur företagarna uppfattarkommunala politikers attityd till 

företagande 

Attityd kommuntjänstemän  Förändring av hur företagarna uppfattar kommunala tjänstemäns attityd 

till företagande 
  Företagens initiativ  Förändring av hur mycket företagen själva anser att de bidrar för att  

förbättra företagsklimatet. 
  Marktillgång  Förändringen av mängden säljklar mark för industri/handel. 
  Mötesplatser  Förändringen av antal nätverk och antal deltagare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170426\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-04-26. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000305/2017 – 900 
 
 

Uppföljning - Systematiskt arbetsmiljöarbete 2016 
 
 

Förslag till beslut 
 
Upprättade sammanställningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2016 läggs till hand-
lingarna. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmiljöverket ställer i föreskriften AFS 2001:1 krav på att det systematiska arbetsmiljöar-
betet årligen följs upp. I uppföljningen ingår dels en översyn av styrdokument som används i 
arbetsmiljöarbetet och dels att i enkätform ta reda på hur väl arbetsmiljöarbetet är implemen-
terat i verksamheten.  
 
Bakgrund 
Under de senaste åren har det centralt i kommunen bedrivits ett aktivt arbetsmiljöarbete för 
att underlätta för linjecheferna att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet – SAM. Ru-
tiner och styrdokument har tagits fram. Dessutom har arbetsmiljöutbildning genomförts för 
chefer och skyddsombud. 
 

Aktuellt 
Som en del i den årliga uppföljningen har varje verksamhetsområdeschef gjort en uppföljning 
inom sitt verksamhetsområde enligt bilagda sammanställningar.  
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Jan Bernhardsson, tf kommunchef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Tf kommunchef Jan Bernhardsson 
HR-specialist Ulrika Lindblad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanställningar av årlig uppföljning från samtliga verksamhetsområden 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sammanställning av den årliga 
uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet- SAM 

• Linjechef rapporterar till verksamhetsområdeschef i februari 
• Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef i mars 
• Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen i april 
• Varje chef redovisar uppföljningen i sin samverkansgrupp/apt 
Verksamhetsområde I Arbetsplats 

Barn &skola 19 arbetsplatser 
Upprättad av: 

Henrik Wagersten och Margaretha Ekelund Svensson 
Ange vem som har deltagit i uppföljningen 

Underlag från samtliga chefer inom Barn & skola 

1. Slutsatser av dokumentgenomgången 
Vad fungerar bra? 

I Datum 
2017-04-04 

* Arbetsmiljöfrågorna vid medarbetarsamtal, samverkansmöten, skyddsronder, på APT och på Barns och Skolas 
ledningsgrupp . 
* Medarbetarsamtal och dialog för att hitta förbättringar inom verksamheterna . 
* Skyddsronder och utrymningsövningar. 
* Handlingsplaner och styrdokument finns. 
* Arbetsplatsträffar och dokumentation kring dessa. 
* Riskbedömningar. 
* Där utbyggnad av nätverket utförts har anslutningen till internet fungerat bra, vilket har minskat frustration hos personal. 
* På den skola där särskilt arbetstidsavtal gäller har arbetsmiljön utifrån ett helhetsperspektiv blivit bättre. 
Vad behöver vi förbättra? 

* Uppföljning och åtgärder efter skyddsronder och miljöinspektioner 
* Fastighetsunderhåll och städning 
* Lokaler behöver bli mer ändamålsenliga och uppfylla krav kring ventilation och värme, somliga behöver ersättas 
* Samverkan mellan förvaltningarna, för att ärenden inte ska hamna "mellan stolarna". 
* Minska arbetsskador och tillbud, samt öka kunskapen om ergonomi och arbetsbelastning. 
* Förmågan att hantera stress 
* Rutiner kring och kommunikation med stödfunktioner som exempelvis HR- servicecenter, IT, Båstadhem samt Teknik och 
service. 
* Nätverksuppkopplingen i förskolorna 
* Arbeta aktivt för att behålla kompetent personal och ha goda rekryteringsstrategier för att förebygga stress. 
Vad gör vi? 

* Upprepar att påtala brister i förhållande till: HR, IT, Teknik & service samt Båstadhem, tills resultat uppnås. 
* Fortsätter det målmedvetna arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
* Arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron, genom stresshanteringsstrategier 

2. Slutsatser av intervju/enkät 
Vad fungerar bra? 

Samverkan, delaktighet och rutiner på samtliga arbetsplatser. 
Lågstadie- och fritidshemssatsning med pedagogiskt och administrativt stöd till våra pedagoger. 
Det mesta inom samtliga områden - utom arbetsbelastning ( enligt medarbetarenkäten 2016). 

Vad behöver vi förbättra? 

* Fysisk och psykisk arbetsmiljö för pedagoger och skolledare. _ 
* Rekrytering: arbete för att behålla kompetent personal och ha en genomtänkt rekryteringsprocess för att minska stress 
och arbetsbelastning pedagoger och skolledare. 
* Tillgång till ändamålsenliga lokaler för personal och barn/elever (särskilt med avseende på barn/elever med särskilda 
behov). 
* Översyn och åtgärdsplan för samtliga lokaler för att skapa goda och ändamålsenliga lärmiljöer för barn och elever. 
* Säkerställa att brister efter skyddsronder och miljötillsyn åtgärdas. 
* Öka förskolepeng då vistelsetider och barn i behov av särskilt stöd, samt andelen yngre barn har ökat. 
* Ledningsorganisationen i barn och skola: stab, skola och förskola . 
* Det behöver ges mer resurser för administrativt stöd till skolledare 
* Det krävs beslut kring en ny skolorganisation, med nya lokaler som är anpassade efter aktuella läroplaner och barn/elever 
i behov av särskilt stöd. 

Vad gör vi? 

* Vi kommunicerar regelbundet behov med skolchef och politiker i UN, kring lokalförsörjning, arbetsbelastning och 
rekrytering. 
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3. Sammanfattning 
Sammanfatta hur uppföljningen har gått till 

Uppföljning har gjorts i ledningsgrupp, enheternas samverkansgrupper och arbetslag med hjälp av frågeunderlaget inför 
den årliga uppföljningen samt skyddsrondsprotokollen. 

Vad gör vi? För in åtgärderna i innevarande års handlingsplan 

* Genom arbetet med ARUBA verkar vi för bättre personalpolitik och rekrytering 
* Samtal med utbildningsnämnden om administrativt stöd, lokalanpassning/anskaffning 
* Samtal kring full ekonomisk kompensation för BIBASS (Barn i behov av särskilt stöd) förs. 
* Arbete med AFS 2015:4 ska genomföras 

Underskrift /' Båstads kommun 

HR-avdelningen 
Postadress: 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress : Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
bastads .kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sammanställning av den årliga 
uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - SAM 

• Linjechef rapporterar till verksamhetsområdeschef i februari 
• Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef i mars 
• Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen i april 
• Varje chef redovisar uppföljningen i sin samverkansgrupp/apt 
Verksamhetsomrade I Arbetsplats 

Bildning och arbete Båstads kommun 
Upprättad av: 

Henrik Andersson Bildningschef 
Ange vem som har deltagit i uppföljnirigen 

Samtliga avdelningschefer på Bildning och arbete 

1. Slutsatser av dokumentgenomgången 
Vad fungerar bra? 

I Datum 
2017-04-12 

Akademi Båstad Gymnasium: Styrdokumenten uppdateras kontinuerligt. Rutiner för medarbetarsamtal, lönesamtal och 
skyddsronder är väl fungerande. Säkerhetsutbildning, innehållandes bland annat brandskydd, och utrymningsövningar 
hålls och det görs tillbudsrapporteringar, riskbedömningar och kartläggningar. 
Akademi Båstad Vux och YH: APT-möten, utvecklingsdagar med möjlighet att lyfta arbetsmiljöfrågor på ett djupare plan, 
utrymningsövningar, skyddsronder. Under året har även arbetsplatserna för medarbetare på yrkeshögskolan förbättrats. 
Samtlig personal har höj- och sänkbara skrivbord. De som vill har även ergonomiska fotbäddar och flera skärmar på 
skrivbordet. En översyn har gjorts gällande belysning. 
Arne: Det pågår ett ständigt arbetsmiljöarbete inom enheten. Forum för större frågor är APT. 
Arbetscenter Jv9: Medarbetarsamtal har hittills hållits enbart med ordinarie personal men ska fortsättningsvis även ske i 
viss form med bidragsanställd personal. Vid APT tas arbetsmiljöfrågor upp kontinuerligt, blir åtgärdade och följs upp. 
Iof:Efter en lång period av hög personalomsättning och hög arbetsbelastning börjar läget kännas bättre. En del 
omflyttningar har gjorts och systematiskt skyddsronds arbete har återupptagits. 
Integration: En ny avdelning har möjlighet att göra rätt från början. Utifrån den ansatsen finns flera delar som känns bra 
kring hur arbetet med systematiskt kvalitetsarbete, dokumentation, rutiner och arbetsmiljö fungerar. 
Biblioteket: Skyddsronder med skyddsombudet samt uppföljning fungerar bra. 
Kultur: Planering och genomförande fungerar bra men medarbetarens arbetsuppgifter behöver prioriteras. 
Fritidsgårdar: APT fungerar bra. 
Vad behöver vi förbättra? 

Akademi Båstad Gymnasium: Systematiken i arbetsmiljöarbetet kan tydliggöras genom information om de olika 
dokumenten och deras plats i årshjulet. Rutiner för uppföljning och utvärdering skall förstärkas 
Akademi Båstad Vux och YH: Under året har klagomål framförts på ventilationen i Stationshuset, men även i lärosalarna i 
Lilla Kunskapscentrum. Låssystemet i Stationshuset har ej fungerat tillfredsställande. under året. Konflikthantering mellan 
medarbetare, samt medarbetare och chef behöver förbättras. Trygghet bland medarbetare när det gäller stationshuset med 
utrymningsväg och tydlig instruktion kring lås och larm. Respons och anmälningarna till Båstadhem, 
Mörldäggningsmöjligheter på VUX fungerar ej. Ljudnivån är hög utanför vux på plan 3 i Stora KC. Dessutom finns ett "pip" i 
ett av grupprummen som är störande. Trots flera anmälningar har åtgärd uteblivit. Inom yrkeshögskolan behövs tydliggöra 
arbetsbeskrivningar, vem som gör vad, för att på så sätt minska stresspåslag. Även tydlig och rak kommunikation från chef, 
för att undvika spekulationer. Förbättra samarbetet mellan lärare och ledningsorganisation på gymnasiet med 
vuxenutbildningens lärare och ledningsorganisation. Målet är att ha likvärdiga regler och rutiner på varje skolenhet. 
Arne: Den skriftliga dokumentationen kan förbättras genom att i text beskriva vad som ständigtförbättras i det vardagliga 
arbetet. Ta fram enkla fungerande rutiner för att göra riskbedömningar. 
Arbetscenter, Jv9: Önskvärt att produktionen kunde ske i ett jämnare flöde för att motverka stress. 
Iof: Förbättrat arbete med rapportering av avvikelser och tillbud. Vid förändringar i verksamheten ska risk- och 
konsekvensbedömningar göras regelmässigt. 
Integration: Det finns dokument som saknas ex introduktion av nyanställda eller rutiner för utredning av olycka eller 
ohälsa. En del dokument som redan finns ex. rutiner för riskbedömningar kommer att utvecklas, utifrån ny kunskap. 
Bibliotek: Uppföljningen av skyddsrondsprotokoll, som sker på filialerna, behöver fortfarande förbättras . Periodvis uppstår 
besvärande ljud från barnavdelningen som är irriterande för såväl biblioteksbesökare som gymnasium. 
Kultur: Utveckla uppföljnings och utvärderingsarbetet utifrån bland annat stress. 
Fritidsgårdar: Skapa en ckecklista för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Vad gör vi? 

Akademi Båstad Gymnasium : Avsätter tid på APT för genomgång av de olika dokumenten, när de upprättas och hur de 
används. Vid genomförandet av analyser och riskbedömningar upprättas en tidsplan. 
Akademi Båstad Vux och YH : Möte med fastighetsägaren av Stationshuset har skett i slutet på året. Ny utrymningstrappa 
har satts upp, rutiner för lås och larm finns i servern och rutinpärm. Mätningar av luften har gjorts regelbundet i 
stationshuset för att hitta rätt mängd luft kontra hur många personer som finns i rummet. Föreläsning kring 
konflikthantering ordnas för samtlig personal med uppföljning. En handlingsplan upprättas för varj e skolenhet. 
Mörkläggningsgardiner högsta prio på VUX. Båstadhem har kallat in specialister i början av 2017 för att åtgärda "pipet" . 
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Arne: Skapa tydlighet i rutiner genom att arbeta med kommunens arbetsmiljöpolicy. Genomföra en psykosocialenkät varje 
år för att kartlägga förbättringsmöjligheter. 
Arbetscenter, Jv9: Bearbeta uppdragsgivare för att skapa jämnare flöde. 
Iof: Lokalerna är inte ändamålsenliga men vi gör det bästa av situationen. 
Integration: Fortsatt revidering och skapande av dokument. 
Bibliotek: Schemaläggning med avtalade datum då personal finns på plats för avstämning av de åtgärder som har påpekats i 
skyddsrondsprotokollet. Att vissa inventarier som, finns på barnavdelningen, kan generera ljud tas bort eller flyttas in i 
sagorummet för att dämpa ljudbilden. 
Kultur: Planering dokumenteras och följs upp efter genomförande för att minska stress. 
Fritidsgårdar: Verksamheten är omorganiserad och en inventering av systematik måste göras. 

2. Slutsatser av intervju/enkät 
Vad fungerar bra? 

Akademi Båstad Gymnasium: APT-möten, skyddsronder och medarbetarsamtal. 
Akademi Båstad Vux och YH: Verksamhetsvaktmästarens uppdrag har uppdaterats och fungerar bättre. Riskbedömningar 
fungerar även tillfredställande liksom APT-möten, studiedagar samt teamkonferenser. 
Arne: Diskussionsklimatet kring ständiga förbättringar är öppet, ett gott exempel är schemaläggning vid söndagsöppet i 
Cafe Biblos. 
Arbetscenter, Jv9: Verksamheten fungerar bra, arbetsmiljön är i ständigt fokus. 
Iof: Se ovan. 
Integration: Avdelningen är ny Dokumentgenomgången utgör dock ett bra underlag för att stämma av vad som bör 
säkerställas i det löpande arbetet kring arbetsmiljö framöver. Sammanfattningsvis finns redan en bra grund och mycket 
finns på plats avseende arbetssätt och rutiner. 
Bibliotek:A PT-möten, samverkansmöten, utrymningsövningar, medarbetarsamtal. 
Kultur: Se ovan. 
Fritidsgårdar: Generellt fungerar arbetsgrupperna bra. 
Vad behöver vi förbättra? 

Akademi Båstad Gymnasium: Ventilationen. Arbeta vidare med den upplevdaoro/osäkerhet som finns då skolan är en 
öppen arbetsplats med flera verksamheter i en vilket innebär en stor rörlighet av individer. Psykosocialt upplevs en ökad 
negativ stress. Fysiska arbetsmiljön är inte optimal då barnen från öppna förskolan upplevs som bullriga i sin lek i 
biblioteket. 
Akademi Båstad Vux och YH: Konflikthanteringsrutiner på yrkeshögskolan. Anmälningar till Båstadhem och uppföljning av 
att anmälda ärenden blir utförda. Lönesamtal och information kring hur lönerna sätts samt hur medarbetare kan påverka 
sin lön. 
Arne: Arbeta med tydlighet och ta fram enkla rutiner. 
Arbetscenter, Jv9: Tillbudsrapportering och dokumentation. 
Iof: Skapa ökad stabilitet i verksamheten. 
Integration: Vi behöver systematisera nya medarbetares introduktion, kompetensöverföring samt avslut så att dessa blir 
strukturerade och tydliga. Vi behöver också gå igenom kommunens arbetsmiljöpolicy och kompetensutveckla medarbetare 
i arbetsmiljöfrågor. Rutiner kring olycksfall, ohälsa mm behöver vi också se över. 
Bibliotek: Uppföljningar av skyddsrondsprotokoll avseende filialerna. 
Kultur: Se ovan. 
Fritidsgårdar: Personalen behöver bli mer delaktiga i arbetsmiljöarbetet. 
Vad gör vi? 

Akademi Båstad Gymnasium: Ventilationen skall ses över kontinuerligt, dialog förs med ansvariga på Båstad hem då det 
tillhör fastighetens konstruktion och funnits med från början. 
I syfte att öka upplevd säkerhet kommer ID-kort att delas ut till elever och personal för att alla skall veta vem som går på 
skolan, dialog med polisen kommer att inledas. I syfte att förstärkt arbeta främjande och förebyggande skall 
integrationsarbetet fördjupas och struktur och rutiner kring likabehandlingsarbete ses över. 
Riktlinjer för betygssättning och kommunicerande av betyg skall ses över i syfte att motverka negativ stress som i flera fall 
handlar om den dialog som förs med elever och föräldrar kring betyg. 
Föra en dialog med förskola och bibliotek om den periodvis höga ljudvolymen samt undersöka om det går att bygga bort 
problemet. 
Akademi Båstad Vux och YH: På APT-möte informerar HR-avd hur lönerna sätts samt hur medarbetare kan påverka sin lön. 
Föreläsning kring konflikthantering och hur en handlingsplan kan ses ut på arbetsplatsen. Anmälningarna till Båstadhem 
och uppföljningarna har blivit bättre. Ansvarig chef fortsätter att anmäla, tills det blir åtgärdat. 
Arne: Personalen i cafeerna för dagliga noteringar i kalenderbok kring verksamheten. Administrativ personal förbättrar 
kommunikationen avseende företagsbesök och externa möten samt tar fram riskbedömningsrutiner vid aktiviteter och 
studiebesök. 
Arbetscenter, Jv9: Innebörden av "aj och oj" lyfts vid varje APT. 
Iof: Rekryterar och jobbar för att behålla medarbetare. En organisationsöversyn kommer genomföras hösten 2017. Som en 
del av den görs risk- och konsekvensanalyser. 
Integration: Arbetar vidare och fokuserar på att åtgärda de delar som behöver förbättras enligt ovan. 
Bibliotek: Schemaläggning av besök till berörda biblioteksenheter. 
Kultur: Se ovan. 
Fritidsgårdar: Ledningen behöver utveckla samverkansarbetet tillsammans. 

3. Sammanfattning 
Sammanfatta hur uppföljningen har gått till 

Akademi Båstad Gymnasium: Uppföljning har genomförts med skyddsombuden. 
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ärenden som finns kvar har registrerats. Utvecklingsdag/studiedag har hållits där medarbetarenkäten följts upp och 
diskussioner med personal kring hur förbättringar kan göras. 
Arne: Via genomgång av medarbetarundersökning, samtal med grupperna och muntliga genomgångar. 
Arbetscenter, Jv9: Via samtal och möten. 
Iof: Skyddsrond, samtal med medarbetare. 
Integration: Chef och medarbetare har gått igenom de olika dokument som upprättats för integration (vuxna och familjer). 
och stämt av hur förutsättningarna på området ser ut överlag. 
Bibliotek: Avstämning på samtliga APT-möten 
Kultur: Vid APT och medarbetarsamtal. 
Fritidsgårdar: Sammanställning av chef 
Vad gör vi? För in åtgärderna i innevarande års handlingsplan 

Akademi Båstad Gymnasium: Involverar hela personalen genom att informera om hur, när och varför de olika 
delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförts. 

Akademi Båstad Vux och YH: Skapa projektgrupper på yrkeshögskolan: 
1 Årshjul, gemensam kalender 
2 Samlade rutiner, lathundar för att underlätta jobbet så att alla vet hur saker ska göras. 
3 Sammanställa projektdokument och samlade beslut. 
Inom vux: 
Arbeta med att förbättra studiemiljön för eleverna. 
Utveckla samarbetet med gymnasiet för att förbättra rutiner och regler. 

Arne: Arbeta vidare med konkreta rutiner och dokumentera i högre omfattning 
Arbetscenter, Jv9: Fortsatt daglig diskussion kring arbetsmiljö då målgruppen behöver det och därmed också 
öka förståelsen för användning av skyddsutrustning. 
Iof: Förutom förbättringarna i den fysiska arbetsmiljön så jobbar vi med detta som aktiviteter i vår VP. 
Integration: För integration blir det första gången en handlingsplan upprättas. I den ska naturligtvis de delar 
som saknas eller förbättras föras in. 
Bibliotek: Arbetar med åtgärderna i 2017 års handlingsplan. 
Kultur: Fortsätta arbetsmiljöarbetet i samma ordning 
Fritidsgårdar: Verksamhetsområdeschef tillsammans med avdelningschef strukturerar arbetsmiljöarbetet på 
avdelnin en is fte att ska a rutiner och delaktighet. 

Underskrift 

I Dat,m 

Namoteckm og 

Båstads kommun 

HR-avdelningen 
Postadress: 269 80 BASTAD 
Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Sammanställning av den årliga 
uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - SAM 

Linjechef rapporterar till verksamhetsområdeschef i februari 
Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef i mars 
Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen i april 
Varje chef redovisar uppföljningen i sin samverkansgrupp/apt 

Verksamhetsområde I Arbetsplats 

Samhällsbyggnad Båstads kommun, kommunhuset 
Upprättad av: 

Andrea Lahger 
Ange vem som har deltagit i uppföljningen 

Lisa Rönnberg, Roger Larsson, Tina Eriksson, OlofSellden, Annika Jern och Andrea Lahger 

1. Slutsatser av dokumentgenomgången 
Vad fungerar bra? 

Det allra mesta. Kartläggning, handlingsplan samt riskbedömning har upprättats. 

Vad behöver vi förbättra? 

Kommunens bilpool Sunfleet: osäkerhet med gastanlming samt bokningsstrul. 

Vad gör vi? 

I Datum 

2017-03-03 

Avtalet med Sunfleet går snart ut. Det har gjorts en utvärdering samt tillsatts en grupp med syfte att lyfta frågan vidare. 

2. Slutsatser av intervju/enkät 
Vad fungerar bra? 

Medarbetarundersökningen tyder på stimulerande arbetsuppgifter, fungerande ergonomi och god kommunikation både 
internt och internt. 

Vad behöver vi förbättra? 

Relativt hög arbetsbelastning samt något minskad motivation sedan förra medarbetarundersökningen. Förtydliga mål på 
verksamhets- och individnivå. 

Vad gör vi? 

Respektive enhet arbetar fram en verksamhetsplan som förankras med medarbetarna. Aktiviteter och arbetsinsatser ska 
leda till måluppfyllelse utifrån beslutade nämndsmål. Sociala samverkansgrupper har bildats med syfte att ventilera och 
diskutera olika ämnen. Extern föreläsning har skett för inspiration kring hur vi styr oss själva på bästa sätt. 

3. Sammanfattning 
Sammanfatta hur uppföljningen har gått till 

Genomgång av dokumentation samt genomförd medarbetarundersökning. 

Vad gör vi? För in åtgärderna i innevarande års handlingsplan 

Se punkt 1 och 2. Förs även in under handlingsplanen. 

Underskrift Båstads kommun 

HR-avdelningen 
Postadress: 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Riskbedömning och handlingsplan 

Upprättad av:Andrea Lahger 

Råder viss osäkerhet kring verksamhets-
och individmål. Konsekvens: otrygg och 
omotiverad personal som arbetar åt olika 
håll. 

Hög arbetsbelastning. Konsekvens: 
stressad och omotiverad personal, 
sjukskrivning. 

Pool bilarna - osäkerhet kring 
gastankning och bokningsstrul. 
Konsekvens: stressad personal, kommer 
för sent till bokade möten. 

Ej 
allvarlig 

Ej 
allvarlig 

Ej 
allvarlig 

Datum:201 7-03-03 

Resp enhet arbetar fram en I Lisa I 2017 
verksamhetsplan som leder till 
måluppfyllelse. 

Sociala samverkansgrupper har bildats med I Lisa I 2017 
syfte att diskutera och ventilera div ämnen. 

Avtalet med Sunfleet går snart ut. I Lisa I 2017 
Utvärdering samt arbete pågår kring ny 
upphandling. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sammanställning av den årliga 
uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - SAM 

• Linjechef rapporterar till verksamhetsområdeschef i februari 
• Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef i mars 
• Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen i april 
• Varje chef redovisar uppföljningen i sin samverkansgrupp/apt 
Verksamhetsområde I Arbetsplats 

Teknik & Service 
Upprättad av: 

Jan Bernhardsson 
Ange vem som har deltagit i uppföljningen 

Chefer och medarbetare i samband med APT Kommunhuset. 

1. Slutsatser av dokumentgenomgången 
Vad fungerar bra? 

APT, medarbetarsamtal, skyddsronder och riskbedömningar vid förändringar. 
Mycket bra resultat från medarbetarenkäten. 

Vad behöver vi förbättra? 

I Datum 

2017-03-30 

Kommunikation och information mellan våra och andras verksamheter. Bli tydligare i lönesamtalen. Stötta och inspirera till 
vardagsmotion. Företagshälsovården upplevs svårtillgänglig. 

Vad gör vi? 

Inspirationsdag med aktivitet för gruppsamhörighet. Utbildning separat för att öka kunskapen kring lönesamtal. 

2. Slutsatser av intervju/enkät 
Vad fungerar bra? 

Chefer och medarbetare är överens att arbetsmiljöarbetet fungerar bra. 

Vad behöver vi förbättra? 

Dokumenterad kartläggning av eventuella brister i arbetsmiljön. 

Vad gör vi? 

Genomgång i ledningsgruppen. 
Information om förändringar i våra och andras verksamheter som påverkar oss för att få förståelse och delaktighet. 

3. Sammanfattning 
Sammanfatta hur uppföljningen har gått till 

Genomgång av enkät och sammanställning på APT Teknik & service för delaktighet. 

Vad gör vi? För in åtgärderna i innevarande års handlingsplan 

Vissa lokaler är i behov av underhåll och förbättringar. Inspirera till fysiska och trivselaktiviteter. 

Underskrift Båstads kommun 

HR-avdelningen 
Postadress: 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sammanställning av den årliga 
uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - SAM 

• Linjechef rapporterar till verksamhetsområdeschef i februari 
• Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef i mars 
• Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen i april 
• Varje chef redovisar uppföljningen i sin samverkansgrupp/apt 
Verksamhetsområde I Arbetsplats 

Vård och Omsorg Vård och Omsorg 
Upprättad av: 

Emma Pihl 
Ange vem som har deltagit i uppföljningen 

Underlag från samtliga verksamheter 

1. Slutsatser av dokumentgenomgången 
Vad fungerar bra? 

I Datum 

2017-04-26 

Arbetsplatsträffar och teamträffar genomförs med hög kvalitet. Inom området nämns också att samverkan mellan fack och 
medarbetare fungerar bra. Arbetsmiljön beskrivs som en del i vardagsarbetet. Nyanställda introduceras på ett bra sätt. 
medarbetarsamtal genomförs som förväntat. Riskbedömningar görs inom flera delar av verksamheten och vid behov då 
även handlingsplaner. 
Vad behöver vi förbättra? 

LOSAM:s arbetssätt behöver förtydligas och arbetet med SAM behöver ytterligare utvecklas. Utveckla arbetet med risk- och 
konsekvensbedömning och tillhörande handlingsplan vid förändringar, tillbudsanmälningar och avvikelser. Skapa bättre 
strukturer för det systematiska brandskyddsarbetet. Införa APT för timanställda medarbetare. 

Vad gör vi? 

Inom respektive verksamhet har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med sina delar av ovan nämnda 
förbättringsområden. För verksamhetsområdet kommer APT för timanställda, inom respektive verksamhet, att införas. Vid 
verksamhetsområdets ledningsgrupp är arbetsmiljöfrågor på agendan med jämna mellanrum. 
Verksamhetsområdesövergripande rutingrupp är tillsatt. 

2. Slutsatser av intervju/enkät 
Vad fungerar bra? 

Samtliga verksamheter har gått igenom medarbetarenkäten eller gör det innan sommaren. Skyddsronder genomförs och 
fungerar bra. Hög grad av delaktighet med påverkansmöjlighet. Bra introduktion av nyanställda och framför allt förbättring 
avseende sommarvikarier. 

Vad behöver vi förbättra? 

Förbättra strukturen på LOSAM. Kontinuerligt arbeta med arbetsmiljöpolicyn på APT. Förbättra arbetet med lokala rutiner 
inom olika verksamheter. Ytterligare förstärka arbetet med risk- och konsekvensbedömningar, tillbud och avvikelser. 
Förbättra strukturen bland verksamhetsområdets rutiner. 

Vad gör vi? 

Inom respektive verksamhet har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med sina delar av ovan nämnda 
förbättringsområden. 

3. Sammanfattning 
Sammanfatta hur uppföljningen har gått till 

Uppföljning har skett på olika sätt inom verksamhetsområdet. Det har skett på APT:er samt genomgång av samlad 
dokumentation av enhetschefer och fackliga företrädare. 

Vad gör vi? För in åtgärderna i innevarande års handlingsplan 

Inom respektive verksamhet har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med sina delar av ovan nämnda 
förbättringsområden. För verksamhetsområdet kommer vikten av att förstärka arbetet med risk- och 
konsekvensbedömningar, tillbud och avvikelser att poängteras. 

Underskrift 

I Da<,m 2017-04-26 
Na mo<eci<mao 

Båstads kommun 

HR-avdelningen 
Postadress: 269 80 BAST AD 
Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon : 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sammanställning av den årliga 
uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - SAM 

• Linjechef rapporterar till verksamhetsområdeschef i februari 
• Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef i mars 
• Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen i april 
• Varje chef redovisar uppföljningen i sin samverkansgrupp/apt 
Verksamhelsomrade I Arbetsplats 

Kommunlednings kontoret Ekonomiavdelningen 
Upprättad av: 

Johan Linden 
Ange vem som har dellaglt I uppföljningen 

Gröna korridoren, Ekonomiavdelningen 

1. Slutsatser av dokumentgenomgången 
Vad fungerar bra? 

Det mesta. Personalen trivs med den psykosociala och fysiska arbetsmiljön. 

Vad behöver vi förbättra? 

Renlighet på toaletter. 

I Datum 

2017-02-06 

Enligt medarbetarenkät har motivationen hos personalen sjunkit från ganska höga nivåer vid senaste 
medarbetarundersökningen 

Vad gör vi? 

Informerar om vikten av renlighet på toaletterna till personalen. 
Inleder ett utvecklingsarbete i syfta att öka motivationen inom personalgruppen. 

2. Slutsatser av intervju/enkät 
Vad fungerar bra? 

Inga större anmärkningar från personalen vid skyddsrondsenkät. 

Vad behöver vi förbättra? 

Renlighet på toaletterna. 
Motivation. 

Vad gör vi? 

Informerar alla personalgrupper i Gröna korridoren om vikten att hålla rent och snyggt inne på toaletterna. 
Inleder ett utvecklingsarbete i syfta att öka motivationen inom personalgruppen. 

3. Sammanfattning 
Sammanfatta hur uppföljningen har gått till 

Enkäter/skyddsrond har genomförts. Regelbundna medarbetarsamtal där arbetsmiljö både fysiskt och psykosocialt 
behandlas med varje anställd. Medarbetarenkät har genomförts under 2016. Utfallet gicks igenom inom 
ekonomiavdelningen och resultat och åtgärder analyserades. 

Vad gör vi? För In åtgärderna I Innevarande års handlingsplan 

För att öka motivation inleds ett gemensamt utvecklingsarbete som går ut på att identifiera utvecklingsområden. 
Försök görs att "piffa" upp medarbetarsamtalet. · 

Underskrift Båstads kommun 

HR-avdelningen 
Postadress: 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress : Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad .se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sammanställning av den årliga 
uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - SAM 

• Linjechef rapporterar till verksamhetsområdeschef i februari 
• Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef i mars 
• Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen i april 
• Varje chef redovisar uppföljningen i sin samverkansgrupp/apt 
Verksamhetsområde I Arbetsplats 

Kommunledningskontoret Kommunikationsavdelningen 
Upprättad av: 

Birgitta Sjöberg 
Ange vem som har deltagit i uppföljningen 

Andrea Larsson 

1. Slutsatser av dokumentgenomgången 
Vad fungerar bra? 

Vad behöver vi förbättra? 

Vad gör vi? 

2. Slutsatser av intervju/enkät 
Vad fungerar bra? 

Dörren till blå korridoren har lagats, men får gärna låsas upp så att den kan stå öppen. 
Ventilationen är bättre men det är fortfarande kallt på vintern. 

Vad behöver vi förbättra? 

I Datum 
2017-02-09 

Vi har otillräckliga resurser för att kunna utföra alla våra åtaganden. Avdelningen har en mycket stor arbetsbörda och 
känslan av att inte räcka till är ständigt närvarande. Arbetsbelastning och stressnivå är mycket hög. 
För att effektivt kunna använda vårt mötesrum, måste väggen in mot arbetsrummet syn- och ljudisoleras med gardiner eller 
vägg. Detta har påtalats i flera år. 
Vad gör vi? 

Anhåller om medel i budget för ytterligare en kommunikatör. 

3. Sammanfattning 
Sammanfatta hur uppföljningen har gått till 

Vad gör vi? För in åtgärderna i innevarande års handlingsplan 

Underskrift Båstads kommun 

HR-avdelningen 
Postadress: 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sammanställning av den årliga 
uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - SAM 

• Chefen rapporterar till verksamhetsområdeschef 
• Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef 
• Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen 
• Varje chef redovisar uppföljningen i sin samverkansgrupp/apt 
Verksamhetsområde I Arbetsplats 

Kommunledning HR-avdelningen 
Upprättad av: 

Marianne Malm, HR-chef 
Ange vem som har deltagit i uppföljningen 

Anna Löfström, Anne-Lie Björklund, Cecilia Franzen Rooth, Ulrika Lindblad, Petra Boakes 

1. Slutsatser av dokumentgenomgången 
Vad fungerar bra? 

Samtliga känner till våra styrdokument och processer inom arbetsmiljöområdet. 

Vad behöver vi förbättra? 

I Datum 
2017-03-27 

Vissa dokument behöver utvecklas och förbättras, exempelvis dokument för kränkande särbehandling. 

Vad gör vi? 

HR-avdelningen arbetar ständigt med uppdateringar och förbättringar gällande dokument för arbetsmiljö och hälsa för hela 
kommunen. 

2. Slutsatser av intervju/enkät 
Vad fungerar bra? 

Det mesta gällande den fysiska arbetsmiljön fungerar OK men kvarstående problem är den dåliga inomhusluften och 
ventilationen. 

Vad behöver vi förbättra? 

Avdelningen har en mycket hög arbetsbelastning i kombination med en hel del nya i gruppen vilket gör att situationen 
ibland upplevs tung och stressig. Vi behöver förbättra både vår gemensamma struktur, kultur och vi-känsla samt formulera 
ett tydligt uppdrag - varför finns vi? 

Vad gör vi? 

Under våren jobbar vi systematiskt med det som brukar kallas teamets byggstenar - uppdrag, struktur, kultur, vi-känsla 
samt utveckling. Till hösten har vi formulerat en plan kallad "en fantastisk arbetsplats" med ett tydligt uppdrag samt 
fokusområden att jobba vidare med. 

3. Sammanfattning 
Sammanfatta hur uppföljningen har gått till 

Samtal i hela gruppen samt medarbetarsamtal. 

Vad gör vi? För in åtgärderna i innevarande års handlingsplan 

Formulerar en plan med tydligt uppdrag samt fokusområden att jobba vidare med. Parallellt jobbar vi med HR
avdelningens kultur och vi-känsla. 

Underskrift Båstads kommun 

HR-avdelningen 
Postadress: 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
bastads .kommun@bastad.se 
www.bastad .se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sammanställning av den årliga 
uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - SAM 

• Chefen rapporterar till verksamhetsområdeschef 
• Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef 
• Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen 
• Varje chef redovisar uppföljningen i sin samverkansgrupp/apt 
Verksamhetsområde I Arbetsplats 

Kommunledning Kansli och överförmyndarkansli 
Upprättad av: 

Catharina Elofsson 
Ange vem som har deltagit i uppföljningen 

Samtliga medarbetare 

1. Slutsatser av dokumentgenomgången 
Vad rungerar bra? 

I Datum 

2017-03-07 

Processkartläggning pågår och det arbetet ger tydlighet och utvecklingsmöjligheter för verksamheten. Ett flertal rutiner är 
framtagna och kopplas ihop med processerna. I arbetet revideras samtidigt rutinerna. 
Omarbetad struktur för överförmyndarens verksamhet. 

Vad behöver vi förbättra? 

Vi behöver göra processkartläggningen publik på något sätt. Planer finns men ännu inte någon lämplig teknisk lösning. 
Överförmyndarverksamheten behöver dokumentera sina processer och rutiner. Detta är planerat att påbörjas under 2017. 

Vad gör vi? 

Arbetar med processkartläggning avseende kansliets arbetsuppgifter. Överförmynderiets verksamhet är något 
omstrukturerad från januari 2017 där delar av revisionens gransknings åtgärder verkställs. En del av detta är att påbörja 
processkartläggning under 2017. 

2. Slutsatser av intervju/enkät 
Vad rungerar bra? 

Processkartläggningen på kansliet och omstruktureringen av överförmyndarens verksamhet. 

Vad behöver vi förbättra? 

Finna tekniska lösningar för publicering av processkartläggning. 

Vad gör vi? 

Arbetar aktivt med att få processkartläggningen färdig för kansliet. Arbetar med ny struktur på överförmyndarens 
verksamhet och påbörja processkartläggning under 2017. 

3. Sammanfattning 
Sammanratta hur uppföljningen har gått till 

Genom samtal med medarbetarna löpande under året. Medarbetarna har deltagit aktivt i både processkartläggning (kansli) 
och ny struktur (öfm). 

Vad gör vi? För in åtgärderna i innevarande års handlingsplan 

Arbetar vidare med processkartläggning inom både kansli och startar arbetet på öfm. 

Underskrift 
atum / 

2017-03709 

Båstads kommun 

HR-avdelningen 
Postadress: 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sammanställning av den årliga 
uppföLlningen av det systematiska 
arbetsmiUöarbetet - SAM 

• Linjechef rapporterar till verksamhetsområdeschef i februari 
• Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef i mars 
• Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen i april 

• V hf d fr· k / aqe c e re ov1sar upp ölJrnn~en I sin samver ansqrupp apt 
Verksamhetsområde Arbetsplats 

Kommunledning IT 
Upprättad av: 

Anders Björk 
Ange vem som har deltagit i uppföljningen 

Petr Rydh 

1. Slutsatser av dokumentgenomgången 
Vad fungerar bra? 

Enkla åtgärder har utförts, dock kvarstår det några byggnadstekniska delar tex målning 

Vad behöver vi förbättra? 

Egen städning 

Vad gör vi? 

Vi följer upp den fysiska skyddsronden 
Genomgång av enkäter 
Pratar samarbete och utveckling 

2. Slutsatser av intervju/enkät 
Vad fungerar bra? 

Öppen dialog där synpunkter kan lämnas 

Vad behöver vi förbättra? 

Motivation: Utbildning, tidsutrymme att testa nytt. 
Ledarskap: Bättre projekt, Färre, Tydligare, Göra färdigt, Dokumentera 
Tydligare roller: Minska antalet samtidiga projekt= Bättre projekt 
Styrning: Tydligare rollfördelning, delegera 
Vad gör vi? 

Vi följer upp den fysiska skyddsronden 
Tar upp arbetsmiljön på APTer 
Teambuildning 

3. Sammanfattninq 
Sammanfatta hur uppföljningen har gått till 

Fysisk dokumenterad skyddsrond 
Intervju av alla på IT-avdelningen 
Genomgång av olika enkäter, Prevent, IT-kvalitet, Medarbetarundersökningen 

Vad gör vi? För in åtgärderna i innevarande års handlingsplan 

Följer upp åtgärder 

I Datum 
2017-03-15 
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Underskrift 

J",Wm 2017-03-15 
Ne moteci<"'"' 

Båstads kommun 

HR-avdelningen 
Postadress: 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
bastads.kommun@bastad.se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sammanställning av den årliga 
uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - SAM 

• Linjechef rapporterar till verksamhetsområdeschef i februari 
• Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef i mars 
• Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen i april 
• Varje chef redovisar uppföljningen i sin samverkansgrupp/apt 
Verksamhetsområde I Arbetsplats 

Kommunledningskontoret Kundcenter 
Upprättad av: 

Marianne Fredriksson 
Ange vem som har deltagit i uppföljningen 

Carina Eriksson 

1. Slutsatser av dokumentgenomgången 
Vad fungerar bra? 

Det mesta fungerar bra. Bra arbetsmiljö, både psykosocial och fysisk. 

Vad behöver vi förbättra? 

Vad gör vi? 

I Datum 

2017-03-27 

Har infört korta möten med halva gruppen åt gången ungefär varannan vecka. Kundcenters samordnare är 
sammankallande. Där diskuteras både aktuella och strategiska frågor. 

2. Slutsatser av intervju/enkät 
Vad fungerar bra? 

Belysningen ovanför receptionsdisken är utbytt. Tidigare bländade lamporna. Dimmer har installerats. 

Vad behöver vi förbättra? 

Vad gör vi? 

3. Sammanfattning 
Sammanfatta hur uppföljningen har gått till 

Medarbetarsamtal samt regelbundna APT-möten där numera alla medarbetare kan delta. 

Vad gör vi? För in åtgärderna i innevarande års handlingsplan 

Ärendehanteringssystem ska köpas in för att kunna följa ärenden och ta ut statistik, upphandling pågår. 
Implementering av alla verksamhetsområden i kundcenter pågår enligt plan. 

Underskrift 
atum 

2017-03-28 

Båstads kommun 

HR-avdelningen 
Postadress: 269 80 BASTAD 
Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
bastads.kommun@bastad .se 
www.bastad.se 
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Datum: 2017-05-16 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000550/2017 – 900 
 
 

Tillförordnad kommunchef under ordinarie kommunchefs semester 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 
1. Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg förordnas som tillförordnad kommunchef under 
perioden 2017-06-26 – 2017-07-07. 
 
2. Bildningschef Henrik Andersson förordnas som tillförordnad kommunchef under perioden 
2017-07-24 – 2017-08-11.      
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns i organisationen ingen formellt utsedd permanent ersättare för kommunchefen vid 
kortare frånvaro.  
 
I princip förväntas en tillförordnad kommunchef endast lösa akuta frågeställningar av formell 
karaktär, men skulle ett krisläge uppstå bör det finnas en person på plats med de formella 
befogenheter kommunchefen har.  
 
Undertecknad föreslår därför kommunstyreslen besluta att som tillförordnad kommunchef 
förordna Lisa Rönnberg under perioden 2017-06-26 – 2017-07-07 och Henrik Andersson 
under perioden 2017-07-24 – 2017-08-11 .     
 
 
 
Jan Bernhardsson, T.f. kommunchef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
T.f. kommunchef Jan Bernhardsson 
Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg 
Bildningschef Henrik Andersson 
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Datum: 2017-05-08 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: KS 000366/2017 – 900 
 
 

Svar på kommunrevisionens granskning av kommunstyrelsens styrning och 
uppföljning av kommunledningskontoret 
 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen översänder tjänsteskrivelse daterad 2017-05-08 till kommunrevis-
ionen såsom svar på rapporten.  

2. Paragrafen justeras omedelbart.  
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat om kom-
munstyrelsen säkerhetsställer att kommunledningskontoret fullföljer sitt stödjande och sam-
ordnande uppdrag och verksamheten bedrivs ändamålsenligt.  
 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte säkerhetsställer att kommun-
ledningskontoret fullföljer sitt stödjande och samordnande uppdrag. Detta grundar sig på att 
uppföljningen av de styrande dokumenten och av kommunledningskontorets uppdrag att ak-
tivt arbeta för effektivisering, samordning och samverkan inte är formaliserad.  
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar kommunrevisionen följande:  

- säkerhetsställa tydlighet gällande vilket stöd verksamhetsområdena kan förvänta sig 
av kommunstyrelsen.  

- säkerhetsställa att stödet som verksamhetsområdena erhåller är likvärdigt och syste-
matiserat.  

- följa upp den stödjande verksamheten i större utsträckning för att identifiera utveckl-
ingsområden.  
 

Kommunledningskontoret arbetar under 2017 med en gemensam verksamhetsplan. I arbetet 
med planen ingår att se över uppföljning till kommunstyrelsen, klargöra vilket stöd verksam-
hetsområdescheferna kan erbjudas samt tydliggöra ansvarsfördelningen. Fokus är att arbeta 
för att uppnå ett likvärdigt och systematiserat stöd av kommunledningskontoret. Planen kom-
mer att ta hänsyn till verksamhetsområdenas verksamhetsplaner. 
 
Kommunledningskontoret  
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kommunrevisionen, Kommunchefen och Kommunkansliet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Revisionsrapport: ”Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommun-
ledningskontoret”  
 
Samråd har skett med: 
Kanslichef  
Före detta kommunchef  
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