
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige 

Datum: Sessionssalen, Båstads kommunhus, onsdagen den 20 december 2017 

Tid och plats: kl. 17:30  

 

 Ärendemening Sidnr 

 Upprop  

1.  Val av justeringspersoner 3 

2.  Godkännande av dagordningen 4 

3.  Delgivningar 5 

4.  Informationsärende 80 

5.  Beslutslogg 81-86 

6.  Inriktningsdokument för Grevies utveckling 87-224 

7.  Hantering av överskott från flyktingverksamhet 225-249 

8.  Avfallstaxa 2018 250-280 

9.  Höjning av taxa för serveringstillstånd inom Båstads kommun 281-296 

10.  Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 297-306 

11.  Omfördelning i investeringsbudget VA för 2018 307-321 

12.  Kommunalförbundet Medelpunkten - Förslag på förbundsordning med bilagor samt medlemsdirektiv 322-360 

13.  Nytt aktieägaravtal avseende ägande i NSR AB 361-391 

14.  Avtal om delägarinträde i Sydvatten 392-398 

15.  Policy för arbetskläder 399-402 

16.  Förslag till principer om ägarstyrning  403-482 

17.  Regler för styrdokument 483-489 

18.  Förslag till partistöd 2019-2022 490-497 

19.  Avsägelse av uppdrag som ersättare i Båstadhems styrelse 498-499 

20.  Fyllnadsval för ersättare i Båstadhems styrelse efter avgående Iréne Ebbesson (S) - 

21.  Svar på motion - Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 500-509 

22.  Svar på motion - Ungdomsråd i Båstads kommun 510-513 

23.  Svar på motion - Förbud mot mikroplaster i kommunal upphandling och verksamhet 514-517 



Båstads kommun 
Datum 

2017-12-13 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

 Ärendemening Sidnr 

24.  Väckt motion - Temalekplatser 518-519 

25.  Väckt motion - Ta fram en fordonspolicy 520-521 

26.  Väckt motion - Småföretagarhotell 522-523 

27.  Väckt motion - Kommunens roll för att driva övergången till elbilsamhället och uppbyggnaden av 
laddinfrastruktur för elbilar.  

524-525 

28.  Väckt motion - Hållbar handelspolicy för Båstads kommun 526-527 

29.  Väckt medborgarförslag -  Övergångslösning för den gamla banvallen. 528-529 

Båstad den 13 december 2017 

Håkan Mörnstad 
ordförande 

Olof Nilsson 
Sekreterare 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

171212\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-12-12. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000014/2017 – 900 
 
 

Val av justeringspersoner 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Utse Göran Klang (S) och Ann-Margret Kjellberg (S) som justeringspersoner. 
2. Utse Thomas Andersson (L) som ersättare. 
3. Justeringen äger rum 2017-12-27 klockan 13.00 på kommunkansliet 

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

171212\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-12-12. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000015/2017 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till sammanträ-
dena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, presenteras för kommunfull-
mäktiges presidium och godkänns av ordförande före utskick. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171212\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-12-12. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000017/2017 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 
 
- Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet. 
- Delårsrapport för Kommunalförbundet Medelpunkten. 
- Granskning av delårsrapport 2017 (Medelpunkten). 
- Kvalitetsuppföljning i vård- och omsorgsboende. 
- Kvartalsrapport IVO – ej verkställda beslut. 
- Kommunrevisionens protokoll 2017-11-13. 
- Nyhetsbrev från integrationsenheten. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170817\fel!	talet	kan	inte	representeras	i	angivet	format.\ha 

1 (1)

 
Datum: 2017‐11‐15 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000063/2016 – 700 
Till: Vård‐	och omsorgsnämnden	
 

	
Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §  
och rapportering enligt 16 kap 6f § SoL samt beslut enligt 9 § och  
rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 
 
 
Förslag till beslut 
Vård‐	och	omsorgsnämnden beslutar: 
 
1. Kvartalsrapporten 2017‐07‐01	‐	2017‐10‐31 godkänns. 
2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kvartalsrapport till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO), se bilaga.   
	
	
	
Kommunledningskontoret	
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Ei verkställda beslutjavbrott och ovnnande domar 

Kvartalsrapport av ej verkställda beslut från Båstad ·I "'Z. Ol':/-·-07 -ö ( - <7.,ot :f-- !0-3 / 
1 MtMW 1:IJ Föregående I Nästa [[-.mi 

Dokument (1) 

Ärendemening: 

Senaste aktivitetsdatum: 

Avd/Enh: 

Handläggare: 

Kontakter. 

Proj ekt: 

Ärendekategori: 

Inriktning: 

Beskrivning: 

Sekretess: 

Atkomstgrupp: 

Diarieenhet: 

Registreringsplan: 

På papper: 

Dossiernummer. 

Gallringskod: 

Processplan: 

Processplan ansvarig: 

Processtatus: 

Progress: 

Ärendereferenser 

Inspektioner 

Ärendenoteringar 

Fas: 

Bevakningsdatum: 

In/ Ut: 

Processplan 

Ärende: 37868/2017 Skapad datum: 2017-10-13 Ärendestatus: Behandlas Typ: Ej verkställda beslut/avbrott och gynnande domar 

Filer i ärendet (0) Externa kontakter Medhandläggare 

Kvarta Israpport av ej verkställda beslut från Båstad 

2017-10-13 15:23 

Sydöst/HS o Socialtjänst 1 

Il Kaisu R Kull 

Förva ltning Verksamheten för Vård och omsorg Båstad 

Rapportör Magnus Ohlsson 

Kvartalsärenden 

Socialtjänst 

Offentlig 

Alla 

Centralarkiv 

Ärendearkiv - Ärendearkiv 

Ja 

B.8.3 - Ej verkställda beslut - kvartal 

S - Sparas 

Ingång 

In 

Fler mappar • 

Ärendestart Ar: 

Kvartal: 

. Län: 

Kommun: 

Stadsdel/Kommundel/ Nämnd: 

Beslut finns Sol ÄO: 

Avbrott finns Sol ÄO: 

Beslut finns Sol OF: 

Avbrott finns Sol OF: 

Beslut finns Sol IFO: 

Avbrott finns So L I FO: 

Beslut finns LSS OF: 

Avbrott finns LSS OF: 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och cmsorgsnämnden 

2017 -11- 1 5 
anrlLN...9.r?. .. Q..Q.o/ 
~ . .t?.f.t..=7.:.~~--- -

2017 

3 

SKÅNE LÄN 

BÅSTAD 

Kommunstyrelsen BÅSTAD 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1)

 
Datum: 2017‐12‐08 Till: Kommunfullmäktige	
Handläggare: Magnus Ohlsson 
Dnr: VN 000063/2016‐700, KS 000123/2017‐700 
	

Förklarande text till kvartalsrapport till IVO - kvartal 3 2017 
 
Kvartalsrapport till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) av ej verkställda beslut/ 
avbrott och gynnande domar från Båstads kommun. 
 
Nämndens	rapport	
Rapporteringen avser följande kvartal: Kvartal 3 2017 (2017‐07‐01	‐	2017‐10‐31) 
 
Finns	gynnande	beslut	som	inte	verkställts	inom	tre	månader	från	beslutsdatum?	
SOL ÄO, äldreomsorg: NEJ 
SOL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning: NEJ 
LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning: NEJ 
 
Finns	avbrott	i	verkställighet	där	biståndet	inte	åter	verkställts	inom	tre	månader		
från	datum	för	avbrott?	
SOL ÄO, äldreomsorg: NEJ 
SOL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning: NEJ 
LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning: NEJ 
 
Uppgifter	om	rapportören:	
Magnus Ohlsson, myndighetschef Vård och omsorg 
Båstads kommun 
 
 
 
Magnus Ohlsson, myndighetschef 
 
Vård och omsorg 
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Vård‐ och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017‐11‐27 1 av 2

 

 

VN § 121  Dnr	VN	000141/2017	‐	700 

Kvalitetsuppföljning i vård- och omsorgsboende 

 
Beskrivning av ärendet Interna kvalitetsrevisioner görs regelbundet inom Vård och omsorg i Båstads 

kommun av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Socialt ansvarig 
socionom (SAS). Tidigare har dessa inte redovisats på ett strukturerat sätt för 
vård‐	och omsorgsnämnden. Föreliggande revision omfattar vård‐	och 
omsorgsboende i egen regi. Interna revisioner kommer att göras på samma sätt 
inom hemvård och Stöd och omsorg och därefter redovisas för nämnden. Till 
stora delar är verksamheten i linje med de kvalitetskrav som satts upp. I de fall 
resultaten inte är tillfyllest kommer en handlingsplan att begäras in för 
åtgärder från enhetschefen för respektive boende. Resultatet av åtgärderna 
följs sedan upp av MAS och SAS. Åsliden har genomgått en grundlig kvalitets‐
revision på alla avtalspunkter tidigare i år och finns därför inte med i denna 
redovisning.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2017, med tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens förslag 1. Vård‐ och omsorgsnämnden tar till sig informationen. 2. Kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige delges informationen. 
 
Föredragande  Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 
       
Beslut Vård‐	och omsorgsnämnden beslutar: 

 

1.  Vård‐	och	omsorgsnämnden tar till sig informationen. 

2.  Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige delges informationen.  

    _____ 
 
 

 

Dnr: KS 001321/2017-700
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1)

 
Datum: 2017‐11‐16 Till: Vård‐	och omsorgsnämnden	
Handläggare: Ingrid Pettersson 
Dnr: VN 000141/2017‐700 
	
	

Kvalitetsuppföljning i vård- och omsorgsboende 
	
	
Förslag till beslut 
1.	Vård‐	och	omsorgsnämnden	tar	till	sig	informationen.	
2.	Kommunstyrelsen	och	kommunfullmäktige	delges	informationen.	
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Interna revisioner görs av Mas (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och Sas (socialt ansvarig 
socionom).   
	
Aktuellt	
Interna kvalitetsrevisioner görs regelbundet inom Vård och omsorg i Båstads kommun av  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Socialt ansvarig socionom (SAS). Tidigare har 
dessa inte redovisats på ett strukturerat sätt för Vård och omsorgsnämnden. Föreliggande  
revision omfattar vård och omsorgsboende i egen regi. Interna revisioner kommer att göras  
på samma sätt inom hemvård och stöd och omsorg och därefter redovisas för nämnden. 
 
Till stora delar är verksamheten i linje med de kvalitetskrav som satts upp. I de fall resultaten 
inte är tillfyllest kommer en handlingsplan att begäras in för åtgärder från enhetschefen för 
respektive boende. Resultatet av åtgärderna följs sedan upp av MAS och SAS.  
 
Åsliden har genomgått en grundlig kvalitetsrevision på alla avtalspunkter tidigare i år och finns 
därför inte med i denna redovisning.  
 
 
 
 
Ingrid Pettersson, Vård och omsorg 
Sas 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Intern revision,	vård‐	och omsorgsboende  
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Intern revision Vård- och omsorgsboende

Granskning ‐ Vård‐ och omsorgsboende

SK
OG
SL
ID
EN

AL
M
GÅ
RD
EN

3‐
4:
 A
N

ÄN
GA
GÅ
RD
EN

Datum  2017‐11‐01 2017‐08‐30 2017‐08‐30 2017‐08‐30

GRANSKNING AV SOL

Finns aktuellt biståndsbeslut?

Finns aktuella genomförandeplaner?

Framgår det tydligt av planen HUR beviljade 

insatser ska utföras?

Framgår det av planen om vård‐ och 

omsorgstagaren önskar besök under 

natten?

Har "Min vård‐ och omsorgspärm" 

upprättats för alla boende?

Finns i pärmen info om synpunkter och 

klagomål samt vykort med tillhörande 

kuvert?

Dokumenteras "Händelser av betydelse" i 

Safe doc?

Har alla boende en namngiven kontaktman?

Finns det tydligt anslagen information om 

gemensamma aktiviteter på boendet?

Har man "fysisk" aktivitet dagligen på 

boendet?

Har vård‐ och omsorgs tagaren varit delaktig 

i genomförandeplanen?

GRANSKNING AV HSL

Finns OAS (omvårdnadsansvarig ssk) 

angiven?

Finns ansvarig sjukgymnast eller 

arbetsterapeut angiven?

Finns aktuella omvårdnadsplaner och/eller 

planer för HSL?

Finns ett tydligt tydligt ordinationsunderlag 

för läkemedelshantering?

Finns omvårdnadsplan för 

läkemedelshantering?

finns det dokumenterat övertag av 

läkemedelshantering?

Finns det beskrivet vilka delar av 

läkemedelshanteringen som ska ske som 

egenvård?

Genomgår enskilt förskrivna hjälpmedel 

regelbunden tillsyn?

GENERELLT

Har alla medarbetare en korrekt och aktuell 

delegering?

Har vård‐ och omsorgstagaren gett sitt 

samtycke till att delta i nationella register?

Finns rutiner upprättade för hygienen i det 

gemensamma köket?
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Har all personal undertecknat och tagit del 

av "Basala hygienrutiner och personligt 

ansvar"?

Har all personal skrivit under att de fått 

information om Lex Sarah?

Finns ett välfungerande systematiskt 

brandskyddsarbete?

Har det dokumenterats att personalen gått 

brandskyddsutbildning?

Finns det rutin om en vård‐ och 

omsorgstagare försvinner från boendet?

Genomförs dokumenterade 

medarbetarsamtal 1 gång/år?

Genomförs regelbundna apt för personalen?

Genomförs det regelbundet 

samverkansträffar, LOSAM?

Skrivs det avvikelser? Åtgärder ?

Har all personal skrivit under och förstått 

innebörden av sekretess?

Har all personal fått information och skrivit 

under vad som gäller angående kommunens 

It‐policy?

Utförs inflyttnings samtal då ny boende 

flyttar in?

Ej godkänt

Delvis godkänt

Godkänt

På de områden där verksamheten inte är godkänd ska enhetschefen göra en handlingsplan samt datum då bristen ska vara åtgärdad.
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 Tjänsteskrivelse  
 

171115\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-12-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000016/2017 – 900 
 
 

Informationsärende 
 
 

Förslag till beslut 
 
Lägga informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 2017-12-20 föreligger följande anmälda informationsärenden: 
 

- Muntlig information från kommunrevisionen och beredningarna. 
 
Övriga nämnder kan inkomma med skriftlig information innan sammanträdet. Nämndsordfö-
rande har möjlighet att besvara frågor under respektive informationspunkt. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171213\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-12-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000018/2017 – 900 
 
 

Beslutslogg för kommunfullmäktige, 2017 
 
 

Förslag till beslut 
 
Bilagd redovisning daterad den 13 december 2017 godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige finns en rutin för 
uppföljning, en beslutslogg. En förteckning bifogas över de fattade fullmäktigebeslut som ska 
verkställas, har bordlagts eller återremitterats. Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för 
beslutsloggen och ska gå igenom loggen innan den skickas ut i kallelsen till fullmäktige. 
 
Beslutsloggen har ej samråtts med kommunfullmäktiges presidium före utskick på grund av 
ledighet. Samråd sker tiden mellan utskick och sammanträde. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2017-12-13 
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   Uppdaterad: 2017-12-13 
   Dnr: KS 000018/2017-900 
 

 

*Ett år efter att motionen lämnats in.  1(1) 

 

Beslutslogg för kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslutslogg innehåller övergripande information om inlämnade motioner/medborgarförslag, beredningsuppdrag och övriga ärenden som 
återremitterats/bordlagts av kommunfullmäktige.  

 

Motioner 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2017-12-06 1354/17 Motion - Temalekplatser Kommunstyrelsen Redovisas i kommunfullmäktige i december. - 
 

2017-12-06 1355/17 Motion - Ta fram en fordonspolicy Kommunstyrelsen Redovisas i kommunfullmäktige i december. - 
 

2017-12-06 1307/17 Motion - Småföretagarhotell Kommunstyrelsen Redovisas i kommunfullmäktige i december. - 
 

2017-11-16 1323/17 Motion - Kommunens roll för att driva övergången till elbil-

samhället och uppbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar.  
Kommunstyrelsen Redovisas i kommunfullmäktige i december. - 

2017-11-30 1326/17 Motion - Hållbar handelspolicy för Båstads kommun Kommunstyrelsen Redovisas i kommunfullmäktige i december. - 
 

2017-10-31 1181/17 Motion - Broddar till alla 65 år och äldre Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 
 

2017-10-27 1166/17 Motion - angående avgiftsfria resor för äldre Vård- och om-
sorgsnämnden 

Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 

2017-10-27 1164/17 Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar  Utbildningsnämn-
den 

Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 

2017-10-18 1120/17 Motion - Alkolås i kommunala fordon Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 
 

2017-10-12 1079/17 Motion - motionsspår med belysning i Bå-
stad/Hemmeslöv, Östra-Karup, Torekov, Västra Karup, 
Grevie och Förslöv senast 2026 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 

2017-10-04 1044/17 Motion - Båstads kommuns maskinpark avseende gröny-

teskötseln skall ersättas med fossilbränslefritt drivmedel 
Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 

2017-10-04 1043/17 Motion - Båstads kommun erbjuder Boarps hembygdsgård 

stöd i form av arbetsmarknadsinsatser 
Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 

2017-10-03 1034/17 Motion - Säkrare och tryggare Båstad med aktivt medborgar-

löfte 
Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 
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*Ett år efter att motionen lämnats in.  2(1) 

Motioner fortsättning 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2017-09-29 1024/17 Motion - Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för förening-

ar med egna lokaler och arenor  
Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. September 

2018 

2017-09-20 997/17 Motion - Kulturkort för barn och ungdomar. 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. September 
2018 

2017-09-20 996/17 Motion - Förmånscykel. 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. September 
2018 

2017-09-11 950/17 Motion - Säkerhets- och brottsförebyggande arbete i kommu-

nen 
Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. September 

2018 

2017-09-01 915/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. – Utomhusisbana 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. September 
2018 

2017-08-21 866/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. – Framtagande av hand-
lingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. September 
2018 

2017-07-14 800/17 Motion från Johan Olsson Swanstein (M) - Jouröppen vårdcen-
tral dygnet runt i Båstads kommun 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2018 

2017-06-29 
 

747/17 Motion från Ingela Stefansson (S) – Öka antalet SFI-timmar. Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2018 

2017-06-05 634/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. – Återvinningscentralen 
i Svenstad. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2018 

2017-05-04 505/17 Motion från (C), (L), (MP) och (S) -F ramtagande av handlings-
plan riktad mot företagare. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Maj 2018 

2017-05-02 490/17 Motion från Ingela Stefansson (S) m.fl. - Tillskapande av aktivi-
tetshus i Grevie. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Maj 2018 

2017-03-06 248/17 Motion från (L) – Detaljplaneläggning av området söder om 
Entré Båstad för verksamheter. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Mars 2018 

2017-04-24 461/17 Motion från Rune Andersson (C) m.fl. - Linjemarkering av gång- 
och cykelvägar. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. April 2018 

2017-04-24 462/17 Motion från Uno Johansson (C) - Inrättande av demokratidag i 
kommunal regi. 

Kommunstyrelsen Till kommunstyrelsens arbetsutskott december 2017. April 2018 

2017-04-17 501/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. - Ungdomsråd i Båstads 
kommun. 

Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige i december 2017. April 2018 

2017-04-01 389/17 Motion från Ebba Krumlinde (C) - Inför metoden Huskurage i 
Båstads kommun 

Kommunstyrelsen Till kommunstyrelsens arbetsutskott december 2017. April 2018 

2017-04-01 388/17 Motion från Ebba Krumlinde (C) – Heltid för alla 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. April 2018 

2017-03-14 
 

290/17 Motion från (M) – Verksamhets- och kvalitetssystem. Kommunstyrelsen Till kommunstyrelsens arbetsutskott januari 2018. Mars 2018 

2017-02-13 171/17 Motion från (C) – Trygg parkering vid dem nya stationsområ-
dena. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Februari 2018 

83



*Ett år efter att motionen lämnats in.  3(1) 

Motioner fortsättning 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2017-02-01 125/17 Motion från (M) – Politisk breddning av tillväxtrådet 
 

Kommunstyrelsen Till kommunstyrelsens arbetsutskott december 2017. Februari 2018 

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

Demokratibered-
ningen 

Till kommunfullmäktige i december 2017. December 
2017 

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

Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige december 2017. December 
2017 

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

Motion redovisad och handläggning pågår. 2018 

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

Kommunstyrelsen Motion återremitterad från kommunstyrelsen 2017-04-05. 2018 

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

Kommunstyrelsen Till kommunstyrelsens arbetsutskott december 2017. 2018 

2016-02-17 180/16 Motion från (S) – Översyn av kommunens verksamhetslokaler. Kommunstyrelsen Till kommunstyrelsens arbetsutskott januari 2018. 2018 
 

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

Kommunstyrelsen Till kommunstyrelsens arbetsutskott december 2017. 2018 

2015-04-14 564/15 Motion från (S) - Bygg hyreslägenheter. Kommunstyrelsen Till kommunstyrelsens arbetsutskott december 2017. 2018 
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*Ett år efter att motionen lämnats in.  4(1) 

 

Medborgarförslag 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2017-12-01 1326/17 Medborgarförslag – Övergångslösning för den gamla ban-
vallen. 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisas i december. - 

2017-10-13 1088/17 Medborgarförslag -  Ändra tidsperioden för hundars vis-
telseförbud på stranden vid Malen 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad. Delegerat till kommunstyrel-
sen. 

- 

2017-10-09 1064/17 Medborgarförslag - Grönstråk i Vistorp, Förslövs tätort Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad. Delegerat till kommunstyrel-
sen. 

- 

2017-09-12 915/17 Medborgarförslag - Uppsnyggning av Grevie stationsom-
råde samtidigt som gång- och cykelvägen Grevie-Dala 
anläggs 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad. Delegerat till kommunstyrel-
sen. 

- 

2017-05-10 527/17 Medborgarförslag om kommunala lönesubventioner 
 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. Maj 2018 

2017-04-24 454/17 Brukarrevision av överförmyndaren 
 

Kommunstyrelsen Till kommunstyrelsens arbetsutskott december 2017. Maj 2018 

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

Kommunstyrelsen Återremiss i kommunfullmäktige. 2018 

2015-04-23 612/15 Medborgarförslag om HBT-certifiering 
 

Kommunstyrelsen Till kommunstyrelsens arbetsutskott jarnuari 2018. 2018 

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

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. 2018 

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

Kommunstyrelsen Till kommunstyrelsens arbetsutskott december 2017. 2018 
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*Ett år efter att motionen lämnats in.  5(1) 

 

Övriga ärenden och uppföljningar 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

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

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

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

2017 

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

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

KF-presidium 
Kommunstyrelsen 

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

2017 

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

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

Demokratibered-
ningen 

Remitterat till partierna efter beslut i kommunfullmäktige i 
oktober. Åter 2018. 

Februari 
2018 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-06 1 av 2 

 

 

KS § 285  Dnr KS 000032/2016 - 300 

Inriktningsdokument för Grevies utveckling 
- Beslut om antagande 

 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har fattat beslut om att förvaltningen ska ta fram ett 

inriktningsdokument för utvecklingen av Grevie. Inriktningsdokumentets syfte 
är att utreda och närmare analysera hur orten, med utgångspunkt i historien 
och det läge samhället befinner sig i nu, lämpligen kan och bör utvecklas in i 
framtiden. 

 
 Inriktningsdokumentet kommer att ligga till grund för kommande detaljplaner 

och utvecklingsprojekt i Grevie och arbetas in i den nya översiktsplanen. Det är 
en del av kommunens verktyg för att styra utvecklingen mot ett socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Inriktningsdokumentet är ett av 
flera vägledande dokument och samspelar med dessa. 

 
 Samråd har hållits under perioden 2017-05-15– 2017-08-13 och inkomna 

synpunkter har sammaställts och bemötts i en samrådsredogörelse.    
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2017-10-20  

med bilagor 1-5, 
 Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 264. 
Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag  Inriktningsdokument för Grevie antas i enlighet med de revideringar  

som föreslås i samrådsredogörelse, daterat 2017-11-10.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

1. Inriktningsdokument för Grevie antas i enlighet med de revideringar  
som föreslås i samrådsredogörelse, daterat 2017-11-10.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2017-11-10 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Camilla Nermark 

Dnr: KS 000032/2016 – 300 
 
 

Inriktningsdokument för Grevie,  
Båstads kommun, Skåne län – antagande 
 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Inriktningsdokument för Grevie antas i enlighet med de revideringar som föreslås i 
samrådsredogörelse, daterat 2017-11-10 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att förvaltningen ska ta fram ett inriktningsdokument 
för utvecklingen av Grevie. Inriktningsdokumentets syfte är att utreda och närmare analysera 
hur orten, med utgångspunkt i historien och det läge samhället befinner sig i nu, lämpligen kan 
och bör utvecklas in i framtiden. 
 
Inriktningsdokumentet kommer att ligga till grund för kommande detaljplaner och utveckl-
ingsprojekt i Grevie och arbetas in i den nya översiktsplanen. Det är en del av kommunens 
verktyg för att styra utvecklingen mot ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. 
Inriktningsdokumentet är ett av flera vägledande dokument och samspelar med dessa. 
 
Samråd har hållits under perioden 2017-05-15– 2017-08-13 och inkomna synpunkter har 
sammaställts och bemötts i en samrådsredogörelse.    
 

Bakgrund 
2016-03-09 § 41 fattade kommunstyrelsen beslut om att inriktningsdokument för Grevie ska 
upprättas.  2016-04-13 § 76 godkände kommunstyrelsen uppdragsbeskrivningen för inrikt-
ningsdokumentet.  
 
2017-05-03 § 130 beslutade kommunstyrelsen att inriktningsdokumentet skulle ställas ut på 
samråd. 
 
Samråd har hållits under perioden 2017-05-15– 2017-08-13 och inkomna synpunkter har 
sammaställts och bemötts i en samrådsredogörelse, bilaga 3. Under samrådet hölls ”Framtids-
mingel” på biblioteket i Grevie 2017‐05-30, där allmänheten hade möjlighet att ställa frågor 
och lämna synpunkter. Dokumentation av minglet finns i bilaga 3 (inkl bilaga A). 
 

Aktuellt 
Efter samrådet har inriktningsdokumentet (bilaga 1 och 2) reviderats och färdigställts för an-
tagande. De sociala konsekvenserna vid ett genomförande av inriktningsdokumentet redovisas 
i en social konsekvensanalys, bilaga 4. Hur förslagen i inriktningsdokumentet bidrar till uppfyl-
landet av, för samhällsplaneringen, relevanta kommunala mål redovisas i bilaga 5.  
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2 (2) 

 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Inriktningsdokumentet är ett planeringsunderlag för en hållbar utveckling av Grevie. Samver-
kan med allmänheten stärker både dokumentets innehåll och möjligheten att realisera försla-
gen. Samverkan har även varit viktig som en del i den demokratiska procesen där allmänheten 
har haft möjlighet att framföra sina åsikter och påverka frågor som berör deras omgivning och 
vardag. 
 
Verksamhet 
Ett antagande av inriktningsdokumentet innebär att det ligger till grund för kommande projekt 
och planer. Alla föreslagna åtgärder i dokumentet är separata projekt och planer som kräver 
egna beslut om uppdrag. 
 

Ekonomi 
Ett genomförande av inriktningsdokumentet måste ske etappvis över en längre tid, anpassat 
till kommunens budget. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Inriktningsdokumentet innehåller fler åtgärder som gynnar barn och unga. Bland annat inne-
bär en satsning på gång‐ och cykelvägar en ökad möjlighet till självständighet. Se även social 
konsekvensanalys (bilaga 4). Barn och ungas synpunkter har även tagits tillvara genom works-
hop med ungdomar. 
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HANDLINGAR                                                          
Dokumentets diarienummer är B 2016-256

Följande handlingar ingår i ärendet och finns 
tillgängliga på samhällsbyggnad:
• Social konsekvensanalys, 2017-04-07
• Dokumentation Framtidsmingel 2017-01-31 (input från 

allmänheten och kommunala råd
• Sammanfattning och minnesanteckningar från möten med 

allmänheten, vägförening, företagare, byaråd, föreningar,  samt 
elever i Västra Karup skola innan samråd (december 2016 - 
februari 2017)

• Sammanfattning och minnesanteckningar från Framtidsmingel, 
2017-05-30, under samrådet

• Samrådsredogörelse, 2017-11-10
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Kommunen ansvarar för den 
fysiska planeringen samt 
är en stor markägare i och 
omkring samhället och har 
därav goda möjligheter att 
bidra till Grevies utveckling.

I dagsläget, år 2017, finns den 
lokala handeln i samhället 
främst längs Stålhögavägen. 
Det finns ingen tydlig 
samlingspunkt–mötesplats, 

1. INLEDNING
Inriktningsdokumentet för Grevie  ligger utanför den i Plan- och 
bygglagen reglerade planprocessen. (I detta dokument benämns Grevie 
samhälle och Grevie kyrkby som ”Grevie”.) Parallellt med arbetet med 
inriktningsdokumetet pågår planarbete för  Hålarp 4:197 mfl fastigheter, 
f.d. ”skoltomten”, samt  för Hålarp 4:212, som ägs av Båstadhem och är 
belägen utmed Järnvägsgatan, i Grevie samhälle.

Syftet med detta dokument är att visa Båstads kommuns viljeinriktning för 
Grevies framtid. Det innehåller en vision om hur Grevie ska se ut i framtiden, 
även om det kan ta lång tid att nå dit. Utvecklingen och förverkligandet av 
visionen måste ske i en takt som är rimlig med hänsyn till aspekter som 
ortens befolkningsutveckling, näringslivsbehov och kommunens ekonomi. 
Det viktiga med att kommunen formulerar en målbild för tätorten är att 
den blir vägledande så att alla mindre beslut och projekt tar oss i riktning 
mot målet. Kommunen kan inte heller helt på egen hand förverkliga 
visionen. Här måste fastighetsägare, föreningar, verksamhetsutövare 
och andra bidra med såväl initiativ, engagemang som investering och 
genomförande. Förslagen i inriktningsdokumentet ska ses som just förslag 
och möjligheter. De visar vilka idéer och initiativ kommunen kommer att 
ställa sig positiv till. 

Grunden för arbetet utgörs av platsens fysiska förutsättningar (topografi, 
grönområden, jordbruksmark, bebyggelsestruktur, infrastruktur, 
kulturhistoriska apekter mm) men också miljömässiga, sociala och 
ekonomiska förutsättningar är väsentliga krafter som bidrar till att forma 
framtidens Grevie. 

Grevie har under de senaste femton åren haft en försiktig befolkningstillväxt. 
Idag bor det lite drygt 900 personer i Grevie. Befolkningsstrukturen för 
samhället visar på en åldrande befolkning, i jämförelse med t ex Förslöv 
som har en förhållandevis ung befolkning. 

Befolkningen i Grevie är jämt fördelad mellan de olika åldersgrupperna, se 
diagram 1. 47% av befolkningen är mellan 0-45 år och 53 % är 46 år och 
äldre.

25%

22%
29%

22%

2%

Grevie

0-24

25-45

46-65

66-85

86-105

som t ex en park eller liknande. En mindre torgyta i anslutning till 
Järnvägsgatan och Kraitz konstverk finns men används ej i någon större 
utsträckning. På dagtid möts Grevieborna i den lokala mataffären, 
Bjärepunkten, där även bibliotek numera inryms. Kvällstid fungerar 
Grevieparken som mötesplats genom idrottsklubbens träningar och 
evenemang i festlokalen.

Nordost och sydväst om Grevie finns fantastiskt vacker natur att 
vandra eller motionera i, men i samhället lyser den sammanhängande 
grönstrukturen med sin frånvaro. I planeringen av samhället måste också 
hanteringen av dagvatten beaktas eftersom de stora nivåskillnaderna 
inom orten på +150 möh i norr ner till +70 möh i söder ger specifika 
utmaningar.

Under 2014 stängdes Backaskolan och barnen i årskurs F-6 går nu i 
skolan i främst Västra Karup men även i Förslöv. I oktober 2015 fattade 
Kommunstyrelsen beslut om att riva Backaskolan och idagsläget utreds 
hur skolfrågan ska hanteras i kommunen. I och med att Hallandsåstunneln 
invigdes och järnvägens dragning nu går igenom tunnlarna blev rälsen 
i Grevie överflödig och togs bort. Inriktningsdokumentet beaktar dessa 
förändringar och samhällets framtida utveckling.

Ålder

Diagram 1
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2. PROcEss
Inriktningsdokumentet arbetas fram av Samhällsbyggnad i samarbete 
med berörda verksamhetsområden. Handikapprådet, Pensionärsrådet, 
utvecklingsgruppen har också deltagit i arbetet. För att lyfta in 
medborgarna i arbetet har kommunen arbetat tillsammans med Grevie 
byaråd, vägföreningen GA:2, lokala företagare, idrottsförening samt 
ungdomar från Grevie. Ett så kallat ”Framtidsmingel” där allmänheten 
kunde framföra sina åsikter har också anordnats. Tidigt i processen av 
framtagandet av Inriktningsdokumentet anordnades även en workshop 
för att belysa de sociala aspekterna i Grevie.

Efter att inriktningsdokumentet godkänts av kommunstyrelsen ska det 
samrådas med allmänheten. 

Efter samrådet sammanställs de inkomna synpunkterna och 
inriktningsdokumentet revideras innan det antas av kommunfullmäktige.

3. AVGRÄNsNING
”Inriktningsdokumentet för Grevie” omfattar hela Grevie samhälle samt 
Grevie kyrkby och tittar på både möjligheter inom befintliga områden 
och mark där det skapats möjligheter till ny markanvändning, se karta 1. 

Dokumentet fokuserar på en utvecklingshorisont fram till 2030 och där 
efter är det mycket svårare att ange tydliga riktlinjer för den fysiska 
planeringen och utvecklingen. 

Klimatfrågan beaktas genomgående i hela arbetet. Likaså behöver 
inriktningsdokumentmet omfatta och formulera svar på frågor om 
markutnyttjande och olika delområdens innehåll (t.ex. bostäder, handel, 
verksamheter, kommunal service, områden för rekreation och fritid). 

 

Beslut om 
uppdrag

Förslag 
arbetas fram

Beslut om 
samråd

Samråd med 
allmänheten

Revideringar 
av förslaget

Beslut om 
antagande
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Karta 1, Avgränsning

4. sYfTE
Syftet med arbetet är att ta fram ett inriktningsdokument för Grevies 
utveckling med tydliga utgångspunkter att förhålla sig till i fortsatt 
planering. Inriktningsdokumentet ska utreda och närmare analysera hur 
orten, med utgångspunkt i historien och det läge samhället befinner sig i 
nu, lämpligen kan och bör utvecklas in i framtiden.

Dokumentet kommer att arbetas in i den nya översiktsplanen. 
Översiktsplanen är en del av kommunens verktyg för att styra 
utvecklingen mot ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. 
Inriktningsdokumentet är ett av flera vägledande dokument.

Lindab

Bjärepunkten

Grevie kyrka

Grevieparken Timmervägen

Mot Västra 
Karup

Mot Förslöv

Gimlevägen

Sinarpsdalen

Grevie backar

f.d banvall
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skånes Regionala Utvecklingsstrategi
De fem prioriterade ställningstagandena är:
• Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet
• Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor
• Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur
• Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster
• Skåne ska vara globalt attraktivt

Båstads kommuns vision 2030
Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara en attraktiv 
förebild, på alla sätt i alla sammanhang.
Förebild
År 2030 är Båstads kommun en förebild för ett friskt liv och hållbart 
entreprenörskap. Kommunen attraherar de människor som vill värna det 
sunda livet och utveckla kunskap, kultur och affärer. Varumärket Båstad 
står djupt rotat i idrotten, upplevelsen och investeringsviljan. Genom att 
välkomna nya idéer, utveckling och nya människor skapas förutsättningar 
för den lilla kommunens framtid; för alla som vill något.
Attraktion
Båstads kommun attraherar genom tillvaratagande av resurser. Självklart 
skyddas råvaror, miljö och naturvärden genom att sätta det hållbara livet i 
fokus. I den attraktiva kommunen är människans lika värde och möjlighet 
att påverka grundläggande i utvecklingen. Båstads kommun är en kreativ 
mötesplats för olika människor, erfarenheter och kompetenser; för företag 
och organisationer där innovationer lätt växer fram. Öppenhet, tillit och 
socialt kapital blir en självklar arena för alla.
Mod
I Båstads kommun känner vi våra utmaningar och genom vår 
snabbrörlighet har vi förmågan att anpassa oss till omgivningens krav. 
Vi väljer aktivt och har modet att prioritera. Vårt mod visar vägen och 
skapar en attraktiv förebild. Båstads kommun är en viktig part för att öka 
samarbeten med andra kommuner, regioner och länder, i syfte att skapa 
goda förutsättningar för alla medborgare.
Slogan
Båstads kommun - Ett bättre sätt att leva 

Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-21

fullmäktigemål
1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i
2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig
3. Båstads kommun är i ekonomisk balans

Antagna av kommunfullmäktige 2014-06-25
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Inriktningsdokumentets mål
Utöver kommunens övergripande mål och vision är inriktningsdokumentets 
mål följande:

1. Grevie ska vara en hållbar ort
…genom att:
• Utveckling av orten främst ska ske genom förtätning
• Gång- och cykel ska prioriteras före bilen
• Bostadsbyggande ska prioriteras i kollektivtrafiknära lägen
• Prioritera boendeformer som saknas och efterfrågas i orten
• Ortens grönytor ska vara sammanhängande, tillföra ekosystemtjänster 

och främja folkhälsa

Effekt: Ett minskat behov av bilresor och förbättrade rekreationsmöjligheter 
ger förutsättningar för en bättre folkhälsa och minskade utsläpp. Utveckling 
genom förtätning ger ett mer ekonomiskt och effektivt utnyttjande av 
befintlig infrastruktur samt värdefull natur och jordbruksmark.

2. Grevie ska vara attraktivt
…genom att:
• Det ska finnas tillgängliga bostäder (i olika boendeformer)  i orten
• Ortens karaktär ska tas tillvara och utvecklas
• De goda pendlingsmöjligheterna ska tas till vara och förbättras
• Kommunen ska möjliggöra så att orten har tillräckligt utbud av handel, 

utbildning, service, omsorg och föreningsliv i förhållande till antalet 
invånare

• Det ska finnas meningsfulla fritidsaktiviteter för alla
• Erbjuda attraktiva offentliga miljöer

Effekt: Antal permanentboende i Grevie ökar och kan kombinera arbetsliv, 
fritid, vardag och fest på ett praktiskt och meningsfullt sätt.

3. Grevie ska ha goda förutsättningar för ett aktivt folkliv 
…genom att:
• målpunkter ska förtydligas och utvecklas utifrån deras unika 

karaktärer
• Målpunkterna ska bindas samman på ett tryggt och säkert sätt för 

fotgängare och cyklister
• Skapa en sammanhängande och tillgänglig grönstruktur samt stråk för 

rekreation och aktivitet 
• Orten ska vara välkomnande för dess invångare och besökare
• Utveckla mötesplatser för alla

Effekt: Grevie kan fortsätta utvecklas till en karaktärsfull, attraktiv ort med 
ett tydligare centrum med närhet till rekreation, natur och arbetstillfällen. 
God infrastruktur och platser att mötas på ökar den upplevda tryggheten 
och därmed förutsättning för ett jämställt samhälle.
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5. föRUTsÄTTNINGAR
Grevie och omvärlden
Grevie ligger nordväst om Skälderviken mitt på Bjärehalvön med 
Hallandsåsen i öster. Grevie med omnejd är en odlad slättbygd med kuperad 
mossrik skogsbygd i öster med höjder som når 206 meter över havet.

Båstads kommun, med sin placering i Skånes nordvästra hörn, är en del 
av Skåneregionen men har också starka kopplingar norrut mot Halmstad 
och Göteborg. Med öppningen av Hallandsåstunneln har Båstads kommun 
knutits ännu närmare Helsingborg och Malmö i söder och Halmstad och 
Göteborgsregionen i norr. Det finns idag en stor arbetspendling till Grevie 
på grund av stora arbetsgivare på orten. Pendling sker även från orten 
söderut där Ängelholm och Helsingborg är de stora målpunkterna, men 
även norrut mot Halmstad och Laholm. Trenden är att arbetspendlingen 
ökar.

Båstad kommuns folkmängd ökade 2016 med cirka 240 personer, vilket 
är mer än 200 personer fler än snittet på 35 personer/år. I Grevie är 
befolkningsökningen däremot låg. Nettoinflyttningen var 23 personer år 
2016.

När människor bedömer sin egen livskvalitet är den högre i Skåne än i 
resten av Sverige. Det är en viktig aspekt att ha med sig då många människor 
idag inte flyttar till jobben utan till livsstilen.

I Skåne som region har inte bostadsbyggandet matchat  befolkningsökningen 
och det råder idag brist på bostäder i stora delar av Skåne. I Båstads kommun 
har det byggts fler bostäder än den genomsnittliga befolkningsökningen. 
En del av det kan troligen förklaras med att många bostäder används 
som fritidsboende. Enligt Båstads kommuns ”Omvärldsbevakning 2016” 
ökar behovet av hyresrätter. Andelen tillgängliga hyresrätter påverkar 
kommunens möjlighet att attrahera fler invånare och det finns ett behov 
av prisvärda hyresrätter som bland annat attraherar unga vuxna.

Skåne har som helhet en ung befolkning, mycket tack vare inflyttning 
av utlandsfödda. Här skiljer sig Båstads kommun markant från 
regionen då kommunen har en äldre befolkning. Nästan en tredjedel 
av Båstads kommuns befolkning är över 65 år och i Grevie är cirka 
en fjärdedel över 65 år.

Skåne har en för Sverige unik flerkärnig ortstruktur. 11% av Skånes 
befolkning bor utanför en tätort jämfört med riksgenomsnittet 
som är 15%. I Båstad bor 30% av befolkningen utanför de fem 
tätorterna. Att ha en stor del av befolkningen på landsbygden 
medför utmaningar bland annat när det gäller kommunal service 
och kollektivtrafik. Trenden är här, precis som i resten av Sverige 
och världen, en inflyttning till större tätorter. För Båstads kommun 
innebär det de två största tätorterna; Båstad och Förslöv. I Grevie 
och övriga orter samt på landsbygd har ingen större förändring 
skett historiskt sett.

Konsumtionen av upplevelser har under 2000-talet ökat. 
Besöksnäringen är viktig i Båstads kommun och de trender som kan 
ses är hälsa, träning och tävlingar, naturturism, möten, kultur och 
mat.

99



11

Antagandehandling 2017-11-10
                     Inriktningsdokument Grevie samhälle

Planer och program
översiktsplan
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-17 att arbeta fram en ny 
översiktsplan för Båstads kommun. I den översiktsplanen kommer 
Inriktningsdokument för Grevie (samt Båstad och Förslöv) fungera som 
underlag.

En översiktsplan är en kommuntäckande plan som anger hur kommunens 
markanvändning ska utvecklas på sikt. Båstads kommuns gällande 
översiktsplan, ÖP08; är antagen 2008. Karta 2 visar ett utsnitt ur 
översiktsplanen. För Grevie samhälle redovisas ett antal områden för 
planerade bostäder samt några för verksamheter och industri. 

översiktsplanens strategier för ny bebyggelse:
• Stations- / kollektivtrafiknära
• Koncentrera och förtäta
• Tydliga avgränsningar mot omgivande viktiga natur- och 

landskapspartier

Storahults fälad

Bastukullen

Inre Grytskär

Yttre Gryteskär

IglasjönStenhutten
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Prästmossen

Grevie samsmosse
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Bjärehalvön

Bjärehalvön
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Tjällran Tjällran
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Bökesliden

Önnarp
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Norrlycke
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Severtorp

Brödalt
Burensvik
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Dunahuset
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Slättaröd Mossen
NissabyggetÅvarp

TiahagenKungsbergsgården
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Holmen
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Täppesås
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Detaljplan
Större delen av Grevie samhälle är detaljplanelagd. Området kring 
Grevieparken, del av Lindabs fastighet i södra Grevie och några 
bostadsfastigheter i utkanten av Grevie samhälle saknar detaljplan. Den 
äldsta detaljplanen; byggnadsplan för Grevie stationssamhälle, är från 
1965 och den nyaste; Detaljplan för del av Böske 38:1 är antagen 2009.

Det pågår planläggning av Hålarp 4:197 (f.d ”Backaskolan”) i Grevie 
samhälle. Avsikten är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av 
flerbostadshus, villor och / eller radhus inom fastigheten i ett redan 
befintligt bostadskvarter.

Planläggning pågår även för fastigheten Hålarp 4:212 (gamla 
kommunhuset) längs Järnvägsgatan. Detaljplanens planbestämmelse är i 
dagsläget A (Allmän ändamål). Båstadhem avser att bygga om befintligt 
hus till att inrymma bostadslägenheter i hela byggnaden. På grund av 
fastighetens centrala läge och för att skapa en hållbar detaljplan över 
tid föreslås detaljplanen ändras till att både möjliggöra för bostäder och 
handel.

Idag finns cirka 15 obebyggda planlagda privata tomter i samhället (exkl 
Hålarp 4:197), de flesta av dessa är villatomter. Inom de kommunalt ägda 
fastigheterna Grevie 43:3 samt 43:1, strax nordost om Lindabs anläggning,  
är mark detaljplanelagd för bostäder. Planen har aldrig realiserats och 
bedöms inte längre aktuell då den kommer i konflikt med Lindabs befintliga 
verksamhetsbehov.

Strax söder om Grevie samhälle, Grevie kyrkby, finns planlagd mark för 
cirka 50 villatomter samt 3-4 flerbostadshus eller radhus samt möjlighet 
till handel.

Karta 3, Planlagdmark i Grevie
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Karta 4, Utdrag ut naturvårdsprogrammet

Båstads kommuns teman för övergripande miljömål:
• Vatten
• Natur & ekosystem
• Energi & klimat
• Transporter
• Bebyggd miljö

Naturvårdsprogram
Intill samhället ligger flera områden som pekats ut i naturvårdsprogrammet 
med höga eller mycket höga naturvärden, se karta 4. Dessa innehåller 
skyddsvärda miljöer, värdefulla biotoper av varierande slag och 
kulturmiljöspår. 
 

Miljöprogram
Båstad kommuns miljöprogram 2012-2020 innehåller de lokala 
miljömålen för Båstads kommun, som i sin tur baseras på de nationella 
miljömålen och de regionala miljömålen i Skåne. Kommunen har även ett 
handlingsprogram för hur de uppsatta målen ska nås.
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kulturmiljöprogram
Ett kulturmiljöprogram är i första hand ett kunskapsunderlag till hjälp 
för samhällsplanering och samhällsutveckling.

Av Båstads kommuns värdefulla kulturmiljöer har Länsstyrelsen lyft 
femton miljöer som Särskilt värdefulla kulturmiljöer, varav en miljö 
ingår i ett Kulturmiljöstråk. Två av de värdefulla kulturmiljöerna, ”Grevie 
backar” och ”Bjärehalvöns bronsålderslandskap” berör Grevie.

kulturmiljövårdsprogram
Fem områden med kulturhistoriska värden inom Grevie socken har 
pekats ut i Kulturmiljövårdsprogram, antaget av kommunfullmäktige 
augusti 2000. Det är Grevie backar, Stora och Lilla Nötte, Sinarpsdalen, 
Bösketorp samt Salomonhög.
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Karta 5, Kulturmiljöprogram LST 2007 och Kulturmiljövårdsprogram KF 2000
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Grevie backar
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Karta 6, Riksintresse för naturvård
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Riksintresse avser ett område, plats eller enstaka objekt som är viktigt ur 
nationellt perspektiv. De ska skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar 
deras värde. Ett riksintresse innebär dock inte ett stopp för förändringar 
utan tillåter utveckling så länge riksintressets värden finns kvar. 

Grevie åsar samt Hallandsåsen omfattas av riksintresse för naturvård MB 
3 kap 6 §, se karta 6. Enligt Länsstyrelsens värdebeskrivning är Grevie 
åsar samt Hallandsåsen ett representativt odlingslandskap, med lång 
hävdkontinuitet och rik förekomst av naturbetesmarker. På ljunghedar 
och öppen hagmark återfinns art- och individrika växtsamhällen med 
hävdgynnade arter. Lokalerna är Korup och Flackebjär.

Hela Grevie samhälle med omnejd omfattas av riksintresse friluftsliv och 
rörligt friluftsliv. 
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Salomonhög och St Nötte omfattas av riksintresse Kulturmiljövård, 3 
kap 6§ MB (Miljöbalken). Området beskrivs som en fornlämningsmiljö 
präglad av ett stort antal monumentala gravhögar och milsvid utsikt 
över Hallandsåsen och mot Skälderviken. Landskapets karaktär består 
i ett småbrutet odlingslandskap med betesmarker och stengärdsgårdar.
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Karta 7, Riksintresse för Kulturmiljövård
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Miljö och klimat
Miljökvalitetsmål
Tätortsutvecklingen påverkar ett antal miljökvalitetsmål. Generationsmålet 
är ett inriktningsmål för miljöpolitiken och anger inriktningen för 
den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att 
miljökvalitetsmålen ska nås. Det innebär att till nästa generation ska vi 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet 
är utfärdat av Naturvårdsverket och definierat av Riksdagen. 

Övriga miljömål som påverkas av ett genomförande av 
inriktningsdokumentet är:

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft: En samhällsplanering som prioriterar 
gång-, cykel och kollektivtrafik medför minskade utsläpp av växthusgaser.

Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och 
djurliv: Vadbäcken breder ut sig mellan Grevie samhälle och Grevie kyrkby. 
Vattendraget är inte statusklassificerad enligt vattenmyndigheten, VISS 
(VattenInformationsSystem), med avseende på ekologisk status eller 
potential och kemisk ytvattenstatus för ytvattenförekomster och har 
därmed inga fastställda miljökvalitetsnormer. Vadbäcken mynnar ut i 
Skälderviken som för närvarande inte uppnår godkänd kemisk status 
och det finns en risk att ekologiskt och kemisk status inte uppnås 2021. I 
Skäldervikens åtgärdsområde finns problem med övergödning, miljögifter 
och främmande arter.

Grundvatten av god kvalitet: Del av Grevie samhälle ligger inom 
skyddsområde för vattentäkt. Grundvattnet från vattentäkten ”Böske 32:1” 
i norra delen av samhället har god kvalitet, enligt VISS.

God bebyggd miljö: Riksdagens definition av målet är ”Städer, tätorter 
och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska 

tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” Detta är 
centralt i arbetet med Grevies utveckling. En utveckling i enlighet med 
inriktningsdokumentet främjar uppfyllandet av målet.

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

Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och att tillhanda-
hålla aktuell information om föroreningsnivåerna. (Naturvårdsverket 
ansvarar dock för miljökvalitetsnormerna för ozon.) Båstads kommun 
har inga problem med att klara miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från och med december 2009 finns även miljökvalitetsnormer för vatten. 
Dessa formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst 
det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) 
finns det 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. 
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Det så kallade ytvatten som finns i Grevie är ”Skälderviken, SE562000-
123800” och som bedöms ha en måttlig ekologisk status och inte uppnår 
god kemisk status på grund av problem med övergödning, miljögifter och 
främmande arter. Det finns en risk att ekologiskt och kemisk status inte 
uppnås till 2021. 

Grundvattnet från SE625537-131246 (Grevie) bedöms ha en god kvantitativ 
status men otillfredsställande kemisk status på grund en betydande 
påverkan av diffusa källor med avseeende på bekämpningsmedel. Det 
finns en risk att kemisk status inte uppnås till 2021.

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

Vattenskyddsområdena ”Böske 32:1” samt ”Krogstorps samhälle” 
redovisas på karta 9. Utredning pågår angående eventuell avveckling av 
vattentäkten ”Krogstorps samhälle”.
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Karta 8, Skyddsområde vattentäkt

0 250 500125
Meters Skyddsområde vattentäkt

±

Böske 32:1

"Krogstorps 
samhälle"

"Ängelsbäck"

Lindab

Bjärepunkten

Grevie kyrka

Grevieparken

Mot Västra 
Karup

Mot Förslöv

Gimlevägen

f.d banvall

108



20

sammanfattning:
• Grevie har många kommunala, regionala och nationella 

beslut, mål och intressen att förhålla sig till
• För att bygga ett hållbart och robust samhälle måste 

hänsyn tas till miljöaspekterna och de konsekvenser 
klimatförändringarna för med sig.
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Karta 9, Strandskydd

strandskydd
Längs sjöar, bäckar och vattendrag gäller generellt strandskydd på 100 m, 
och vid havet 300 m, om strandskyddet inte upphävts.

Vadbäcken som sträcker sig mellan Grevie samhälle och Grevie kyrkby 
omfattas av strandskydd, se karta 10. När detaljplaner upphävs eller ändras 
enligt PBL 2010:900 återinträder strandskyddet inom planområdet.  
Strandskydd behöver därmed upphävas för kvartersmark i samband 
med att nya detaljplaner upprättas i närheten av vattendrag, bäckar, 
sjöar och havet.  I dagsläget är ingen mark i anslutning till Vadbäckens 
strandskyddsområde mellan Grevie samhälle och Grevie kyrkby 
detaljplanelagd vilket innebär att strandskyddet gäller.

klimatförändringar
Klimatförändringarna medför höjda vattennivåer. Enligt SMHIs 
beräkningar kan högvattennivåerna komma att nå en bit över 2 meter över 
dagens nivåer i slutet av seklet. Till detta kommer påverkan från stormar. 
Då Grevie är högt beläget i förhållande till havet bedöms sannolikheten 
för översvämning i princip obefintlig. Däremot bör översvämningsrisk 
beaktas vid planering av byggnation i anslutning till Vadbäcken. Likaså 
ska hanteringen av dagvatten beaktas vid planering av ny bebyggelse.  
”Dagvattenpolicy Båstad” antogs av kommunfullmäktige 2015-05-04.
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6. GREVIE IDAG
Landskapsanalys
Analys av landskapets uppbyggnad
Bjärehalvön domineras av Hallandsåsen som liksom övriga skånska åsar är 
en horst. Horstarna i Skåne har bildats genom förkastningar i jordskorpan 
där urberget skjutits upp och bildat åsar.

Uppe på åsen finns en platå med ett småkulligt moräntäcke som fått sin 
form av smälta dödisar. (En dödisgrop, eller dödishåla, är ett geologiskt 
och topografiskt fenomen som uppstått där en stor bit av en glaciär blivit 
liggande och omgivits av sediment som kommer med vattnet från glaciären, 
som drar sig tillbaka. När sedimentet först stelnar kring ”isbiten” och denna 
senare smälter bort, efterlämnar den den håla som utgör dödisgropen.) De 
ger upphov till relativt öppna rum med diffusa väggar. Här och var öppnar 
sig plötsligt utblickar mot havet i norr eller slätten och havet i söder.

Åsens nordsluttning är mycket distinkt medan sydsluttningen är 
mer långsluttande. Vid Grevie backar finns små men skarpt formade 
rullstensåsar. Den mest markanta dalen är Sinarpsdalen mellan Grevie och 
Båstad.

Sinarpsdalen är den mest markerade av dalgångarna som löper rätt genom 
åsen mellan Grevie och Båstad, se karta 11. Den har branta sluttningar 
som omväxlande är  skogsbevuxna och betade. Dalens botten är fuktig 
och lummig med en rik och varierande vegetation. Från de övre delarna av 
sluttningen är utblickarna mot havet många. Dalen vidgar sig mot norr där 
Båstads bebyggelse breder ut sig långt in i dalgången.

Öster om Sinarpsdalen står sydsluttningen som en vägg i landskapet. Den 
västra delen av slänten närmast Sinarpsdalen är öppen och odlad. Här 
ligger gårdar och bostadshus längs vägen med en fantastisk utsikt mot 
Kullaberg och havet i söder.

Sluttningen ovanför Västra Karup och Grevie består av ett småbrutet 
jordbrukslandskap där utblickar mot Skälderviken och Kullaberg öppnar 
sig när man minst anar det. Samhällena ligger i sluttningens nedre del 
med  utblickar mot havet, framför allt Grevie, och syns också tydligt från 
den lägre svagt sluttande slätten.

Sydväst om Grevie domineras landskapet av de skarpt markerade 
rullstensåsarna Grevie backar. Landskapet här är ett småskaligt 
beteslandskap med enstaka träd och väl avgränsade inre rum med stora 
egenvärden.

Verksamhetsbyggnader
Gemensamt för många industribyggnader i kommunen är att de trots 
sin storlek håller låg profil genom att byggnaderna inte placerats i 
exponerade höjdlägen, de är låga och många är indelade i sektioner 
som håller ner skalan. Lindabs anläggning i Grevie kan dock ses som ett 
undantag där den klättrar uppför sluttningen och har en färg som syns 
tydligt över slätten. Omgivande vegetation tonar dock ner intrycket av 
byggnadens storlek.

Naturmiljö
Stora delar av landskapet är värdefullt ur naturvårdssynpunkt, 
Sinarpsdalen och Grevie backar är speciella områden. I kommunens 
Naturvårdsprogram 1998 har de viktigaste naturvårdsområdena pekats 
ut.

Rekreation och friluftsliv
För att idka friluftsliv krävs att besökaren kan komma till platsen, det 
krävs kollektivtrafik eller vägar och parkering intill målpunkten.

110



22

Bebyggelse
Numera finns det tekniska möjligheter att bygga nästan överallt. Många 
vill bygga i höga lägen med utblick åt alla väderstreck men det innebär 
också att byggnaden syns på långt håll. För att bevara landskapets värde 
måste bebyggelsens utformning och placering anpassas till landskapet och 
platsens förutsättning. En utblick genom en öppning mellan två kullar eller 
mellan träd och buskar kan bli lika intressant som den där hela horisonten 
är synlig.

Grevie
Grevie har  växt upp kring järnvägsstationen. Samhället ligger i 
Sinarpsdalens mynning på sydsluttningen med fantastisk utsikt. Samhället 
begränsas i ost och nordost av Sinarpsdalen. I söder av Grevie backar där 
rullstensåsarna fortsätter in i samhället och delar upp det i flera inre 
rum. Mot söder avslutas bebyggelsen av industriområdet med storskalig  
bebyggelse. Bebyggelsen i öst har utsikt över slätten och havet. Den syns 
därmed också tydligt nerifrån slätten.

Grevie kyrkby
Grevie kyrkby är en gammal jordbruksby och kyrkby som  vuxit upp 
utmed de gamla vägarna. Kyrkan härstammar från 1100-talet. I kyrkbyn 
uppfördes både skola och ålderdomshem under sena 1800-tal och under 
1900-talet.  Kyrkbyn, med kyrkan som ett tydligt landmärke, ligger vid ett 
krön ovanför åkermark med vida utblickar.

Karta 11, Utdrag ur ”Landskapsbildsanalys, underlag till ÖP08
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Bebyggelse
kulturhistoria - Grevie kyrkby
Grevie kyrka härstammar ifrån 1100-talet eller början av 1200-talet. 
Kyrkan var från början liten och rymde ett 80-tal personer. Då 
församlingen växte ökade behovet av en rymligare kyrka, varpå denna 
byggdes ut åt norr år 1804. 

Namnet skrevs på 1320-talet Grävia och kommer från kyrkbyn. Namnet 
innehåller gravhög syftande på två sådana från bronsåldern vid kyrkan.

Under 1850-talet började de första järnvägarna byggas i Sverige. 
Västkustbanan påbörjades 1874 och öppnade för trafik 1885. Då Västra 
Karup undantogs från järnvägssträckningen för att åstadkomma en så 
rak väg som möjligt mellan Båstad och Förslöv kom Grevies station att 
hamna två kilometer norr om samhället. På platsen fanns då inga hus, 
men allteftersom växte Grevie samhälle kring den nya stationen och blev 
en betydelsefull samlingspunkt för den omgivande jordbruksbygden 
med ett rikt utbud av rörelser för handel och hantverk. Grevie kyrkby, 
som den gamla bykärnan kom att kallas, slutade emellertid växa och inga 
större förändringar har skett sedan dess.  

Bostadsbebyggelsen i Grevie  kyrkby utgörs i stort av äldre bebyggelse 
i en till en och enhalvplans hus, endast i undantagsfall två våningar. 
Friliggande mindre hus förekommer blandat med mindre och något 
större avstyckade gårdar. Utöver denna bebyggelse finns också ett par 
byggnader som sticker ut och därmed skapar en kontrast till den äldre 
lågmälda bebyggelsen. Dessa byggnader är Grevie Kyrka men också 
vattentornet, Montessoriskolan (fd Grevie Sparbank) och  Äldreboendet 
Almgården. Flera av dessa byggnader syns på långt håll och utgör tydliga 
landmärken. 

Vattentornet tillkom 1966 i samband med att vatten- och 
avloppsledningsnätet byggdes ut. Grevie Sparbank (Montessoriskolan) Karta 12, Grevie Kyrkby med omgivningar vid 1800-talets början 

(Skånska rekognoseringskartan från 1812).

byggdes 1936 efter att först varit placerad vid Bokesliden, vilket då 
varit en strategisk placering i och med att Förslöv saknade bankkontor. 
Almgården byggdes först i Grevie kyrkby 1894, men flyttades och 
återuppfördes i närheten av Kyrkskolan, som byggdes 1884. 1957 
byggdes ett nytt ålderdomshem i anslutning till det gamla. Detta byggdes 
i form av en skånsk gård med fyra längor kring en sluten gård. Den 
ursprungliga byggnaden byggdes om året därpå.
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Arkitektoniska och kulturhistoriska värden 
Grevie backar och Bjärehalvöns bronsålderslandskap pekas ut i 
Länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram från 2007 som särskilt 
kulturhistoriskt intressant.

Länsstyrelsens motiv för bevarande av Grevie backar och Bjärehalvöns 
bronsålderslandskap baseras på att området utgör en unik kombination 
av natur- och kulturvärden med rullstensåsar och många fornlämningar. 
De naturliga förutsättningarna har styrt markanvändning och bruket av 
landskapet, från förhistorisk tid, tid för skiftesreformer och till idag.

Motiv för bevarande av Salomonhög och Stora Nötte är att Bjärehalvön är 
en speciell bronsåldersbygd med höga kulturhistoriska värden. Den stora 
koncentrationen av fornlämningar visar på en omfattande bosättning 
under förhistorisk tid, framför allt under bronsåldern, vilket bland annat 
var en följd av de goda betesmarkerna. Gravhögarna och deras vanligen 
höga, fria lägen har en stor betydelse för miljön genom deras påverkan 
på landskapet. Även de industriella lämningarna efter stenkrossindustrin 
som bland annat är tydlig vid Dagshög har ett kulturhistoriskt värde. 
Dagshög är beläget i väster om Grevie utmed kusten söder om Torekov.

Grevie backar, Salomonhög samt Stora och Lilla Nötte pekas även ut i 
kommunens Kulturmiljöprogram, antaget av kommunfullmäktige augusti 
2000. Grevie backar med anledning av ett för Bjärehalvön större område 
utan bebyggelse eller annan påtaglig modern exploatering, Salomonhög 
pga  en unik koncentration av gravhögar från bronsåldern och Stora och 
Lilla Nötte med anledning av koncentration av gravhögar i monumentala 
lägen.

Under 1987 genomfördes en  bebyggelseinventering där byggnader 
i Grevie inventerades. 5 fastigheter i Grevie samhälle och Grevie 
kyrkby pekas ut som kulturhistoriskt värdefulla, se karta 13, enligt 
byggnadsnämndens beslut 1988-01-25. Dock är byggnaderna på Böske 
2:74 idag rivna. (Norr om korsningen Stålhögavägen/Hålarpsvägen).
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Karta 13, Kulturmiljövård och byggnadsvård

0 250 500125
Meters

Riven kulturhistorisk värdefull bebyggelse

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse

Kulturmiljöprogram

Kulturmiljövårdprogram

±

Grevie Backar

Rammsjö - Ranarp

Bjärehalvöns
bronsålderslandskap

Bjärehalvöns
bronsålderslandskap

Salomonhög

Böskestorp

Sinarpsdalen

Stora &
lilla Nötte

Lindab

Bjärepunkten

Grevie kyrka

Grevieparken

Mot Västra 
Karup

Mot Förslöv

Gimlevägen

f.d banvall

113



25

Antagandehandling 2017-11-10
                     Inriktningsdokument Grevie samhälle

fornlämningar
Ett 30-tal boplatser samt lösfynd från stenåldern är funna, se karta 
14. Från bronsåldern finns gravhögar och skålgropsförekomster. Från 
järnåldern finns några mindre gravfält. Fossil åkermark har påträffats.

Karta 14, Fornlämningar.  Källa Riksantikvarieämbetet

Karta 14, Detaljplan (1617) för del av Grevie 25:1, illustrationskarta

Karta 15, Detaljplan (1657) för del av Grevie 28:1, illustrationskarta

Planlagd mark i Grevie kyrkby
Två detaljplaner är framtagna i Grevie kyrkby men ännu ej utbyggda.

Detaljplan för del av Grevie 25:1 (längst i norr längs Grimmes väg) vann 
laga kraft 2010-07-02 och möjliggör sju stycken friliggande villor på 
tomter som skall vara minst 1300 m2. Marken är i privat ägo. (Karta 14).

Detaljplan för del av Grevie 28:1 (området norr om Grevie Kyrka och 
som avgränsas av Grimmes väg i väst och väg 105 i öst möjliggör nästan 
50 friliggande villor i 1-1,5 plan samt 3-4 flerbostadshus eller radhus 
i 1-2 plan. I det sydvästra hörnet av planområdet (vid korsningen 

Grimmes väg och Marknadsvägen) föreslås marken användas till torg, 
eller rekreationsyta för de boende i flerbostadshusen. Marken ägs av 
kommunen. (Karta 15).
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Bostäder 
I Grevie, inkl Grevie kyrkby, finns drygt 900  permanent boende. Grevie 
domineras av fristående småhus och är sällan högre än två våningar.

I skrivande stund har Båstadhem 97 hyreslägenheter i Grevie varav 24 lgh 
finns på demensboendet, Almgården, i Grevie kyrkby. Övriga lägenheter 
finns på Järnvägsgatan samt Tvärstigen i Grevie samhälle.

Båstadhem har cirka 100 köande till Grevie och är bostadsbolagets näst 
”svåraste” område avseende uthyrning efter Torekov där de ibland får 
leta innan de hittar ny hyregäst efter uppsägning. Anledningen till att det 
är svårt att hyra ut lägenheter i Grevie, trots att det är cirka 100 personer 
i bostadskön, är enligt Båstadshem att många står i kö för att samla 
köpoäng för att på sikt hyra lägenhet om t ex den privata situationen 
ändras eller om nya lägenheter lanseras.

service
skola och förskola
I Grevie längs Solhemsgatan finns Backabyns förskola, med cirka 30 
platser. I skrivande stund är Backabyn fullbelagt. I Grevie finns även de 
privata förskolorna Backabusarna (Timmervägen 28) respektive Äpplet 
(Grimmes väg). Backabusarna har kapacitet att ta emot cirka 20 barn. 
I skrivande stund bedömer förskolechefen på Backabusarna att de har 
fullbelagt. På förskolan Äpplet är 24 barn inskrivna vilket innebär att 
förskolan i dess nuvarande lokaler är fullbelagd.

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 lokalerna och eleverna 
flyttade till Västra Karup skola där de sedan dess har haft både skol- och 
fritidsverksamhet.

Den privat montessoriskolan Asken (F-6) som är belägen i Grevie kyrkby 
är med sina 120 elever just nu fullbelagd.

Almgården

Montessoriskolan, Asken 
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Grevie i siffror 2017
•	 Folkmängd Båstads kommun: ca 14 750 personer
•	 Folkmängd Grevie samhälle & kyrkby ca 910 personer
•	 Fritidshus i Grevie: cirka 20 fastigheter
•	 Småhus i Grevie: cirka 290 fastigheter
•	 Hyresrätter i Grevie: cirka 110 bostadsenheter
•	 Bostadsrätter i Grevie: cirka 30 bostadsenheter (Ljungvägen)

Äldreomsorg och vård
Båstads kommun har ett stort antal äldre jämfört med riksgenomsnittet. 
En stor del av de som flyttar in till kommunen är äldre. 

I Grevie kyrkby finns Almgårdens vård och omsorgsboende  med 24 
lägenheter fördelade på tre avdelningar. 

Lyans dagverksamhet för dementa ligger i nära anslutning till Almgården. 

Arbetsplatser
Grevie tätort har Båstad kommuns största privata arbetsgivare som är 
Lindab med huvudkontoret och tillverkningsenheterna Lindab Ventilation 
AB och Lindab Steel AB. N.P. Nilssons trävaruaktiebolag har funnits i Grevie 
sedan 1907 och är byns äldsta företag.

Här finns också Willab, Tema klasskort, Bjäre kvarn, Sandbäckens rör (f.d. 
Bjäre rör) och ytterligare ett flertal medelstora företag tillsammans med 
en stor mängd småföretag och jordbruk vilket gör att arbetstillfällena är 
många i Grevie - speciellt i förhållande till antalet invånare i orten.

knutpunkter, platser och verksamheter
Grevie som ort har ett utpekat centrum kring Bjärepunkten. Centrumet 
kan dock upplevas något diffust och oklart på grund av att handeln är 
utspridd och vägstrukturen inte är helt tydlig. Det skapar en otydlighet 

kring vilken service som kan hittas var och det inbjuder inte till att 
förflytta sig till fots mellan butikerna. Det i sin tur medför också en brist 
på platser för spontana möten vilket är viktigt för att skapa folkliv. Ett 
rikt folkliv attraherar både handel och inflyttning samt ökar tryggheten.
Inom orten finns även ett antal målpunkter med olika karaktär samt 
funktioner i form av bl a arbetsplatser och mötesplatser. De knutpunkter 

Lindab AB

Lindab Steel AB
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som identifierats i detta arbete är Bjärepunkten med bl.a  ICA och 
bibliotek, Grevieparken och Grevie idrottspark. I Grevie kyrkby  och 
strax utanför Grevie finns också ett antal knutpunkter som påverkar 
ortens struktur: Grevie kyrka och församlingshem, Bjäre scoutkår, 
Åkagårdens golfklubb, Bjäre golfklubb (Salomonhög).

Tillhör man den yngre generationen i Grevie sker träffar i regel hemma 
hos varandra om inte på t ex Grevie idrottspark. Dock är många i Grevie 
av uppfattningen att man inte beger sig till Grevie idrottspark om man 
inte har en bokad aktivitet. Med andra ord saknas plats för spontanta 
oplanerade möten. Någon annan naturlig plats för ungdomar att ”hänga 
på” finns inte förutom biblioteket i Bjärepunkten. Biblioteket kan dock 
upplevas begränsande då ljudnivån bör hållas låg inom verksamheten 
samt begränsade öppettider.

NP Nilsson

BJÄREPUNKTEN - ICA, BIBLIOTEK m.fl.
Bjärepunkten och dess intilliggande verksamheter är Grevies mest 
centrala punkt. Här finns bl a ICA, bibliotek, frisör, lantmannabutiken 
Bjäre Kvarn, second handbutiken Rutigt & Randigt samt en bensinstation.

Bjärepunkten är en stark målpunkt som inte bara Greviebor besöker 
utan även fångar upp människor som är på genomresa. Även om det är 
möjligt att ta sig mellan butikerna till fots eller cykel inbjuder platsen till 
att använda bilen.

GREVIEPARKEN
I Grevieparkens bygdegård finns Båstad kommuns största 
evenemangslokal med plats för upp till 800 personer inomhus. Där finns 
en stor festlokal med scen och dansgolv, restaurangkök och bar med 
fullständiga rättigheter. Här arrangeras allt från julshower, danskvällar, 
pub-aftnar, föreläsningskvällar, TV- och radiosändningar, auktioner, 
bolagsstämmor, privata fester och många andra arrangemang.

GREVIE IDROTTSPARK
Greve Idrottspark är en viktig mötesplats för många. Grevie har ett rikt 
fritidsutbud med flertalet aktiva föreningar som sysselsätter många 
ungdomar. I idrottsparken i Grevie finns fotbollsplaner och inomhushall 
där idrottsklubben Grevie GIK bedriver fotbollsträning och seriespel för 
ungdomar och seniorer, barngymnastik, samt en aktiv motionsverksamhet 
för både stora och små. Bjärelaget med damfotboll har sin hemvist 
här också. Grevie GIK har för närvarande drygt 380 medlemmar (inkl 
barngymnastik) i åldersspannet 2-91 år varav närmare 250 är killar. 
Grevie Idrottscenter AB sköter driften av idrottshallen i Grevieparken. 
Här i inomhushallen kan man spela fotboll, tennis, innebandy, badminton. 
Grevie GIK planerar att utöka sitt utbud och verksamhet under 2017 med 
bl a fler olika bollsporter. 
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Väg 105 / Stålhögavägen förbi Bjärepunkten

Entré Grevieparken

Grevie Idrottspark

Konstverk av Kraitz

TORGYTAN INTILL JÄRNVÄGSGATAN
Torgytan intill Järnvägsgatan har potential till att bli en social mötesplats 
och inte bara något man passerar. På platsen finns ett konstverk av Kraitz. 
Mitt emot torgytan finns en pizzeria.

118



30

BJÄRE SCOUTKÅR
På övervåningen i en villa belägen i Grevie kyrkby bedrivs scoutverksamhet 
för både unga och vuxna sedan 1958. Bottenvåningen hyrs sedan 2007 ut 
till montessoriverksamhet. Föreningen har ett 60-tal medlemmar, varav 
ungefär hälften aktiva, som träffas varje vecka. Emellanåt anordnas även 
hajk, dvs en vandring i naturen. 

Bjäre scoutkår och Montessoriförskolan Äpplet

Två glada skrattande scouter, Bjäre scoutkår

”Upptäckarna” i Bjäre scoutkår
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BJÄRE GOLFKLUBB
Bjäre golfklubb är beläget i Salomonhög, drygt 600 m söder om 
Grevie Kyrkby. Klubben har drygt 800 medlemmar och cirka 10 500 
greenfeegäster samt 2 300 boende. På banan spelas ca 21000 rundor per 
år och antalet besökare per vecka under april till oktober inklusive unika 
gäster till krogen ligger i snitt på knappt 1000 men toppar normalt under 
vecka 28-31 med 1500-2200 besökare. Bolaget Bjäre Golf AB som driver 
anläggningen inklusive krogen har 8-25 anställda beroende på säsong.

ÅKAGÅRDENS GOLFKLUBB
Åkagårdens golfklubb är beläget alldeles strax söder om Grevie kyrkby. 
Klubben har cirka 1400 aktiva medlemmar varav  cirka 75 % bor i 
närområdet. Uppskattningsvis  besöker ca 22 000 personer anläggningen 
från mars-oktober (exkl de matgäster som besöker restaurang och de 
som kommer för att träna).

LINDAB
Lindab är med sina drygt 600 arbetstillfällen i Grevie den största 
arbetsgivaren på orten. I dagsläget bor cirka 30 av dem i Grevie - resten 
pendlar in till orten.

FÖRSAMLINGSHEM, GREVIE KYRKBY
I församlingshemmet i Grevie kyrkby anordnas sammankomster för 
både unga och gamla varannan eller varje vecka. Grevie och Förslöv är en
gemensam församling.

SKOLA I VÄSTRA KARUP
I dagsläget finns ingen kommunal skola i Grevie. Barnen bussas sedan 
april 2014 till skolan i Västra karup (F-6). På skolan går totalt cirka drygt 
140 elever varav cirka 75 elever i dagsläget bussas från Grevie.

Skolavslutning i Västra Karup skola

Golf
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Pågatågsstation i Förslöv

PÅGATÅGSSTATIONEN I FÖRSLÖV
Drygt 4 km söder om Grevie samhälle och drygt 2 km söder om Grevie 
kyrkby är Pågatågsstationen i Förslöv belägen. Stationen öppnades för 
trafik 13 december 2015. I dagsläget trafikeras Pågatågsstationen av 
både norr och södergående tåg, med hel alternativt halvtimmestrafik 
beroende på tid på dygnet.

kultur och fritid
Båstads kommun har många aktiva föreningar och ett för sin storlek 
rikt kultur- och fritidsliv. Fotbollen har länge varit en central aktivitet i 
Grevie och kommunen. 

För både ungdomar och äldre finns Grevie idrottspark och Grevieparken 
beläget strax öster om centrum (Bjärepunkten) i Grevie samhälle. 

Biblioteket ligger numera i anslutning till ICA. Generellt finns en brist 
på kulturlokaler i Grevie. Önskemål om ett så kallat ”socialt centrum” 
(mötesplats) har framförts från boende på orten  vid ett flertal tillfällen 
såsom vid workshopar, framtidsmingel etc.

Grevie bibliotek, Bjärepunkten
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Ungdomarna i Grevie påtalar själva en stor brist på platser att träffas och 
umgås på. Ibland kan man ses på caféet i Bjärepunkten men i övrigt är 
man hänvisade att träffas hemma hos varandra.

IDROTT
I Grevie samhälle, strax väster om centrum (Bjärepunkten), ligger Grevie 
idrottspark. Där träffas man i regel bara om man har inbokade aktiviteter 
hos Grevie GIK, dvs det är inte ett ställe man ”hänger på” och träffar 
kompisar spontant och inte heller utövar spontanidrott. Exempelvis 
brännboll.  

Strax utanför Grevie finns möjlighet att spela golf på någon av Bjäres alla 
golfbanor samt även vandra, cykla eller rida i naturlandskapet.

Tjejer  på ridtur september 2017
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Grevie i siffror
•	 Grevie backar: 146 ha
•	 Sinarpsdalen: 250 ha
•	 Salomonhög: 3,5 ha
•	 Böske: 3 ha
•	 Vysteborg: 3 ha
•	 Grönområde i centrala Grevie, norr om Järnvägsgatan: 1,4 ha
•	 Grönområde i centrala Grevie norr om Industrivägen: 1,7 ha
•	 88 % eller ca 798 personer av Grevie bofasta invånare bor inom 

300 meter från större grönområde.

Karta 17, Grevies nuvarande grön- och blåstruktur

Grön- och blåstruktur
Grevie har en nivåskillnad inom samhället på 75 m. Högre belägna partier 
har utsikt och utblickar söderut från många punkter och har både Grevie 
backar och Sinarpsdalens intressanta naturområden i sin omedelbara 
närhet. Backarnas rullstensformationer sträcker sig med små höjdryggar 
in i samhället.

Sinarpsdalen är ett populärt naturområde att besöka. Dalen, som 
bildades för omkring 230 miljoner år sedan, är en naturskön, djup 
dal i Hallandsåsen som börjar vid Grevie åsar och mynnar vid Båstad. 
Idag kännetecknas dalen av ett småskaligt jordbrukslandskap med 
naturbetesområden och en värdefull flora. Vandringsleden i Sinarpsdalen, 
som är cirka 3,5 km lång, sträcker sig mellan Nötte backar, sydväst om 
Båstad, vid utställningslokalen/naturskolan i Dala, samt Vitsippsvägen 
i Grevie.

Grevie backar är beläget i direkt anslutning till Grevie tätort och är  
också ett populärt naturområde att besöka. Entrén till naturområdet 
är dock ej självklar sett från Grevie. Huvudentrén, med anlagd p-plats, 
är belägen  längs Killetorpsvägen sydost om Killebäckstorp. Från väg 
105 (Stålhögavägen) mitt emot Lindab Steel AB kan man ta sig över 

Teckenförklaring
           Nytt grönstråk

                      Befintligt grönstråk

                      Svårtillgänglig bäck

                      Större grönområde

+150 möh   Antal meter över havet

Lindab
Stålhögavägen/väg 105

Bjärepunkten

NP Nilsson

Grevie kyrka

Grevieparken Timmervägen

Mot Västra 
Karup

Mot Förslöv

Gimlevägen

Sinarpsdalen

Grevie backar

Vadbäcken

+150 möh

+130 möh

+80 möh

+70 möh

+61 möh

+74 möh

+100 möh
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Greviebackar 

stängsel via en trätrappa in till Grevie backar. Bakom Bjärepunkten finns 
även möjlighet att ta sig in till Grevie backar. Skyltning saknas vid båda 
platserna. Det som främst sätter sin prägel på  Grevie  backar  är  de betade 
rullstensåsarna. Dessa bildades för ca 14000 år sedan, då den senaste 
landisen började att släppa sitt grepp äver den nordvästra delen av 
Skåne. Landskapet är mycket omväxlande med inslag av enefälader (dvs 
många enbuskar), hagmark, åkermark samt några minde skogspartier. 
Floran är varierande med rikedom av blommande örter och träd från 
tidig vår till sen sommar. Här finns bland annat Bjärehalvöns rikligaste 
bestånd av backsippa. Spåren efter mänsklig verksamhet är många och 
sträcker sig över en lång tidsperiod från bronsålder fram till nutid. En 
stor del av Grevie backar är förklarat som naturreservat. Vandringsleden 
”Kulturslingan” är ca 3 km lång.

I centrala Grevie finns två grönområden belägna på rullstensåsar. 
Höjdskillnaderna mellan väg 150 (Stålhögavägen) och grönområdena 
är närmare 10 m vilket gör det svårt att angöra grönområdena just från 
Stålhögavägen.

Inom grönområdet strax norr om Järnvägsgatan finns en gångslinga som 
ansluter till både Järnvägsgatan och lekplats strax intill Båstadhems 
lägenheter vid Tvärvägen. Man kan även nå grönområdet via intilliggande 
villaområde. Grönområdet består av uppvuxna lövträd samt en hel del 
lägre buskvegetation. Gångslingan är ej belyst. Däremot är lekplatsen 
och den anslutande gång- och cykelbanan mellan Lindab och NP Nilsson 
belyst. Lekplatsen  är populär och gångslingan används också flitigt av 
bl.a hundägare.

Det andra grönområdet i tätorten är beläget norr om Industrivägen, 
öster om väg 105 (Stålhögavägen). Grönområdet kan man nå både via 
stickgata från Järnvägsgatan samt Industrivägen. Inom grönområdet 
finns upptrampade stigar som vittnar om att människor promenerar 
där. Grönområdet består även här av uppvuxna lövträd samt en del lägre 
buskvegetation.

Backsippa
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Efter järnvägsspåret tagits bort har tillgängligheten ökat till natur- och 
rekreationsområden i anslutning till banvallen. Under 2017 kommer 
sträckan Båstad-Grevie att byggas om till gång- och cykelväg samt ridled 
där det är möjligt.  Sträckan Grevie-Förslöv kommer att byggas om under 
kommande år, 2018-2019.

Mellan Grevie samhälle och Grevie kyrkby löper Vadbäcken. Marken längs 
båda sidor av bäcken är till stösta del odlad jorbruksmark och privatägd. 
Det innebär att marken längs bäcken är svårtillgänlig för allmänheten 
och svår att nyttja som rekreationsstråk.

Strax öster om väg 105 i höjd med Grevie kyrka är ett grönområde 
beläget. Området är utpekat i Planprogram för Grevie kyrkby som 
”Befintligt grönområde som sparas och utvecklas för närrekreation”. Då 
de uppdagats att området är sankt är det tveksamt om det lämpar sig för 
vidare utveckling som rekreationsområde. Dungen är ändå bevarandsvärd 
då den fyller sin funktion bl a som vindskydd för intilliggande bebyggelse 
och är en tillgång för djur.

Grönområden fyller flera viktiga funktioner och är en del av de 
ekosystemtjänster som naturen erbjuder. Utöver att fungera som biotop 
och skapa förutsättningar för biologisk mångfald är grönområdena 
viktiga för människans välmående. Att ha tillgång till ett grönområde 
inom 300 meter sänker folks upplevda stressnivå. Människan behöver en 
viss mängd yta grönområde i sin närhet för att må bra. Ett riktvärde bör 
vara minst 15-20 kvm grönyta per person, där 15 kvm per person är en 
storlek som används av en del storstadskommuner. Därför bör Båstads 
kommun kunna hålla en högre ambition. Dessa ytor ska vara tillgängliga, 
inom gång- eller cykelavstånd och de behöver vara sammanhängande 
större ytor och stråk.

Grevie är ett förhållandevis litet samhälle med ”närhet till allt” - som 
många Geviebor beskriver orten. Det gör också att många har närhet till 
grönområden. Några av grönytorna är dock svårtillgängliga på grund av 

Viktiga aspekter för bostadsnära natur:
•	 Tillgång - den faktiska resursen som bostadsnära natur utgör
•	 Tillgänglighet - den faktiska och upplevda tillgängligheten till 

denna natur
•	 Kvalitet - den bostadsnära naturens storlek, innehåll och värden

Sinarpsdalen 
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topografin, växtlighet och avskärande vägar.  Grevie har god potential 
till att binda samman de befintliga grönområdena med varandra. Idag 
finns länkar i form av t ex gång- och cykelbana och gångstigar som tål att 
förbättras, se karta 17.

I dag finns två naturområden i anslutning till tätorten, som är större än 6 
ha. Det är Grevie backar och Sinarpsdalen.

Parker och grönytor 
Några anlagda parker finns inte i Grevie; däremot finns öppna grönområden 
insprängda i bebyggelsen. Se ovanstående beskrivning under rubriken 
”Grön- och blåstruktur”.

Lekplatser
Förutom lekplatser vid skolor och förskolor finns 5 lekplatser utspridda i 
Grevie samhälle. Tre mindre lekplatser finns i ortens norra del. Det finns 
även ett par lekplatser i centrala Grevie. Lekplatsen intill grönområdet 
norr om Järnvägsgatan samt lekplats och fotbollsplan intill den nu stängda 
Backaskolan är uppskattade av många barn och besöks frekvent. Ortens 
lekplatser är viktiga för barnen då de utgör en viktig del av deras vardag.

Huvudmannaskap
I Grevie råder enskilt huvudmannaskap för allmänna platser vilket 
innebär att grönytor sköts av vägföreningen (Grevie GA:2) med 
undantag av rullstensåsarna i Grevie tätort som sköts av kommunen.

Gator och trafik
Huvudmannaskap
I Grevie råder enskilt huvudmannaskap för allmänna platser vilket 
innebär att gator sköts av vägföreningen (Grevie GA:2). Trafikverket 
är väghållare för Timmervägen, Järnvägsgatan, Gimlevägen samt väg 
105 (Stålhögavägen).

Lekplats intill Ljungvägen

Befintlig lekplats inom grönområdet norr om Järnvägsgatan
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Biltrafik
Målpunkter som alstrar mycket trafik i Grevie är Bjärepunkten, Grevie 
Idrottspark/Grevieparken och dess kringverksamhet samt de större 
arbetsplatserna på orten, t ex Lindab och NP Nilsson. Även förskole- och 
skolverksamheten i Grevie kyrkby alstrar en del trafik beroende på hur 
skolbarnen tar sig till skolan.

Enligt resvaneundersökningen framtagen av Region Skåne är bilen det 
mest använda färdmedlet i Båstads kommun oavsett vilken distans det 
handlar om. År 2013 gjordes 40% av resorna under 1 km med bil, och på 
distansen 1-5 km utgjorde bilresorna 77%. 

Det är en stor del genomfartstrafik på Stålhögavägen men även 
Järnvägsgatan och Gimlevägen. 2012 uppmättes årsmedeldygnstrafiken 
(ÅDT) på Gimlevägen respektive Järnvägsgatan till 950 respektive 900 
fordon varav ca 90 respektive 110 var lastbilar. För väg 105 (Stålhögavägen) 
uppmättes årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) 2013 till 3640 fordon varav 320 
var lastbilar.

Parkering
I Grevie samhälle finns drygt 300 parkeringsplatser som inte är knutna 
till bostäder eller arbetsplatser. Den största parkeringsytan är intill 
Grevieparken som rymmer ca 180 bilar. Vid Bjärepunkten och Bjäre 
Lantmän finns ca 90 platser och vid torgytan intill Järnvägsgatan finns 
drygt 40 platser. I övrigt finns en hel del ytor som används som parkering 
trots att ytan ej är utpekad som sådan, t ex intill f.d. lastkajen vid f.d järnväg.

Parkeringsmöjligheter för lastbilar och bussar som kommer till Grevie i 
samband med evenemang finns i anslutning till t ex Grevieparken.

Stålhögavägen, Grevie
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Kollektivtrafik
Skånetrafiken trafikerar Grevie med regionbussar. Med buss från Grevie 
tar det drygt 14 min till Båstad och 6-11 min till Förslöv beroende 
på bussens rutt. Till Torekov tar det 22 min med direktbuss. I Grevie 
samhälle finns 5 busshållplatser och i anslutning till Grevie kyrkby finns 
3.

I december 2015 öppnade tunneln genom Hallandsås och samtidigt 
invigdes Förslövs station, cirka 4 km söder om Grevie centrum. Stationen 
i Förslöv trafikeras med pågatåg, som man kan nå via buss 504 alt 505, 
mot Helsingborg, Malmö och Köpenhamn. Från och med december 2016 
går även pågatåg norrut till Båstad, Laholm och Halmstad. Med tåg tar 
det 5 minuter från Förslöv till Båstad, ca 20 minuter till Halmstad, 30-35 
minuter till Helsingborg och 1 timme och 40 minuter till Malmö.

Öresundstågen mellan Göteborg och Köpenhamn stannar vid Båstads 
järnvägsstation. Med tåg tar resan ca 2 timmar från Båstad till Köpenhamn 
och ungefär lika lång tid till Göteborg. Södergående Öresundståg stannar 
även i Ängelholm, Helsingborg, Ramlösa, Landskrona, Kävlinge, Lund, 
Malmö och norrgående i Laholm, Falkenberg, Varberg, Åsa, Kungsbacka, 
Mölndal.

Gångtrafik
På de flesta sträckor inom Grevie samhälle och Grevie kyrkby får 
gående dela utrymme med cyklisterna på kombinerade gång- och 
cykelvägar.

Cykeltrafik
Inom området ”Bebyggd miljö” i miljöprogrammet finns ett mål om att 
bebyggd miljö ska bli mer hälsofrämjande, miljöanpassad och tillgänglig 
för alla. Detta innebär enligt miljöprogrammet att ”tillgängligheten för 
gång- och cykeltrafik ska prioriteras tillsammans med närheten till 
kollektivtrafik”.

Grevie i siffror
•	 Årsmedeldygnstrafik	 på	 Järnvägsgatan	 och	 Timmervägen: 900 

respektive 680 fordon (enligt Trafikverkets	trafikräkning	2012)
•	 Årsmedeldygnstrafik	 på	 Stålhögavvägen	 (väg	 105):	3640 fordon 

(enligt	Trafikverket	trafikräkning	2013)	varav	320 var lastbilar
•	 40 % av resorna under 1 km gjordes med bil 2013 i Båstads kommun
•	 77 % av resorna på distansen 1-5 km gjordes med bil 2013 i Båstads 

kommun
•	 Antal bilplatser i Grevie samhälle: 314 platser
•	 Ca 95 % av alla Grevies invånare bor inom 500 m från busshållplats

Skånetrafiken, buss och pågatåg i  Förslöv
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Det finns många skäl att öka andelen resor som sker på cykel. Att flytta 
resor från bil till cykel medför stora samhällsvinster. Det handlar både om 
miljö- och hälsovinster och om ökade stadslivskvaliteter som kan bidra till 
att öka stadens konkurrenskraft som attraktiv plats för boende och arbete. 

Enligt en enkät om cykelvanor som genomfördes av Region Skåne 2014 
i samband med framtagandet av vägledningsdokumentet ”Planera för 
cykeln i småstaden”, framkom att de viktigaste aspekterna för att få fler att 
cykla var förbättrad stadsmiljö, attitydförändringar och fysiska åtgärder.

I Båstads kommun cyklar enligt Region Skånes nulägesanalys (framtagen 
i samband med arbetet med Planera för cykeln i småstaden) 8,5% av 
befolkningen. Kvinnor cyklar något mer än män. 

Då Grevie (inkl Grevie kyrkby) är en relativt liten ort ligger 88 % av orten 
inom en radie av 1 km trots att orten är ”utsträckt” i både nord/sydlig och  
öst/västlig riktning. Hela Grevie nås inom 3 km vilket tar cirka 10 minuter 
på cykel.

2015 invigdes Kattegattleden som är ett sammanhängande regionalt 
stråk som går från Göteborg till Helsingborg. Den går via Båstad, Grevie 
och längs med delar av södra kusten. Vägen är skyltad och går både på 
cykelvägar och i blandtrafik. 

Enligt ”Cykelplan för Båstads kommun” är gång- och cykelbanorna i Grevie 
och Grevie kyrkby av blandad standard. En del gång- och cykelbanor 
håller god standard och en del mindre god eller till och med låg standard 
vissa sträckor. Det är främst de sträckor där man som cyklist är hänvisad 
att cykla i blandtrafik som standarden är låg, exempelvis Timmervägen, 
Järnvägsgatan, Marknadsvägen, Grimmesväg samt del av Gimlevägen.

strategier för att skapa en mer cykelvänlig fysisk miljö:
•	 Cykelnätet bör vara tätt, sammanhängande och tillgängligt
•	 Cykelnätet	bör	både	vara	trafiksäkert	och	upplevas	som	tryggt
•	 Vägledning/skyltning bör vara tydlig och informativ
•	 Att välja cykeln bör vara enkelt och komfortabelt

Nyttan med cykling:
•	 Mindre miljöpåverkan
•	 Bättre stadsmiljö
•	 Bättre folkhälsa
•	 Ökad social hållbarhet
•	 Bättre samhällsekonomi

I kommunens cykelstrategi (antagen av kommunstyrelsen 2015-02-11) 
finns tre strategier formulerade:
• Stadsmiljö och detaljutformning
• Kommunikation och service
• Utbyggnad av strategiskt viktiga huvudstråk

Ett tydligt ställningstagande utifrån Båstads kommuns miljöprogram är att 
cykel- och gångvägar ska prioriteras. Detta innebär, enligt cykelstrategin, 
delvis att utbyggnaden och förbättringen av cykelvägar ska prioriteras 
framför utbyggnaden och förbättringar som rör motortrafik. Det innebär 
också att cykelvägar i viss mån kan ta delar av bilvägar i anspråk om det 
finns behov för detta. Prioriteringen kommer främst ske i samband med 
cykelhuvudstråket, där framkomligheten för cyklister ska vara hög. Det 
innebär att underlaget ska vara bra, det ska vara tryggt och säkert samt 
att hinder inte ska försämra framkomligheten.
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Grevie i siffror
•	 Cirka 88 % av tätorten nås inom 1 km vilket tar ca 3 min på cykel
•	 100% av Grevie samhälle nås inom 3 km vilket tar ca 10 min på 

cykel
•	 Bjärepunkten - Ljungvägen: ca 1 km vilket tar ca 3 min på cykel
•	 Bjärepunken - Grevie kyrkby: ca 2 km vilket tar ca 6 min på cykel

I cykelstrategin föreslås ett antal stråk som behöver komma till för att 
komplettera cykelvägnätet, se karta 18. 

Gamla banvallen genom Grevie samhälle föreslås användas som gång- och 
cykelbana. Under 2018 kommer sträckan mellan Båstad och Grevie att 
anläggas med asfalt. Sträckan mellan Dala (söder om Företagsbyn i Båstad) 
och fram till Grevie tätort kommer även att kunna nyttjas som ridled.

För Grevie föreslås även följande:
 
• Ett stråk på antingen Järnvägsgatan eller Timmervägen. Timmervägen 

är på vissa delar bredare, men Järnvägsgatan når fler målpunkter. 
Det är viktigt att Järnvägsgatan i östra delarna får en bra cykelväg 
med tydlig koppling till bussarna. Behovet av detta kan eventuellt bli 
mindre vid en cykelväg på banvallen. (Nr 13 i kart 18).

• Ett gång- och cykelnät längs med Grimmes väg och på Marknadsvägen 
i Grevie kyrkby för säker tillgänglighet till skola, förskola och vårdhem. 
(Nr 14 i karta 18).

Grevie berörs även av ett par kommunövergripande stråk:
• Gång- och cykelväg på banvallen mellan tre av de större orterna i 

kommunen
• Gång- och cykelväg mellan Grevie och stationen i Förslöv, längs väg 

105.

sammanfattning:
•	 Grevies knutpunkter behöver förtydligas och förstärkas för att bli 

attraktiva mötesplatser.
•	 Grevies invånare har god tillgång till tillgänglig grön- och 

rekreationsområde
•	 Trafiksituationen	är	stundtals	besvärlig	på	främst	Timmervägen,	

Järnvägsgatan samt väg 105 (Stålhögavägen)
•	 Grevies	invånare	har	god	tillgänglighet	till	kollektivtrafik
•	 Platser	för	social	samvaro	saknas	för	flera	grupper.

Karta 18, Grevie, utdrag ur Båstads cykelstrategi
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Grevie och Grevie kyrkby 

Grevie kommer med det nya busskonceptet för Bjäre att bli en viktig 
bussnod. I Grevie kommer förhoppningsvis den gamla banvallen bidra 
till ett stråk genom byn.  Ett öst-västligt huvudstråk behövs genom 
orten. Detta kan anläggas antingen längs med Järnvägsgatan eller 
Timmervägen.  Idealiskt vore ifall båda kunde byggas men vid en 
prioritering knyter Järnvägsgatan bättre an till skola samt till 
matvarubutik som ligger väster om Järnvägsgatan.  

I dagsläget är bebyggelsen i Grevie kyrkby gles men då en detaljplan 
håller på att tas fram för området kommer området att förtätas. En 
Montessoriförskola och skola samt ett vårdboende finns längs med 
Grimmes väg. Busstrafiken har tidigare gått via skolan men kommer 
nu endast stanna ute vid Grevie byaväg. Detta ställer ökade krav på 
goda gång- och cykelvägar till skolan.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag:  
13. Ett stråk på antingen Järnvägsgatan eller Timmervägen. 
Timmervägen är på vissa delar bredare, men Järnvägsgatan når fler 
målpunkter. Det är viktigt att Järnvägsgatan i östra delarna får en bra 
cykelväg med tydlig koppling till bussarna. Behovet av detta kan 
eventuellt bli mindre vid en cykelväg på banvallen.  
 
14. Ett gång- och cykelnät längs med Grimmes väg och på 
Marknadsvägen i Grevie kyrkby för säker tillgänglighet till skola, 
förskola och vårdhem.  

13 

14 
Grevie kyrkby 

Behov: 

 Ett tydligt huvudstråk i öst-västligt riktning stråk genom 
Grevie 
 

 Bättre och säkrare kopplingar till bussläget på 
Järnvägsgatan i Grevie 
 

 Ett stråk som inkluderar skola, förskola och vårdboende i 
Grevie kyrkby och som ansluter till cykelvägen och 
busshållsplatsen längs med Grevie byaväg 

 

Befintlig cykelväg 
Hög strategisk prioritet 
Medlehög strategisk prioritet 
Lägre strategisk prioritet 
Gång- och cykelväg som byggs under 2015 
Cykelstråk i blandtrafik 
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7. fRAMTID
Grönstruktur
En utmaning när det gäller att utveckla och förvalta Grevies grönstruktur 
är att kommunen inte är huvudman för de allmänna platserna. Det innebär 
att vägföreningen bör vara de som tar initiativ och driver utvecklingen i nära 
samarbete med kommunen då det är de som kommer att ha skötselansvar 
för platserna.

Den framtida grönstrukturen utgår från den befintliga grönstrukturen 
och strävar efter att skapa en sammanhängande, tillgänglig grön- och 
blåstruktur med höga rekreationsvärden.

Grevie saknar idag en sammanhängande, tillgänglig grönstruktur. Flera, 
både större och mindre, grönområden finns i anslutning till befintlig 
bebyggelse men tydliga kopplingar saknas och det är inte heller självklart 
att hitta in till grönområdena. Mellan Grevie och Grevie kyrkby sträcker 
sig Vadbäcken. Bäcken löper mestadels genom ett jordbrukslandskap och 
är delvis kulverterad. Då mark längs bäcken är privatägd och brukas är det 
osäkert om det är realiserbart att utveckla sträckan längs bäcken som ett 
rekreationsområde.

Karta 18 visar Grevies framtida grönstruktur. De större grönområdena 
Sinarpsdalen och Grevie backar bör knytas ihop genom kompletterande 
gång- oc h cykelstråk. Både ”runt” Grevie samt tvärs igenom och därmed 
också knytas samman med de mindre grönområdena som  är insprängda i 
den  befintliga bebyggelsen.

Entrén till Grevie backar bör tydliggöras med t ex skyltning. För de som 
väljer att köra bil till grönområdet bör det finnas en anvisad parkeringsplats, 
Förslagsvis någonstans bakom Bjärepunkten där kommunen är markägare.

Grevie Idrottspark är sedan länge etablerade väster om väg 105 vid norra 
infarten till Grevie. Verksamheten bör säkras upp genom att planlägga 
marken samt även möjliggöra en utbyggnad. Önskemål har framförts 

Karta 19, framtida grönstruktur, Grevie

Nytt grönstråk

Befinligt grönstråk

Svårtillgänglig bäck

Större grönområde

Teckenförklaring

Framtida Grevie
Grönstruktur

Antagandehandling 2017-11-10

Teckenförklaring
           Befintligt grönstråk

                      Nytt grönstråk

                      Svårtillgänglig bäck

                      Större grönområde

Lindab

Stålhögavägen/väg 105

Bjärepunkten

NP Nilsson

Grevie kyrka

Grevieparken Timmervägen

Mot Västra 
Karup

Mot Förslöv

Gimlevägen

Sinarpsdalen

Grevie backar

Vadbäcken

+150 möh

+130 möh

+80 möh

+70 möh

+61 möh

+74 möh

+100 möh
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framtidsstrategier för grönstrukturen:
•	 Utveckla	befintliga	grönområden	i	anslutning	till	bebyggelse
•	 Kombinera rekreation och aktivitet.
•	 Bind ihop grönområdena till sammanhängande stråk

om att anlägga en hundrastgård i anslutning till Grevie Idrottspark och 
Grevieparken.

Grevieparken och Grevie Idrottspark bör på ett tydligare sätt knytas 
samman med Sinarpsdalen i nordväst samt även Grevie backar i söder. En 
gångslinga inbjuder och möjliggör för både människor (och ev hundar) att 
lätt ta sig ut i naturen både korta och långa rundor.

Sedan Hallandsåstunneln öppnades för tågtrafik har marken för den gamla 
banvallen frigjorts. Att anlägga en gång- och cykelbana på banvallen ger 
ett utmärkt tillfälle att knyta ihop rekreationsområden både norrut  mot 
Sinarpsdalen och Båstad samt söderut mot Förslöv. Beslut är tagna om 
att anlägga gång- och cykelbana mellan Båstad och norra delen av Grevie 
under 2017. Längs sträckan söder om Företagsbyn och Grevie kommer 
gång- och cykelbanan att kompletteras med en ridled. Anläggande av 
gång- och cykelväg för att knyta ihop Grevie och Förslöv är planerat till 
2018/2019.

Det befintliga bostadsområdet norr om Gimlevägen knyts an till 
Sinarpsdalen med en mängd olika gångstigar vilka används flitigt av 
flera boende  i området. När området söder om Gimlevägen bebyggs bör  
den nya bebyggelsen kopplas ihop genom grönstråk med befintliga både 
små och större grön- och rekreationsområden, norrut mot Sinarpsdalen 
samt västerut mot Grevie backar. Likaså bör ett grönstråk möjliggöra 
en koppling mellan f.d. banvallen och väg 105, dvs öster om befintligt 
verksamhetsområde.

Huruvida det är möjligt att knyta ihop grönstråk längs banvall och väg 
105 med en  slinga längs Vadbäcken är oklart. Marken längs Vadbäcken 

är jordbruksmark och dessutom privatägd. En möjlig koppling mellan 
banvall och väg 105 strax öster om Lindab Steel ABs befintliga verksamhet 
bör möjliggöras i framtida detaljplan för området.

Längs väg 105 finns en anlagd gång- och cykelväg som  knyter samman 
Grevie samhälle med Grevie kyrkby. Mark mellan Grimmes väg och väg 
105 är planlagd för bostader och till viss del handel och mindre icke 
störande verkamhet. Detaljplanen möjliggör även grönstråk som binder 
ihop Grimmesväg och väg 105 samt även längs med väg 105.

Strax öster om väg 105 i höjd med Grevie kyrka är ett grönområde 
beläget. Området är utpekat i Planprogram för Grevie kyrkby som 
”Befintligt grönområde som sparas och utvecklas för närrekreation”. 
Då de uppdagats att området är sankt är det tveksamt om det lämpar 
sig för vidare utveckling som rekreationsområde. Dungen är ändå 
bevarandsvärd då den fyller sin funktion bl a som vindskydd för 
intilliggande bebyggelse och är en tillgång för djur.

Grevie har flera mindre lekplatser. I dagsläget driftas lekplatserna av 
gemensamhetsanläggningen Grevie GA:2. Fokus bör ligga på att hellre göra 
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Befintlig lekplats inom grönområdet norr om Järnvägsgatan

ett fåtal kvalitativa lekplatser som är strategiskt placerade istället för att 
anlägga många utspridda i samhället. Förslagsvis förstärks den etablerade 
större lekplatsen i anslutning till grönområdet norr om Järnvägsgatan, 
intill Tvärstigen.

Med anledning av att många Greviebor uttryckt önskan om ett så kallat 
”Socialt centrum”, dvs mötesplats samt att mark frigjorts i samband 
med att järnväg och lastkaj numera ej brukas föreslås att en mötesplats 
möjliggörs på platsen i anslutning till den gamla lastkajen. Platsen skulle 
kunna inrymma både en mindre park med bänkar, kulturhus i form av 
t.ex en skaparverkstad (för både musik, konst och andra aktiviteter).  Där 
skulle också t.ex en boulbana eller en skateramp anläggas. Mötesplatsen 
kan också fungera som ett nav för att binda ihop t.ex Sinarpsdalen med 
Grevie backar.

Under ”Framtidsminglet” som anordnades den 31 januari framfördes 
önskemål om att anlägga ett utegym. Förslagsvis skulle utegymmet 
placeras antingen i anslutning till Grevie GIK’s verksamhet.

Grönstrukturen är en viktig del i hanteringen av dagvatten. Det är av stor vikt 
är att minska risken för översvämningar i samband med kraftig nederbörd.
Det är viktigt att vid all exploatering beakta dagvattenhanteringen för 
att inte skapa en ökad belastning på det befintliga dagvattennätet eller 
Vadbäcken. Öppna dagvattenlösningar kan om de utformas på ett bra sätt 
tillföra kvalitéer till både verksamhets- och bostadsområde.

Gator, trafik och kommunikation
En utmaning när det gäller att utveckla och förvalta Grevies gator och 
park/naturområden är att kommunen inte är huvudman för de allmänna 
platserna. (Dock sköter kommunen rullstensåsarna i Grevie tätort). 
Det innebär att vägföreningen bör vara de som tar initiativ och driver 
utvecklingen i nära samarbete med kommunen då det är de som kommer 
att ha skötselansvar för platserna, så länge enskilt huvudmannaskap råder. 

Stålhögavägen/väg 105 är Grevies mest belastade vägsträcka, med 
sina cirka 3640 i ÅDT (årsmedeldygnstrafik), varav cirka 320 är tunga 
fordon. Därefter är Järnvägsgatan och Timmervägen de mest trafikerade 
vägsträckorna med 900 i ÅDT respektive 680 fordon.

I arbetet med att skapa ett hållbart samhälle är det viktigt att arbeta för 
sänkta hastigheter och säkra övergångar i tätorten. För att uppnå det 
krävs trafiksäkerthetshöjande åtgärder längs väg 105 / Stålhögavägen i 
korsningspunkterna Timmervägen, Järnvägsgatan och Marknadsvägen 
samt korsningspunkterna Gimlevägen/Nötte backar Marknadsvägen/
Grimmesväg i Grevie kyrkby. Dessutom krävs en översyn av högsta 
tillåtna hastighet för respektive gator. En effekt av sänkta hastigheter och 
säkra övergångar är en trevligare och tryggare miljö som inbjuder till 
promenader.
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Under dialog med de boende i Grevie påtalas problematiken kring 
Timmervägen och att en verksamhet (NP Nilsson) är belägen på båda sidor 
av gatan. Under arbetstid kör truckar tvärs över gatan och lastbilar både 
hämtar och lämnar gods. Vilket gör situationen otrygg för både fotgängare 
och cyklister.  Timmervägen föreslås stängas av för genomfartstrafik inom 
NP Nilssons fastighet. Genomfartstrafik på Timmervägen, som inte ska till 
NP Nilssons verksamhet, kan ledas via Tranvägen och Böskedalsvägen till 
Järvägsgatan och Gimlevägen. Som fotgängare eller cyklist kan man även ta 
sig via gång- och cykelbana mellan Lindab och NP Nilssons verksamheter.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykeltrafik ska ha högst prioritet i tätorten. Det ska vara 
inbjudande att röra sig till fots och både gång- och cykelbanor ska vara 
trygga och säkra. Fotgängare och cyklister ska så långt som möjligt 
separeras, det ökar även tryggheten för personer med olika typer av 
funktionsnedsättning. Med en miljö som är inbjudande att röra sig i till fots 
eller med cykel minskar behovet av parkeringsplatser i direkt anslutning 
till målpunkterna. Det är viktigt att stärka kopplingarna till målpunkterna 
med en utformning av miljön som leder både fotgängare och cyklister rätt 
på ett tryggt sätt. 

För att uppnå detta krävs bl a att trafiksäkerhetshöjande åtgärder vidtas 
längs väg 105/Stålhögavägen och korsningspunkterna Timmervägen, 
Järnvägsgatan samt Marknadsvägen. Likaså bör belysning anläggas 
längs med gång- och cykelbanan mellan Grevie samhälle och Grevie 
kyrkby samt vidare söderut mot Förslöv. Dessutom bör trafiksituationen 
på Timmervägen ses över i anslutning till NP Nilssons verksamhet. Då 
företaget har verksamhet på båda sidor om Timmervägen kör många 
truckar över vägen plus att lastbilar hämtar material.

Den gamla banvallen kan nu med fördel byggas om till gång- och cykelväg 
samt delvis ridled när tågtrafiken flyttat till tunneln. En sådan gång- och 
cykelväg skulle knyta ihop Grevie med både Båstad och Förslöv. Gång- och 
cykelbanan skapar möjlighet för allmänheten att nå miljöer som tidigare 
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varit stängda och erbjuder nya utsiktspunkter över  t ex Båstad och 
Laholmsbukten.

En gång- och cykelväg mellan Västra Karup och Grevie är med i Region 
Skånes Cykelvägsplan som i skrivande stund är ute på remiss. Projektet är 
prioriterat för beslut/genomförande 2027/2029 i planen, men kommunen 
kommer i sitt svar till regionen försöka få den högre prioriterad. 

Tidigare har riktlinjer varit 5 km som övre gräns för arbetspendling med 
cykel, vilket täcker in större delen av både Grevie samhälle samt Grevie 
kyrkby. Elcykeln erbjuder helt nya möjligheter till arbetspendling med 
cykel och vi kan redan se att den övre gränsen för hur långt man kan 
cykla till arbete flyttats, men ingen vet exakt var den övre gränsen går 
idag. Vi måste därför utgå från att ökad cykeltrafik genom tätorten till t.ex 
arbetsplatser utanför orten.

Kollektivtrafik
För att skapa ett hållbart samhälle är det viktigt att göra det lätt för 
invånarna att välja hållbara resor. Tillgång till kollektivtrafik är en viktig 
del i att minska bilanvändandet. Att minska bilanvändandet är motiverat 
både med hänsyn till mängden utsläpp av växthusgaser på det påverkan 
på klimatet som de för med sig och med hänsyn till trafikbelastningen på 
exempelvis Stålhögavägen.

Busshållplatser är viktiga knutpunkter som möjliggör spontana och 
planerade möten. Lokalisering och utformningen av hållplatserna är 
därför viktig. De ska vara tillgängliga och trygga men också trevliga och 
inbjudande.

En tillgänglig och pålitlig kollektivtrafik är viktigt ur en jämlikhetsaspekt 
så att även de som inte äger bil eller har körkort ska ha möjlighet att ta sig 
till arbete, skola, fritidsaktiviteter, socialt umgänge med mera samt uträtta 
vardagsärenden.

För att tågresor ska vara ett attraktivt alternativ till bilen för långa resor 

måste det finnas effektiva och pålitliga bussförbindelser, för människor 
som bor i Grevie eller på landsbygden, till och från järnvägsstationerna 
i Förslöv och Båstad. Kommunen måste därför arbeta för att bibehålla 
och utveckla de busslinjer som går till stationerna. Bussförbindelser 
från Grevie till järnvägsstationerna är en förutsättning för att knyta ihop 
”landsbygden” samt för att motverka en ökande bilism.

Parkering
Vid målpunkter, hållplatser och vid tätortens knutpunkter ska det finnas 
gott om bra cykelparkeringar. Cykelparkeringar ska vara trygga, säkra 
och tillgängliga, därför måste de placeras där människor rör sig samt 
vara upplysta. De ska vara anpassade efter dagens varierade cykelutbud 
med vanliga cyklar, elcyklar, träningscyklar, lastcyklar, cykelkärror med 
mera och bör erbjuda service i form av pump och laddningsmöjligheter.

Då stora ytor i attraktiva centrala lägen används för parkering skulle 
en översyn av det egentliga parkeringsbehovet i Grevie kombinerat 
med en parkeringsstrategi kunna gynna tätortens utveckling och skapa 
möjligheter till förtätning och/eller nya mötesplatser.

I parkeringsstrategin är det dock viktigt att ta hänsyn till att Grevie är 
en serviceort för många som bor utanför tätorten och är beroende av 
bil. Bilparkeringar bör därför finnas i anslutning till målpunkter såsom 
centrumbildningar och service. 

Framtidsstrategier för trafik:
•	 Gång och cykel ska prioriteras före bilen
•	 Arbeta för säkra överfarter/övergångar över väg 105/

Stålhögavägen
•	 Planera för arbetspendling med cykel
•	 Arbeta	för	utvecklad	kollektivtrafik
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Biltrafik
Åtgärder som föreslås som påverkar biltrafiken är bland annat 
korsningspunkter längs väg 105 / Stålhögavägen samt Timmervägen. Det 
finns behov av att förbättra utformningen på vissa korsningspunkter och 
även Timmervägen för att skapa en bättre och, för alla, tryggare övergång 
och framkomlighet.

Dessutom bör en trafikutredning som tar hänsyn till ny planerad bebyggelse 
göras med anledning av utbyggnad av marken mellan Gimlevägen och 
banvallen (”Böske”) samt  även eventuell ny verksamhetsmark öster om 
Lindab Steel AB. Befintlig trafikstruktur bör ses över och planeras utefter 
de nya förutsättningarna.

Karta 20, framtida infrastruktur, Grevie

Teckenförklaring
Ny gång- och cykelbana

Befintlig gång- och cykelbana
Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd, korsning

Ny bilväg

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd, väg

Framtida Grevie
Grönstruktur
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Teckenförklaring
           Ny gång- och cykelväg

                      Befintlig gång- och cykelväg

                     Trafiksäkerhetshöjade åtgärd i korsn

                      Ny bilväg

                      Trafiksäkerhetshöjande åtg väg

Wi-fi
Många förväntar sig idag att ha 
tillgång till trådlös uppkoppling. 

Wi-fi har blivit en viktig del av 
kommunens infrastruktur. Idag 
tillhandahåller ICA fritt wi-fi som 
även de som besöker biblioteket 
kan nyttja. Här bör kommunen även 
kunna erbjuda möjlighet att ladda mobiltelefoner, surfplattor och annan 
datorutrustning finnas. Kommunen bör även arbeta för att erbjuda denna 
service vid t ex busshållplatser samt sociala mötesplatser.

Energiförsörjning
Då Grevie ligger på Hallandsåsens sydsluttning finns goda förutsättningar 
för att utnyttja solenergi. Detta bör uppmuntras både för privata som för 
kommunala aktörer.

Lindab

Stålhögavägen/väg 105

Bjärepunkten

NP Nilsson

Grevie kyrka

Grevieparken Timmervägen

Mot Västra 
Karup

Mot Förslöv

Gimlevägen

Sinarpsdalen

Grevie backar

Vadbäcken
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Bebyggelse
Syftet med Inriktningsdokumentet för Grevie är att visa Båstads kommuns 
viljeinriktning för Grevies framtid. Den innehåller en vision om hur 
Grevie ska se ut i framtiden, även om det kan ta lång tid att nå dit. Hur 
många år är i dagsläget något som är näst intill omöjligt att sia om. 
Inriktningsdokumentet ska ligga till grund för Översiktsplan för Båstads 
kommun där en tidshorisont är satt till 2030. Varken Grevie eller Förslöv 
kommer att vara fullt utbyggda i enlighet med inriktningsdokumentens 
vision till år 2030. I ett än längre perspektiv är ett möjligt scenarie att 
Grevie och Förslöv växer samman. Dels på grund av just närheten mellan 
Grevie och Förslöv men också på grund av att Grevie begränsas både i norr 
och öster av värdefulla naturområden. 

I Grevie samhälle finns möjligheter för förtätning. I Grevie samhälles mest 
centrala delar finns ytor med låg utnyttjandegrad som kan effektiviseras 
både vad avser nyttjandet av markytorna och möjligheten att bygga på 
höjden. När ny mark för bebyggelse tas i anspråk ska det ske i anslutning 
till befintlig bebyggelse. Funktionsblandning där exempelvis bostäder, 
förskola och service samsas i samma kvarter eller till och med i samma 
byggnad är eftersträvansvärt. Det medför en flexibilitet i användningen 
och skapar liv och rörelse under hela dagen.

Vid en framtida sammanväxt av Grevie och Förslöv är en så kallad 
blandstad att föredra. Dvs en blandning av både bostäder, verksamhets- 
och naturmark. Självklart kan orterna med fördel knytas samman redan 
nu via t ex gång- och cykelbana som komplement till befintlig infrastruktur.

Utgångspunkten vid ny bebyggelse ska alltid vara kvalitet och långsiktighet.

kulturmiljö
I Grevie stationssamhälle) och Grevie kyrkby saknas större 
sammanhängande områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 
I båda byarna finns enstaka hus med höga arkitektoniska värden eller 
kulturmiljövärden. Karta 21, Förslag till utpekade byggnader med kulturhistoriskt värde
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Ängelsbäck 10:14

Grevie 44:1, Grevie Kyrka

Böske 2:108, Lindab

Hålarp 4:116

Under 1987 genomfördes en  bebyggelseinventering där byggnader i 
Grevie inventerades. Fem (5) byggnader i Grevie stationssamhälle och 
Grevie kyrkby pekades ut som kulturhistoriskt värdefulla, se karta 15, 
enligt byggnadsnämndens beslut 25 januari 1988. Dock är byggnaderna på 
Böske 2:74 idag rivna (norr om korsningen Stålhögavägen/Hålarpsvägen). 
Bebyggelseinventeringen innehåller ingen beskrivning av byggnaderna 
eller byggnadernas värde. En uppdatering av kulturmiljöinventeringen 
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behöver göras dels med anledning av att ett par av de tidigare utpekade 
fastigheterna bör utgå (pga bl.a rivning), dels med anledning av att 
ytterligare några byggnader  i både Grevie stationssamhälle och Grevie 
kyrkby bör klassificeras som kulturhistorisk värdefull. Exempel på 
byggnader som speglar stationssamhällets tidiga framväxt och bör ses som 
kulturhistorisk värdefulla är NP Nilssons kontorsbyggnad (Böske 2:112, 
se bild sida 28),  två av Lindabs kontorsbyggnader (Böske 2:108, se bild 
sida 28 och 49), byggnader längs Järnvägsgatan (Hålarp 4:212, Hålarp 
4:37, Hålarp 4:116, se bild sida 49) i Grevie. I Grevie kyrkby bör Grevie 
kyrka (Grevie 44:1) samt de intilliggande byggnaderna (Grevie 7:5, Grevie 
9:2, Grevie 39:2) ses som kulturhistoriskt värdefulla samt även byggnaden 
på fastigheten Ängelsbäck 10:14, se bild sida 49, längs Grimmes väg. 
Kyrkan och kyrkogården är skyddade enligt annan lagstiftning. De övriga 
byggnaderna saknar formellt skydd enligt plan- och bygglagen.

Bostäder
En stor del av bostadsutbudet i Grevie samhälle och Grevie kyrkby är idag 
småhus. Det finns idag en uttalad efterfrågan på radhus/parhus, både 
hyresrätter och bostadsrätter. I dagsläget finns drygt 30 bostadsrätter på 
Ljungvägen i form av villor. Detaljplaner som innehåller lägenheter samt 
radhus/parhus bör därför prioriteras över detaljplaner för villor.

Grevies utveckling ska ske genom förtätning och de lucktomter som finns 
bör utnyttjas. Genom förtätning utnyttjas befintlig infrastruktur på ett 
effektivt sätt. Den närhet som skapas till allmän och kommersiell service 
skapar ökade möjligheter att kombinera alla delar av livet och är positivt 
ur ett jämställdhetsperspektiv och underlättar vardagen för personer med 
funktionsnedsättning. Närheten till service bidrar också till ett minskat 
bilberoende. Förtätning innebär ett effektivt markutnyttjande och stödjs 
av hushållningsprincipen - att mark ska användas till det ändamål den 
är bäst lämpad för. I Grevie finns möjlighet till förtätning bland annat på 
f.d Backaskolan tomt, längs Järnvägsgatan samt i anslutning till före detta 
banvallen.

Karta 22, framtida bebyggelseutveckling, Grevie
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Ny detaljplan för Hålarp 1:197 m.fl. fastigheter, f.d Backaskolan har vunnit 
laga kraft (2017-09-15). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostäder i form av både flerbostadshus, radhus, parhus, kedjehus samt 
fristående villor. Planområdet är beläget strax söder om Järnvägsgatan, 
dvs både centralt och kollektivtrafiknära. Sannolikt kommer marknaden 
att styra vilket bostadsform som kommer att realiseras. Under vinterns 
workshopar har flera Greviebor framfört ett önskemål om radhus/parhus/
kedjehus med en liten trädgård.

Planläggning pågår av fastigheten Hålarp 4:212 längs Järnvägsgatan. 
Syftet med den detaljplanen är att möjliggöra både bostäder och 
centrumverksamhet, längs ”centrumgatan” i Grevie. I första etappen är 
Båstadhems avsikt att bygga om befintlig byggnad för att fler lägenheter 
ska inrymmas. Men på sikt finns möjlighet att bebygga alt bygga om för 
t.ex centrumverksamhet i bottenvåningen och bostäder på övervåningen.

När ny mark tas i anspråk för bebyggelse ska det ske i anslutning till 
befintlig bebyggelse. Nu när järnvägen ej längre utgör en barriär och för 
att knyta ihop Grevie samhälle föreslås bebyggelse mellan Gimlevägen 
och före detta banvallen. Hänsyn ska tas till befintliga nivåskillnader 
inom området så att så många som möjligt får havsutsikt. Detaljplan för 
området bör möjliggöra för högre bebyggelse och högre exploateringsgrad 
i anslutning till Järnvägsgatan för att sedan ”glesas ut” längre norrut och 
knytas ihop med befintlig bebyggelse intill Gimlevägen. Detaljplanen bör 
möjliggöra flexibel användning av marken i anslutning till Järnvägsgatan, 
t ex både för handel, centrumverksamhet, bostäder och skola. I övrigt 
föreslås bostäder.

I Grevie finns mark planerad för bostäder men som ej ännu byggts ut. 
T.ex finns flera obebyggda tomter norr om Gimlevägen. Fastigheterna är 
privatägda.

Mark söder om före detta banvallen, dvs ”Karlslund” är planlagd för bostäder 
men då marken har nyttjats som soptipp och med hänsyn till befintlig 
närliggande verksamhet bedöms marken inte lämplig för bostadsändamål. 

Kommunen är markägare. Gällande detaljplan bör dock ses över och kan 
med fördel ändras till att möjliggöra t.ex verksamhetsmark, se karta 22 
och 25.

I Grevie kyrkby finns två områden planlagda för bostäder men som i 
dagsläget är obebyggda. Ett område är beläget väster om Grimmesväg och 
möjliggör cirka 7 enbostadshus. Området mellan Grimmesväg och väg 105, 
Grevie 28:1, möjliggör för cirka 50 friliggande villor samt 3-4 flerbostadshus 
eller radhus i 1-2 plan. I bottenvåningen på flervåningshusen alt radhus 
finns möjlighet att inrymma handel, kontor eller liknande verksamhet 
som inte medför olägenhet för omgivningen.

En utbyggnad av bostäder etc föreslås inom markområdet mellan 
Gimlevägen och Järnvägsgatan/f.d banvallen. En utbyggnad av detta 
område bör prioriteras före en utbyggand av bostäder i Grevie kyrkby.  
Genom att bygga bort den barriär järnvägen har utgjort kan samhället 
knytas ihop. Det finns även en uttalad efterfrågan på bostäder inom detta 
område.

Oavsett var i Grevie exploatering sker ska ledorden vara effektivt 
markutnyttjande. Flerfamiljshus, radhus och mindre småhus med små 
tomter i varierande upplåtelseformer ska prioriteras. I de lägen som är 
mest centrala och/eller kollektivtrafiknära bör tätare bebyggelse tillåtas.

Verksamheter
Den handel och service som finns i Grevie är viktigt för tätorten. I takt 
med att Grevie växer ökar underlaget för handel och service och ökar 
möjligheterna för den att finnas kvar och utvecklas på orten. Tydliga 
centrumbildningar kan locka fler människor att vistas på platserna vilket 
ökar möjligheterna för befintliga och nya kompletterande verksamheter i 
områdena. 

För att hushålla med den mark som finns att tillgå och för att tätorten inte 
ska sprida ut sig med ökade avstånd som följd bör även verksamheter 
arbeta för förtätning. Det är viktigt att verksamheter nyttjar sin mark så 
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effektivt som möjligt och så långt som möjligt samnyttjar olika funktioner 
med grannfastigheter. Till exempel bör parkeringsytor och körytor vid 
inlastningsområden kunna samnyttjas. Detta gäller i hög grad för de 
befintliga verksamhetsområdena i Grevie.

När ny mark behövs tas i anspråk för etablering av nya verksamheter alt 
utbyggnad av befintlig verksamhet ska det ske i anslutning till befintlig 
verksamhet. Marken öster om Lindab Steel AB, söder om före detta 
banvallen bedöms lämplig för verksamheter. Dels säkras en utveckling 
av redan etablerad verksamhet och dels kan infrastruktur samnyttjas 
vid etablering av nya verksamheter. Del av området, dvs ”Karlslunds-
området”, är detaljplanelagt för bostäder och för resterande markområde 
finns ingen detaljplan. En markundersökning måste göras i samband med 
planarbetet då det funnits en soptipp inom ”Karlslund”. Större delen av 
det utpekade markområdet (enligt karta 21) ägs av kommunen. Då det i 
skrivande stund pågår en diskussion om placering/lokalisering av ny ÅVC  
(återvinningscentral) i kommunen är det värt att notera att en ÅVC är 
möjlig inom så kallad verksamhetsmark.

Förtätning och omdisponering samt samutnyttjande av asfaltsytor bör 
ske kring Bjärepunkten och Bjäre kvarn. På så sätt kan mark frigöras för 
etablering av ytterligare handel och centrumverksamhet vilket förstärker 
Bjärepunkten som centrumpunkt.

Förtätning av bebyggelse bör även ske längs Järnvägsgatan för att därmed 
förstärka Järnvägsgatan som en centrumgata där ”mycket händer”.

Offentlig service/kommunal verksamhet
I takt med att Grevie växer kommer behovet av t ex vård och barnomsorg att 
öka. Det är viktigt att dessa funktioner utvecklas i takt med att orten byggs 
ut. I dagsläget finns ett bibliotek inrymt i Bjärepunkten i anslutning till café 
och matbutik. I övrigt finns inga lokaler för kulturverksamhet i Grevie. På 
sikt bör en så kallad social mötesplats anordnas för t ex kulturell verksamhet 
i olika former. Förslagsvis planeras platsen kring den gamla lastkajen och 
före detta banvallen att bebyggas med ett aktivitetshus, t ex skaparverkstad, 

musikstudio, café, bibliotek, fritidsgård etc. Aktivitetshuset skulle kunna 
omges av en park med sittplatser, boulebana, basketkorg eller skateramp. 
En informationsskylt som både berättar om intilliggande naturområden 
och Grevie som före detta stationssamhälle kan med fördel placeras här. 
Hit skulle även Kraitz konstverk kunna flyttas (som just nu är placerat 
längs Järnvägsgatan) för att förstärka platsen som en kulturell målpunkt.

skola, förskola
I skrivande stund är inga politiska beslut tagna om eventuell ny skola 
eller förskola i Grevie (eller i någon av övriga orter i kommunen).

I dagsläget finns en kommunal samt en privat förskola i Grevie samhälle 
samt privat förskola och skola (F-6) i Grevie kyrkby, se sida 26. Eleverna 
(F-6) som tidigare gick på Backaskolan (som är stängd sedan april 2014) 
bussas numera till Västra Karup skola.

En etablering av en ny skola (F-6) i Grevie bedöms kunna ske först när 
befolkningen ökat i samhället. I detta Inriktningsdokument för Grevie 
föreslås en placering av eventuell ny förskola och / eller skola inom 
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framtidsstrategier för bebyggelsen:
•	 Ny bebyggelse ska främst ske genom förtätning
•	 Boendeformer som saknas och efterfrågas i orten ska prioriteras 

(radhus /parhus/kedjehus och lägenheter)
•	 Nya	 verksamheter	 ska	 lokaliseras	 i	 anslutning	 till	 befintliga	

verksamhetsområden
•	 Centrumverksamheten ska förstärkas och utvecklas i anslutning 

till Bjärepunkten och Järnvägsgatan

marken mellan Gimlevägen och före detta banvallen. För att åstadkomma 
en bra pedagogik och ekonomi i en skola bör varje årskull (F-6) innehålla 
20-30 elever, dvs cirka 175 elever / skola.

Båstad Montessori som bedriver sin verksamhet i Grevie kyrkby ser ett 
behov av att utöka sin verksamhet. Möjlighet till det finns i anslutning 
till befintig verksamhet. Alternativt kan möjlighet skapas inom marken 
mellan Gimlevägen och före detta banvallen.

För att förbättra förskolans verksamhet samt effektivisera lokaler, drift och 
underhåll behöver mindre förskolor med få avdelningar ersättas av större 
med fler avdelningar. Det finns även behov av att öka det totala antalet 
avdelningar på sikt. 

Skolverksamheter bör samlas i större skolor för att kunna erbjuda 
medborgarna en bättre service, för att skapa bättre lärmiljöer för barnen 
samt för att vara en attraktiv arbetsplats. Det ger också möjlighet till 
ett effektivt nyttjande av speciallokaler så som hemkunskapssalar och 
slöjdsalar. Vid lokalisering av skola är det viktigt med ett kollektivtrafiknära 
läge för att minimera behovet av bil när föräldrar hämtar och lämnar sina 
barn och för att möjliggöra för äldre barn att själva ta sig till skolan. 

Generellt är samlokalisering i samma byggnad av skola, förskola och 
bostäder är positivt ur många aspekter. Samlokaliseringen ger en 
flexibilitet att anpassa lokalerna efter de olika verksamheternas skiftande 

behov. Det ger även möjlighet att samnyttja utemiljöer, parkeringsytor 
och liknande anläggningar. En kombination av olika funktioner så som 
bostäder och utbildning ger liv och rörelse i området under hela dagen 
vilket är trygghetsskapande.

Vård och omsorg
På sikt bedöms behovet av äldreomsorg att öka vilket ställer krav på fler 
platser i exempelvis vård och omsorgsboende. I dagsläget finns ett vård och 
omsorgsboende (för dementa) i Grevie kyrkby lokaliserat. Vid eventuell 
framtida utökning av verksamheten bör, ny lokalisering utredas på grund 
av att Almgårdens lokaler är förhållandevis gamla och fastigheten har 
begränsade utbyggnadsmöjligheter. Pågående verksamhet kan fortgå tills 
behovet uppstår och politiska beslut är tagna.
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Nordvästra och centrala Grevie samhälle
För att förstärka och utveckla centrum i Grevie föreslås en förtätning och 
utveckling av centrumverksamheten i anslutning till Bjärepunkten samt 
att utveckla Järnvägsgatan och ge (tillbaka?) gatan en centrumkaraktär. 
Bjärepunkten och Järnvägsgatan ska knytas ihop med det föreslagna nya 
”Sociala centrumet” i Järnvägsgatans förlängning i öster. Det innebär att 
två centrumnoder knyts samman av en centrumgata.

För att ytterligare förstärka befintligt centrum med bl.a Bjärepunkten 
behöver platsen göras tryggare både att vistas på samt ta sig till. Platsen 
bör utvecklas med ytterligare butiker och service i form av t ex bankomat, 
apotek, post etc. För att tydliggöra centrum, rama in platsen och skapa 
ett tryggt ”rum” föreslås en ny byggnad strax norr om Bjärepunkten samt 
att asfaltsytan mellan Stålhögavägen och Bjärepunkten, Bjäre kvarn m.fl. 
omdisponeras.

Trafiksituationen i anslutning till noderna (Bjärepunkten och ett  
socialt centrum) samt längs Järnvägsgatan behöver ses över och 
trafiksäkerhetshöjandeåtgärder bör vidtas. Järnvägsgatan kommer 
att behöva disponeras om för att bl a ge plats för en separat gång- och 
cykelbana. Handel, restaurang, café, kontor och annan centrumverksamhet 
i kombination med bostäder bör prioriteras längs med Järnvägsgatan. 
Blandningen av funktionerna skapar liv och rörelse större delen av dygnet 
och veckans alla dagar. Rätt utformat kommer både centrumnoderna och 
Järnvägsgatan att  inbjuda och ge människor utrymme till att flanera och 
stanna till. Val av markbeläggning på gång- och flanörstråken är viktigt 
för att skapa en hög tillgänglighet. En målsättning med förändringarna 
längs Järnvägsgatan är att det ska kännas trevligt och tryggt att röra sig till 
fots och med cykel mellan gatans olika målpunkter. Gående och cyklister 
har högst prioritet längs gatan, sen kollektivtrafik och sist biltrafik. 
Förändringarna av gatans sektion ska göras utifrån de gåendes och 
cyklisternas perspektiv, men trots det måste gatan även fortsättningsvis 
fungera för genomfartstrafik.

Strax söder om Järnvägsgatan (inom fastigheten där Backaskolan varit 

belägen) har ny detaljplan vunnit laga kraft. Detaljplanen möjliggör 
förtätning av bostäder i olika bostadsformer i befintligt bostadskvarter.

Marken där Grevieparken och Grevie GIK bedriver sin verksamhet är i 
dagsläget ej detaljplanelagd. För att säkerställa dess verksamhet (i form 
av bl a idrott och evenemang) och även en utveckling av densamma 
föreslås att området detaljplaneläggs framöver.

Området kring Grevieparken har stor potential att bli ett grönt 
rekreationsområde som knyts samman med både Sinarpsdalen och 
Grevie backar. Området skulle kunna samnyttjas mellan idrottsföreningar 
och allmänheten och kan innehålla en stor variation av aktiviteter som 
inbjuder till spontanidrott. Vissa ytor används av idrottsföreningen under 
vissa delar av dygnet och är öppna för allmänheten vid övriga tillfällen. 
Andra delar av området kan innehålla funktioner och aktiviteter som 
alltid är tillgänliga för allmäheten. Exempel på sådant som området kan 
innehålla är ett utegym, belyst motionsslinga, inhängnad hundrastgård. 
Funktioner såsom parkeringsytor och serviceanläggningar inom området 
bör kunna samutnyttjas. Mellan Grevieparken och Bjärepunkten är 
ett antal verksamheter belägna, bl a Willab, Jv9 samt Tema Klasskort. 
Utbyggnadsmöjlighet för den befintliga verksamheten föreslås ske 
dels genom förtätning inom respektive fastighet samt även i sydvästlig 
riktning.

Trafiksituationen i korsningen Stålhögavägen (väg 105) / Timmervägen 
behöver ses över. Trafiksäkerhetshöjandeåtgärder för speciellt gående 
och cyklister måste utföras.

En gång- och cykelbana föreslås anläggas längs väg 105 mellan Grevie 
och Västra Karup.

De befintliga grönområdena föreslås knytas ihop för att bilda 
sammanhållande grönstråk. T. ex föreslås Grevie backar länkas samman 
med Sinarpsdalen via både Grevieparken och banvallen samt de befintliga 
grönstråken. Se även karta 19.
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Bebyggelseutveckling, grönstråk och infrstruktur, karta 23
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Nordöstra Grevie samhälle
Järnvägen som tidigare har utgjort en barriär genom Grevie samhälle är 
numera rent fysiskt borttagen. Goda möjligheter finns nu att knyta ihop 
samhället genom att bebygga marken mellan Gimlevägen och banvallen. 
Inom området råder stora höjdskillnader vilket gör att vart man än 
bygger inom området finns goda möjligheter till vidsträckt utsikt ut över 
Bjärehalvön och Skälderviken. 

Inom området närmast f.d banvallen och i anslutning till Järnvägsgatan 
föreslås en högre och tätare bebyggelse för att sedan klinga av och bli lägre 
och glesare åt nordost för att därmed knyta an till befintlig bebyggelse norr 
om Gimlevägen.

Området  i anslutning till f.d. banvallen, kan med fördel inrymma tätare 
bebyggelse (3-4 våningar) i form av  både centrumverksamhet och bostäder 
för att knyta an till Järnvägsgatan som föreslås bli en ”centrumgata”.

I övrigt är marken mellan Gimlevägen och f.d. banvallen lämpligt område 
för utbyggnad av bostäder i olika former samt eventuellt en förskola/
skola om behov finns och när politiska beslut är tagna i frågan. Eventuell 
förskola/skola bedöms lämplig inom området med hänsyn till bl.a närhet 
till bostadsområde där barnen bor, kollektivtrafik samt intilliggande 
grönområden. En nyetablering av förskola/skola inom området gör att ny 
infrastruktur kan anpassas till verksamheten.

Inom före detta banvallsområdet mitt emot Lindab och NP Nilsson AB 
föreslås ett så kallat ”socialt centrum”. Platsen har stor potential  för att 
bli en helt ny mötesplats samt fungera som ett nav för att knyta ihop 
olika målpunkter. Nu när banvallen ej behöver utgöra en barriär skapas 
möjlighet till kopplingar mellan t ex rekreationsområdena Sinarpsdalen, 
Böske, Grevie backar och övriga grönområden samt även en koppling 
till centrum. Förslagsvis  anordnas ett ”aktivitetshus” för skapande 
aktivieter, såsom t.ex konst, musik, dans och kanske ett café. I anslutning 
till aktivitetshuset föreslås även en park/grönyta med sittplatser. 
Eventuellt kan Kraitz konstverk flyttas hit. Grönytan kan även inrymma 
plats för t ex stadsodling (likt den i Båstad), bocciabana, skateramp, 

basketkorg eller andra aktiviteter. Aktivitetshuset och intilliggande 
grön- och rekreationsområde skulle kunna fungera som en mötesplats 
för människor i alla olika åldrar och kön. Det nya ”sociala centrumet” i 
anslutning till befintliga rekreationsområden uppmuntrar till fysisk 
aktivitet vilket främjar folkhälsan.

På banvallen föreslås att en gång- och cykelbana (samt delvis ridled) 
anläggs. Det är viktigt att den nya gång- och cykelbanan knyter samman 
med befintlig gång- och cykelbana mellan NP Nilssons och Lindabs 
verksamhet. I dagsläget bedriver NP Nilsson sin verksamhet på båda sidor 
om Timmervägen. Gatan trafikeras frekvent av både truckar och lastbilar. 
Trafiksituationen måste ses över. Förslagsvis stängs Timmervägen för 
genomfart av både privatbilar, fotgängare och cyklister. Istället förstärks 
gång- och cykelbanan mellan NP Nilsson och Lindabs verksamheter 
samt Järnvägsgatan som en alternativ väg. Bilister bör istället hänvisas 
till Järnvägsgatan alt Böskedalsvägen och Tranvägen för genomfart. 
Alternativt kan trafiksäkerhetshöjande åtgärder göras genom t ex tydliga 
markeringar på mark, skyltning etc.

I anslutning till gång- och cykelbanan på f.d. banvall bör en 
parkeringsplats anordnas för de som bor en bit från Grevie och t.ex 
vill vandra till Sinarpsdalen. (Förslagsvis inom f.d. banvallsområde 
norr om Gimlevägen). På Järnvägsgatan, mitt emot Lindab, finns en 
busshållplats vilket möjliggör att man lätt kan ta sig till och från platsen 
via kollektivtrafik.

Innan området mellan Gimlevägen och f.d. banvall bebyggs måste en 
strukturplan tas fram för att planera både bebyggelse, grönstråk och 
infrastruktur med hänsyn till rådande markförhållanden, befintlig 
grönstruktur och bebyggelse. Under det inledande arbetet med 
Inriktningsdokumentet har önskemål framförts att anlägga en gång- 
och cykelbana längs Gimlevägen mellan Ljungvägen österut mot väg 
1730 genom Nötte backar, vilket delvis är möjligt redan idag enligt 
gällande detaljplan. Dock bör trafiksäkerhetshöjdande åtgärder vidtas 
för korsningen Gimlevägen/Nötte backar då korsningen upplevs otrygg 
på grund av bland annat sikt- och vägbreddsproblematik för svängande 
fordon.
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Befintlig gång- och cykelbana
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åtgärd, korsning

Ny bilväg

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd, väg
Nytt grönstråk

Befinligt grönstråk

Svårtillgänglig bäck

Större grönområde

Teckenförklaring

Framtida Grevie

Antagandehandling 2017-11-10

Bebyggelseutveckling, grönstråk och infrstruktur, karta 24
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sydöstra Grevie samhälle
Marken söder om f.d banvall och i anslutning till Lindabs befintliga 
verksamhet, (dvs Karlslund), är i dagsläget detaljplanelagt för bostäder. 

Marken föreslås istället planeras som verksamhetsmark dels på grund av 
att attraktivare bostadsmark finns norr om banvallen samt på grund av 
sanering av marken måste ske innan byggnation av bostäder kan ske med 
anledning av att det funnit en deponi inom området. Dessutom säkerställs 
Lindabs utvecklingsmöjlighet och/eller nyetablering av andra företag i 
Grevie genom att möjliggöra utvidgning av befintligt verksamhetsområde.

På grund av nivåskillnader, befintlig infrastruktur och för att undvika tung 
trafik på t.ex Järnvägsgatan och Karlslundsvägen bör angöring till det 
utvidgade verksamhetsområdet ske via Stålhögavägen (väg 105).

Den planerade gång- och cykelbanan på f.d. banvall och befintlig gång- och 
cykelbana längs Stålhögavägen (väg 105) föreslås sammankopplas.

Nya rekreationsstråk, t ex längs gång- och cykelbana på banvall, ska 
sammankopplas med befintliga grönstråk.

Lindab Steel AB
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Bebyggelseutveckling, grönstråk  och infrastruktur, karta 25
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Teckenförklaring

                       Centrumbildning
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                       Större grönområde

Lindab
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Vadbäcken

f.d. banvall
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Grevie kyrkby
I Grevie kyrkby finns flera servicefunktioner såsom t.ex vård- och 
omsorgsboende, förskola och skola. Uppstår behov är viss utbyggnad möjlig 
inom respektive fastighet och verksamhet men i nästa led krävs att ny 
intilliggande mark tas i anspråk. Alternativt omlokaliseras verksamheten.

I dagsläget förbinds Grevie ”samhälle” med Grevie kyrkby med väg 105 
och en gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen är i bra skick men är inte 
belyst vilket den borde vara för att göra sträckan tryggare.

Korsningspunkterna Grimmesväg/väg 105, Marknadsvägen/väg 105 
samt Grimmes väg/Marknadsvägen bör ses över och göras trafiksäkrare. 
Speciellt korsningspunkten Marknadsvägen/väg 105 där det idag finns en 
busshållplats. Ett övergångsställe bör anordnas över väg 105 för de som 
både bor i Grevie kyrkby eller t ex besöker skola, vård- och omsorgsboende 
eller föreningsverksamhet.

I Grevie kyrkby finns i dagsläget planlagd mark som möjliggör byggnation 
av både bostäder i olika former samt även handel, kontor eller liknande 
verksamhet som inte medför olägenhet för omgivningen, se karta 14. 
Planen innehåller även gång- och cykelbana längs Marknadsvägen. Den  
dag området byggs ut kommer Grevie ”samhälle” och Grevie kyrkby att 
knytas ihop på ett tydligare sätt. Inom fastigheteten Grevie 28:1 är både 
nord/sydligt och öst/västligt grön och rekreationsområde planerat.

På väldigt lång sikt, kanske 100 år eller ännu längre fram – är det ett 
möjligt scenarie att Grevie och Förslöv växer samman. Dels på grund av 
just närheten mellan Grevie och Förslöv men också på grund av att Grevie 
begränsas både i norr och öster av värdefulla naturområden. Vid en 
framtida sammanväxt av Grevie och Förslöv är en så kallad blandstad att 
föredra. Dvs en blandning av både bostäder, verksamhets- och naturmark. 
Självklart kan orterna med fördel knytas samman redan nu via t ex gång- 
och cykelbana som komplement till befintlig infrastruktur.

Vy, Grevie landsbygd
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Bebyggelseutveckling, grönstråk och infrastruktur, karta 26
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150



62

8. EffEkTER
sociala konsekvenser
Satsningar som görs på torg, stråk och andra offentliga platser kan leda 
till fler spontana och planerade möten och aktiviteter. Det gynnar det 
sociala samspelet och integrationen samt stärker känslan av delaktighet 
och tillhörighet.

Att till exempel skapa ett nytt så kallat socialt centrum i anslutning till 
den före detta banvallen bidrar till möten mellan människor i olika 
åldrar och skeden i livet. Ett aktivitetshus med en grönyta/park intill ger 
möjlighet till möten, rekreation och spontana aktiviteter vilket gynnar 
folkhälsan och ökar människors känsla av samhörighet. Även en förstärkt 
centrumbildning vid Bjärepunkten och Järnvägsgatan som ”centrumgata” 
skapar möjligheter till möten vilket är viktigt för den sociala samvaron och 
den psykiska hälsan. Satsningar på Järnvägsgatan som centrumgata samt 
verksamheten kring Bjärepunkten medför att centrum i Grevie stärker 
Grevies identitet. Satsningar på att utveckla och ta hand om offentliga 
ytor skapar trygghet. Ju tryggare vi känner oss desto mer används platsen 
vilket gynnar möjligheten till möten, är positivt för tryggheten och minskar 
utanförskapet.

Inriktningsdokumentet möjliggör för en mångfald av aktiviteter vilket ger 
förutsättningar för en innehållsrik vardag.

Inriktningsdokumentet föreslår satsningar på kompletterande 
bostadsformer vilket gynnar integrationen, möjliggör för unga att skaffa 
sin första egna bostad samt möjliggör för äldre att bo kvar på i hemorten 
och erbjuder möjligheter till boende för många fler grupper med olika 
levnadsförhållanden.

Att förtäta Grevie ökar närheten mellan olika funktioner i samhället, så som 
boende, butiker och utbildning, och ökar på så sätt möjligheten att utföra 
vardagsärenden på ett enklare sätt och på så sätt få ihop det så kallade 
livspusslet. Det i sin tur gynnar jämställdheten då det ökar möjligheterna 

att inom familjen dela lika på vardagslivets sysslor. Förtätning möjliggör 
också ett mer aktivt stadsliv stora delar av dygnet, alla dagar, hela året.

Platsens identitet är viktig för invånarnas känsla av tillhörighet vilket i 
sin tur är viktigt för välmåendet. En stor del av Grevies identitet ligger i 
samhällets småskalighet och tryggheten många upplever i ett samhälle 
där ”alla känner alla” och där man ”hjälps åt”. Ett signum för Grevie är 
också närheten till natur- och rekreationsområden med bl a vidsträckta 
utsikter. En förtätning och utbyggnad av Grevie ger ett ökat underlag för 
att bevara och utveckla handel och service. Samtidigt är det viktigt att 
tätorten inte växer för snabbt och på så sätt förlorar känslan av att vara 
ett litet samhälle.

Påverkan på folkhälsan
Föreslagna åtgärder för att prioritera gående och cyklister längs 
exempelvis Järnvägsgatan och övriga gång- och cykelstråk ökar säkerheten 
och tryggheten. Det leder till att fler väljer att cykla vilket i sin tur leder 
till förbättrad folkhälsa. Cykling kan ses som ett rättvist transportslag då 
många har råd med en cykel. Den förbättrade folkhälsan omfattar därför 
en stor del av befolkningen.

Utvecklingen av Grevie idrottsanläggning måste ske på ett sätt som ger 
föreningarna möjlighet att fortsätta utvecklas och bedriva sin verksamhet. 
Sport, idrott och motion har en positiv effekt på folkhälsan.

Att öka tillgängligheten till större sammanhängande grönområden 
ökar möjligheten till rekreation i vardagen. Att binda ihop tätortens 
grönområden och skapa stråk ökar tillgången till miljöer som inbjuder 
till rörelse i människors närområde vilket är en viktig faktor för folkhälsa. 
Att bygga om den gamla banvallen till en gång- och cykelled är en sådan 
åtgärd som påtagligt ökar tillgången till stora naturområden.

151



63

Antagandehandling 2017-11-10
                     Inriktningsdokument Grevie samhälle

Effekter för barnen
Barn ska kunna delta i samhället med lika förutsättningar oavsett lev-
nadsvillkor. Att satsa på gång- och cykelbanor mellan tätorten och de 
kringliggande byarna är positivt då det är en del i att barn och ungdomar 
kan bli mer självständiga med ökad möjlighet att på egen hand ta sig till 
skolor, aktiviteter osv. Att gång och cykelbanor utformas separerat med 
trygghet och säkerhet i fokus är viktigt för att uppnå detta.

En utveckling av området kring Grevieparken och ett nytt socialt centrum 
möjliggör mer spontanidrott och lek vilket är postivt ur ett barnperspektiv 
då fler barn får en större närhet till tillgängliga rekreationsområden. Ett 
nytt Socialt centrum även bli en mötesplats för ungdomar som inte är 
aktiva inom föreningsverksamheten.

En hög kvalitet på grönytor förbättrar barnens tillgång till grönska och 
lek. En översyn och upprustning av lekplatser bör ske tillsammans med 
barnen och i samråd med vägföreningen Grevie GA:2, för att tillgodose 
deras behov av att påverka de miljöer de själva använder. 

Att arbeta för att skapa möjligheter för ett utbud av caféer och liknande 
verksamheter samt en inbjudande utformning av platser skapar ett 
differentierat utbud av mötesplatser för barn och ungdomar i alla åldrar.

Påverkan på miljön
Att utveckla grönstråk, skapa en social mötesplats genom t ex en anlagd 
grönyta/park i anslutning till den gamla lastkajen samt att knyta ihop 
tätortens större grönområden förbättrar tätortens ekosystemtjänster. 
Det erbjuder större tillgång till gröna miljöer vilka utgör en psykosocial 
ekosystemtjänst som är positiv för människors välbefinnande.

Inriktningsdokumentet innebär ett bevarande och förstärkande av 
befintliga ekosystemtjänster i form av bland annat sammanhängande 
biotoper, lokala rekreationsområden, artrikedom, klimatskydd och sociala 
värden. 

Att konsekvent prioritera gång- och cykeltrafik i orten förväntas minska 
antalet korta bilresor och leder till minskade utsläpp vilket är ett 
kommunalt miljömål.

En utveckling av tätorten främst genom förtätning är positivt då det minskar 
behovet av att ta jordbruksmark i anspråk och är en del av att hushålla 
med marken. Ianspråkstagen jordbruksmark kan aldrig återställas.

En utveckling av Grevie i kollektivtrafiknära lägen minskar behovet av bil. 
Det möjliggör både arbetspendling och fritidsresor med kollektivtrafik. 
Ett minskat behov av bil medför minskade utsläpp. Det kan också på 
sikt leda till ett minskat behov av att nyttja markyta för bilens behov i 
form av parkeringsytor och körbanor. Istället skulle markytan kunna 
nyttjas som grönytor eller för att underlätta alternativa färdmedel så som 
kollektivtrafik, gång och cykel.

Påverkan på landskapsbilden
Grevie har växt upp kring Järnvägsstationen. Samhället ligger i 
Sinarpsdalens mynning på sydsluttningen med fantastisk utsikt. Samhället 
begränsas i ost och nordost av Sinarpsdalen. I söder av Grevie backar där 
rullstensåsarna fortsätter in i samhället och delar upp det i flera inre rum. 
Mot söder avslutas bebyggelsen av industriområdet med storskalig (men 
delvis låg) bebyggelse som till viss del tonas ned av vegetation. Bebyggelsen 
i de nya områdena ovanför (f.d.) järnväg har utsikt över slätten och havet. 
Den syns också nerifrån slätten.

Grevie kyrkby är en gammal jordbruksby och kyrkby som  vuxit upp utmed 
de gamla vägarna. Kyrkbyn är belägen vid ett krön ovanför åkermark med 
vida utblickar.

Ny bebyggelse inom området mellan Gimlevägen och före detta banvallen 
samt i Grevie kyrkby (Grevie 28:1) kommer att påverka landskapsbilden.
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Området mellan Gimlevägen och före detta banvallen (Böske 37:1 m fl) 
speciellt med anledning av att ny bebyggelse kommer att uppföras på den 
visuellt synliga sydsluttningen.

Bebyggelse på fastigheten Grevie 28:1, i Grevie kyrkby, med anledning av 
att fastigheten i dagsläget består av en plan gräsbevuxen yta och där det ej 
heller finns någon träddunge eller liknande. Ny bebyggelse på fastigheten 
blir väl synlig från bl a väg 105 som löper längs fastigheten Grevie 28:1 och 
Grevie kyrka.

Påverkan på kulturmiljön
Påverkan på de områden som är utpekade i Länsstyrelsens 
kulturmiljövårdsprogram (2007) samt Kulturmiljöprogram (antaget av 
kommunfullmäktige, KF 2000) blir liten då utveckling av tätorten främst 
ska ske genom förtätning och att ny bebyggelse till största del inte tillåts. 
I de fall det kan bli aktuellt med ny bebyggelse inom eller i anslutning 
till utpekade området enligt ovan, t ex söder om Gimlevägen i höjd med 
Ljungåsvägen ska eventuell ny bebyggelse anpassas till kulturmiljön. Det 
kan ske bl a genom val av material på hus samt anpassning av husvolymer. 

Ekonomiska konsekvenser
Ett genomförande av inriktningsdokumentet innebär stora investeringar 
som måste delas upp över lång tid. Detta måste tillåtas ske i en takt som 
är rimlig för kommunen sett till de ekonomiska ramar som finns. Flera av 
åtgärderna kan dessutom finansieras och genomföras helt eller delvis av 
andra aktörer än kommunen. Ett sätt att driva samhällsutvecklingen framåt 
är att uppmuntra initiativ från andra, exempelvis fastighetsägare eller 
föreningar. Mycket bör även kunna samfinansieras mellan kommunen och 
fastighetsägare, verksamhetsutövare, exploatörer, och andra myndigheter.

Utöver de faktiska kostnaderna så innebär inriktningsdokumentet också 
stora samhällsekonomiska vinster. Dessa är svåra att mäta och sätta siffror 
på. Det man kan se är till exempel att många åtgärder som påverkar hälsan 

positivt på lång sikt medför minskade kostnader för samhället i form av 
minskad sjukfrånvaro från arbetsplatser och minskat vårdbehov. Andra 
effekter så som ökad livskvalitet och ökad jämställdhet är ännu svårare 
att beräkna vinster i faktiska siffror. 

Effekter av inriktningsdokumentet som medför samhällsekonomiska 
vinster är bland annat en ökad cyklism som i sin tur medför förbättrad 
hälsa, färre olyckor och friskvårdsvinster, en ökad trygghet och bättre 
tillgång på rekreationsområden vilka alla leder till en bättre hälsa för 
invånarna. En förtätning av samhället ökar möjligheterna att få ihop alla 
delar av vardagslivet vilket ger både en ökad livskvalitet och en ökad 
jämställdhet. Förbättrade utemiljöer och mötesplatser för alla åldrar, 
exempelvis anordnade av en så kallad social mötesplats intill den gamla 
lastkajen och längs banvallen, ger ökad livskvalitet och när det gäller barn 
och ungdomar kan det även bidra till att minska risken för exempelvis 
missbruksproblematik. 

konsekvenser för genomförandet
Då kommunen inte är huvudman för allmänna platser såsom gator och 
grönytor bygger genomförandet av föreslagna åtgärder på ett gott och 
nära samarbete med berörd vägförening.

Standard på utformning och skötsel påverkas av vägföreningens 
ekonomiska situation och kapacitet.

Föreslagna åtgärder för Stålhögavägen (väg 105), Timmervägen, 
Gimlevägen, Järnvägsgatan, Grimmes väg och Marknadsvägen förutsätter 
att Trafikverket,  som är väghållare för dessa vägar, prioriterar och 
finansierar genomförandet.
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Påverkan på kommunens mål
fullmäktigemål
1.Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i
Ett genomförande av inriktningsdokumentet breddar utbudet av bostäder. 
Förtätningen skapar nähet till service vilket i sin tur underlättar för 
många att få ihop sin vardag. Förtätning ger även större underlag till 
service och handel. Inriktningsdokumentet skapar en tydlighet kring 
vilka verksamheter kommunen önskar på olika platser vilket skapar en 
tydlighet mot verksamhetsutövare. Närhet till välutvecklade grönstråk och 
parker bidrar till att göra tätorten attraktiv.

2.Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig
Inriktningsdokumentet skapar en tydlighet kring kommunens vilja och 
målbild. Det är viktigt att efterföljande beslut följer inriktningsdokumentets 
intentioner för att bibehålla tydligheten.

3.Båstads kommun är i ekonomisk balans
Ett genomförande av inriktningsdokumentet innebär långsiktiga 
förändringar och investeringar. Detta måste tillåtas ske i en takt som är 
rimlig för kommunen sett till de ekonomiska ramar som finns. Ett sätt 
att driva samhällsutvecklingen framåt är att uppmuntra initiativ från 
andra, exempelvis fastighetsägare eller föreningar, samt att arbeta för 
samfinansiering av åtgärder som ligger i många parters intresse.

Delmål
1.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner
Att koncentrera skolor och förskolor i färre men större enheter ger 
förutsättningar för bättre lärmiljöer och underlättar att bibehålla och 
rekrytera personal. Inriktningsdokumentet visar möjliga platser för en 
utveckling/etablering av skola och förskola.

2.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom vård 
och omsorg
Inriktningsdokumentet möjliggör utveckling av verksamheter och 
ger utrymme för nya lokaler. Satsningar på grönstråk skapar bra 
rekreationsmiljöer.

3.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner 
enligt SKL och Svenskt näringslivs ranking
Inriktningsdokumentet visar var i tätorten det finns möjlighet att driva 
och utveckla verksamheter samt skapar en tydlighet kring vilken sorts 
verksamheter kommunen önskar på olika platser. Utveckling av tätorten 
genom bl.a förtätning ger ökat underlag för handel och service samt skapar 
ökade möjligheter att bo och arbete i samma ort.

4.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner
En utveckling av tätorten genom förtätning är positivt ut ett miljöperspektiv. 
Den föreslagna förtätningen ligger i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse och nära kollektivtrafik. En central del i inriktningsdokumentet 
är att förbättra förutsättningarna för gång- och cykeltrafik. 

5.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom 
trygghet och folkhälsa
Trygghet- och folkhälsoaspekter har varit centrala delar i arbetet med 
inriktningsdokumentet. Ett genomförande av de föreslagna åtgärderna 
medför tryggare offentliga miljöer och skapar en större närhet och 
tillgänglighet till goda rekreationsmöjligheter. Föreslagna åtgärder för en 
ökad cykling och fysisk aktivitet leder till god folkhälsa. Ett genomförande 
av inriktningsdokumentet skapar nya mötesplatser för alla kommunens 
invånare och förbättrar befintliga mötesplatser.

6. Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser året 
runt
Goda möjligheter finns att utveckla kulturupplevelser i samband med de 
ågärder som föreslås i inriktningsdokumentet.
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9. fORTsATT ARBETE
Dokumentet kommer att ligga till grund för kommande planer och projekt 
samt  vara  vägledande  vid  beslutsfattandet. Inriktningsdokumentet 
kommer att komplettera  och fungera som underlag till den 
kommuntäckande översiktsplanen.

För genomförandet av inriktningsdokumentet behövs bland annat frågan 
om huvudmannaskap hanteras och en parkeringsstrategi utarbetas 
samt att kommunen tillsammans med Trafikverket studerar i detalj hur 
de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna inom orten ska utföras. En mer 
noggrann byggnadsinventering behöver upprätttas för att klargöra vilka 
enskilda byggnader i tätorten som är värdefulla och bör bevaras.

10. MEDVERkANDE TJÄNsTEMÄN
Inriktningsdokumentet har utarbetats av planarkitekt Camilla 
Nermark på Samhällsbyggnad vid Båstads kommun. Dessutom har 
följande tjänstemän deltagit i arbetet: 
• Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
• Kristina Bell, översiktsplanerare
• Roger Larsson, stadsarkitekt
• Olof Selldén, planchef
• Mårten Sällberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör
• Emma Salomonsson, kart- gisingenjör
• Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef
• Andreas Jansson, gatu- och trafikingenjör
• Jenny Hertsgård, parkingenjör
• Fredrik Jönsson, projektingenjör
• Mårten Nilsson, exploateringsingenjör
• Birgitte Dahlin,  (f.d) skolchef
• Emma Pihl, vård- och omsorgschef
• Ingrid Pettersson, soc ansv socionom

Fotografer: 
• Hans Kjellman
• Camilla Nermark
• Bjäre scoutkår
• Birgitta Sjöberg
• Annika Jern
• Sarah Lundberg
• Johan Hamringe
• Västra karup byaråd
• Björn Andersson
• Birgitta Backman

SAMHÄLLSBYGGNAD

Camilla Nermark
PlanarkitektSkåneleden
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11. öVRIGA MEDVERkANDE
Utöver kommunens tjänstemän har även följande organisationer, råd etc 
deltagit i arbetet:
• Grevie byaråd
• Företagare i Grevie
• Elever från Västra Karup skola som bor i Grevie
• Vägföreningen Grevie GA:2
• Grevie GIK
• Pensionärsrådet
• Handikapprådet

12. REfERENsER

skriftliga källor
Båstads kommun (2016): Omvärldsbevakning 2016
Båstads kommun (2015): Bostadsförsörjningsprogram för Båstads 
kommun 2015
Båstads kommun (2015): Cykelstrategi för Båstads kommun
Båstads kommun (2013): Cykelplan Båstads kommun
Båstads kommun (2012): Miljöprogram 2012-2020
Båstads kommun (2008): ÖP08 Översiktsplan Båstads kommun
Båstads kommun (2007): Landskapsbildsanalys - underlag till ÖP08
Båstads kommun (2002): Kulturmiljövårdsprogram
Båstads kommun (1998): Naturvårdsprogram
Båstads kommun (1997): Bevarandeprogram
Båstads kommun (2010) Planprogram för Grevie Kyrkby
Region Skåne (2015): Planera för cykeln i småstaden Vägledning och 
inspiration för mindre tätorter i Skåne
Region Skåne (2014): Det öppna Skåne 2030, Skånes regionala 
utvecklingsplan
Sweco (2014): Resvaneundersökning för Skåne 2013, Kommunrapporter

Hemsidor
Länsstyrelserna, VISS Vatteninformationssystem Sverige (2017-03-22): 
http://www.viss.lansstyrelsen.se

Riksantikvarieämbetet, Fornsök (2016-04-05): http://www.fmis.raa.se

Trafikverket, Vägtrafikflödeskartan (2017-03-22): http://vtf.trafikverket.
se
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Inriktningsdokument för  
Grevie, Båstads kommun, Skåne län 

Samrådsredogörelse 

Inriktningsdokumentet har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun. 
Arbetet har skett i dialog med berörda verksamhetsområden samt med allmänheten, 
företagare, byaråd, elever, föreningar m.fl. genom workshopar och framtidsmingel i 
Grevie. I samband med detta arbete har även en social konsekvensanalys av 
inriktningsdokumentet arbetats fram tillsammans med representanter från flera 
olika föreningar i Grevie. KSAU, KS samt KF har fått information om hur arbetet 
fortskridit under januari/februari 2017 och gavs vid dessa tillfällen möjlighet till att 
ge input. Detta arbete har lett fram till ett samrådsförslag, daterat 2017-04-07. 

Samrådsförslaget avseende Inriktningsdokument för Grevie har nu varit ute på 
samråd 2017-05-15 till 2017-08-13 för att ge boende, föreningar, verksamheter 
med flera i Grevie, möjlighet att lämna in synpunkter. Inriktningsdokumentet har 
varit utställt på biblioteket i Grevie samt på kommunhuset i Båstad. Under 
samrådstiden anordnades ännu ett framtidsmingel för allmänheten, 2017-05-30. 
För minnesanteckningar, se bilaga A. 

Följande har inkommit med synpunkter på samrådsförslaget: 

 Grevie byaråd

 Grevie bys vägsamfällighet

 NP Nilsson AB, Timmergården AB

 Centern

 Moderaterna

Sammanfattningsvis har de inkomna synpunkterna handlat om: 

Huvudmannaskap för allmänplatsmark, positiva åsikter om utbyggnad av 
grönstruktur, blandad bebyggelse, socialt centrum samt förstärkning av 
Bjärepunkten som centrumnod, Järnvägsgatan som centrumgata samt Grevie parken 
som idrottscentrum. Dessutom ser många det som positivt att 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförs på ett flertal platser i både Grevie och 
Grevie kyrkby samt ett utbyggt gång- och cykelstråk mellan bl a Grevie och Förslöv. 
Flera poängterar att de anser att marken mellan Gimlevägen och Järnvägsgatan 
bebyggs innan en utbyggnad sker av Grevie kyrkby. 

Bilaga 3
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Sammanfattning av inkomna yttrande samt kommentarer till 
dem: 

Grevie byaråd tycker samrådshandlingen för Inriktningsdokument Grevie generellt 
är ett bra dokument. De upplever att författarna har lyssnat på deras synpunkter 
och önskemål och att det kommer fram i dokumentet. Vid genomläsning av 
samrådshandlingen för Inriktningsdokument Grevie har de dock några synpunkter 
på innehållet som de anser behöver ändras eller justeras. 

Till att börja med är det några sakfel rörande antalet inskrivna barn på 
Backabusarna, antal bostadsrätter på orten samt att Grevie och Förslöv är en 
gemensam församling. 

Vidare framför de att Inriktningsdokument för Grevie (och andra tätorter) är en 
tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadskontoret och ska ligga till grund för 
kommande översiktsplan. De anser att det är viktigt att texten inte utesluter saker 
eller drar slutsatser utifrån rådande situationer i tätorten Grevie. 

Som exempel tar de upp frågan om huvudmannaskap på orten. Texten i 
inriktningsdokumentet bygger på att det är gemensamhetsanläggningen Grevie 
GA:2 som driftar/sköter allmänna platser samt att det bör vara de som tar initiativ 
och driver utvecklingen av densamma i nära samarbete med kommunen. Grevie 
byaråd påtalar att det i dagsläget är kommunen sköter vissa grönområden inom 
orten, t ex rullstensåsarna i samhället. Byarådet är positiva till intentionen i 
inriktningsdokumentet om att sammanbinda t ex Sinarpsdalen med Grevie backar 
och övriga grönområden men anser att det är viktigt att det är EN huvudman som 
ansvarar för sammanbindning av och skötsel av Grevies grönstråk och den 
huvudmannen ska vara kommunen. Därför ska inriktningsdokumentet inte 
innehålla text om antar att vid en utveckling av Grevie ska initiativen och 
skötselansvaret fortsätta ligga på GA:2 (detta blir stället ett politiskt beslut). 

Vidare reflekterar byarådet över att dagens familjer har andra önskemål gällande 
lekplatser jämfört med den tiden då de nuvarande lekplatserna byggdes. De flesta 
barn 1-5 år går på förskola under dagtid och utnyttjar därmed inte de små 
lekplatserna i anslutning till villaområdet. Numera gör familjer ”utflykt” till 
lekplatser och efterfrågar därmed kvalitativa lekplatser. Byarådet anser att vid 
utveckling av en kvalitativ lekplats och socialt centrum i anslutning till gamla 
lastkajen bör prioritet ligga på att inte öka gemensamhetsanläggningens 
lekplatsansvar utan istället plocka bort de mindre lekplatserna till förmån för större, 
lättillgängliga lekplatser. 

Grevie byaråd är mycket positiva till en gång- och cykelväg mellan Grevie och Dala 
då detta är en sträcka som i nuläget inte har något alternativ för fotgängare eller 
cyklister än att gå längs med bilvägar för att ta sig mellan orterna. Dock har de vissa 
förbehåll vad gäller att även inkludera en ridled då banvallen på vissa stället har 
dålig sikt och kan upplevas smal med höga klippväggar på båda sidor. 

Vidare framför Grevie byaråd att de ser området mellan Gimlevägen och 
Järnvägsgatan som Grevies framtid. De framför att det är av yttersta vikt att 
stationsområdet (i anslutning till gamla lastkajen) inte ligger i träda tills Böske 37:1 
exploateras. De anser att ett socialt centrum behövs redan nu i Grevie och föreslår 
att det skulle kunna anläggas i enkel form på stationsområdet samtidigt som gång- 
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och cykelvägen anläggs mellan Grevie och Dala. Detta blir då ett attraktivt och 
naturligt stopp för besökare med möjlighet för lek, picknick och grillning. 

Vidare påtalar de att Böske 37:1 och stationsområdet ligger exemplariskt för att 
förtäta och binda samman Grevie och rätt exploaterat kan Grevies befolkning nästan 
fördubblas. De är positiva till blandad bebyggelse i form av t ex både bostäder, skola 
samt vårdboende. 

För att sen ytterligare binda samman och förtäta Grevie så är  
Grevie byaråd även positiva till att förstärka och försköna Järnvägsgatan som en 
centrumgata. Byarådet passar också på att framföra att vid banktorget finns Kraitz 
konstverket (vars underhåll är kraftigt eftersatt och i stort behov av renovering) 
som återigen kan bli en mötesplats antingen på befintlig plats eller i det nya sociala 
centrat. 

Avslutningsvis vill de också poängtera att de önskar att kommunen fortsätter sin 
dialog med trafikverket om att anlägga säkrare övergångar över väg 105 till bland 
annat Grevieparken och Bjärepunkten.  

Kommentar: Synpunkter är mottagna och tillgodoses till största del. Sakfel i 
inriktningsdokumentet justeras. 

Kommunstyrelsen gav samhällsbyggnad i uppdrag att arbeta fram ett 
Inriktningsdokument för Grevie, mars 2016. I april 2016 fastslog kommunstyrelsen 
uppdragsbeskrivningen för inriktningsdokumentet. Under 2016 och en bit in i 2017 har 
ett förslag till inriktningsdokument tagits fram i dialog med allmänheten, föreningar, 
företagare, förvaltningar inom kommunen. I maj 2017 beslutade kommunstyrelsen att 
ställa ut framarbetat förslag på samråd. Således är Inriktningsdokumentet för Grevie inte 
en tjänsteskrivelse utan ett dokument som kommunstyrelsen beslutat samråda om. 

Förvaltningen (Teknik & service) har ett separat uppdrag att utreda hur 
huvudmannaskapet i kommunen ska vara i framtiden. Politiskt beslut är i skrivande stund 
ej fattat i den frågan. Inriktningsdokumentet förtydligas angående rådande situation 
avseende huvudmannaskap. 

Inriktningsdokumentet förtydligas om att kommunen ansvara för skötsel av te x 
rullstensåsarna i Grevie. 

Frågan om antal lekplatser i Grevie och skötselansvar för dessa tas med i den fortsatta 
planeringen och dialogen mellan kommun och berörd gemensamhetsanläggning. 

Detaljerad projektering och studie pågår avseende gång- och cykelbanan inkl ridled 
mellan Båstad och Grevie. Utbyggnaden beräknas påbörjas 2018. Ambitionen är att 
gång- och cykelbanan ska bestå av en 3 m bred asfalsyta och 1,5 m bred grusad yta. 
Vissa avsteg kan dock behöva göras i utformningen på grund av befintliga förhållande 
såsom t ex klippväggar. 

Projektering av en gång- och cykelbana på f.d. banvallen mellan Grevie och Förslöv 
planeras påbörjas 2018 för att byggas ut 2019. I samband med denna projektering 
kommer även önskemål om ett socialt centrum att beaktas. Standard och definitiv 
sträckning är ännu inte bestämd. I anslutning till f.d. lastkaj finns redan idag 
parkeringsmöjligheter för de som vill parkera sin bil och sedan ta sig vidare till fots eller 
cykel t ex. 

Som information kan nämnas att representanter från Trafikverket besökt Grevie under 
sommaren 2017 för att studera rådande trafikförhållanden. Dessutom har de bett (och 
även fått) alla inkomna synpunkter från samråd och framtidsminglet som anordnades 30 
maj 2017. En fortsatt dialog kommer att ske. 
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Åtgärd: Förtydligande i inriktningsdokument angående huvudmannaskap samt 
skötselansvar för t ex grönytor. Sakfel rörande t ex antalet inskrivna barn på 
Backabusarna, antal bostadsrätter på orten samt att Grevie och Förslöv är en gemensam 
församling.  

I övrigt bedöms Grevie byaråds yttrande stämma överens med Inriktningsdokument för 
Grevie intention. 

 

Grevie bys vägsamfällighet har kommit in med ett yttrande avseende 
Inriktningsdokument för både Förslöv och Grevie där de framför att de generellt är 
mycket positivt att kommunen tagit initiativ till utveckling av våra största tätorter 
förutom själva Båstad. Det anser att det är viktigt att ha övergripande mål både för 
den fysiska markanvändningen men också främja de sociala aspekterna. De påtalar 
att de stödjer de övergripande målen för båda tätorterna om att orterna ska vara 
hållbara och attraktiva. Grevie bys vägsamfällighet stödjer även 
prioriteringsordning på utvecklingen; att främst satsa på förtätning i centrala- och 
goda kollektivtrafiklägen liksom att främja gång och cykeltrafiken. 

Dock saknar de ett resonemang i båda inriktningsdokumenten angående 
lokalisering av en ny återvinningscentral (ÅVC) och förmedlar även en egen 
framtagen lokaliseringsutredning. 

Grevie bys vägförening konstaterar att när det gäller huvudgrepp för att stärka 
nuvarande struktur är det enklast att finna en sådan för Grevie. Där finns en bra axel 
där Järnvägsgatan med Bjärepunkten i ena ändan och gamla stationen i den andra. 
Den senare föreslås förtätas och kompletteras med bostäder i östlig riktning där 
området också ligger högt med utblickar över bygden. 

Vidare anser de att en förtätning vid Bjärepunkten med bostäder skulle kunna 
stärka mötesplatsen Bjärepunkten. En torgbildning skulle kunna bildas om 
parkeringsplatserna för ICA m.fl. flyttades till ett läge som inte är så exponerat. 

Arbetsplatsområden med icke störande industri föreslås utvecklas mot sydost om 
Lindabs område.  

När det gäller utvecklingen som direkt berör Grevie By är Grevie bys 
vägsamfällighet mer tveksamma till att behålla det redan planlagda och outbyggda 
området för bostäder i föreslagen omfattning. De anser att den ändrar byns karaktär 
helt från den klassiska randbebyggelse längs landsvägen till ett mer utslängt 
tätorts/förortszon. De förordar istället en förtätning i Grevie (samhälle) och ser mer 
positivt till en varsam komplettering med enstaka lucktomter inom Grevie By. 

De anser också att det är viktigt att komplettera infrastrukturen lokalt med gång- 
och cykelväg mellan Grevie kyrka och Montessoriskolan samt Almgården i själva 
Byn då ungdomsverksamheten är livlig såväl inom Grevie Kyrka som Bjäre Scoutkår 
samt Åkagårdens golfklubb. 

De framför också ett önskemål om att sänka hastigheten genom Grevie By till högst 
40 km/h från nuvarande 50km/h.  

Avslutningsvis vill de framhålla att Grevie By numera också bör ses som en del i 
Förslövs utveckling pga det nya stationsläget i Förslöv. Det gäller även Åkagårdens 
golfbana som primärt utgör en viktig friluftsanläggning för boende i såväl Grevie 
som Förslöv. 
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GC-förbindelserna mellan alla dessa tre samhällen är viktiga att utveckla. Det saknas 
en GC-väg som mer direkt leder till Förslövs nya station längs väg 105. 

Grevie bys vägsamfällighet avslutar sitt yttrande med sammanfattningen: 

• Grevie By stödjer initiativet till program för tätortsutvecklingen i Grevie och 
Förslöv. 

• Förtätning i centrala lägen är bra modell att skapa hållbara tätorter liksom att 
utveckla där kollektivtrafiken är god. 

• Viktigt att knyta ihop tätorterna med bra gång och cykelförbindelser. Förslövs 
station är en viktig målpunkt. 

• Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder är viktiga. Sänk hastigheten till 40 km/h 
genom Grevie Kyrkby 

• En ÅVC skall lokaliseras där den inte är störande för samhällsutvecklingen. De 
förordar Svenstad. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna och tillgodoses.  

En återvinningscentral (ÅVC) inryms inom så kallad verksamhetsmark – vilket pekas ut i 
inriktningsdokumentet. Dock tar inte inriktningsdokumentet ställning till placering av ny 
ÅVC. Utredning pågår om lämplig lokalisering. Inga politiska beslut är i skrivande stund 
tagna. 

I inriktningsdokumentet anges att området mellan Gimlevägen och Järnvägsgatan bör 
prioriteras före en utbyggnad av bostäder i Grevie kyrkby. 

Trafikverket är ansvarig väghållare avseende Gimlevägen och Marknadsvägen. Fortsatt 
dialog kommer att ske med Trafikverket avseende trafiksäkerhetshöjande åtgärder i 
Grevie. 

Gång- och cykelväg mellan Grevie och Förslöv förtydligas i kartmaterial. Gång- och 
cykelväg mellan Västra Karup och Grevie är med i Region Skånes Cykelvägsplan som i 
skrivande stund är ute på remiss. Projektet är prioriterat för beslut/genomförande 
2027/2029 i planen, men kommunen kommer i sitt svar till regionen försöka få den högre 
prioriterad. Projektet samfinansieras med kommunen / Trafikverket. 

I övrigt bedöms Grevie bys vägsamfällighets yttrande stämma överens med 
Inriktningsdokument för Grevie intention.  

Åtgärd: Gång- och cykelväg mellan Grevie och Förslöv förtydligas i kartmaterial. 

 

NP Nilsson AB och Timmergården AB har kommit in med ett långt yttrande 
avseende både Grevie och Förslövs inriktningsdokument. I yttrandet beskrivs bl a 
Grevies historia och utveckling. I yttrandet förs ett resonemang om att det är viktigt 
att tydliggöra i inriktningsdokumentet om vad som är en framtida vision, respektive 
vad som redan finns eller vad som kan åstadkommas inom en femårs- eller 
tioårsperiod. Vidare framför de att om det finns en kommunal önskan om en 
framtida storort i Förslöv/Grevie måste det också finnas med i tankarna i ett 
inriktningsdokument som ett möjligt scenario och syftar då på planerad byggnation 
i Grevie kyrkby samt kommunens fastighetsförvärv i Bokeslidsområdet norr om 
Förslöv. 

Vidare för NP Nilsson och Timmergården ett resonemang om Grevie (och Förslövs) 
attraktionskraft och frågar sig ”Vad kan Grevie (och Förslöv) erbjuda de som önskar 
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flytta in till Bjäre och konstaterar att så vitt de vet kommer det att finnas gott om 
arbetstillfällen i det här området, förutsatt att man lyckas få en större inflyttning. De 
resonerar vidare att det även krävs förmånlig tomtmark alternativt bostadsrätter 
eller hyreslägenheter för att vilja flytta hit, liksom service och fritidsaktiviteter. Det 
behövs även färdigställd mark för nya företag att kunna etablera sig på. Långsiktigt 
måste kommunen även se till att allmänna kommunikationer fungerar samt ett väl 
utbyggt gång- och cykelnät med flera alternativa sträckningar som underlättar 
förflyttningar. 

NP Nilsson och Timmegården framför att de gärna ser att politiker av alla 
schatteringar samarbetar kring dessa frågor eftersom de är så övergripande och inte 
kan hanteras olika under mandatperioderna. 

Vidare konstaterar NP Nilsson och Timmergården att det i inriktningsdokumentet 
redovisas att det totalt finns 97 lägenheter i Grevie, varav 24 som demensboende på 
Almgården. I nästa stycke läser de att Båstadhem har cirka 100 köandetill Grevie, 
men är deras ”näst svåraste” område för uthyrning. Endast Torekov är svårare och 
att det känns motsägelsefullt i den skrivningen. Man frågar sig om det är Grevie som 
ort, eller utbudet som inte motsvarar efterfrågan. Exempelvis mindre lägenheter för 
ungdomar och lägenheter med viss anpassning för äldre? NP Nilsson och 
Timmergården är av uppfattningen att mindre lägenheter (1-rum och 2-rum) för 
yngre och ett mark- anpassat boende för äldre (som troligen vill bo kvar på orten) 
skulle öka attraktionskraften för att bo i Grevie. 

NP Nilsson och Timmergården framför tesen ”För att få invånare att flytta in till ett 
samhälle krävs möjlighet till arbete, skola, handel och service”. De drar paralleller 
mellan Grevie som ett litet ”Gnosjö” med massor av arbetstillfällen, inte minst i 
förhållande till antalet invånare. Vidare konstaterar de att det är en blygsam 
årsinflyttning på mindre än 20 personer till Grevie och ger märkliga signaler. De 
ställer sig frågan ”Vad är den grundläggande orsaken till det låga inflyttandet? Vill 
man inte bo på landet utan i stället i staden?” och resonerar vidare om att det till viss 
del kan det säkert vara så, men det måste också finnas klar intressant tomtmark och 
tillgång till lägenhetsboende för den som får ett arbete. Vidare anser de att här 
måste politikerna rycka åt sig initiativet, visa det mod som det talas om i inledningen 
av dokumentet och omgående skapa förutsättningar för inflyttning. I annat fall blir 
det lätt ett moment 22, där alla väntar på att någon annan skall göra något och inget 
blir gjort. 

Vidare påtalar NP Nilsson och Timmergården vikten av att en skola i Grevie måste 
komma under innevarande femårsperiod för att inte tappa fart i utvecklingen och 
att detsamma gäller även för förskoleverksamhet. De föreslår en placering av ny 
skola intill Grevieparken där man har idrottshall inom gångavstånd och att 
Grevieparken skulle kunna ordna bespisning. 

NP Nilsson och Timmergården framför även att centralbiblioteket i Båstad är 
oerhört fint och fungerar bra, men vi tror att det på sikt behövs en bättre lösning än 
den nuvarande för Förslöv/Grevie. 

Vidare påtalar NP Nilsson och Timmergården att en samlingspunkt för äldre saknas 
nu när tillgången till Båstadshems källarlokal i Grevie tagits bort. Vidare hoppas de 
att man under den kommande tioårsperioden kan få se ökade möjligheter till 
äldreboende även i Grevie. 

NP Nilsson och Timmergården resonerar i sitt yttrande även om att Grevie parken 
(som idag förknippas med idrott) borde har en potential till att även kunna erbjuda 
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lokaler för t ex lan, musik, teater. De anser att det krävs ett initiativ från någon part, 
samtidigt som man måste våra lyhörd för vad ungdomar önskar och dessutom vara 
beredd på att göra förändringar eftersom intressen ändras snabbt. 

Vidare framför de att Grevie har en vårdcentral (Båstad/Bjäre läkarpraktik) samt 
företagshälsovård (Avonova) vid Grevieparken i ändamålsenliga och moderna 
lokaler och att det upplevs av de boende som en väldigt positiv service med bra 
parkeringsmöjligheter. 

NP Nilsson och Timmergården konstatera att åtkomsten till Grevie backar från 
samhället är inte helt lyckad och ganska dold och utan direkta 
parkeringsmöjligheter såvida man inte nyttjar ICA´s parkering. För boende och 
tillfälliga besökande vore en bättre åtkomst till området en stor förbättring. 

Vidare konstarerar NP Nilsson och Timmergården att Grevies tidigare bycentrum 
idag domineras av två stora företag, Lindabs huvudkontor och NP Nilssons 
centrallager och kontor. De framför att ”I stora företag förändras förutsättningarna 
ganska snabbt och därför är det vår uppfattning att det måste föras en snar och tät 
dialog med kommunala och politiska företrädare, så att det inte blir en överraskning 
när eller om förändringar sker. Marken som dessa båda företag idag disponerar, kan 
i en framtid ge möjlighet till en positiv utveckling för orten.” 

NP Nilsson och Timmergården anser att markområdet mellan Gimlevägen och 
Järnvägsgatan bör bebyggas med bl a fristående villor, radhus och bostadsrätter. De 
påtalar att området kan bli väldigt attraktivt med en fantastisk utsikt över 
Skälderviken och Kullahalvön. Då Trafikverket är huvudman och med kännedom om 
deras handläggningstid befarar de dock att utbyggnaden av området kan försenas 
åtskilliga år. De föreslår istället att Gimlevägen och Järnvägsgatans sträckning blir 
kvar. 

Vidare konstaterar de att den gamla skoltomten uppenbarligen kommer att erbjuda 
byggnation av varierande slag vilket de anser är ett bra initiativ. 

NP Nilsson och Timmergården tar även upp markområdet vid Grevie kyrka som en 
viktig och positiv del för att nå en sammankoppling Förslöv/Grevie.  

NP Nilsson och Timmergården konstaterar att beslut har tagits från kommunalt håll 
om en gång- och cykelväg från Grevie genom Sinarpsdalen till Båstad och har en 
förhoppning att det arbetet påbörjas omgående. De känner dock en viss oro för 
passagen genom det s.k. ”Berget”, inte minst under årets mörka period. 

De anser även att markområdet vid gamla stationen absolut kan användas till många 
ändamål såväl park, rekreation, lek och spel, men även någon form av byggnation 
som boende, allaktivitet, handel och service. Att en del upplåts till en liten park med 
hänvisning till att här fanns en station tycker de är viktigt. 

NP Nilsson och Timmergården konstaterar att det i Grevie och Förslöv råder enskilt 
huvudmannaskap för gator och allmänna platser och läser under rubriken 
”grönstruktur”, att kommunen inte är huvudman för allmänna ytor utan det skall 
drivas av en vägförening. De anser att det känns som en helt otidsenlig form, där det 
blir allt svårare att rekrytera folk som vill arbeta i sådana projekt.  

Vidare konstaterar de att Kraitz konstverk i Grevie förfallit och är av stort behov av 
underhåll. 

Avslutningsvis framför NP Nilsson och Timmergården att de är tacksamma för att 
ett inriktningsdokument för Grevie har startat och att deras synpunkter ska ses som 
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ett inlägg i den remissrunda som pågår. De anser att för de som bor i Förslöv och 
Grevie finns naturen och grönområden in på knuten och något som man definitivt 
uppskattar, men de flesta vill känna framtidstro, handlingskraft och 
genomförandeplan. Även om det i flera fall kan ta tid. Det helt avgörande för såväl 
Förslöv som Grevie är att företagen har kommunens öra och stannar kvar inom 
kommunen. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna och tillgodoses.  

Syftet med Inriktningsdokumentet för Grevie är att visa Båstads kommuns 
viljeinriktning för Grevies framtid. Den innehåller en vision om hur Grevie ska se ut i 
framtiden, även om det kan ta lång tid att nå dit. Hur många år är i dagsläget något 
som är näst intill omöjligt att sia om. Många faktorer påverkar. 
Inriktningsdokumentet ska ligga till grund för Översiktsplan för Båstads kommun där 
en tidshorisont är satt till 2030. Sannolikt kommer varken Grevie eller Förslöv att vara 
fullt utbyggda i enlighet med inriktningsdokumentens vision då heller. Blickar man än 
mer framåt i tiden, kanske 100 år eller ännu längre fram – är det ett troligt scenarie 
att Grevie och Förslöv växer samman. Dels på grund av just närheten mellan Grevie 
och Förslöv men också på grund av att Grevie begränsas både i norr och öster av 
värdefulla naturområden. Vid en framtida sammanväxt av Grevie och Förslöv är en så 
kallad blandstad att föredra. Dvs en blandning av både bostäder, verksamhets- och 
naturmark. Självklart kan orterna med fördel knytas samman redan nu via t ex gång- 
och cykelbana som komplement till befintlig infrastruktur. 

Anledningen till att Grevie är den näst svåraste orten att hyra ut lägenheter i trots att 
det är cirka 100 i bostadskön är enligt Båstadshem att många står i kö för att samla 
köpoäng för att på sikt hyra lägenhet om t ex den privata situationen ändras eller om 
ett nya lägenheter lanseras. 

Vid planering av en utbyggnad av marken mellan Gimlevägen och Järnvägsgatan 
kommer både väg-och bebyggelsestruktur att studeras. I samband med detta arbete 
kommer dialog att hållas med både Trafikverket och andra berörda. 

Se även tidigare kommentarer. 

I övrigt bedöms NP Nilssons och Timmergårdens yttrande stämma överens med 
Inriktningsdokument för Grevie intention. 

Åtgärd: Inriktningsdokument förtydligas angående Båstadshems bostadskö i Grevie. I 
övrigt se tidigare kommentarer inkl åtgärder. 

 

Moderaterna anser att inriktningsdokumentet för Grevie ser bra ut i sin helhet. 
Dock vill de påtala att de anser att marken mellan Gimlevägen och Järnvägsgatan ska 
planläggas och sedan säljas då de tror det vore bra utifrån inflyttning till Grevie. 
Kommentar: Synpunkter tillgodoses. Intentionen i inriktningsdokumentet är att marken 
mellan Gimlvägen och Järnvägsgatan ska planläggas för att därefter säljas. I 
inriktningsdokumentet står det även att denna mark bör prioriteras som 
utbyggnadsområde före t ex markområdet i Grevie kyrkby. 

Moderaternas yttrande bedöms stämma överens med Inriktningsdokumentet för Grevie 
intention. 

Åtgärd: Ingen åtgärd. 
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Centern meddelar att de har tagit del av inriktningsdokument och kan se att det är 
ett mycket väl genomarbetat dokument och att det finns ett samlat underlag av olika 
befintliga planer och program som påverkar samhället och till en del styr de 
framtida möjligheterna. Vidare anser de att förvaltningen har med flera tjänstemän 
och övriga medverkande på ett utmärkt sätt hanterat hur ett framtida "Grevie" kan 
komma att se ut och utvecklas. 

Centerpartiet meddelar att de på alla sätt stödjer tankarna kring utvecklade gång- 
och cykelvägar, liksom grönstrukturen. 

Mer i detalj ser de behovet som tas upp med förbättrad trafikmiljö där de 
förespråkar att ett par rondeller tillkommer vid väg Stålhögavägen-Timmervägen 
och Stålhögavägen-Järnvägsgatan. 

När det gäller bebyggelse ser de området mellan Gimlevägen och f d banvallen som 
prioriterat bostadsområde med blandad typ av bostäder. I planeringen av området 
måste hänsyn tas till befintlig bebyggelse norr om Gimlevägen på så sätt att högre 
bebyggelse placeras "längst ner" och lägre längst upp intill Gimlevägen. 
Centerpartiet anser att Grevie kyrkby är ett senare alternativ beroende av när 
utbyggnaden i Förslöv i närheten av tågstation planeras. Centerpartiet understryker 
behovet av hyresrätter. 

Vidare håller de med om skrivningen om en ny skolas placering. Men Centerpartiet 
menar att en ny förskola och skola definitivt skall finnas inom området. De kan inte 
ställa oss bakom delar av texten i avsnittet Skola, förskola. Som exempel "En 
etablering av en ny skola I Grevie bedöms kunna ske först när befolkningen ökar i 
samhället". För att nå inriktningsdokumentets tankar om bostäder och 
befolkningsökning behövs en förskola/skola i orten. Det tämligen stationsnära 
Grevie talar också för att bli ett attraktivt inflyttningsområde och då efterfrågas 
närhet till förskola/skola. 

Centrumbildningen för handel bör vara vid "ICA-området" och med ett socialt 
centrum vid "gamla järnvägsspåret" och evenemang/sportcentrum vid 
idrottsparken. 

Mark för industriändamål är viktigt och vi ser gärna någon form av industrihotell i 
Grevie. 

Vi ser Lindabs tankar om förändrat fastighetsägande och eventuell försäljning som 
ett lite oroande frågetecken i Grevies utveckling och som kanske förändrar tänkt 
plan. 

Almgården vill vi behålla och utbyggnad är fullt möjligt om och när det behovet finns 
och om det behövs kan en omdragning av väg utanför Almgården göras och det bör 
beaktas i dokumentet. 

För cykelvägen mellan Grevie och Förslöv är vår prioritering att knyta denna till nya 
stationen. Antingen genom att låta den gå från rondellen på samma sida som 
tågstationen eller att bron överjärnvägen breddas och låta cykelvägen gå på västra 
sidan av väg 105. 

Vi skulle också vilja se att bättre skyltning i samhället finns om t ex naturvärden, 
grönstråk och stigar som redan finns. 

Grevie är en utmärkt kombinerad företags- och boendeort och med rätt utveckling 
och service som skola och förskola och med ett attraktivt 
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kommunikations/stationsnära läge finns alla förutsättningar för att här vill man bo 
och vara verksam. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna och tillgodoses till största del. 

En fortsatt dialog kommer att ske med Trafikverket angående trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder längs bl a Stålhögavägen/väg 105. 

Vid planering av en utbyggnad av marken mellan Gimlevägen och Järnvägsgatan 
kommer både väg- och bebyggelsestruktur samt dess volym att studeras. I 
inriktningsdokumentet förespråkas en lägre och glesare bebyggelse närmast Gimlevägen 
för att sedan öka i exploateringsgrad närmare Järnvägsgatan och centrum. 

Inriktningsdokumentet baseras på ett antal mål som tidigare förankrats politiskt, 
kommunstyrelsen 2017-05-03, §130.  Textstycket ”En etablering av en ny skola i Grevie 
bedöms kunna ske först när befolkningen ökar i samhället.” under rubriken ”Skola, 
förskola” i Inriktningsdokumentet för Grevie, baseras på ett utav dem nämligen ”Grevie 
ska vara attraktivt genom att kommunen ska möjliggöra så att orten har tillräckligt utbud 
av handel, utbildning, service, omsorg och föreningsliv i förhållande till antalet 
invånare”. Syftet med ovanstående formulering är bland annat att skapa en socialt och 
ekonomisk hållbar ort genom att t ex handel, utbildning, service, omsorg och föreningsliv 
ska ha ett underlag (både inom orten samt i närområdet) som nyttjar utbudet. 

När det gäller Centerns förslag om omdragning av väg till förmån för en utbyggnad av 
Almgården bedöms det ej vara motiverbart då en viss utbyggnadsmöjlighet finns både 
inom egen fastighet alternativt norr, väster eller söder om befintligt vård-och 
omsorgsboende. 

Skyltning till ”naturvärden” i Grevie sker i en samverkan av Länsstyrelsen samt Teknik- 
och service. I skrivande stund är skyltar beställda och på gång att sättas upp i anslutning 
till bland annat Grevie backar. 

Se även föregående  kommentarer. 

I övrigt bedöms Centerns yttrande stämma överens med Inriktningsdokument för 
Grevie intention. 

Åtgärd: Gång- och cykelväg mellan Grevie och Förslöv förtydligas i kartmaterial. 

Sammanfattning av justering / komplettering av Inriktnings-
dokument för Grevie: 

 Förtydligande i inriktningsdokument angående huvudmannaskap samt 
skötselansvar för t ex grönytor  

 Trafiksäkerhetshöjande åtgärd avseende korsningen Grimmes väg / 
Marknadsvägen i Grevie kyrkby. 

 Trafiksäkerhetshöjande åtgärd korsningen Gimlevägen / Nötte backar. 

  Inriktningsdokument förtydligas angående Båstadshems bostadskö i Grevie. 

 Tydligare gång- och cykelvägskoppling mellan Grevie och Förslöv i 
kartmaterial. 

 Föreslagen ny gång- och cykelväg mellan Grevie och Västra Karup längs väg 
105. 
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 I övrig endast justeringar av redaktionell art såsom t ex sakfel samt 
omdöpning av handlingar. 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att 

 Inriktningsdokumentet för Grevie antas i enlighet med de revideringar som 
föreslås i denna samrådsredogörelse, daterat 2017-11-10. 

 

 

Båstad 2017-11-10 

 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 
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Minnesanteckningar – Framtidsmingel 2017-05-30 angående 

Inriktningsdokument för Grevie 

Plats: Biblioteket i Grevie (Bjärepunkten) 

Tid: 16.00 – 19.00 

Under kvällen dök drygt 45 personer (boende i Grevie) upp för att kika och tycka till om förslaget till 

inriktningsdokument för Grevie. Besökarna fick möjlighet att markera de förslag de tyckte var bra 

med ett grönt klistermärke och de förslag de ansåg var negativa med ett rött klistermärke. Journalist 

från Bjäreliv besökte också framtidsminglet samt 1 politiker. Kristina Bell, Emma Johansson samt 

Camilla Nermark representerade samhällsbyggnad. 

Bilaga A

170



Synpunkter framförda angående Grönstruktur: 

 Bra att knyta ihop t ex Grevie backar med 

Sinarpsdalen med befintliga 

rekreationsstråk. 

 Bra med rekreationsstråk på f.d banvall 

och fortsättning till både Båstad och 

Förslöv. 

 Inom grönområde norr om Järnvägsgatan 

bör sly tas bort längs gångslinga. 

 Gräs klipps / sköts ej bra söder om 

fastighet Hålarp 4:162 (grönområde). 

 Gång- och cykelbana mellan NP Nilsson 

och Lindab otrygg?? 

 Tillgänglighet från västra delen av 

Ljungvägen till Sinarpsdalen kan 

förbättras. Dagens ”stig” går i en slänt 

som gör den svår att gå på 

 Parkering önskas vid starten av GC vägen 

på banvallen 

 Stämmer att bäcken är otillgänglig och 

inte passar till promenadstråk 

 Knyta an nya stigar till befintliga slingor i Sinarpsdalen. Komplettera med skyltar om platsers 

kulturhistoria 

 Finns idag en stig mellan bostäderna på Ljungvägen i öst-västlig riktning 
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Synpunkter framförda angående Infrastruktur: 

 Bra att trafiksäkra korsningspunkter längs 

Stålhögavägen/väg 105. 

 Bra med gång- och cykelbana på 

f.d.banvall samt mellan banvall och 

Stålhögavägen. 

 Bra med gång- och cykelbana ”genom 

Böske 37:1” 

 Ej bra med bilväg ”genom Böske 37:1” 

 Ej bra att asfaltera gång- och cykelbana 

på banvallen. Bättre med grus. 

 Stäng ej av Timmervägen för 

genomfartstrafik. Bättre att trafiksäkra 

den på annat sätt. 

 Gång- och cykelbana bör anläggas mellan 

Grevie och Västra Karup. Många 

ungdomar cyklar. 

 Bra med gång- och cykelbana längs 

Gimlevägen österut mot Nötte backar. Korsningspunkt Gimlevägen Nötte backar 

problematisk. 

 Ej trafiksäkert för cyklister vid rondell mellan Grevie kyrkby och Förslöv. 

 Korsningspunkt Gimlevägen och Nötte backar är ej bra. Bussar klarar inte svängradie utan att 

ta del av vägbanan för mötande trafik från Grevie. 

 Tung trafik som kör mellan Nötte backar och Lindab bör (ska) ledas via rondell i Förslöv och 

inte via Kvinnaböskevägen eller Skedalavägen. Lastbilar kör ner krukor, vägarna är smala, 

barnfamiljer bor längs vägarna. 

 Bra med en avstängning av Timmervägen, då löser sig problemen med höga hastigheter längs 

resten av vägen av sig själv. 

 Fantastiskt bra med förslagen för nya cykelvägar. 

 Många undrade när cykelbanan på banvallen blir verklighet. 

 Viktigt att binda ihop Grevie och Förslöv. 

 Det behövs en cykelväg till stationen i Förslöv så att vi inte måste cykla omvägen in genom 

Förslöv. Gärna både öster och väster om väg 105. 

 Åtgärderna för övergångsstället vid kyrkan behövs verkligen! Ca 60 barn finns i 

församlingshemmets verksamhet och sen tillkommer barnen i montessoriverksamheten. 

Många av dessa åker buss och måste korsa vägen. 

 Önskemål om att buss 505 ska svänga in vid Grevieparken och köra samma sträckning som 

gamla buss 523. 

 Många ungdomar är beroende av skjuts av föräldrar till skola, aktiviteter och stationen. 

 Rondell önskas vid korsningen vid kyrkan för att sänka hastigheten. 

 Korsningsåtgärder vid kyrkan borde även omfatta Kvinnaböskevägen. 

 Tänk på bredden på gång- och cykelbanor 
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 Timmervägen är otrygg med många utfarter och många barn runt Backabusarna. 

 Önskar digitala hastighetsskyltar vid infarterna till Grevie. 

 Avstängning av Timmervägen skulle kunna vara tidsbegränsad under arbetstid på vardagar. 

 Rondell önskas vid Grevieparken. 

 Inte bra med asfalt på gamla banvallen. Det förstör naturupplevelsen och inbjuder till högre 

hastigheter. 

 Bra med förslag för ny sträckning av Järnvägsgatan/Gimlevägen genom Böskeområdet 

 Busshållsplatsen vid Lilla Nötte trafikfarlig då bussen stannar på vägen 

 Alltför hög hastighet på Timmervägen 
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Synpunkter framförda angående 

bebyggelse: 

 Mycket bra att bygga ut området 

mellan Gimlevägen och 

Järnvägsgatan med blandad 

bebyggelse. Bygg dock ej för högt 

så utsikt skyms för befintlig 

bebyggelse norr om Gimlevägen. 

 Bra att bygga ut norr om 

Klövervägen. 

 Bra att förstärka och utveckla 

Grevie parken som 

rekreationsområde. 

 Bra att förstärka/utveckla 

”Bjärepunkten” som kommersiellt 

centrum. 

 Bra att anlägga socialt centrum vid 

fd lastkaj. 

 Bra att förstärka Järnvägsgatan som 

”centrumgata”. 

 Bra att möjliggöra utveckling samt 

nyetablering av verksamheter i 

anslutning till Lindab. 

 Bra att bygga ut Grevie kyrkby med blandad bebyggelse. 

 Bra att bygga bostäder där Backaskolan funnits. Dock ej bra med höga hus som skymmer 

utsikt. 

 Ej bra att möjliggöra utveckling av verksamhetsmark i anslutning till Lindab. Befintlig 

verksamhet bullrar. 

 Många efterfrågar ny skola. Det behövs för att folk ska flytta hit. 

 Släpp billiga tomter, så som man gjorde vid Konvaljvägen, för att få hit barnfamiljer. 

 Vad är motivet för att upphäva landskapsbildsskyddet söder om Gimlevägen? Borde inte vara 

bebyggelse där. Unik utsikt från vägen. 

 Boende för äldre efterfrågas. 

 Äldreboende mittemot Almgården önskas 

 Äldreboende i Böskeområdet önskas 

 Butiker i Böskeområdet önskas 

 Förskola i Böskeområdet önskas 

 Önskan om hundrastgård vid Grevieparken eller i anslutning till banvallens GC-väg 

 Riv kommunens gård inom Böske 37:1 
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Övriga framförda synpunkter: 

Gallring / borttagning av sly längs gångslinga inom grönområde norr om Järnvägsgatan bör ske 

snarast. (Skötselplan finns. CN meddelat Johan M på Teknik & Service). 

Korsningen Ängelsbäcks byaväg / Ängelsbäcksvägen är trafikfarlig. Böj på Ängelsbäck öster om 

korsningen är inte heller bra. Dålig sikt. (CN meddelat Andreas J på Teknik & Service). 

Ta hand om gamla banktorget. 

Felskrivning på sid 32. Det är en församling som heter ”Förslöv Grevie församling”. 
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Handläggare: Camilla Nermark, Båstads kommun

Medverkande i workshop: Planarkitekt Camilla Nermark, planarkitekt Emma Johansson, 
översiktsplanerare Kristina Bell, gatu- och trafikingenjör Andreas Jansson, parkingenjör Jenny 
Hertsgård, exploateringsingenjör Mårten Nilsson, ungdomsledare Clara Persson, ungdom från 
Grevie GIK Ahmed Alisaed, ordförande Grevie GIK Jan Granqvist, ordförande i vägföreningen 
Grevie ga:2 Kenneth Larsson samt representanter för byarådet Charlotte Olsson och Lisa W 
Andersson.

Kartor: Båstads kommun

Bilder: Björn Andersson, Hans Kjellman, Camilla Nermark

Datum för workshop: 2016-12-07
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Området kring den gamla banvallen och lastkajen är idag öde men anses 
ha stor potential till utveckling. För banvallsområdet behövs ett helhets-
grepp tas med tanke på både utformning och funktion. Tankar som förts 
fram är att skapa ett så kallat ”socialt centrum” där. Platsen skulle kunna 
fungera som en mötesplats för både inomhus och utomhusaktiviteter, 
t ex skapande i olika former, musik, dans, skateramp, boccia, park med 
sittplatser, minigolf. basketkorg etc etc. I samband med planeringen av 
området ska befintlig vägstruktur och gång- och cykelbana ses över.

Grevieparken och dess aktiviteter där har stor betydelse för Grevie. Stål-
högavägen (väg 105) upplevs som en barriär och korsningen Timmervä-
gen/Stålhögavägen är otrygg. 

Entrén till Grevie backar bör ses över. I dag finns ingen tydlig entré till 
naturområdet. Det finns heller ingen anvisad plats att parkera på om man 
vill besöka området. En koppling mellan Grevieparken och Grevie backar 
(bakom ICA) efterfrågas också.

Den tredje delen är en konsekvensanalys av de förslag som läggs fram i 
inriktningsdokumentet för Grevie. Kapitel 3 utgår från vilka sociala kon-
sekvenser som kan förväntas om förslagen genomförs och beskrivs un-
der aspekterna Sammanhållen stad, Samspel, Vardagsliv och Identitet.

Inriktningsdokumentet utreder och analyserar hur orten, med utgångs-
punkt i historien och det läge samhället befinner sig i nu, lämpligen kan 
och bör utvecklas i framtiden. Enligt politiskt beslut har arbetet med in-
riktningsdokumentet skett i nära samarbete med Grevies invånare ge-
nom olika former av medborgardialog. Den sociala konsekvensanalysen 
kompletterar dialogen genom att belysa de sociala konsekvenserna av 
inriktningsdokumentets förslag.

1.  SAMMANFATTNING

Den sociala konsekvensanalysen av inriktningsdokumentet för Grevie har 
tagits fram i dialog med Grevie invånare och baseras i stor utsträckning 
på intryck och diskussioner som framkom under en workshop i Grevie 7 
december 2016.

Den första delen av dokumentet innehåller sammanfattning och bak-
grundsfakta.

Den andra delen innehåller en analys av förutsättningar för social hållbar-
het i det offentliga rummet och förslag till åtgärder. Kapitel 2 utgår från 
iakttagelser på plats.

Befintligt centrum är idag beläget utmed Stålhögavägen (väg 105). Under 
workshopen framkom bl a att det är viktigt att service i form av t ex handel 
finns kvar just där då många passar på att göra sina inköp när de åker bil 
genom Grevie. 

Korsningspunkten Stålhögavägen (väg 105) och Järnvägsgatan upplevs 
otrygg. Åtgärd behövs för att både göra korsningspunkten trafiksäkrare 
och därmed även stärka kopplingen mellan befintligt grönområde norr om 
Stålhögavägen och naturområdet Grevie backar. 

Det befintliga centrumet kring Bjärepunkten behöver därmed förstärkas 
och göras mer tryggt för bl a fotgängare och cyklister.

Ska området kring torgytan med Kraitz konstverk utmed Järnvägsgatan 
nyttjas och fungera som en spontan mötesplats behöver platsen göras mer 
inbjudande. Gärna komplettering med aktiviteter som öppnar upp för mö-
ten. Järnvägsgatan behöver förstärkas som ”centrumgata” och tydligare 
knytas samman med det befintliga centrum (Bjärepunkten) och området 
kring ”gamla” banvallen. Likaså behöver kopplingen mellan torget/Järn-
vägsgatan och ”grönområdet” norr om torget förstärkas och tydliggöras.
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Sammanfattning av inriktningsdokumentet

Syftet med inriktningsdokumentet är att visa Båstads kommuns viljein-
riktning för tätortens utveckling och innehåller en vision om tätortens 
framtid. Visionen uppnås genom de mål som formuleras i dokumentet och 
som har förankrats inom den kommunala organisationen.

Inriktningsdokumentets mål
Inriktningsdokumentets målformuleringar pekar mot en utvecklingsrikt-
ning som är långsiktigt hållbar - ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
perspektiv. Förslagen i inriktningsdokumentet syftar till att uppfylla ned-
anstående mål.

1. Grevie ska vara en hållbart
…genom att:
• Utveckling av orten främst ska ske genom förtätning
• Gång- och cykel ska prioriteras före bilen
• Bostadsbyggande ska prioriteras i kollektivtrafiknära lägen
• Prioritera boendeformer som saknas och efterfrågas i orten
• Ortens grönytor ska vara sammanhängande, tillföra ekosystemtjänster 

och främja folkhälsa

Effekt: Ett minskat behov av bilresor och förbättrade rekreationsmöjlig-
heter ger förutsättningar för en bättre folkhälsa och minskade utsläpp. 
Utveckling genom förtätning ger ett mer ekonomiskt och effektivt utnytt-
jande av befintlig infrastruktur samt värdefull natur och jordbruksmark.

2. Grevie ska vara attraktivt
…genom att:
• Det ska finnas tillgängliga bostäder (i olika boendeformer)  i orten
• Ortens karaktär ska tas tillvara och utvecklas
• De goda pendlingsmöjligheterna ska tas till vara
• Kommunen ska möjliggöra så att orten har tillräckligt utbud av han-

del, utbildning, service, omsorg och föreningsliv i förhållande till an-
talet invånare

• Det ska finnas meningsfulla fritidsaktiviteter för alla
• Erbjuda attraktiva offentliga miljöer

Effekt: Antal permanentboende i Grevie ökar och kan kombinera arbets-
liv, fritid, vardag och fest på ett praktiskt och meningsfullt sätt.

3. Grevie ska ha goda förutsättningar för ett aktivt folkliv 
…genom att:
• målpunkter ska förtydligas och utvecklas utifrån deras unika karak-

tärer
• Målpunkterna ska bindas samman på ett tryggt och säkert sätt för fot-

gängare och cyklister
• Skapa en sammanhängande och tillgänglig blå- och grönstruktur i 

kombination samt stråk för rekreation och aktivitet 
• Orten ska vara välkomnande för dess invångare och besökare
• Utveckla mötesplatser för alla

Effekt: Grevie kan fortsätta utvecklas till en karaktärsfull, attraktiv ort 
med ett tydligare centrum med närhet till rekreation, natur och arbets-
tillfällen. God infrastruktur och platser att mötas på ökar den upplevda 
tryggheten och därmed förutsättning för ett jämställt samhälle.
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Hållbar utveckling
Hållbar utveckling brukar beskrivas som samhällets förmåga att fungera 
på både kort och lång sikt ur ett ekologiskt, ekonomiskt och ett socialt 
perspektiv. För att förtydliga hållbar utveckling brukar förhållandet mel-
lan de tre delarna beskrivas som att social hållbarhet är målet, ekologisk 
hållbarhet sätter ramarna och ekonomiska hållbarheten är medlet för att 
nå en hållbar utveckling. Det handlar om att resurser inte överutnyttjas, 
att produktion av varor och tjänster fungerar och att folk har tillräckliga 
inkomster och trivsamma levnadsmiljöer.

Hållbar utveckling handlar också om relationen mellan olika delar i sam-
hället. Det betyder att den enes framgång och välstånd inte kan bygga på 
att andra människor utnyttjas.

Social hållbarhet
Social hållbarhet handlar om att samhällen, byar och städer ska fungera 
tillfredsställande och att livet är gott för de människor som lever där. Den 
sociala hållbarheten inkluderar värden som jämlikhet, trygghet, integra-
tion, demokrati, arbetstillfällen och rättvisa. Målet är ett långsiktigt stabilt 
och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls och 
där alla känner sig välkomna.

För att förtydliga begreppet kan det delas upp i en beskrivning av ett sam-
hälles välfärd respektive ett samhälles problemlösningskapacitet. Med väl-
färd menas att människor ska ha en hygglig standard och leva i en trivsam 
miljö. Dessutom har det betydelse att fördelningen av standard och livsvill-
kor är någorlunda rättvis. Beskrivningen av problemlösningskapaciteten 
fokuserar på samhällets, eller individernas gemensamma förmåga att lösa 
problem och konflikter som uppstår.

Den fysiska miljöns betydelse
Social hållbarhet är beroende av många olika faktorer. På ett övergripande 
plan har det betydelse hur det offentliga systemet fungerar eller vilken roll 
till exempel näringslivet spelar. På en mellanmänsklig nivå byggs den so-

ciala hållbarheten upp av alla de formella och informella relationer som 
ständigt pågår och skapas.

Den byggda miljöns utformning, innehåll och organisation skapar rums-
liga förutsättningar för många av dessa relationer. Det är på gator och 
torg, där våra vägar korsas, som möten uppstår och som en känsla av 
delaktighet kan infinna sig. Miljöns kvaliteter och sammanhangen i sta-
den har stor betydelse för i hur stor utsträckning den bidrar till social 
hållbarhet.

För att belysa miljöns betydelse kan det vara illustrativt att skilja mellan 
de nödvändiga respektive frivilliga aktiviteter som uträttas i vardagen. 
Nödvändiga aktiviteter är sådana som behöver ske oavsett hur krång-
ligt, trevligt, bullrigt eller välstädat det är i ett område. Frivilliga aktivi-
teter däremot, äger rum i större grad om den fysiska miljön uppmuntrar 
till utevistelse och möten. Spontana sociala aktiviteter, med kända eller 
okända, har en större chans att äga rum när vägar korsas och trivsamma 
platser finns för möten.

 

Social

EkonomiskEkologisk
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Social konsekvensanalys
Syfte
Syftet med den sociala konsekvensanalysen av inriktningsdokumentet för 
Grevie är att på ett strukturerat sätt belysa vilka sociala frågor som behö-
ver hanteras och vilka konsekvenserna blir av ett genomförande av det 
slutliga förslaget.

Avgränsning
De geografiska områden som har analyserats är delar av Grevie som hyser 
viktiga offentliga och kommersiella funktioner och som har stor betydelse 
för ortens identitet:
• Befintligt centrum kring Bjärepunkten
• Grevieparken
• Gamla banvallen
• Bebyggelse / torg längs Järnvägsgatan
• Grevie Kyrkby
Övriga delar av Grevie ingår inte i den sociala konsekvensanalysen

Metod
Den sociala konsekvensanalysen består av inventering, analys och förslag, 
samt en avslutande beskrivning av inriktningsdokumentets sociala
konsekvenser. Inventering och diskussion om förslag har tagits fram till-
sammans med kommunanställda, boende och verksamma i Grevie. En 
workshop har genomförts med berörda förvaltningar samt representan-
ter från Grevie byaråd, Grevie GIK samt vägföreningen för att på plats och 
tillsammans svara på hur de utvalda områdena fungerar idag. I worksho-
pen och tillsammans med ett par fokusgrupper har förslag till åtgärder 
diskuterats. Åtgärderna utgår från inventeringen och syftar till att stärka 
de inventerade sociala aspekterna eller komma till rätta med brister. Dessa 
analyser och diskussioner har inarbetats i inriktningsdokumentet i de fall 
som det har varit relevant och överstämmande med målen. På så vis har 
arbetet med den sociala konsekvensanalysen och arbetet med inriktnings-
dokumentet kunnat ske parallellt och i en gemensam process. Slutligen har 
sociala konsekvenserna av förslagen i inriktningsdokumentet analyserats.

Analysverktyg
En social konsekvensanalys är ett sätt att arbeta med den sociala dimen-
sionen i planeringsprocessen. Arbetet tar sin utgångspunkt i det analys-
verktyg som Göteborgs stad har tagit fram och som fångar upp sociala as-
pekter i olika skalor. För att få en användbar analys för hela Grevies tätort 
har analysverktyget modifierats något. Istället för att dela upp analysen i 
olika skalor, har ett antal geografiska fokusområden valts ut för närmare 
analys och diskussion. Verktyget utgör ett strukturerat sätt att identifiera 
och sortera viktiga sociala aspekter i ett område eller på en plats. Aspek-
terna brukar delas in i nedanstående kategorier.

Sammanhållen stad
Människor från olika sociala grupper korsar varandras stråk och delar 
plats och vardag. Olika aktiviteter gör att vi möts på vår väg till bostad, 
arbete, kultur eller rekreation. Den fysiska kontinuiteten, gång- och cykel-
vänligheten, skapar förutsättningar för korsande stråk och möten.

Samspel
Socialt kapital byggs av både nära kontakter och bekanta främmande och 
skapar en känsla av delaktighet. Närhet mellan människor och möjlig-
het till möten är en förutsättning. Tydliga offentliga platser och samlande 
stråk skapar fysiska förutsättningar för möten. Överblickbarhet och en 
känsla av trygghet har stor betydelse.

Vardagsliv
Närhet till vardagsfunktioner och god räckvidd till fots, cykel och med 
kollektivtrafik skapar förutsättningar för en enklare vardag. Ren luft och 
ostörda miljöer för rekreation bidrar till en bättre folkhälsa.

Identitet
Tillhörighet och delaktighet tillsammans med andras uppfattningar om 
området bygger identifikation med platsen och stolthet över hemmiljön.
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2.  ANALYS OCH FÖRSLAG

TECKENFÖRKLARING:
         Trevliga platser /viktiga målpunkter
          Plats med potential/behov av förändring
          Viktiga förbindelser
          Barriärer/förbindelser som saknas

0 250 500125
Meters

Kapitel 2 av den sociala konsekvensanalysen innehåller en beskrivning 
av förutsättningar för social hållbarhet på offentliga platser i de utvalda 
geografiska områdena. För varje område följer förslag till åtgärder för att 
exempelvis stärka möjlighet till möten, minska segregation och barriärer 
samt förenkla för livet i vardagen. Analyserna och förslagen utgör underlag 
till arbetet med inriktningsdokumentet och har inarbetats där de överens-
stämmer med mål och övriga avvägningar.

Kapitel 2 utgår från iakttagelser på plats, framförallt i samband med en 
workshop, och i samtal med olika fokusgrupper.

Workshop 2016-12-07
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Inventeringskarta
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Workshop
Inventering, analys och förslag bygger främst på iakttagelser och idéer 
som uppkommit i samband med en workshop den 7 december 2016 där 
representanter från olika delar av kommunens verksamheter medverkade 
samt representanter från Grevie GIK, Grevie byaråd samt vägföreningen.  
Iakttagelserna har kompletterats med samtal med representanter från ett 
antal verksamheter i orten, skolrådet i Västra Karup med elever från Gre-
vie samt mingel där allmänheten bjudits in. Vid framtidsminglet framförde 
handikapprådet och pensionärsrådet sina tankar och idéer.

Workshop
Workshopen bestod främst av att grupper vandrade längs utvalda  sträck-
or (se nedanstående bild) och samtalade om sociala kvaliteter och behov i 
området. Gruppernas funderingar längs med vandringen sammanställdes 
i kartan där platser och stråk markerats på karta på föregående sida.

          Trevliga platser /viktiga målpunkter
          Plats med potential/behov av förändring
          Viktiga förbindelser
          Barriärer/förbindelser som saknas

En av grupperna vandrade från Grevieparken till Timmervägen, Järnvägs-
gatan, en bit längs Stålhögavägen och tillbaka till Grevieparken. En annan 
grupp gick via Timmervägen upp till grönområdet i centrala Grevie vidare 
längs NP Nilssons fastighet vidare mot bostadsområdet norr om Gimlevä-
gen och tillbaka till Grevieparken, medan den tredje gruppen fokuserade 
på Grevie kyrkby och gick längs väg 105 in till Tingsvägen vidare till Mark-
nadsvägen och Grimmes väg.

Frågeställningar
För att hålla diskussionen fokuserad under workshoppen och efterföljan-
de samtal formulerades ett antal frågor under respektive aspekt. Frågorna 
nedan bidrog till analysen av områdets sociala kvaliteter och de behov 
som finns.

Sammanhållen stad
• Hur kan samband och kopplingar stärkas medan barriärer, såväl fy-

siska som mentala, istället undviks och överbryggas?
• Finns det trygga, intressanta och promenadvänliga stråk och områ-

den?
• I vilken utsträckning blandas funktioner och upplåtelseformer på ett 

sätt som motverkar segregation och likriktning?
0 250 500125

Meters

Fota gärna!  

Inventeringskarta. De heldragna linjerna i rött, blått och svart visar promenaderna 
som genomfördes under workshop 2016-12-07
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Samspel
• Hur kan platser för möten och samspel utvecklas för att stötta gemen-

samma aktiviteter?
• Vilka aktiviteter utövas på offentliga platser?
• Hur används offentliga platser dygnet runt, veckans alla dagar?
• Erbjuder platsen överblick och orienterbarhet, en möjlighet att bli 

sedd och att se andra? Finns det en tydlighet mellan privata och of-
fentliga ytor?

• Bidrar konst och kultur till att skapa befolkade och omhändertagna 
stadsrum?

Vardagsliv
• Hur fungerar vardagslivet? Är det lätt att uträtta vardagliga ärenden? 

Finns nödvändiga funktioner samlade?
• Hur är den fysiska tillgängligheten? Är platsen nåbar utan bil?
• Fungerar området för olika livssituationer?
• Främjar miljön ett aktivt vardagsliv? Finns det tillgång till lekplatser 

och grönområden?
• Är området hälsosamt, med bra luftkvalitet, låga bullernivåer och hög 

trafiksäkerhet?

Identitet
• Vilken är områdets specifika karaktär?
• Hur kan förutsättningar förbättras för att miljön ska kännas omhän-

dertagen och att bebyggelsens historia och ortens utveckling går att 
utläsa, något som i sin tur skapar begriplighet och en känsla av sam-
manhang?  

Workshop 2016-12-07
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Befintligt centrum kring Bjärepunkten - Analys

Sammanhållen stad
Målpunkter och stråk
Området kring Bjärepunkten (ICA, bibliotek, bensinmack, Bjäre kvarn, Ru-
tigt och randigt) är en viktig målpunkt för många i samhället. Målpunkten 
skapar ett starkt stråk både längs med och tvärs över Stålhögavägen / väg 
105 från Järnvägsgatan.

En gång- och cykeväg löper längs med Stålhögavägen / väg 105 som knyter 
ihop centrala Grevie med Grevie Kyrkby.

Otrygga eller osäkra platser
Korsningen Stålhögavägen / Järnvägsgatan är en 3-vägskorsning som i 
verkligheten blir 4-vägskorsning då en intern gata (Grusåsvägen) mellan 
Bjärepunkten och Bjäre kvarn ansluter direkt till Stålhögavägen.

Bjärepunkten och butikerna intill omges av stora asfalterade ytor där det 
kan upplevas otydligt var man ska gå eller köra bil. Otydligheten gör att 
området upplevs otryggt.

Samspel
Servicen på platsen medför möjlighet till  möten (oplanerade) både med 
människor man känner och andra.

Här finns möjlighet att både träffa någon från Grevie eller någon som pas-
serar igenom Grevie och som t ex passar på att handla eller kanske tanka.

Strax intill entrén till Bjärepunkten finns en liten torgyta med bord och 
bänkar som öppnar upp för spontana möten. Här kan man sitta ner för att 
t ex vänta på taxi eller (om vädret tillåter) ta med sin fika från det intillig-
gande caféet. Eller just bara sitta ner en stund och ta det lugnt - kanske 
passerar någon som man känner.

Grevie centrum 1:2000

0 m 50m 100m

Bjärepunkten, 
ICA

Järnvägsgatan

Stålhögavägen / väg 105

Lindab

Mack

Bjäre 
Kvarn

Rutigt och 
randigt,

Bjäre KvarnÅtervinnings-
station
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Då två parkeringar är belägna på vardera sida om vägen (Grusåsvägen) 
mellan Bjärepunkten och Bjäre kvarn leder det till att många föredrar att 
ta bilen mellan butikerna som egentligen ligger på kort promenadavstånd.

Vardagsliv
Variationen av utbudet bidrar till att platsen befolkas en stor del av dygnet 
och av människor i olika åldrar. På en liten yta kan man både handla, fika, 
låna böcker, tanka sin bil, besöka återvinningsstationen eller för den delen 
handla både exempelvis djurfoder eller inredningsdetaljer.

Platsen bidrar till att skapa en mängd olika slags möten mellan både unga 
och äldre. Dock rör sig mer äldre i området än yngre enligt input från 
workshop.

Trots att det finns goda möjligheter att både ta sig via gång- och cykelbana 
samt med buss till Bjärepunkten och intilliggande service väljer många bil. 
Förmodligen med anledning av att ärendena man väljer att göra (tanka bil, 
handla mat, lämna material på återvinningen etc) underlättas av att ha bil.

Identitet
Platsens identitet är mer präglat av servicen än av byggnadernas karaktär 
och utformning.

Många Greviebor anser att matbutiken ska ligga kvar längs Stålhögavä-
gen/väg 105. De hävdar att handeln överlever just på grund av läget som 
gör att det inte bara är Greviebor som handlar där utan även de som passe-
rar butikerna och passar på att handla exempelvis på väg hem från jobbet.

 

Mötesplats intill entré till ICA & bibliotek Återvinningsstation

Infart till Bjärepunkten och Bjärekvarn m.fl.

Bjäre kvarn, Rutigt & Randigt

Bensinstation
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Befintligt  centrum  kring  Bjärepunkten - Förslag och re-
kommendationer

Sammanhållen stad
För att ytterligare förstärka befintligt centrum med bl a Bjärepunkten be-
höver platsen göras tryggare både att vistas på samt ta sig till. Platsen bör 
utvecklas med ytterligare butiker och service i form av t ex bankomat, apo-
tek, post etc.

För att tydliggöra centrum, rama in platsen och skapa ett tryggt ”rum” före-
slås en ny byggnad strax norr om Bjärepunkten samt att asfaltsytan mellan 
Stålhögavägen och Bjärepunkten, Bjäre kvarn m.fl. omdisponeras.

En rondell alternativt ny infart till centrumet bör anordas för att göra det 
tryggt trafiksäkerhetsmässigt. I samband med ombyggnationen bör även 
trygga övergångar över Stålhögavägen från Järnvägsgatan anläggas.

Samspel
Ett helhetsgrepp behövs för att styra upp det otydliga gaturummet och den 
stora asfaltsytan framför Bjäre Kvarn, Bjärepunkten m.fl. Både Grusåsvä-
gen och Stålhögavägen fungerar idag båda som barriärer. Grusåsvägen de-
lar Bjärepunkten och Bjäre Kvarn och många upplever det otryggt att ta sig 
till fots mellan butikerna.

För att göra platsen tryggare och trivsammare föreslås att parkeringsplat-
ser samnyttjas samt att mötesplatsen/torgytan framför Bjärepunkten för-
stärks alternativt omlokaliseras inom området.

Görs platsen tryggare och trivsammare möjliggörs fler spontana möten. 
Likaså om funktioner (såsom t ex service i form av post, bibliotek etc) i 
området förstärks/utvecklas möjliggörs oplanerade möten  mellan männ-
iskor i alla åldrar man både känner och inte känner.

KARTA

Bjärepunkten Bensin- 
station 

Koppling Grevie backar 

Trafiksäkra korsningen 
Stålhögav, väg 105 / 

Järnvägsgatan 

”Rama in” 
handelsområdet 

med ytterligare en 
byggnad för 
handel etc 

Strukturera upp 
asfaltsyta samt 
tydliggör in- och 

utfart Bjäre kvarn Randigt &  
Rutigt 

Bjäre kvarn 

Flytt av Kraitz 
konstverk till 

Bjärepunkten? 

  0               50             100 m 

  

Förstärk målpunkt 
som social mötesplats, 

t ex utveckla café 
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Vardagsliv
Vardagslivet underlättas när olika slags service är samlat. I samband med 
att man t ex handlar mat på ICA kan man passa på att låna böcker på bib-
lioteket.

Genom flera butikers generösa öppettider och i detta fall när det finns en 
bensinstation inom området vistas människor här både på dag och kväll 
(och till viss del även nattetid).

Då många som är på genomresa genom Grevie passar på att uträtta var-
dagsärenden här är det viktigt att även i fortsättningen göra det lätt att 
”svänga inom”.

Två busshållplatser är belägna i anslutning till Bjärepunkten. En på Järn-
vägsgatan och en längs Stålhögavägen, cirka 60 m respektive 180 m från 
Bjärepunkten. Samtal pågår med Skånetrafiken om alternativ placering av 
busshållplats, för att göra det än lättare att ta sig till Bjärepunkten via kol-
lektivtrafik.

Identitet
Platsen identitet som centrum kommer att stärkas än mer om fler service-
funktioner etablerar sig inom området.

Identiteten som mötesplats kan ytterligare förstärkas genom att skapa en 
miljö som uppmuntrar till en längre vistelse.

Café Bjärepunkten

Bjärepunkten intill Stålhögavägen
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Grevieparken med omnejd - Analys

Sammanhållen stad
Målpunkter och stråk
Grevieparken är en stark och viktig målpunkt för många - både för de som 
bor i samhället men även för de som bor utanför Grevie.

Grevieparken når man idag både via gång- och cykelväg (längs både Stål-
högavägen och Timmervägen) samt bilväg.

Dock saknas tydlig koppling till både Grevie backar och naturområdet i 
nordväst. Grevie backar kan man nå på baksidan av Bjärepunkten samt via 
en trappa över staketet längs Stålhögavägen mittemot Lindab. Dock finns 
varken informationstavla om Grevie backar eller anvisad parkeringsplats 
för varken bilar eller cyklar.

Otrygga eller osäkra platser
Korsningen Timmervägen/Stålhögavägen upplevs otrygg då sikten är 
skymd och fordon kör i hög hastighet trots både hastighetsdämpande åt-
gärder (i form av avsmalnande väg sydost om korsningen mot centrum) 
och skyltning.

Samspel
Platsen möjliggör främst planerade möten på grund av t.ex bokade idrotts-
träningar samt planerade arrangemang men även spontana möten är möj-
ligt om man t ex tar med en boll och nyttjar gräsytorna för aktivitet.

Grevie GIK är en aktiv förening som bedriver både fotbollsskola, barn-
gymnastik, bollskola, tipspromenader etc. Grevieparken fungerar som en 
festlokal, antingen med egna arrangemang eller tillsammans med något 
eventföretag. Här arrangeras t ex julshower, danskvällar, radiosändningar, 
auktioner och bolagsstämmor.

Stålhögavägen/väg 105 som har en årsmedeldygnstrafik på 3640 fordon 
(enligt Trafikverket) utgör en barriär som man måste ta sig över om man 
kommer österifrån. 

Vardagsliv
I Grevieparken förekommer det aktiviteter både på dag- och kvällstid. 
Det är lätt att ta sig till Grevieparken. Både med bil, cykel och till fots.  
Dock är korsningspunkten Stålhögavägen/väg 105 och Timmervägen ej 
trafiksäker. Det finns även goda parkeringsmöjligheter inom området.

Identitet
Grevieparken identiferas lätt av en tydlig entré, stora gräsytor och byggn-
der som signalerar om platsens funktion. Grevieparken är en stark social 
mötesplats både för unga och gamla. För idrottsutövare samt andra ar-
rangemang såsom t ex dans, underhållning och föreningsliv.

Entré till Grevieparken

Vy-Grevieparken
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Grevieparken 1:2000
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Timmervägen

Stålhögavägen / väg 105
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Grevie GIK

Willab AB
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Läkarpraktik
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Grevieparken med omnejd - Förslag och rekommenda-
tioner

Sammanhållen stad
Kopplingar mellan Grevieparken och Sinarpsdalen samt Grevie backar be-
höver tydliggöras och förstärkas. Grevieparken och Grevie GIK’s verksam-
het kan stärkas som målpunkt genom att möjliggöra utvidgning av deras 
verksamheter.

Många fotgängare och cyklister tar sig mellan Timmervägen till Hålarps-
vägen över Stålhögavägen. Korsningen Timmervägen/Stålhögavägen (väg 
105) måste ses över och trafiksäkras. Sikten är skymd och kommer man 
från Timmervägen måste man ta sig ut en bit ut på Stålhögavägen för att få 
fri sikt norrut. Dessutom håller fordon i regel hög hastighet genom kors-
ningen, speciellt norrifrån, trots hastighetsdämpande åtgärd söder om 
korsningspunkten i form av  pollare och avsmalnande vägbana.

Samspel
Verksamheten som bedrivs inom Grevieparken och Grevie GIK möjliggör 
möten mellan människor. Under bl a workshopen med den Sociala konse-
kvensanalysen framkom dock att t ex ungdomar sällan beger sig till Gre-
vieparken / Grevie GIK om de inte har planerade aktiviteter. Dvs har man 
inte inbokade träningstider är Grevieparken inget ställe man ”hänger” på 
eller vistas på spontant. Därför rekommenderas att komplettera med an-
dra aktiviter.

Under bl a framtidsminglet framfördes önskemål om att anordna en in-
hängnad hundrastgård i anslutning till Grevieparken. Hundrastgården 
möjliggör både planerade och oplanerade möten mellan både människor 
och djur.

Stålhögavägen (väg 105) fungerar som en barriär för de som tar sig till och 
från Grevieparken. För att underlätta för både fotgängare och cyklister att 
ta sig över Stålhögavägen bör korsningen byggas om.

I gällande detaljplan för området, som omfattar rullstensåsen på 
båda sidor om Stålhögavägen, möjliggörs en gångbro över vägen. Då 
en gångbro är mycket kostsamt föreslås istället att förstärka kopp-
lingarna mellan grönområdet öster om Stålhögavägen (rullstenså-
sen) med Timmervägen och Järnvägsgatan och sedan vidare till ex-
empelvis Grevieparken eller Grevie backar.

Vardagsliv
Grevieparken och Grevie GIK  har besök mest på kvällar och helger 
men även en hel del dagtid av människor i alla olika åldrar och kön.

Inom området finns goda parkeringsmöjligheter för både bilar 
och bussar. Det är även lätt att nå området med cykel eller till fots. 
Närmsta busshållplats är belägen cirka 400 m sydost om området.

Anordnas fler aktiviteter och t ex en inhängnad hundrastgård inom 
området stimuleras ännu fler människor att bege sig till och vistas 
på platsen.

Identitet
Grevieparkens identitet kan stärkas genom att t.ex öppna upp för 
fler aktiviteter - både spontana och planerade. Grevieparken och 
Grevie GIK är sedan många år väl etablerade på platsen. För att sä-
kerställa dess utvidning bör mark i anslutning planeras som möjligt 
explansionsområde.
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Gamla banvallen och intilliggande område - Analys

Sammanhållen stad
Målpunkter och stråk
På banvallen är det i dagsläget ingen självklar plats att vistas på. Trots att 
räls är borttagen fungerar den som en mental barriär att ta sig över.

Strax intill banvallen är två större verksamheter belägna; NP Nilsson och 
Lindab. Med andra ord är arbetsplatserna betydande målpunkter.

Järnvägsgatan kopplat med Gimlevägen är ett starkt stråk och fungerar 
som genomfart i öst/västlig riktning genom samhället.

Otrygga eller osäkra platser
En gång- och cykelbana löper mellan Lindab och NP Nilssons verksamhe-
ter. Gång- och cykelbanan kan dock upplevas något otillgänglig och otrygg 
då passagen är trång med dålig överblickbarhet och lite knixig där den 
löper längs med husväggar.

Banvallen har länge fungerat som barriär. Nu är rälsen dock borttagen.

Före detta lastkaj upplevs ”tråkig” och gör trafiksituationen otydlig pga 
stora asfalterade ytor som flyter ihop.

Samspel
Banvallen fungerar fortfarande som en barriär trots att rälsen är bortta-
gen.

Lastkajen och de asfalterade ytorna i direkt anslutning nyttjas emellanåt 
som parkering för bilar och lastbilar. Här är ingen självklar plats att vistas 
på såvida man inte jobbar på Lindab eller NP Nilsson.

Vardagsliv
Strax intill banvallen är två större arbetsgivare verksamma; NP Nilsson 
och Lindab.

Grevie banvall 1:2000
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Det är lätt att ta sig till arbetsplatserna via både kollektivtrafik, gång och 
cykel samt bil. En busshållplats finns på Järnvägsgatan i anslutning till Lin-
dabs verksamhet.

Timmervägen, som ”delar” NP Nilssons verksamhet upplevs otrygg bl a på 
grund av att truckar kör tvärs över Timmervägen under arbetstid.

En  busshållplats är belägen strax intill Lindab vilket gör att det är lätt att 
t ex arbetspendla till både NP Nilsson och Lindab eller ta sig till sin bostad 
i närområdet.

Identitet
Järnvägsstationen och Grevie som stationssamhälle har länge präglat or-
ten. Numera är järnvägsstationen riven och rälsen borttagen. Endast last-
kajen finns kvar. Den grusade banvallen / marken vittnar om var rälsen 
löpt. Trots att varken järnväg eller stationsbyggnader finns kvar präglas 
platsen av dess historia.

Platsen väster om banvallen präglas i dagsläget av arbetsgivarna Lindab 
och NP Nilssons verksamheter. Gång- och cykelbana mellan Lindab och NP Nilsson

Vy från Järnvägsgatan mot  f.d. lastkajGrefvie station, 1925

196



22

Gamla banvallen och intilliggande område - Förslag och 
rekommendationer

Sammanhållen stad
Före detta järnvägsområdet är ett relativt stort område och platsen har 
stor potential att kunna utvecklas till något helt nytt som gynnar hela or-
ten.

Platsen föreslås omvandlas till ett så kallat socialt centrum och fungera 
som ett nav för att knyta samman både intilliggande rekreationsområden, 
målpunkter och dessutom förstärka ett centrum. Trafiksituationen för 
både fotgängare, cyklister och även bilister bör studeras för att göra tryg-
gare.

På banvallen föreslås att en gång- och cykelbana (samt delvis ridled) an-
läggs. Det är viktigt att den nya gång- och cykelbanan knyter samman med 
befintlig gång - och cykelbana mellan NP Nilssons och Lindabs verksam-

NP Nilsson AB

Lindab

Trygga / förstärk 
befintlig gång- och 

cykelbana

Framtida rondell

Trafiksäkra gata 
mellan NP Nilssons 

verksamheter

Gång- och 
cykelbana

NP Nilsson AB

”Socialt 
centrum”

Gång- och cykelbana 
(delvis ridled) på f.d. 

banvall

0                 50               100 m

het. I dagsläget bedriver NP Nils-
son sin verksamhet på båda sidor 
om Timmervägen. Gatan trafike-
ras frekvent av både truckar och 
lastbilar. Trafiksituationen måste 
ses över. Förslagsvis stängs Tim-
mervägen för genomfart av både 
privatbilar, fotgängare och cyklis-
ter. Istället förstärks gång- och cy-
kelbanan mellan NP Nilsson och Lindabs verksamheter samt Järnvägsga-
tan som en alternativ väg. Bilister bör istället hänvisas till Järnvägsgatan 
alt Böskedalsvägen och Tranvägen för genomfart.

Trafiksituationen för den nu ”knixiga” Järnvägsgatan / Gimlevägen bör 
ses över. Förslagsvis ses infrastrukturen över när planering av området 
mellan Gimlevägen och banvallen sker. 
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Platsen har stor potential som både mötesplats samt som ett nav för att 
knyta ihop olika målpunkter, t.ex kopplingen till Sinarpsdalen.

Samspel
Platsen i anslutning till före detta banvall samt lastkaj har stor potential  
att bli en helt ny mötesplats samt fungera som ett nav för att knyta ihop 
olika målpunkter. När banvallen ej utgör en barriär skapas möjlighet till 
kopplingar mellan t ex rekreationsområdena Sinarpsdalen, Böske, Grevie 
backar och övriga grönområden samt även en koppling till centrum.

Förslagsvis  anordnas ett aktivitetshus för skapande aktivieter, såsom t ex 
konst, musik, dans och kanske ett café. I anslutning till aktivitetshuset före-
slås även en park/grönyta med sittplatser. Eventuellt kan Kraitz konsverk 
flyttas hit. Grönytan kan även inrymma plats för t ex stadsodling (likt den i 
Båstad), bocciabana, skateramp eller andra aktiviteter. Aktivitetshuset och 
intilliggande grön- och rekreationsområde skulle kunna fungera som en 
mötesplats för människor i alla olika åldrar, kön och etnisk tillhörighet.

Det nya sociala centrumet i anslutning till befintliga rekreationsområden 
uppmuntrar till fysisk aktivitet vilket främjar folkhälsan.

Platsen möjliggör både planerade och oplanerade möten mellan männ-
iskor.

Vardagsliv
Olika slags aktiviteter i och i anslutning till det sociala centrumet gör att 
platsen besöks veckans alla dagar samt både dag och kvällstid.

I anslutning till gång- och cykelbanan bör en parkeringsplats anordnas för 
de som bor en bit från Grevie och t,ex vill kunna vandra till Sinarpsdalen. 
På Järnvägsgatan, mitt emot Lindab, finns en busshållplats vilket möjliggör 
att man lätt kan ta sig till och från platsen via kollektivtrafik.

Identitet
Trots att både räls och järnvägsbyggnader numera är borttagna präglas 
platsen av dess historia. I anslutning till det nya sociala centrumet föreslås 
att en skylt sätts upp som berättar om platsen historia.

Platsen har stor potential till att skapa en ny identitet som ett socialt 
centrum där människor kan mötas. Förslagsvis anordnas ett aktivitetshus 
för skapande aktivieter, såsom t ex konst, musik, dans och kanske ett café. 

Aktivitetshuset och intilliggande grön- och rekreationsområde skulle ock-
så kunna fungera som en mötesplats för människor i alla olika åldrar, kön.
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Bebyggelse och område längs Järnvägsgatan - Analys

Sammanhållen stad
Målpunkter och stråk
Järnvägsgatan är ett starkt stråk som bl a knyter an till målpunkterna Bjä-
repunkten och ett flertal arbetsgivare. Längs med Järnvägsgatan finns, för-
utom flera arbetsgivare; pizzeria, cykelreparatör samt en mindre torgyta 
utsmyckat med Kraitz konstverk.

Otrygga eller osäkra platser
Gångslingan i grönområdet är ej belyst vilket kan skapa otrygghet. Längs 
Järnvägsgatan finns ingen separerad cykelväg utan cykling sker på gata. 
Dock upplever många Greviebor det acceptbelt på grund av gatans bredd 
och den förhållandevis ringa trafiken.

Samspel
Den lilla torgytan med Kraitz öppnar upp för spontanta möten eller möj-
lighet att slå sig ner och iaktta förbipasserande. Dessvärre är konstverket 
förfallet och behöver rustas upp. Platsen upplevs inte inbjudande att vis-
tas på. En parkeringsplats finns i direkt anslutning till både torgytan och 
Järnvägsgatan. Parkeringen används för intilliggande verksamhet samt av 
personer som besöker pizzerian. 

Längs Järnvägsgatan förekommer både planerade och oplanderade akti-
viteter på dag och kvällstid. Ett flertal arbetsplatser (”Kranpunkten”, Piz-
zeria, Sandbäckens rör, Lindab, cykelreparation) finns längs Järnvägsgatan 
och dessutom en pizzeria som är både kvälls- och helgöppen.

Via en gång- och cykelväg nordost om Sandbäckens rör når man grönom-
rådet i norr, se kartbild. Grönytan kan även nås norrifrån via små passa-
ger mellan villatomterna. Passagerna kan upplevas privata och är inte helt 
självklara att ta sig till eller genom.

Kraitz konstverk
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Grönområdet utgörs av en 8-10 m hög rullstensås. I anslutning till 
grönområdet finns även en lekplats som är välbesökt. Grönområdet 
i sin helhet med gångslinga och lekplats möjliggör rekreation och 
spontana möten. Dock kan höjdskillnaderna inom området vara ut-
manande för människor med gångsvårigheter.

Vardagsliv
Längs Järnvägsgatan finns ett flertal arbetsplatser och man når även 
grönområdet i norr. Arbetsplatserna, grönområdet och servicen i 
form av både cykelreparatör och pizzeria når man både via bil, buss, 
gång och cykel.

Området främjar ett aktivt vardagsliv då både arbetsplatser, grönom-
råde med lekplats samt service i form av både cykelreparatör och piz-
zeria är nåbara till fots och med cykel.

Enligt Trafikverkets trafikräkning har Järnvägsgatan en årsmedel-
dygnstrafik (ÅDT) om 900 fordon.

Identitet
Förr låg centrum längs Järnvägsgatan, intill ”torget” och Kraitz konst-
verk. Där var både bank och kommunhus beläget. Trots att både bank 
och kommunhus numera är borta känns Järnvägsgatan som en cen-
trumgata vilket kan bero på närheten till Bjärepunkten och servicen 
strax intill.

Gångslinga i grönområdet norr om ”Torg”
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Verksamhet, Sandbäckens rör

Verksamhet, Lindab Lekplats, Nordost om ”Torg”
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Bebyggelse och område längs Järnvägsgatan - Förslag 
och rekommendationer

Sammanhållen stad
Järnvägsgatan föreslås förstärkas och utvecklas till ett ännu starkare stråk 
och knyta ihop den befintliga starka målpunkten Bjärepunkten samt den 
nya  målpunkten Socialt centrum. Intill och längs detta stråk bedrivs i 
dagsläget flera olika slags verksamheter, i form av t ex handel, kontor och 
tillverkning, vilket genererar ett naturligt flöde av människor. Mångfalden 
i olika slags aktiviteter stimulerar och möjliggör aktiviteter längs stråket 
både dag- och kvällstid vilket också leder till att platserna upplevs trygga.

I grönområdet på rullstensåsen samt på lekplatsen norr om Järnvägsga-
tan vistas en hel del människor i olika åldrar. Grönområdet är en ”oas” 
insprängd bland både villabebyggelse samt flerbostadshus. Dock kan det 
upplevas svårtillgängligt och oklart hur man ska ta sig till grönområdet 
både med tanke på betydande nivåskillnader samt otydlighet mellan pri-
vat och offentlig mark. Grönområdet bör knyta ihop med andra stråk (t ex 
Järnvägsgatan, Timmervägen) och tydliggöras mer med hjälp av t ex skylt-
ning och eventuellt mer belysning.

Samspel
Längs Järnvägsgatan föreslås bebyggelse i form av både handel, kontor och 
bostäder - vilket flera av de gällande detaljplanerna redan möjliggör.

Genom att möjliggöra en blandning  av olika funktioner längs och i an-
slutning till Järnvägsgatan kommer möten mellan människor att ske både 
oplanerat och planerat under veckans alla dagar både dag- och kvällstid.

För att göra Järnvägsgatan trevligare och tryggare föreslås hastighetsdäm-
pande åtgärder i form av t ex planteringslådor, pollare samt en separat 
gång- och cykelväg. 

I dagsläget finns ett mindre torg i anslutning till Järnvägsgatan. Torget är 

utsmyckat med ett konstverk av Kraitz, men är i behov av renovering. 
Intill finns även några bänkar. Konstverket föreslås flyttas och torgytan 
omdiponeras. Ett helhetsgrepp bör tas över torgytan, parkeringen samt 
de intilliggande verksamheterna för att ge platsen mer centrumkaraktär.

Vardagsliv
Området i anslutning och längs med Järnvägsgatan har stor potential att 
utvecklas till ett centrum och centrumgata med olika funktioner vilket 
underlättar de vardagliga ärendena. De korta avstånden inom Grevie 
samhälle samt närhet till busshållplats gör att centrum är lätt att nå både 
till fots, cykel samt via kollektivtrafik. För Järnvägsgatan föreslås hastig-
hetsdämpande åtgärder vilket medför mindre buller och högre trafiksä-
kerhet. Närheten till de stora rekreationsområdena Sinarpsdalen samt 
Grevie backar och även grönområdet med lekplats norr om Järnvägsga-
tan främjar ett hälsosamt och aktivt liv.

Identitet
De föreslagna åtgärderna avseende bl a bebyggelse längs Järnvägsgatan 
kommer att resultera i att Järnvägsgatans ”gamla” identitet kommer att 
återskapas - dvs Järnvägsgatan kommer att bli en ”centrumgata” med liv 
och rörelse.
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Grevie kyrkby - Analys
Grevie Kyrkby inkluderas i Inriktningsdokumentet för Grevie bl a med an-
ledning av att man i Grevie Kyrkby finner service som inte finns i Grevie 
samhälle och vise versa. Med andra ord kompletterar Grevie samhälle och 
Grevie Kyrkby varandra och blir starka i sin samverkan.

Sammanhållen stad
Målpunkter och stråk
I Grevie Kyrkby finns flera viktiga målpunkter. Där finns bl a montessori-
förskolan Äpplet, F-6 skolan Asken, vård- och omsorgsboendet Almgården. 
Dessutom har både scoutkåren och församlingshemmet aktiviteter i kyrk-
byn.

Väg 105 med gång- och cykelbana är ett starkt stråk som löper längs / ige-
nom kyrkbyn.

Otrygga eller osäkra platser
Själva Grevie Kyrkby uppfattas som en trygg plats medans väg 105 uppfat-
tas som en barriär där hastighetsbegränsning inte hålls och som dessutom 
trafikeras mycket (speciellt sommartid). Korsningarna Grimmes väg/väg 
105 och Marknadsvägen/väg 105 är otrygga med anledning av sikt och 
trafikförhållandena. Korsningen Grimmesväg/väg 105 är dåligt utmärkt 
och mörk vintertid. Korsningen Marknadsvägen/väg 105 saknar över-
gångsställe från busshållplats öster om väg 105.

Även korsningen Grimmes väg / Marknadsvägen uppfattas otrygg bl a på 
grund av att korsningen är otydlig och upplevs som en stor asfaltsplan.

Samspel
I Grevie Kyrkby sker en hel del planerade möte i samband med t ex vistelse 
på förskola, skola, vård- och omsorgsboende (samt dess dagverksamhet). 
Dessutom i samband med församlingshemmets och scoutföreningens akti-
viteter. Oplanerade möten kan ske i samband med att man t ex tar sig från 
busshållplats till skola eller församlingshem och träffar någon ”på vägen”.

Grevie kyrkby 1:4000
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Med anledning av att fastigheten Grevie 28:1 är helt flackt, inte innehåller 
någon träddunge eller liknande och dessutom inte är bebyggt ännu finns 
det inget som ramar in gaturummen.

Bebyggelsen närmast kyrkan präglas av småskalighet och bykänsla.

Väg 105, som trafikeras mycket (speciellt sommartid), uppfattas som en 
barriär där hastighetsbegränsningar dessutom inte hålls.

Vardagsliv
Bor man inte i Grevie kyrkby befinner man sig där mest på dagtid eller de 
kvällar det är aktiviteter i scoutföreningens lokal eller i församlingshem-
met.

Grevie Kyrkby har inte service i form av t ex mataffär, post vilket leder till 
att vill man utföra den typ av vardagliga ärenden måste man bege sig till 
antingen Grevie samhälle alternativt Förslöv.

Identitet
Grevie Kyrkby präglas av småskalighet och en bykänsla.

Vid workshopen påtalar flera Greviebor att de inte upplever att Grevie 
Kyrkby hör ihop med Grevie samhälle utan är två separata samhällen.

Almgådens vård- och omsorgsboende

Montessoriskolan, Asken

Grevie 28:1 i förgrund och Grevie Kyrka i bakgrund
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Grevie kyrkby - Förslag och rekommendationer

Sammanhållen stad
Målpunkterna i Grevie Kyrkby kan förstärkas genom att t ex säkerställa 
en utbyggnadsmöjlighet för både vård- och omsorgsboende, förskola och 
skola. Viss utbyggnad är möjlig inom respektive fastighet och verksamhet 
men i nästa led krävs att ny intilliggande mark tas i anspråk.

I dagsläget förbinds Grevie samhälle med Grevie kyrkby med väg 105 och 
en gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen är i bra skick men är inte be-
lyst vilket den borde vara för att göra sträckan tryggare.

Korsningspunkterna Grimmesväg/väg 105 samt Marknadsvägen/väg 105 
bör ses över och göras trafiksäkrare. Speciellt korsningspunkten Mark-
nadsvägen/väg 105 där det idag finns en busshållplats. Ett övergångsställe 
bör anordnas över väg 105 för de som både bor i Grevie kyrkby eller t ex 
besöker skola, vård- och omsorgsboende eller scoutverksamhet.

En detaljplan för fastigheten Grevie 28:1 är framtagen men området är ej 
utbyggt ännu. Detaljplanen möjliggör både bostäder samt handel alterna-
tivt icke störande verksamhet samt även gång- och cykelbana längs Mark-
nadsvägen. Den  dag området byggs ut kommer Grevie samhälle och Grevie 
kyrkby att knytas ihop på ett tydligare sätt.

Samspel
För att förstärka de befintliga målpunkterna i Grevie kyrkby och möjlig-
göra fler både planerade och oplanerade möten krävs att Grevie kyrkby 
utvecklas och på ett tydligare sätt kopplas samman med Grevie samhälle. 
Det kommer att ske bl a när fastigheten Grevie 28:1 bebyggs. Korsnings-
punktena Grimmesväg, Marknadsvägen/väg 105 utgör idag en barriär 
som måste göras tryggare genom att trafiksäkra korsningspunkterna.

Almgården 
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Grevie 28:1 

Belysning längs gång- 
och cykelbana 
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Vardagsliv
För ett fungerande vardagsliv är man som boende i Grevie kyrkby i dagslä-
get beroende av service i Grevie samhälle alternativt i Förslöv.

I Grevie kyrkby är kollektivtrafiken god och det är även möjligt att cykla 
till både Grevie samhälle och Förslöv. Dock finns en mental barriär vilket 
leder till att många väljer bil som färdmedel. Anordnas belysning längs 
gång-  cykelbanan utmed väg 105 kommer den att upplevas tryggare och 
därmed förmodligen nyttjas mer.

Någon anlagd lekplats finns i dagsläget inte i Grevie - förutom de i anslut-
ning till  förskola och skola som drivs av Båstad Montessori. Detaljplanen 
för fastigheten Grevie 28:1 möjliggör både bostäder samt nya funktioner 
såsom handel och icke störande verksamhet samt lekplats. En utbyggnad 
i enlighet med detaljplanen leder i sin tur till att vardagliga ärenden är 
möjliga att uträtta i kyrkbyn och att folkhälsan främjas genom närhet till 
lek och rekreation.

Identitet
Grevie kyrkby präglas av en bykänsla -  vilken är möjlig att bevara trots 
utbyggnad av kyrkbyn.

Korsning Marknadsvägen/väg 105 vid busshållplats som föreslås trafiksäkras
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3.  DEL 3: KONSEKVENSER

Del 3 av den sociala konsekvensanalysen innehåller beskrivningar av de 
sociala konsekvenser som kan förväntas om förslagen i inriktningsdoku-
mentet genomförs. Beskrivningen delas in i aspekterna Sammanhållen 
stad, Samspel, Vardagsliv och Identitet. Del 3 utgår från de förslag som for-
muleras i inriktningsdokument för Grevie.

Järnvägsgatan i Grevie har stor potential  att återigen bli en centrumgata med  både bostäder, 
handel och centrumverksamheter vilket leder till liv och rörelse dygnet runt alla veckans dagar 

Ett så kallat Socialt centrum med ett aktivitetshus och park etc som uppmuntrar till spontana 
möten och fritidsaktiviteter föreslås i anslutning till f.d banvall och lastkaj i Grevie 

Grevie parken (och Grevie GIK) har stor potential att utvecklas till  en mötesplats för fler männ-
iskor i alla olika åldrar
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Sammanhållen stad - konsekvenser
I en sammanhållen stad finns goda förutsättningar för att människor från 
olika sociala grupper och med olika ärenden ser varandra och möts i det 
vardagliga livet. Den fysiska miljön hjälper till att motverka segregation, 
överbrygga barriärer, stärka stråk och skapa rumsliga sammanhang.

Nedan bedöms konsekvenser av såväl mål som förslag i inriktningsdoku-
mentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska främst ske genom förtätning.
Boendeformer som saknas och efterfrågas ska prioriteras
Målen innebär fler kompletterande boendeformer och ökar variationen i 
upplåtelseformerna, vilket kan öka möjligheten för människor med olika 
bakgrund att mötas i sin bostadsmiljö. Målet kan förbättra möjligheten för 
dem som idag har svårast att få tag på bostad, som unga och människor 
med låga inkomster.

Gång- och cykel ska prioriteras
Målet skapar förutsättningar för nya befolkade stråk och kan minska ef-
fekten av befintliga barriärer.

Tillräckligt utbud lokalt av handel och service
Målet gör att människor med olika ärenden möts.

Knutpunkter binds samman
Målet leder till att befintliga stråk stärks och nya kan skapas.

Skapa en sammanhängande och tillgänglig grön- och blåstruktur
Målet stärker de rekreativa stråken, vilka korsar och kombineras med an-
dra stråk och skapar förutsättningar för människor med olika ärenden att 
mötas.

Förslagens sociala konsekvenser
Grönstråk
Förslaget om förstärkt, sammanhängande grönstråk som knyter ihop 
både Sinarpsdalen och Grevie backar tillsammans med Grevieparken samt 
ett nytt så kallat socialt centrum underlättar för människor med olika 
ärenden att mötas. Stråken kan fungera både för rekreation och för daglig 
pendling till och från exempelvis arbetsplatser och aktiviteter.

Barriär
Stålhögavägen/ väg 105 riskerar att bli en allt mer besvärlig barriär i och 
med att områdena runt omkring föreslås utvecklas och förtätas vilket ock-
så kan medföra mer trafik. För att förbättra säkerheten kan hastigheter 
på bilarna längs vägen behöva sänkas samtidigt som trygga passager för 
fotgängare behöver anläggas vid flera korsningspunkter.

Gång och cykel
Förslaget att utveckla cykelstråk längs Järnvägsgatan och Stålhögavägen  
samt anlägga nytt cykelstråk längs före detta banvallen både mot Båstad 
och Förslöv förbättrar viktiga kopplingar både i orten samt med intillig-
gande orter.
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Samspel - konsekvenser
Stadsmiljöns förutsättningar att främja möten är beroende av tydliga och 
välkomnande offentliga platser i anslutning till de stråk som människor 
rör sig längs. För att platsen ska kännas trygg är det viktigt med god över-
blickbarhet och orienterbarhet.

Nedan bedöms konsekvenser av såväl mål som förslag i inriktningsdoku-
mentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska främst ske genom förtätning.
Målet innebär en ökad koncentration av människor, vilket i sig ökar möj-
ligheten för spontana möten. Förtätning kan också hjälpa till att förtydliga 
uppdelningen mellan privata ytor och offentliga platser och stärka platser 
för möten.

Gång- och cykel ska prioriteras
Målet innebär tydligare stråk för fotgängare, vilket ger goda förutsättning-
ar för befolkade platser i anslutning till stråken. Nya platser för möten bör 
planeras där folk rör sig.

Knutpunkter binds samman
Målet kan stärka platser där stråk möts, dit kollektivtrafik anländer, där 
cyklar parkeras och skapa nya möjligheter till möten.

Tätorten ska vara välkomnande
Utveckla mötesplatser för alla
Målet stärker ambitionen att skapa mötesplatser som är tydligt offentliga 
och som kan användas på många olika sätt av olika människor.

Förslagens sociala konsekvenser
Social mötesplats, utveckling av området kring Grevieparken
Förslagen att både utveckla området kring Grevieparken samt anordna 
ett nytt så kallat Socialt centrum i anslutning till före detta banvallen 
och utveckla de rekreativa kvaliteterna i områdena ökar möjligheten för 
människor med olika intressen att mötas.

Även möjligheten till spontana aktiviteter, utanför idrottsföreningarnas 
regi, ökar, vilket också bidrar till bättre förutsättning för integration när 
tröskeln att vara med och delta sänks.

Förslaget ökar möjligheten att samutnyttja marken kring gamla ban-
vallen, vilket kan leda till en intensivare användning och mer aktivitet i 
centrum.

Grön- och blåstruktur
Förslaget att utveckla grönstråk både i öst/västlig och nord/sydlig rikt-
ning i Grevie möjliggör spontana möten och främjar även ett aktivt liv 
som påverkar folkhälsan positivt.

Bjärepunkten och Järnvägsgatan
Förslaget att förstärka och utveckla Bjärepunkten och Järnvägsgatan som 
centrum bidrar till att skapa attraktiva rum för vistelse. De ökar förut-
sättningarna för människor att mötas, både planerat och spontant och 
ökar sannolikheten att träffa personer som man inte redan känner.

Förtätning
Förslaget att blanda bostäder med t ex centrumverksamhet och t.ex skola 
ger goda förutsättningar för integration och kan bidra till aktivt  folkliv 
stora delar av dygnet, alla dagar i veckan.

Barriär
Stålhögavägen/ väg 105 riskerar att bli en allt mer besvärlig barriär i och 
med att områdena runt omkring föreslås utvecklas och förtätas vilket 
också kan medföra mer trafik. För att förbättra säkerheten kan hastighe-
ter på bilarna längs vägen behöva sänkas samtidigt som trygga passager 
för fotgängare behöver anläggas vid flera korsningspunkter.
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Målet kan till en del uppfyllas genom en satsning på goda platser för mö-
ten där det finns möjlighet för aktiviteter att uppstå spontant.

Tillräckligt utbud av handel, utbildning, service, omsorg och fören-
ingsliv i förhållande till antalet invånare
Målet är nödvändigt för att på sikt bibehålla ett tillräckligt utbud inom 
handel och service, vilket är en förutsättning för ett fungerande vardagsliv. 
Målet stärks i kombination med målet om förtätning, samtidigt som det är 
svårt för kommunen att bidra till måluppfyllelsen om man inte själv äger 
lokaler för handel och service. Målet är beroende av privata initiativ.

Förslagens sociala konsekvenser
Förslaget innehåller en mångfald av aktiviteter, som är lättillgängliga för 
alla, vilket skapar goda förutsättningar för en innehållsrik vardag.

Gång och cykel
Förslaget innehåller flera förbättringar av gång- och cykelvägarna, vilket 
underlättar vardagen för många, inte minst för barn och ungdomar som 
inte har tillgång till bil och som inte ska behöva vara beroende av vuxna 
för att ta sig till skola och fritidsaktiviteter. Detta ställer dock stora krav på 
trafiksäker utformning.

Förslaget att omvandla den gamla banvallen till cykelväg ger en betydelse-
full tillgång till höga naturvärden lättillgängligt från flera ställen i Grevie, 
vilket bidrar till tillgänglig natur i vardagen.

Förtätning
Föreslagna förtätningar i Grevie, främst i anslutning till Bjärepunkten och 
Järnvägsgatan, ger både en ökad koncentration av bebyggelsen och en 
ökad funktionsblandning, vilket förbättrar förutsättningarna för samord-
ning av vardagens alla aktiviteter. 

Vardagsliv - konsekvenser
Hur attraktiv och hållbar en stad är avgörs av hur människor faktiskt an-
vänder den. En god stadsmiljö underlättar vardagslivets återkommande 
ärenden eftersom det är nära till olika funktioner och att det går att kom-
binera både fritidsaktiviteter och nödvändiga sysslor.

Nedan bedöms konsekvenser av såväl mål som förslag i inriktningsdoku-
mentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska främst ske genom förtätning
Målet möjliggör en ökad koncentration av butiker och en större närhet 
mellan boende och butiker och därmed ett enklare vardagsliv.

Tätortens grönytor ska vara sammanhängande, tillföra ekosystem-
tjänster och främja folkhälsa
Skapa en sammanhängande och tillgänglig grön- och blåstruktur i 
kombination samt stråk för rekreation och aktivitet
Målen ökar möjligheten till rekreation i vardagen och förbättrar barns till-
gång till grönska och lek.

Gång- och cykel ska prioriteras
Målet skapar möjlighet till möten och sociala kvaliteter i samband med 
vardagens alla ärenden. För att vardagen ska kunna fungera för alla är det 
viktigt att också hitta smarta kombinationer för den som behöver använda 
bil.

Goda pendlingsmöjligheter ska tas tillvara
Målet stärker hållplatsers funktion som viktiga mötesplatser och utgångs-
punkter för vardagens ärenden och aktiviteter.

Meningsfulla fritidsaktiviteter för alla
Målet skapar förutsättningar för ett ökat utbud av planerade aktiviteter 
och kan samtidigt stärka det ideella engagemanget i kultur- och förenings-
livet.
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Identitet - konsekvenser
Ett områdes identitet påverkar de människor som bor och verkar där. En 
omsorgsfullt gestaltad miljö som knyter an till sin historia och omgivning 
kan betyda mycket för känslan av stolthet och tillhörighet. Den fysiska ka-
raktären påverkar också hur människor agerar och trivs och är av stor be-
tydelse för ett områdes framtida utvecklingsmöjligheter.

Nedan bedöms konsekvenser av såväl mål som förslag i inriktningsdoku-
mentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska ske genom förtätning.
Målet innebär en möjlighet att utveckla och förtydliga befintliga kvaliteter 
och stärka områdets karaktär. Det innebär också en risk att platser försvin-
ner och att karaktärer förvanskas, vilket i sin tur kan leda till förändrade 
möjligheter för möten och trivsel i ett område.

Målet innebär också en möjlighet att utveckla och förtydliga befintliga kva-
liteter och stärka områdets karaktär.

Grön- och blåstruktur
Målet förmedlar att grönområden inne i Grevie och kringliggande natur är 
viktiga för ortens identitet, vilket innebär att de bör utformas och skötas 
därefter.

Tätorten ska vara välkomnande
Målet kan tolkas som att utformning och omhändertagande av offentliga 
ytor, både viktiga stråk och platser för möten, ska prioriteras så att dessa 
ytor uppfattas som trygga och välkomnande.

Attraktiva offentliga miljöer
Centrumbildningar och mötesplatser som kompletterar varandra bidrar 
till att ge orten en tydligare identitet då det bidrar till att stärka det sociala 
livet på platsen.

Samhällets målpunkter ska förtydligas och utvecklas utifrån deras 
unika karaktärer
Målet innebär att Grevies befintliga centrum ska utvecklas och förstärkas 
vilket stärker Grevies identitet.

Förslagens sociala konsekvenser
Grönytor
Banvallen föreslås omvandlas till cykelbana vilket innebär att en viktig 
historisk länk bevaras.

Förtätning
Flera delar i förslaget pekar mot området kring Bjärepunkten, Järnvägs-
gatan som ett stärkt framtida centrum, med förslag som innebär förtät-
ning  och utveckling av verksamheterna. Att utveckla området i anslut-
ning till Bjärepunkten och Järnvägsgatan till ett tydligare centrum kan ha 
stor påverkan på uppfattningen om Grevies identitet. Det är positivt med 
ett starkare och trivsammare centrum.

Socialt centrum
Förslaget om ett nytt så kallat Socialt centrum bidrar till en funktion och 
mötesplats som idag saknas i Grevie, en offentlig mötesplats, och som på 
så sätt kan stärka hela Grevies identitet.
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Måluppfyllelse: Inriktningsdokument för Grevie, Båstads kommun
Mål antagna av kommunfullmäktige , vilka kan antas påverkas av inriktningsdokumentet

Vision
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

Förebild

År 2030 är Båstads kommun en förebild för 

ett friskt liv och hållbart entreprenörskap. 

Kommunen attraherar de människor som vill 

värna det sunda livet och utveckla kunskap, 

kultur och affärer. 

Varumärket Båstad står djupt rotat i 

idrotten, upplevelsen och investeringsviljan. 

Genom att välkomna nya idéer, utveckling 

och nya människor skapas förutsättningar 

för den lilla kommunens framtid; för alla 

som vill något.

X

Skapar utrymme för Grevie att 

utvecklas genom att stärka 

grönstrukturen, skapa möjlighet 

att utveckla såväl möjlighet för 

entreprenörskap som 

rekreation och 

aktivitetsområden.

Attraktion

Båstads kommun attraherar genom 

tillvaratagande av resurser. Självklart 

skyddas råvaror, miljö och naturvärden 

genom att sätta det hållbara livet i fokus.

I den attraktiva kommunen är människans 

lika värde och möjlighet att påverka 

grundläggande i utvecklingen.

Båstads kommun är en kreativ mötesplats 

för olika människor, erfarenheter och 

kompetenser; för företag och organisationer 

där innovationer lätt växer fram. Öppenhet, 

tillit och socialt kapital blir en självklar arena 

för alla.

X

Boende och verksamma i 

Grevie har getts stor möjlighet 

till inflytande under processen. 

Dokumentet ger möjlighet att 

skapa förutsättningar för en 

mer ekologisk, ekonomisk och 

socialt hållbar och långsiktig 

utveckling av orten.

Mod

I Båstads kommun känner vi våra utmaningar 

och genom vår snabbrörlighet har vi 

förmågan att anpassa oss till omgivningens 

krav.

Vi väljer aktivt och har modet att prioritera. 

Vårt mod visar vägen och skapar en attraktiv 

förebild.

Båstads kommun är en viktig part för att öka 

samarbeten med andra kommuner, regioner 

och länder, i syfte att skapa goda 

förutsättningar för alla medborgare.

X

Tydlig prioritering om hur orten 

ska växa och vilka 

bebyggelseområden som ska 

utvecklas först. Tydlig 

prioritering av gående och 

cyklister framför bilister. 

Utveckling behöver ske 

tillsammans med andra aktörer.

Bilaga 5
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Fullmäktigemål
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo 

och verka i

X

Kompletterar bostadsutbudet. 

Visar möjligheter till ytterligare 

bostäder och verksamheter. 

Pekar ut platser för 

centrumutveckling. Visar en 

sammanhängande grönstruktur 

vilket ökar tillgången till natur 

och rekreation.

2. Båstads kommun är välkomnande, 

professionell och tydlig
X

Tydliggör kommunens 

viljeinriktning för Grevie.

3. Båstads kommun är i ekonomisk balans

X

Genomförandet måste ske 

etappvis över en längre tid, 

anpassat till kommunens 

budget och tillsammans med 

andra aktörer.

Delmål
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

1.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 

10 bästa skolkommuner
X

Utveckling av av skolor 

möjliggörs. Gång- och 

cykelbanor till skolor.

2.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 

10 bästa kommuner inom vård och omsorg X

Utveckling av vård- och 

omsorgsboende möjliggörs.

3.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 

50 bästa näringslivskommuner enligt SKL och 

Svenskt näringslivs ranking
X

Tydlig viljeinriktning till 

kommande handel- och 

verksamhetsmark.

4.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 

10 bästa miljökommuner

X

Prioritering av gång- och 

cykeltrafik, centrering av 

bostäder i kollektivtrafiknära 

områden.

5.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 

10 bästa kommuner inom trygghet och 

folkhälsa X

Satsningar på gång- och 

cykelbanor samt 

rekreationsområden ökar 

möjligheten till vardagsmotion.

6. Båstads kommun ska främja allas 

möjligheter till kulturupplevelser året runt

X

Utveckling av offentliga platser, 

möjlighet att kombinera kultur 

och rekreation
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Kulturprogram för Båstads kommun 2015-2025
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

Det lokala kulturarvet vårdas och brukas 

samt är tillgängligt och synligt.

X

Banvallen tas tillvara i gång- och 

cykel- som bl a 

rekreationsstråk. 

Informationsskylt om Grevie 

stationssamhälle i anslutning till 

fd banvall.

Kulturmiljöaspekter, konstnärlig kvalitet och 

estetiska värden är tongivande vid val av 

formgivning och material i den fysiska 

planeringen.

X

Beskrivs i dokumentet men 

behöver regleras i samband 

med markanvisning och/eller 

avtal med exploatör

Det finns offentliga mötesplatser för 

kulturella aktiviteter där människor kan 

mötas över språk‐, generations‐ och 

kulturgränser samt delta i kulturlivet.

X

Dokumentet visar hur Grevie 

kan berikas med fler offentliga 

platser där människor kan 

mötas.

Ett rikt utbud av kulturaktiviteter ger 

möjlighet till delaktighet i kulturlivet genom 

upplevelser, förmedling och eget skapande.
X

Förutsättningar finns i 

dokumentet men planeringen 

kan inte skapa själva aktiviteten

Energiprogram 2014-2020 för Båstads kommun
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

7. Energieffektiva transportmöjligheter väljs.
X

Gynnar gång-, cykel- och 

kollektivtrafik

10. Initiativ till etablering av förnybar 

energiproduktion ses som positivt i områden 

som utpekas av översiktsplan eller andra 

politiska program (exempelvis 

vindkraftsprogram eller 

inriktningsdokument).

X

Lyfter de goda 

förutsättningarna för att ta 

tillvara solenergi.

11. Användningen av energi från åkermark, 

skogsmark, sol‐, vind‐ och vågkraft främjas 

aktivt. X

Lyfter de goda 

förutsättningarna för att ta 

tillvara solenergi då Grevie är 

beläget på Hallandsåsens 

sydsluttning.

Skol- och utbildningsprogram 2014-2021 för Båstads kommun
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

Alla barn 1‐5 år med rätt till förskola enligt 

skollagen, får tillgång till en verksamhet som 

genomförs i grupper med ett årsgenomsnitt 

på max 15 barn.

X

Möjliggör utveckling av 

förskola/skola.

Lokaler och utemiljö är väl underhållna, 

miljöanpassade och utformade för att kunna 

genomföra utbildning och aktiviteter i en 

trygg, säker och stimulerande lärandemiljö. X

Plats för skola och förskola 

pekas ut i 

inriktningsdokumentet.
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Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet 2013-2020
Gemenskap och delaktighet Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

Främja sociala mötesplatser för olika 

åldersgrupper

X

Grönstruktur, 

centrumbildningar vid 

Bjärepunkten (där också 

bilbiotek är beläget) och socialt 

centrum vid f.d. lastkaj, 

utveckling av Grevie parken.

Skapa bättre tillgänglighet för 

funktionsnedsatta för att främja socialt 

deltagande

X

Utveckling av 

centrumbildningar, gång- och 

cykelbanor.

Främja föreningslivet

X

Utveckling av Grevieparken, 

socialt centrum.

I samhällsplaneringen ta hänsyn till att 

miljöer ska främja delaktighet och 

gemenskap samt vara tillgängliga för alla, 

främst med tanke på barn, äldres och 

funktionsnedsattas behov

X

Grönstruktur, 

aktivitetsområden, gång- och 

cykelbanor, centrumbildningar. 

Tillgänglighet hanteras vid mer 

detaljerad planering.

Utöka kollektivtrafiken för att främja 

möjligheten till socialt deltagande
X

Påverkar målet indirekt genom 

att öka underlaget för 

kollektivtrafik

Trygga, säkra bostäder och miljöer Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

Färre bostadsinbrott

X

Funktionsblandning (genom t ex 

blandad bebyggelse) i 

kombination av bra belysning 

inom kvarter/områden ger 

trygghet och en närvaro och 

social kontroll större del av 

dygnet.

Minska antalet tillfällen till brott

X

Funktionsblandning (genom t ex 

blandad bebyggelse) i 

kombination av bra belysning 

inom kvarter/områden ger 

trygghet och en närvaro och 

social kontroll större del av 

dygnet.

I samhällsplaneringen ta hänsyn till att 

miljöer ska vara trygga och säkra.
X

Behovet av noggrann 

utformning av offentliga 

platser, gång- och cykelbanor 

mm beskrivs.

Socioekonomiska förutsättningar Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

Sträva efter att alla kommuninvånare har en 

jämlik hälsa X

Tillgång till lättillgängliga 

grönområden

Minska ohälsotalen

X

Satsningar på gång- och 

cykelbanor samt 

rekreationsområden ökar 

möjligheten till vardagsmotion.
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Psykosocial hälsa Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

Skapa förutsättningar för en god psykosocial 

uppväxt och utveckling för alla barn i Båstads 

kommun
X

Tillgång till aktiviteter och 

natur. Satsningar på cykelvägar 

ökar barn och ungas 

självständighet

Goda levnadsvanor Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

Öka andelen kommuninvånare som är fysiskt 

aktiva enligt rekommenderad 

hälsofrämjande nivå X

Satsningar på gång- och 

cykelbanor samt 

rekreationsområden ökar 

möjligheten till vardagsmotion.

Förbättra möjligheterna till aktiva 

transporter. Det ska vara enkelt, säkert och 

inbjudande att cykla eller gå, hela eller delar 

av vardagstransporterna. I 

samhällsplaneringen ska även hänsyn tas till 

att miljöer ska inbjuda till vardagsmotion och 

lek

X

Gång- och cykelbanor, 

rekreationsområde, socialt 

centrum.

Vård- och omsorgsprogram 2013-2020
Vård‐ och omsorgstagare Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

Som yngre och med funktionsnedsättning 

bereds möjlighet till en adekvat och 

meningsfull sysselsättning/daglig 

verksamhet och ett självständigt liv.

X

Möjliggör boende med närhet 

till Grevies centrala delar och 

kollektivtrafik.

Boende och närmiljö Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

Medverka till att vård‐ och omsorgstagare 

kan bo kvar i ordinärt boende med 

bibehållen livskvalitet.
X

Breddat bostadsutbud i form av 

t ex flerbostadshus.

Planera utemiljö, bostäder, 

kommunikationer, offentliga mötesplatser 

och lokaler så att de är tillgängliga.
X

Närhet till grönstråk, 

kollektivtrafik, service. 

Utveckling av offentliga platser.

Efter aktuellt behov planera och anpassa 

vård‐ och omsorgsboende med tillhörande 

övriga lokaler så att de är väl anpassade och 

bidrar till en modern vård‐ och 

omsorgsverksamhet med kvalitet.

X

Möjliggör vård- och 

omsorgsboende samt breddat 

bostadsutbud.

Utreda och planera för utbyggnad av vård‐ 

och omsorgsboende i kommunens södra del. X

Område pekas ut där vård- och 

omsorgsboende är lämpligt.

Utveckla, bygga alternativt iordningställa 

ändamålsenliga bostäder för personer med 

funktionsnedsättning som omfattas av LSS 

och som har ansökt om och beviljats ett 

boende enligt LSS.

X

Möjliggör breddat 

bostadsutbud.
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Efter behov planera, iordningställa 

alternativt bygga trygghetsbostäder för äldre 

kommuninvånare i samtliga kommundelar. 

Kan inte detta ske genom bostadsföretag på 

marknaden säkerställs detta genom 

ägardirektiv till Båstadhem.

X

Inriktningsdokument för Grevie 

pekar ut område för bostäder 

men anger inte vilken typ av 

boende.

Uppmuntra entreprenörer till att bygga 

seniorbostäder där efterfrågan finns och på 

platser där eventuellt stöd kan samordnas 

med andra vård‐ och omsorgsresurser samt 

övrig allmän service.
X

Lämpliga områden pekas ut i 

områden för blandad 

bebyggelse. Kontakt med 

entreprenörer har inte ingått i 

arbetet med 

inriktningsdokumentet.

Bevaka utvecklingen av 

färdtjänst/kollektivtrafik och 

infrastrukturfrågor för att främja 

tillgänglighet och möjligheten till anpassade 

och goda allmänna kommunikationer.

X

Utpekade områden för 

bostäder ligger 

kollektivtrafiknära. 

Kontinuerliga samtal med 

Skånetrafiken om kollektivtrafik 

på Bjäre.

Miljöprogram för Båstads kommun 2012-2020
Vatten Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

1. Grundvatten av god kvalitet. 

Grundvattnets kvalitet ska vara anpassad till 

respektive användningsområde som t.ex. 

dricksvatten och bevattning samt bidra till en 

god livsmiljö för växter och djur i sjöar och 

vattendrag.

X

Detaljutformning och behov av 

åtgärder studeras och regleras i 

samband med detaljplan.

4. Hantering av dagvatten för att minimera 

utrinningen av skadliga ämnen i 

vattenförekomster. Hanteringen bör göras 

utan att detta har en negativ inverkan på 

människors hälsa och förutsättningar för 

biologisk mångfald.

X

Detaljutformning och behov av 

åtgärder studeras och regleras i 

samband med detaljplan.

5. Skyddszoner kring vattendrag och sjöar för 

att förhindra bortspolning av näringsämnen, 

minimera erosion och förhindra 

övergödning. Skyddszoner ska finnas runt 

vattendrag och sjöar för att minska läckaget 

av gödande ämnen. Detta kommer i längden 

att leda till friskare vatten och ett friskare 

hav.

X

Ej aktuellt i 

inriktningsdokumentet för 

Grevie.
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6. Arbeta för en levande kust och ett levande 

hav. Våra hav ska ha en långsiktigt hållbar 

produktionsförmåga och den biologiska 

mångfalden ska bevaras och hänsyn ska tas 

till kulturarvet. Båstads kommuns kust ska ha 

en hög grad av biologisk mångfald, 

upplevelsevärden samt natur‐ och 

kulturvärden. Kommersiell näring, rekreation 

och annat nyttjande av hav och kust ska 

bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. 

Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot 

ingrepp och andra störningar. Detta ska ske i 

samråd med andra kommuner och ha 

Laholmsbukten och Skälderviken som 

fokusområden. Det innebär att det ska vara 

godkänt badvatten året runt och att 

störningar från trafik på vattnet ska vara 

försumbara inom särskilt känsliga och 

utpekade kustområden.

X

Berör ej inriktningsdokumentet 

för Grevie

7. Förorening av mark‐, yt‐ och grundvatten 

ska minimeras. Halterna av naturfrämmande 

ämnen ska vara nära noll och deras påverkan 

på människors hälsa och ekosystemen är 

försumbar. Halterna av naturligt 

förekommande ämnen är nära 

bakgrundsnivåerna.

X

Hanteras ej i 

Inriktningsdokument för Grevie. 

Eventuella föroreningar 

hanteras i kommande 

detaljplaner alt projektering.

Natur & Ekosystem Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

1. Främja biologisk mångfald. Andelen äng‐ 

och betesmark ska bevaras och förvaltas på 

ett sätt som bevarar deras värden. Arealen 

hävdad ängsmark bör utökas och valet av 

djur och perioden av hävd är extra viktiga att 

ta hänsyn till. Flyttningskorridorer för växter 

och djur ska bevaras och nya ska skapas. 

Nyckelbiotoper och viktiga naturområden 

ska sammanbindas på ett sådant sätt att en 

naturlig spridning kan ske. Inriktningen bör 

vara att vattendrag och dagvattenhantering 

inte kulverteras och att vandringshinder för 

fisk ska undanröjas.

X

Bibehållna och förstärkta 

grönstråk gynnar och skapar 

nya flyttningskorridorer. 

Oexploaterad mark ianspråktas 

till viss del men detta bidrar till 

att orten knyts ihop och att det 

kollektivtrafiknära läget 

tillvaratas.

3. Anlägga nya våtmarker och vid behov 

restaurera befintliga. Våtmarker främjar den 

biologiska mångfalden och utgör ett 

naturligt habitat för många arter som idag på 

många ställen helt är borta. Våtmarker kan 

också fungera som näringsfällor och bidrar 

därmed till att målet minskad övergödning 

ska kunna uppnås. Denna inriktning är 

densamma som riktlinjerna ÖP08.

X

Förstärkning av våtmarker inom 

t ex grönområden är möjligt. 

Exempelvis grönområdet öster 

om Grevie kyrka som i 

dagsläget är sankt.
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4. Bevarande av Båstads kommuns 

kustbiotoper. Hela Bjärehalvön är kantad av 

en unik kust med många skyddsvärda 

naturområden. Det är många av 

kuststräckorna som är skyddade under bl.a. 

naturreservat. Detta innebär att förutom att 

skydda de ekologiska förutsättningarna 

också skyddar Båstads kommuns unika 

landskapsbild.

X

Berör ej inriktningsdokumentet 

för Grevie.

5. Bevara och utveckla Båstads kommuns 

naturvårdsområden. Beakta kulturarv, 

rekreationsområden och grönstrukturytor 

vid exploatering. Utveckla vandringsleder 

och cykelstråk för att få synergier mellan 

folkhälsa, miljö och upplevelser. Detta ska 

göras på ett sätt som gör att påverkan på 

omgivningen är minimal.

X

Utpekande av kulturhistoriskt 

intressant bebyggelse. Gång-, 

cykel och grönstråk längs gamla 

banvallen. Sammanhängande 

grönstråk möjliggörs.
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Energi & Klimat Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

1. Självförsörjandegraden av förnybar 

elenergi i byggnader som ägs eller brukas av 

kommunen ska öka. Främja och stimulera 

småskalig förnybar elproduktion. Ta tillvara 

på Båstads kommuns kustnära läge och 

möjlighet till varierad energiproduktion.

X

Berörs inte specifikt av 

inriktningsdokumentet

3. Helt fossilbränslefri uppvärmning i alla 

byggnader kommunen äger eller brukar. 

Fossilbränsle för uppvärmning ska fasas ut 

snarast möjligt. Främja och stimulera 

utbyggnad av förnybar energiproduktion 

med hänsyn till ekonomiska förutsättningar 

och teknologisk utveckling.

X

Berörs inte specifikt av 

inriktningsdokumentet

Transporter Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

1. Prioritera och främja gång‐, cykel‐ och 

kollektivtrafik. Gång‐ och cykeltrafik ska 

prioriteras. Detta innebär bl.a. att binda ihop 

kommunens tätorter med cykelvägar. 

Kollektivtrafiken bör byggas ut och 

förbättras. Detta bör i stor utsträckning 

göras i samarbete med externa aktörer och 

angränsande kommuner.
X

Prioritering och gång- och 

cykelvägar. Gång- och 

cykelvägar till kringliggande 

byar samt till Förslöv och Västra 

Karup.

3. Utsläpp av kväveoxid, svaveloxid, 

marknära ozon och VOC (Flyktiga organiska 

föreningar) ska minimeras. Områden med 

högre värden ska prioriteras för att åtgärder 

ska kunna sättas in.

X

Översyn av infrastruktur till 

fördel för gång- och cykeltrafik 

medför minskad biltrafik.

4. Minimera buller från trafik i bebyggt och i 

strandnära områden. Verka för ökad cykling 

och gång. Hastighetssänkande åtgärder för 

motortrafik där detta är lämpligt och 

önskvärt. Minskad motortrafik i tätbebyggt 

område. Detta arbete bör i stor utsträckning 

ske parallellt, och i samverkan med, 

folkhälsoarbetet då synergierna är många. 

Båstads kommuns tysta områden ska 

bevaras (Länsstyrelsen, ”Bullerfria områden i 

Skåne del 1”, löpnr. 2003:100).

X

Översyn av infrastruktur till 

fördel för gång- och cykeltrafik 

medför minskad biltrafik och 

minskade hastigheter.
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Bebyggd miljö Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

1. All nybyggnation ska vara energi‐ och 

resurseffektiv och med ett 

hållbarhetsperspektiv. Tillgängligheten för 

gång‐ och cykeltrafik ska prioriteras 

tillsammans med närheten till kollektivtrafik. 

Möjligheten till förnybara energikällor ska 

utredas och användas. Val av material ska 

utredas för att nybyggnationen ska kunna 

ske på ett så miljöanpassat och resurssnålt 

sätt som möjligt. Dessa kriterier ska vara 

aktuella under byggnadernas hela livslängd. 

Utbyggnad ska göras utan att det har negativ 

inverkan på människors hälsa och 

förutsättningar för biologisk mångfald.

X

Kollektivtrafiknära bostäder och 

verksamheter. Utveckling av 

gång- och cykelvägar.

2. Bebyggd miljö ska bli mer hälsofrämjande, 

miljöanpassad och tillgänglig för alla. 

Grönstruktur och tätortsnära rekreation ska 

förbättras och utvecklas. Inomhusmiljön i 

kommunens nyttjade fastigheter och lokaler 

ska inte påverka hälsan negativt. 

Bullerstörningar ska vara kartlagda och 

åtgärdade. Då det krävs större åtgärder ska 

en åtgärdsplan för bullersanering finnas. 

Radonförekomster i/på befintliga fastigheter 

ska vara kartlagda.

X

Kollektivtrafiknära bostäder. 

Utveckling av gång- och 

cykelvägar samt grönstruktur

3. Effektiva och miljövänliga avlopp. Enskilda 

och kommunala avlopp ska vara godkända 

enligt miljöbalken och resurssnåla. De ska 

vara effektiva i rening och upptag av 

gödande ämnen.

X

Berörs inte av 

inriktningsdokumentet

4. Hållbar förtätning före utbredning vid 

exploatering och nybyggnation. Vid 

exploatering ska skyddsvärda naturområden, 

god jordbruksmark, strand‐ och kustvärde, 

samt kulturarv i ett brett perspektiv särskilt 

skyddas. Kulturarv i ett brett perspektiv 

innefattar allt från kulturbyggnader till 

ängsmarker. Hållbar stadsutveckling ska 

premieras.

X

Utveckling av orten ska främst 

ske genom förtätning. Dock 

kommer på sikt oexplaterad 

jordbruksmark ianspråktas till 

viss del men detta bidrar till att 

orten knyts ihop och att det 

kollektivtrafiknära läget 

tillvaratas.

6. Elektromagnetiska fält från kraftledningar, 

radio‐ och mobilmaster och andra strålkällor 

får ej överskrida godkända 

rekommendationer från statliga 

myndigheter. Särskild hänsyn ska tas vid 

förskolor och skolor eller andra platser där 

barn och unga regelbundet vistas i 

organiserad form.

X

Berörs inte av 

inriktningsdokumentet
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KS § 272  Dnr KS 000553/2017 - 905 

Hantering av överskott från flyktingverksamhet 

 
Beskrivning av ärendet Verksamheten för integration och ensamkommande flyktingbarn finansieras 

via ersättningar från migrationsverket. Över tid har denna verksamhet av olika 
anledningar genererat ackumulerade ekonomiska överskott som balanserats 
vidare över åren via balanskonton. Vid bokslutet 2016 uppgick de samlade 
överskotten till ca 12.7 mkr. Redovisningsmässigt borde dessa överskott 
sannolikt ha ingått i årsresultaten de år de uppkom. Revisionen har i samband 
med granskningen av årsbokslutet påpekat att kommunen bör fastställa hur 
dessa medel får användas. 

  
 På uppdrag av kommunstyrelsen, avseende överskott av medel från 

Migrationsverket, tog förvaltningen fram förslag på insatser för att få 
nyanlända i utbildning och arbete. Förslaget presenterades för arbetsutskottet 
2017-10-25. Arbetsutskottet biföll förslaget. Till kommunstyrelsen fanns en 
kompletterande tjänsteskrivelse från förvaltningen. Kommunstyrelsen 
återremitterade ärendet med yrkande att förvaltningen konsekvensbeskriver 
förvaltningens kompletterande tjänsteskrivelse. Svar på återremissen med 
konsekvensbeskrivning återkom till kommunsstyrelsens arbetsutskott 2017-
11-21. Arbetsutskottet biföll förvaltningens förslag på insatser.   

   
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-21, 
 Tjänsteskrivelse av kommunchef Kristina Geiger, daterade 2017-11-10, 
 Bilaga 1a. Förslag på användning av överskott från flyktingverksamhet, 
 Bilaga 1b. version 2 med barnperspektivanalys, 
 Bilaga 2. Tjänsteskrivelse av integrationschef Filippa Swanstein daterad 2017-

11-06, med tillhörande bilagor A och B, 
 Bilaga 3 Tjänsteskrivelse av integrationschef Filippa Swanstein daterad 2017-

10-12 med bilaga: Förslag på hur överskottet kan användas. 
  
Arbetsutskottets 
förslag  1. Förslag på användning av överskott från flyktingverksamhet i enlighet med 

bilaga 1 godkänns.  
 2. Förvaltningen redovisar uppföljning av satsningen per tertial till 

kommunstyrelsen. 
 
Yrkanden Thomas Nerd (S), Kerstin Gustafsson (M), Gösta Gebauer (C), Thomas 

Andersson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
 Bo Wendt (BP) och Hans Grönqvist (BP): Överskottet på balanskontot ska 

överföras i sin helhet till resultatet 2017. 
 
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Förslag på användning av överskott från flyktingverksamhet i enlighet  
med bilaga 1 godkänns. 
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2. Förvaltningen redovisar uppföljning av satsningen per tertial till 
kommunstyrelsen..  

 
Reservation Bjärepartiet reserverar sig mot beslutet.      
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Datum: 2017-11-10 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Kristina Geiger  

Dnr: KS 000553/2017 -905 

 

Svar på återremiss - Konsekvensbeskrivning av förvaltningens förslag till an-
vändning av överskott från flyktingverksamhet 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet med yrkande att förvaltningen konsekvensbeskri-
ver förvaltningens förslag. Förvaltningen beskriver nedan konsekvenser av omfattningen av 
insatser för personer i etableringen och hur det påverkar samhället, verksamheten, ekonomin 
och barnen. 
 
Bakgrund 
På uppdrag av kommunstyrelsen, avseende överskott av medel från Migrationsverket för 
vuxna/familjer och ensamkommande barn, tog förvaltningen fram förslag på insatser för att få 
nyanlända i utbildning och arbete. Förslaget presenterades på arbetsutskottet 2017-10-25. 
Arbetsutskottet biföll förslag till beslut. Till kommunstyrelsen har förvaltningen sedan kom-
pletterat tjänsteskrivelsen med ytterligare två alternativ till det första förslaget. Kommunsty-
relsen återremitterade ärendet 2017-11-08 med yrkande om att förvaltningen konsekvensbe-
skriver förslagen.  
  
Aktuellt 
Förvaltningens ursprungliga förslag på insatser avseende överskott från Migrationsverkets 
bidrag för vuxna/familjer och ensamkommande barn består av 13 olika insatser. Dessa olika 
insatser består av både kort- och långsiktiga insatser, enskilda resursförstärkningar eller mo-
deller som alla har målsättningen att påskynda etableringen och vägen till fortsatta studier 
och/eller arbete för nyanlända i Båstads kommun. Förslagen är listande i prioriteringsordning 
utifrån integrationsplanen. 
 
Förvaltningens förslag som konsekvensbeskrivs nedan: 

1. Förslag på användning av överskott från flyktingverksamheten i enlighet med bilaga 1 
godkänns till sin helhet. (Detta förslag biföll arbetsutskottet 2017-10-25) 

2. Förslag på användning av överskott från flyktingverksamheten till hälften används i in-
satser enligt delar av bilagda förslag och att hälften tillförs kommunens resultat för 
2017. 

3. Förslag på användning av överskott från flyktingverksamheten godkänns i de delar 
som enskilt bifalls. Resterande belopp tillförs kommunens resultat för 2017.  

 

 

Konsekvenser av förvaltningens förslag 
 
Samhälle 
SKL skriver i sin agenda för integration mars 2017 att en framgångsrik integration är starkt 
bidragande till vår framtida tillväxt och välfärd och utvecklingen av vår demokrati. Det över-
gripande målet är att alla som kommer till Sverige ska etablera sig i det svenska samhället vars 
stöd i olika former måste bidra till integration och egenförsörjning. Denna utmaning med ar-
bete, utbildning och bostäder kvarstår under många år.  
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Genom att fler människor är i arbete ökas den kommunala skattekraften. Sambandet mellan 
arbete, välmående och välstånd är tydliga enligt forskningen. Förutom att arbete är en viktig 
del för att uppfylla enskildas psykosociala behov behöver nyanlända också kunskaper och kän-
nedom om det svenska samhället och dess system, historia, normer och värden. De personer 
som kommit nya till Båstad bekräftar detta som högst när frågan ställs kring vad de själva an-
ser är viktigast för integrationen. En välfungerande samhällsorientering bidrar till att öka möj-
ligheterna att själv ta ansvar för sin etablering och sin framtid i Sverige. Båstads kommun har 
sedan 2015 arbetat aktivt med integration vilket har inneburit kostnader även under 2017.  
  
Verksamhet 
Förvaltningens förslag på flera nya insatser sträcker sig upp till tre år och innebär en stor och 
bred satsning för att arbeta målinriktat för att få nyanlända i studier eller arbete. Ju fler insat-
ser som genomförs desto större chans att öka möjligheten till egen försörjning och motverka 
ökade kostnader för försörjningsstöd.    
 
Målgruppen för insatserna är nyanlända men även andra målgrupper än de i pågående etable-
ring kan ta del av insatserna, det gäller även verksamheter utöver Integration. Bildning och 
arbete ansvarar för föreslagna insatser. 
 
Ekonomi 
Förvaltningens förslag på insatser utgår från målsättningen att bromsa framtida ökade 
kostnader för kommunen.  Syftet är också att minska sannolikheten till försöjningsstöd eller i 
vart fall minska perioden av bidragsberoende. 
 
I dagsläget är månadskostnaden för försörjningsstödet för målgruppen som tillhör 
etableringen 180 000-200 000 kr i månaden,  totalt 2,2-2,4 mkr under ett år. Dessa pengar 
täcks idag av statliga schablonersättningar. Dessa ersättningarna ska täcka individens 36 första 
månader. Därefter upphör statlig ersättning. Ersättningen i dagsläget för försörjningsstöd hålls 
nere då flertalet personer är aktiva i insatser av olika slag i enlighet med integrationsplanen.  
 
Försörjningsstöder för en person är i genomsnitt 7 500 kr/månad, vilket blir en kostnad om 
90 000 kr/år. Siffrorna per individ kan skifta uppåt såväl som nedåt. En del kommuner räknar 
med att så få som 3 % direkt efter avslutad etablering är i arbete efter sin etableringsprocess. 
Om man utgår från att 5% är i arbete direkt efter avslutad etablering innebär detta 6 personer 
av de 122 som under augusti 2017 var aktuella i etableringen. Om övriga 116 personer erhåller 
försörjningsstöd uppgår den årliga kostnaden till 10,4 mkr. Om man ska räkna med att det är 
en mediantid på 7-10 år att komma in i arbetsmarknaden blir den totala kostnaden betydligt 
mer betungande. Oavsett hur många hushåll man kan motverka till arbetslöshet är detta en 
vinst för de enskilda men även för verksamheten att motverka ett bidragsberoende och höga 
kostnader för försörjningsstöd.  
 
Projektet byamor genomfördes 2016 med 10 kvinnor. Av dessa är 9 idag i arbete eller studier.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Många i målgruppen är föräldrar/vårdnadshavare och beslut om omfattningen av insatser kan 
få betydande konsekvenser för barn. Den största positiva skillnaden för barn är just de insatser 
som leder till att föräldrar har en sysselsättning och en trygg inkomst. En förälders ekonomiska 
situation och tillgång till arbete får påverkan på barnens hälsa och skolresultat. Samtliga av de 
listade insatserna är åtgärder för just detta ändamål. Vissa av förslagen är direkt riktade till 
barn, ungdomar och föräldrar.  
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Konsekvenser av förslag 1 
Kommunstyrelsen beslutar att samtliga insatser beviljas, vilket innebär att kommunen gör en 
bred satsning även framöver för att få personer i etableringen att bli självförsörjande och på så 
sätt hålla nere framtida kostnader för försörjningsstöd.  
 
Inga extra medel tillförs resultatet för 2017. Detta innebär att kostnader som redan under året 
uppkommit inte bokförs in i resultatet. 
 
Konsekvenser av förslag 2 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja hälften av insatserna, vilket innebär att kommunen gör 
en mindre satsning för att få personer i etableringen att bli självförsörjande och delvis hålla 
nere framtida kostnader för försörjningsstöd.  
 
Hälften av överskottet tillförs resultatet för 2017, vilket innebär att kostnader som redan upp-
kommit bokförs på rätt år. 
 

Konsekvenser av förslag 3 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja enskilda insatser utifrån förvaltningens förslag. Kom-
munstyrelsen har att välja vilka och hur många insatser som ska genomföras. Beroende på hur 
många och omfattande insatser som beviljas påverkar kommunens satsning för att få personer 
i etableringen att bli självförsörjande. Antal insatser påverkar också möjligheten för kommu-
nen att hålla nere framtida kostnader för försörjningsstöd. 
 
Beslutade insatser bekostas av överskottet från flyktingverksamheten, resterande del tillförs 
resultatet för 2017. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Kristina Geiger, kommundirektör 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Integrationschef, bildningschef, ekonomichef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förslag på användning av överskott från flyktingverksamhet. 
Bilaga 1. version 2 med barnperspektivanalys. 
Bilaga 2. Tjänsteskrivelse av Filippa Swanstein daterad 2017-11-06 med tillhörande bilagor A 
och B.  
Bilaga 3. Tjänsteskrivels av Filippa Swanstein daterad 2017-10-12 med bilaga Förslag på hur 
överskottet kan användas. 
 
Samråd har skett med: 
Ledningsgruppen för Bildning och Arbete, ekonomichef 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 
De olika utbetalningarna som kommuner får från Migrationsverket finns i bilaga A och B. De olika 
utbetalningarna har förändrats nyligen vilket innebär att utbetalningar för ensamkommande barn och 
ungas har sänkts medan ersättningarna för vuxna och familjer höjts. Bilaga A är visuell bild över de 
olika utbetalningarna utifrån den gamla förordningen medan bilaga B är utifrån den nya förordningen.  
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Datum: 2017-11-06 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Filippa Swanstein 

Dnr: KS 000553/2017-905 

 
 

Förslag på användning av överskott från flyktingverksamhet 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Förslag på användning av överskott från flyktingverksamhet i enlighet med bilaga 1 
godkänns till sin helhet.  
 
2. Förslag på att användningen av överskott från flyktingverksamheten till hälften används i 
insatser enligt delar av bilagda förslag och att hälften tillförs kommunens resultat för 2017. 
 
3. Förslaget på användning av överskott från flyktingverksamhet godkänns i de delar som 
enskilt bifalls. Resterande belopp tillförs kommunens resultat för 2017.  
 
4. Beslutade insatser följs upp per tertial till Kommunstyrelsen.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
2017-05-01 inkom ekonomichef Johan Lindén med en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens 
arbetsutskott med förslag på hur hanteringen av överskottet från ”flyktingverksamheten” 
(integrationsavdelningens verksamhet). Detta överskott finns på balanskonto 2824 och avser 
ansvar 6973 och 6978.   Vid kommunstyrelsen sammanträde 2017-06-07, § 170, föredrogs hur 
hanteringen av överskottet ska hanteras i kommunen varvid Ingela Stefansson (S) inkom med 
nytt förslag som syftade till att överskottet istället ska användas för att främja vägen till eget 
arbete, fortsatta studier och egen inkomst för nyanlända.  Ordföranden ställde proposition på 
arbetsutskottets förslag och förvaltningens förslag. Efter framställd proposition fann 
ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla förvaltningens förslag varvid omröstning 
begärdes. Efter omröstingen finner ordförande att bifalla arbetsutskottets förslag viket innebar 
att förvaltningen fick i uppdrag att komma med förslag på hur pengarna kan användas för att få 
de nyanlända i utbildning eller arbete. 
 

Bakgrund 
Verksamheten för integration, både vuxna/familjer och ensamkommande barn, finansieras   
uteslutande via ersättningar från Migrationsverket i Båstads kommun. Migrationsverket 
betalar ut en rad olika ersättningar till kommuner för mottagande och etablering av 
nyanlända och/eller ensamkommande barn och unga, utifrån gällande Asylrättsförordning. 
En del utbetalningar från Migrationsverket betalas ut som schabloner, en del utbetalas 
automatiskt och vissa kostnader får kommunen eftersöka själva.  
 
Det är skillnader mellan de utbetalningar som gör från Migrationsverket till vuxna och/eller 
familjer eller till ensamkommande barn och unga. Schablonersättningar för vuxna/familjer 
exempelvis förväntas räcka under en tre års period medan ersättningar för 
ensamkommande barn och unga ska täcka dygnskostnader.  
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Utbetalningarna från Migrationsverket ska inte i sin helhet redovisas och bokföras årsvis. 
Beroende på vad utbetalningen gäller och vem dem riktas mot gäller olika förutsättningar. 
Utbetalningar för ensamkommande flyktingbarn ska täcka faktiska kostnader varje kvartal 
medan utbetalningar för vuxna/familjer ska täcka hela etableringsperioden (36 månader), 
även om pengarna endast betalas ut under 24 månader.  
 
Över tid har verksamheten för integration, som helhet, av olika anledningar genererat 
ackumulerade ekonomiska överskott, som balanserats vidare över åren via balanskonton. 
Vid bokslutet 2016 uppgick de samlade överskotten till ca 12.7 mkr. Cirka halva beloppet 
avser vuxna/familjer och resterande gäller ensamkommande barn och unga. Revisionen har 
i samband med granskningen av årsbokslut och årsredovisning 2016 rekommenderat att 
kommunen bör fastställa regler för hur dessa medel får användas. Kommunstyrelsen har 
fastställt 170607 att förvaltningen får i uppdrag att komma med förslag på hur pengarna 
kan användas för att få de nyanlända i utbildning eller arbete. 
En prognos avseende integrationsverksamheten för 2017 visar att ytterligare cirka 3.5 mkr 
kommer att tillföras de överskott som sedan tidigare ackumulerats. 
 
Aktuellt 
Båstads kommun har idag, utifrån sin integrationsplan och arbetsstruktur, en tydlig ambition 
om att etableringen och vägen till arbete och därmed egen inkomst för nyanlända personer 
som anvisas eller flyttar till kommunen ska förkortas och effektiviseras, för att minska 
kostnaderna på försörjningsstöd, öka den kommunala skattekraften, tillvarata resurser bättre 
och bygga ett tryggt samhälle. Kommunstyrelsens beslut om att överskottet ska användas för 
att främja arbets- och/eller studiefokuset ytterligare är därmed i linje med den ansats och 
hållning som integrationsplanen vilar på när det gäller integration och inkludering. De förslag 
på aktiviteter, kortsiktiga inslag, långsiktiga satsningar, enskilda resursförstärkningar eller 
modeller som syftar till att påskynda etableringen och vägen till fortsatta studier och/eller 
arbete för nyanlända i Båstad är framtagna utifrån vad forskning och vedertagna studier visat 
positivt, utifrån lyckade exempel hos andra kommuner, vilka behov som finns i vår kommun 
och vad nyanlända i Båstads kommun själva lyft som hinder eller svårigheter för att komma 
vidare i studier eller arbete.  
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Att arbeta genomtänkt med integration av nyanlända är en av de stora utmaningarna för 
samhället under lång tid framöver. Att också se nyanlända som individer, med olika resurser 
och där eget boende, egen försörjning genom arbete och egna val utgör norm för hur vi tänker 
inkludering och hållbara samhällen, för alla kommuninvånare.  
 
I bifogat dokument benämnt ”Förslag på hur överskottet kan användas” (bilaga 1) har 
förvaltningen tagit fram förslag på olika aktiviteter, inslag, satsningar mm, som alla har som 
syfte att främja etableringen och få nyanlända i arbete och/eller studier.  
 
 
 
Bildning och arbete 
Filippa Swanstein, Integrationschef 
Henrik Andersson, Bildningschef  
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Beslutet ska expedieras till: 
integrationschef Filippa Swanstein, bildningschef Henrik Andersson, ekonomichef Johan 
Lindén  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förslag på hur överskottet kan användas 
 
Samråd har skett med: 
Ledningsgruppen för Bildning och Arbete  
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Datum: 2017-10-12 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Filippa Swanstein 

Dnr: KS 000553/2017-905 

 
 

Förslag på användning av överskott från flyktingverksamhet 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Förslag på användning av överskott från flyktingverksamhet i enlighet med bilaga 1 
godkänns. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
2017-05-01 inkom ekonomichef Johan Lindén med en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens 
arbetsutskott med förslag på hur hanteringen av överskottet från ”flyktingverksamheten” 
(integrationsavdelningens verksamhet). Detta överskott finns på balanskonto 2824 och avser 
ansvar 6973 och 6978.   Vid kommunstyrelsen sammanträde 2017-06-07, § 170, föredrogs hur 
hanteringen av överskottet ska hanteras i kommunen varvid Ingela Stefansson (S) inkom med 
nytt förslag som syftade till att överskottet istället ska användas för att främja vägen till eget 
arbete, fortsatta studier och egen inkomst för nyanlända.  Ordföranden ställde proposition på 
arbetsutskottets förslag och förvaltningens förslag. Efter framställd proposition fann 
ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla förvaltningens förslag varvid omröstning 
begärdes.  Efter omröstingen finner ordförande att bifalla arbetsutskottets förslag viket 
innebar att förvaltningen fick i uppdrag att komma med förslag på hur pengarna kan användas 
för att få de nyanlända i utbildning eller arbete. 
 
Bakgrund 
Verksamheten för integration, både vuxna, familjer och ensamkommande barn, finansieras via  
ersättningar från Migrationsverket. Det finns en rad olika ersättningar som kan eftersökas, 
ansökas om eller som utbetalas automatiskt. Det är skillnaden mellan dessa ersättningar då 
schablonersättningar för vuxna/familjer exempelvis förväntas räcka under en tre års 
period. Dessa pengar ska inte i sin helhet redovisas och bokföras årsvis. Återsökningar för 
ensamkommande flyktingbarn ska däremot täcka faktiska kostnader varje kvartal. Över tid 
har denna verksamhet av olika anledningar genererat ackumulerade ekonomiska överskott 
som balanserats vidare över åren via balanskonton. Vid bokslutet 2016 uppgick de samlade 
överskotten till ca 12.7 mkr. Revisionen har i samband med granskningen av årsbokslut och 
årsredovisning 2016 rekommenderat att kommunen bör fastställa regler för hur dessa 
medel får användas. Kommunstyrelsen har nu fastställt att förvaltningen får i uppdrag att 
komma med förslag på hur pengarna kan användas för att få de nyanlända i utbildning eller 
arbete. 
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Aktuellt 
Båstads kommun har idag, utifrån sin integrationsplan och arbetsstruktur, en tydlig ambition 
om att etableringen och vägen till arbete och därmed egen inkomst för nyanlända personer 
som anvisas eller flyttar till kommunen ska förkortas och effektiviseras, för att minska 
kostnaderna på försörjningsstöd, öka den kommunala skattekraften, tillvarata resurser bättre 
och bygga ett tryggt samhälle. Kommunstyrelsens beslut om att överskottet ska användas för 
att främja arbets- och/eller studiefokuset ytterligare är därmed helt i linje med den ansats och 
hållning som integrationsplanen vilar på när det gäller integration och inkludering. De förslag 
på aktiviteter, kortsiktiga inslag, långsiktiga satsningar, enskilda resursförstärkningar eller 
modeller som syftar till att påskynda etableringen och vägen till fortsatta studier och/eller 
arbete för nyanlända i Båstad är framtagna utifrån vad forskning och vedertagna studier visat 
positivt, utifrån lyckade exempel hos andra kommuner, vilka behov som finns i vår kommun 
och vad nyanlända i Båstads kommun själva lyft som hinder eller svårigheter för att komma 
vidare i studier eller arbete.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Att arbeta genomtänkt med integration av nyanlända är en av de stora utmaningarna för 
samhället under lång tid framöver. Att också se nyanlända som individer, med olika resurser 
och där eget boende, egen försörjning genom arbete och egna val utgör norm för hur vi tänker 
inkludering och hållbara samhällen, för alla kommuninvånare.  
 
I bifogat dokument benämnt ”Förslag på hur överskottet kan användas” (bilaga 1) har 
förvaltningen tagit fram förslag på olika aktiviteter, inslag, satsningar mm, som alla har som 
syfte att främja etableringen och få nyanlända i arbete och/eller studier.  
 
 
 
Bildning och arbete 
Filippa Swanstein, Integrationschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
integrationschef Filippa Swanstein, bildningschef Henrik Andersson, ekonomichef Johan 
Lindén  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förslag på hur överskottet kan användas 
 
Samråd har skett med: 
Ledningsgruppen för Bildning och Arbete  
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Dnr: KS000553/2017-600 
 
Bilaga 1. Förslag på användning av överskott från flyktingverksamhet – Version 
2 med barnperspektivanalys 
 
Bakgrund  
Verksamheten för integration och ensamkommande flyktingbarn finansieras via 
ersättningar från Migrationsverket. Över tid har denna verksamhet av olika anled-
ningar genererat ackumulerade ekonomiska överskott som balanserats vidare 
över åren via balanskonton. Vid bokslutet 2016 uppgick de samlade överskotten 
till ca 12.7 mkr. Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-07 att förvaltningen får i 
uppdrag att komma med förslag på hur pengarna kan användas för att få de nyan-
lända i utbildning eller arbete, varvid detta förslag presenteras nedan.  

 
Lägesöversyn Båstads kommun 
Båstads kommun får ersättning från staten för mottagande av nyanlända vuxna 
och familjer samt för ensamkommande barn. Ersättningarna är i form av (1) auto-
matiska schabloner och (2) sökbara ersättningar. Ersättningarna för vuxna är 
framåtsyftande och ska täcka kostnader för en kommun kopplat till enskild under 
den 36 första månader efter beviljat beslut om uppehållstillstånd.  
 
En nyanländ vuxen har en etableringsplan som pågår under max två år, därefter 
går den enskilda in ”i ordinarie system”. Det innebär att personer som ej är i arbete 
eller självfinansierade efter 24 månader i etableringen hamnar sannolikt i försörj-
ningsstöd. De personer som inte har eller aldrig haft en etableringsplan har an-
tingen ett förvärvsarbete på heltid från början, går i gymnasieskola, eller på grund 
av sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestat-
ionsförmågan är förhindrad att delta i etableringsinsatser på minst 25 procent av 
heltid.  
 
För Båstads kommun, i augusti 2017, fanns 131 personer (nyanlända) inskrivna 
hos Arbetsförmedlingen Båstad/Ängelholm. 9 personer saknar plan dvs. på grund 
av sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestat-
ionsförmågan är förhindrad att delta i etableringsinsatser på minst 25 procent av 
heltid. 
 
Statistik kring de 122 personer som har en etableringsplan är som följer:   
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Båstads kommun har utifrån fastställd integrationsplan, en tydlig ambition om att 
etableringen och vägen till arbete och därmed egen inkomst för nyanlända perso-
ner som anvisas eller flyttar till kommunen ska förkortas och effektiviseras, för att 
minska kostnaderna på försörjningsstöd, öka den kommunala skattekraften, tillva-
rata resurser bättre och bygga ett tryggt samhälle.  
 
Förslagen kring olika åtgärder och insatser nedan är framtagna utifrån vad forsk-
ning och vedertagna studier visat positivt, utifrån lyckade exempel hos andra 
kommuner, vilka behov som verksamheter själva definierat finns i vår kommun 
och vad nyanlända i Båstads kommun själva lyft som hinder eller svårigheter för 
att komma vidare i studier eller arbete.  
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Förslag till förstärkning av olika områden, aktiviteter eller insatser för att på-
skynda etableringen och vägen till fortsatta studier och/eller arbete för nyan-
lända i Båstad 
 
Genomföra eller inrätta inom 1 års perspektiv med fokus arbete, studier och 
samhällsorientering (8,05 mkr) 
 
Studier leder till arbete. Arbete ger bättre ekonomisk situation, gemenskap och 

sammanhang. Arbete skapar rutiner, som ofta ger rytm och struktur i vardagen. Att 

arbeta är viktigt för att uppfylla enskildas psykosociala behov, för samhällsekono-
min och för välståndet. Samband mellan arbete, välmående och välstånd är tydliga, 
enligt forskningen. Hög arbetslöshet ger lägre grad av välbefinnande, hälsa och 

högre dödlighet, i allmänhet. Försörjning genom arbete ska vara norm. Försörj-
ningsstöd ska vara det som avviker. Den gemensamma ansatsen utifrån perspektiv 

på integration är att etableringen ska fokusera på insatser som leder till arbete och 

egen försörjning med start från dag ett.  

 

Utöver ett centralt och genomgående fokus på arbete och egen försörjning, finns 

också ett behov av att utöka kunskapen och kännedomen om det svenska samhället 

och dess system, historia, normer och värden. Utan förståelse för dessa delar blir 

det svårt att förstå och landa in i nya sammanhang. Utifrån de personer som kom-
mit nya till Båstad står detta behov och önskan högst när frågan ställs kring vad de 

själva anses är viktigast för integrationen. En välfungerande samhällsorientering 

bidrar till att minska nyanländas beroendeställning av vänner, släkt och tjänste-
personer samt ökar deras möjligheter att själva ta ansvar för sin etablering och sitt 

framtida liv i Sverige.  
 

Barnkonsekvensanalys 
Många i målgruppen är föräldrar/vårdnadshavare eller kommer bli och detta be-
slut får därmed betydande konsekvenser för barn.  
Vårdnadshavares ekonomiska situation och tillgång till arbete får påverkan på 
barnens hälsa och skolresultat. Socioekonomisk status får ökande betydelse för 
elevers skolresultat i Sverige.1 2 3Insatser behövs för att stärka vårdnadshavares 
egen förmåga att stötta sina barn och sin familj. Föräldrastödsinsatser generellt är 
lönsamma och effektiva i att minska beteendeproblematik hos barn.4  
 
Barn får ofta agera tolk både i språk och i hur samhället fungerar då de lär sig 
snabbare än deras föräldrar, vilket tar tid och kraft från skolarbete och annat. In-
satser som stärker vårdnadshavarnas förmåga i språk och samhällskunskap får 

                                                           
1
 Skolverket. 2009. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av 

olika faktorer 
2
 Skolverket. 2012. Rapport 374, Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av 

likvärdighet över tid. 
3
 Hattie, J. A. C.. 2009. Visible Learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. 

4
 Folkhälsomyndigheten. 2014. Föräldrastöd – är det värt pengarna? Hälsoekonomiska analyser av för-

äldrastödsprogram 

237



 

 

4 (7) 

därmed dubbelt positiv effekt för barnen då de både får mer stöttade föräldrar och 
mer tid till skolan. 
 

 

Förslag 1: 

Anställa två så kallade brobyggare som bland annat har koppling till skolan 
och fungerar som brygga mellan skola, socialtjänst och andra aktörer. I detta 
ingår att vara närvarande där ungdomarna är och fånga upp unga i riskzon 
tidigt. Att organisera stöd och hjälp till barn och ungdomar med skolan som 
bas utgår från forskning som pekar på att hjälpsökandet underlättas av att 
hjälpen är lättillgänglig, att det är snabbt och enkelt att få hjälp och att den 
som erbjuder hjälp upplevs som tillitsfull.   
En stor ökning gällande våld i nära relation har skett och där finns behov av 
att utöka behandlare för att kunna arbeta med både brottsoffer och utövare. 
Socialtjänsten har idag ärenden där personer som lever under sekretess och 
skydd är i behov av vardagligt stöd.  Socialtjänsten har även märkt av fler 
ärenden med så kallad ”hederskultur” där insatser från flera aktörer är nöd-
vändiga. 
 
Barnkonsekvensanalys: Stor påverkan för barnen och en viktig insats i att 
etablera förtroenderelationer mellan barnen och vuxna, vilket är en av de 
viktigaste faktorerna för att lösa komplexa problem. En viktig insats som får 
positiva konsekvenser för alla eleverna på skolan.  
 
Budget: 2 250 000 under 3 år 
Start: januari 2018 
Ansvar: Individ och familj 

 
 
Förslag 2:  

Förstärkt sfi så att undervisningen kan bli mer omfattande i tid, men också 
flexiblare, så att fler kan kombinera svenska och praktik lättare ex. läsa 
svenska två dagar och sedan ha praktik tre dagar så att det blir fulla arbets-
veckor 
 
Budget: 1 000 000 under 3 år 
Start: januari 2018 
Ansvar: Akademi Båstad Vuxenutbildning 

 
Förslag 3: 

Starta en modell som syftar till att kompetensförsörja och främja arbeten 
långsiktigt inom vård och omsorg. Tillsätta en tjänst som koordinerar och 
samordnar uppdraget.  

 
 
Budget: 1 000 000 under 3 år 
Start: januari 2018 
Ansvar: Akademi Båstad Gymnasium o Vuxenutbildning samt Vård och om-
sorg 
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Förslag 4:  

Det har genomförts flera undersökningar som visar att det finns en klar 
koppling mellan ett eget boende och förmåga att etablera sig och komma till 
arbete och självförsörjning. Inom IoF har problem förelegat att hantera det 
växande antalet boendeansökningar som uppstått under 2017. Därför har 
all hantering av boendefrågorna samlats på en enhet för att kunna stödja de 
individer som ansöker om boendebistånd på ett bra sätt.  Denna behöver 
förstärkas med en tjänst som kan arbeta renodlat med bostadskoordination.  

 
Barnkonsekvensanalys: Stabilt boende är en grundläggande skyddsfaktor 
för barns hälsa och skolgång. Frekventa flyttar påverkar skolgången negativt 
på grund av skolbyten eller komplicerade transporter till skolan. Otrygghet-
en är en ständig negativ stressfaktor. 
 
Budget 1 250 000 under 3 år  
Start: december 2017 
Ansvar: Individ och familj 

 
Förslag 5:  

Stödja och utöka samarbetet mellan AF, kommunen och Båstads Turism och 
Näringsliv i syfte att främja a) kompetensförsörjningen och b) matchning av 
individer utifrån näringslivets lokala behov av resurser och kompetens 
samt c) utveckla förutsättningarna att skräddarsy lokala lösningar för be-
hoven på Bjäre så som yrkesprogram eller kurser mm inom bristyrken.  
 
Budget:1 050 000 under 3 år 
Start: september 2017 
Ansvar: Staben 

 
Förslag 6:  

Förstärka Arbetsmarknadsenheten med en arbetsmarknadscoach eller 
handledare som kan arbeta med de personer som kommer på anvisning och 
de som flyttar in på egen hand till kommunen.  
 
Budget: 1 500 000 under 3 år 
Start: december 2017 
Ansvar: Arbetsmarknadsenheten 
 

Förslag 7: 
Lokalt förstärkt samhällsorientering i Båstads kommun genom att inrätta 
en löpande kursverksamhet som erbjuder kompetensförstärkning på områ-
den som demokrati, svensk historia, myndigheter, jämställdhet mm som alla 
nyanlända ska gå på parallellt med sfi eller annan aktivitet.  
 
Barnkonsekvensanalys: Stärker vårdnadshavares samhällskunskap och all-
mänbildning vilket stärker deras förmåga att stötta sina barns utveckling 
och skolgång. Kan liknas vid riktade föräldrastödsprogram. 
 
Budget: 1 000 000 under 3 år 
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Start: november 2017 
Ansvar: Integration 

 
Förslag 8:  

Inrätta följande integrationsprogram/kurser som permanenta inslag i ordi-
narie verksamhet och som (alla) nyanlända ska delta vid. 
•Byamor, kvinnor med utländsk bakgrund utbildas till samhällsguider. 
•Manliga förebilder, dialogmöten för män i syfte att få inblick i det svenska 
samhällets funktioner och system. 
•Min kropp, min hälsa, kursverksamhet på temat jämlik hälsa för nyanlända 
kvinnor. 
 
Barnkonsekvensanalys: Stärker vårdnadshavares samhällskunskap och all-
mänbildning vilket stärker deras förmåga att stötta sina barns utveckling 
och skolgång. Kan liknas vid riktade föräldrastödsprogram. 
 
Budget 300 000 under 3 år  
Start: januari 2018 
Ansvar: Integration 
 

Förslag 9:  
Införa möjligheten att läsa yrkes-sfi utefter de behov som finns lokalt eller 
nationellt inom olika bristyrken inom vård och omsorg, transport eller 
barnomsorg. 
 
Budget 1 000 000 under 3 år 
Start: september 2018 
Ansvar: Akademi Båstad vuxenutbildning  
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Genomföra eller inrätta inom 2 års perspektiv med fokus på arbete, samverkan 
och samhällsutveckling (4,65 mkr) 
 
Förslag 10: 

Utrymme för Akademi Båstad att inrätta fler lärlingsanställningsprogram.   
Barnkonsekvensanalys: Ökar tillgång till arbetsmöjligheter. 
 
Budget 1 000 000 under 3 år 
Tidsstart: januari 2019 
Ansvar: Akademi Båstad Gymnasium 
 

Förslag 11: 
Stöd till Ung Drive och liknande satsningar för ungdomar. 
Barnkonsekvensanalys: Ökar tillgång till arbetsmöjligheter. 
 
Budget 200 000 under 3 år 
Tidsstart: september 2018 
Ansvar: Arbetsmarknadsenheten 

 
Förslag 12:  

Stärka och utöka både fysiska platser, men även uppsökande verksamhet 
kopplat till frågor om läsning, kultur och språk för barn som inte har 
svenska som modersmål i samarbete mellan biblioteken och barnomsorg 
och skola.  
Barnkonsekvensanalys: Ökar anknytning till samhällstjänster. 
 
Budget 400 000 under 3 år 
Tidsstart: januari 2018 
Ansvar: Biblioteket 

 
Förslag 13: 

Starta ett integrationsprojekt för kvinnor med utländsk bakgrund i samver-
kan med ideella krafter för att främja att nyanlända och/eller personer som 
inte har någon annan plattform, kommer i arbete och egen försörjning uti-
från inriktningen på städning, matlagning/catering/sömnad och verkstad.   
Barnkonsekvensanalys: Stärker vårdnadshavares försörjning och anknyt-
ning till samhället. 
 
Budget: 750 000 under 3 år 
Tidsstart: januari 2019 
Ansvar: Integration 
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BILAGA B 
 

Har tidigare år genererat överskott 

Ensamkommande    Vuxna 

Ny förordning from 170701   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välfärdsmiljarderna   Överskott 

  

 

  

Grundersättning:  

500 000 kr/år 

 

Dygnsersättning (kr/dygn/barn): 

< 18 år 1350 kr 

> 18 år 750 kr 

 

30 000 kr schablon för god man + 

särskilda kostnader socialtjänst 

 

* Vid placering i familjehem/HVB 

eftersöks den faktiska kostnaden.  

 

**Ersättningar för ex LSS/hälso – och 

sjukvård ersätts också till max 60 000 

kr/12 månader  

 

Grundersättning:  

224 000 kr/år 

 

Schablonersättning (kr/individ):  

0-64 år 126 400 kr 

65- år 79 100 kr 

Ersättningen fördelas under en 

tvåårsperiod (utbet var 3:e mån) men 

ska räcka under hela etablerings-
perioden. 
Integration får inte hela ersättningen 

utan den fördelas mellan olika 

verksamheter inom kommunen, se 

bilaga C.  

 

* Eftersöka kostnader för ex: 
Ekonomiskt bistånd, ”glappet”, 

tomhyror 

Båstad får ca 7 mkr i ”välfärdsmiljarder” 

2018 (m h t asylsökande och nyanlända). 
 

Detta statsbidrag hanteras som ett 

generellt statsbidrag och går in 

kommunens totala ”budgetpott” och 0 kr 

fördelas till integrationsverksamheten 

(integrationsverksamheten vuxna och 

EKB finansieras till 100 % av medel från 

Migrationsverket) 

Bokslut 2016, balanskonto: 12,7 mkr 

 

EKB:  

Ett ackumulerat överskott från tidigare 

år på: 6,3 tkr 

Beror på att verksamhetens kostnader 

per ungdom/dygn har varit lägre än 

den dygnsersättning som 

Migrationsverket har betalt ut tom 

2017-06-30. 
 

Vuxna: 

Ett ackumulerat överskott från tidigare 

år på: 6,4 tkr 

Beror på att innan 2016 så fördelades 

schablonersättningen inte mellan olika 

kommunala verksamheter utan 100 % 

av ersättningen gick till integration-
senheten vuxna inom Individ o Familj. 
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BILAGA A 
 

Har tidigare år genererat överskott 

Ensamkommande   Vuxna 

Gammal förordning tom 170630  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välfärdsmiljarderna   Överskott 

  

 

  

Grundersättning:  

500 000 kr/år 

 

Dygnsersättning (kr/dygn/barn): 

1 900 kr oavsett ålder 

 

* Vid placering i familjehem/externt HVB 

eftersöks den faktiska kostnaden. 

Grundersättning:  

224 000 kr/år 

 

Schablonersättning (kr/individ):  

0-64 år 126 400 kr 

65- år 79 100 kr 

Ersättningen fördelas under en 

tvåårsperiod (utbet var 3:e mån) men 

ska räcka under hela etablerings-
perioden. Integration får inte hela 

ersättningen utan den fördelas mellan 

olika verksamheter inom kommunen, 
se bilaga C.  

 

* Eftersökar kostnader för ex: 
Ekonomiskt bistånd ”glappet”, 

tomhyror 

Båstad får ca 7 mkr i ”välfärdsmiljarder” 

2018 (m h t asylsökande och nyanlända 

som folkbokfört sig i kommunen). 
 

Detta statsbidrag hanteras som ett 

generellt statsbidrag och går in 

kommunens totala ”budgetpott” och 0 kr 

fördelas till integrationsverksamheten 

(integrationsverksamheten vuxna och 

EKB finansieras till 100 % av medel från 

Migrationsverket) 

Bokslut 2016, balanskonto: 12,7 mkr 

 

EKB:  

Ett ackumulerat överskott från tidigare 

år på: 6,3 tkr 

Beror på att verksamhetens kostnader 

per ungdom/dygn har varit lägre än 

den dygnsersättning som 

Migrationsverket har betalt ut tom 

2017-06-30. 
 

Vuxna: 

Ett ackumulerat överskott från tidigare 

år på: 6,4 tkr 

Beror på att innan 2016 så fördelades 

schablonersättningen inte mellan olika 

kommunala verksamheter utan 100 % 

av ersättningen gick till integrations-
enheten vuxna Individ och familj. 
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Bakgrund  
Verksamheten för integration och ensamkommande flyktingbarn finansieras via ersätt-
ningar från Migrationsverket. Över tid har denna verksamhet av olika anledningar gene-
rerat ackumulerade ekonomiska överskott som balanserats vidare över åren via balans-
konton. Vid bokslutet 2016 uppgick de samlade överskotten till ca 12.7 mkr. Kommunsty-
relsen beslutade 2017-06-07 att förvaltningen får i uppdrag att komma med förslag på 
hur pengarna kan användas för att få de nyanlända i utbildning eller arbete, varvid detta 
förslag  presenteras nedan.  

 
Lägesöversyn Båstads kommun 
Båstads kommun får ersättning från staten för mottagande av nyanlända vuxna och famil-
jer samt för ensamkommande barn. Ersättningarna är i form av (1) automatiska schablo-
ner och (2) sökbara ersättningar. Ersättningarna för vuxna är framåtsyftande och ska 
täcka kostnader för en kommun kopplat till enskild under den 36 första månader efter 
beviljat beslut om uppehållstillstånd.  
 
En nyanländ vuxen har en etableringsplan som pågår under max två år, därefter går den 
enskilda in ”i ordinarie system”. Det innebär att personer som ej är i arbete eller självfi-
nansierade efter 24 månader i etableringen hamnar sannolikt i försörjningsstöd. De per-
soner som inte har eller aldrig haft en etableringsplan har antingen ett förvärvsarbete på 
heltid från början, går i gymnasieskola, eller på grund av sjukdom eller någon annan ned-
sättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan är förhindrad att delta i eta-
bleringsinsatser på minst 25 procent av heltid.  
 
För Båstads kommun, i augusti 2017, fanns 131 personer (nyanlända) inskrivna hos Ar-
betsförmedlingen Båstad/Ängelholm. 9 personer saknar plan dvs. på grund av sjukdom 
eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan är för-
hindrad att delta i etableringsinsatser på minst 25 procent av heltid. 
 
Statistik kring de 122 personer som har en etableringsplan är som följer:   
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Båstads kommun har utifrån fastställd integrationsplan, en tydlig ambition om att etable-
ringen och vägen till arbete och därmed egen inkomst för nyanlända personer som anvi-
sas eller flyttar till kommunen ska förkortas och effektiviseras, för att minska kostnader-
na på försörjningsstöd, öka den kommunala skattekraften, tillvarata resurser bättre och 
bygga ett tryggt samhälle.  
 
Förslagen kring olika åtgärder och insatser nedan är framtagna utifrån vad forskning och 
vedertagna studier visat positivt, utifrån lyckade exempel hos andra kommuner, vilka 
behov som verksamheter själva definierat finns i vår kommun och vad nyanlända i Bå-
stads kommun själva lyft som hinder eller svårigheter för att komma vidare i studier eller 
arbete.  
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Förslag till förstärkning av olika områden, aktiviteter eller insatser för att påskynda etable-
ringen och vägen till fortsatta studier och/eller arbete för nyanlända i Båstad 
 
Genomföra eller inrätta inom 1 års perspektiv med fokus arbete, studier och samhällsorien-
tering 
 
Studier leder till arbete. Arbete ger bättre ekonomisk situation, gemenskap och samman-
hang. Arbete skapar rutiner, som ofta ger rytm och struktur i vardagen. Att arbeta är vik-
tigt för att uppfylla enskildas psykosociala behov, för samhällsekonomin och för välstån-
det. Samband mellan arbete, välmående och välstånd är tydliga, enligt forskningen. Hög 
arbetslöshet ger lägre grad av välbefinnande, hälsa och högre dödlighet, i allmänhet. För-
sörjning genom arbete ska vara norm. Försörjningsstöd ska vara det som avviker. Den 
gemensamma ansatsen utifrån perspektiv på integration är att etableringen ska fokusera 
på insatser som leder till arbete och egen försörjning med start från dag ett.  
 
 

 Anställa två så kallade brobyggare som bland annat har koppling till skolan och 

fungerar som brygga mellan skola, socialtjänst och andra aktörer. I detta ingår att 

vara närvarande där ungdomarna är och fånga upp unga i riskzon tidigt. Att orga-
nisera stöd och hjälp till barn och ungdomar med skolan som bas utgår från forsk-
ning som pekar på att hjälpsökandet underlättas av att hjälpen är lättillgänglig, att 

det är snabbt och enkelt att få hjälp och att den som erbjuder hjälp upplevs som 

tillitsfull.   
 En stor ökning gällande våld i nära relation har skett och där finns behov av att ut-

öka behandlare för att kunna arbeta med både brottsoffer och utövare. Socialtjäns-
ten har idag ärenden där personer som lever under sekretess och skydd är i behov 

av vardagligt stöd.  Socialtjänsten har även märkt av fler ärenden med så kallad 

”hederskultur” där insatser från flera aktörer är nödvändiga.   

Budget 2 250 000 under 3 år 

Start: januari 2018 

Ansvar: Individ och familj 

 
 
 
 
 

 

 Förstärkt sfi så att undervisningen kan bli mer omfattande i tid, men också flexib-
lare, så att fler kan kombinera svenska och praktik lättare ex. läsa svenska två da-
gar och sedan ha praktik tre dagar så att det blir fulla arbetsveckor.      

 
Budget 1 000 000 under 3 år 
Start: januari 2018 
Ansvar: Akademi Båstad Vuxenutbildning 
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 Starta en modell som syftar till att kompetensförsörja och främja arbeten långsik-
tigt inom vård och omsorg. Tillsätta en tjänst som koordinerar och samordnar 
uppdraget.  

 
Budget 1 000 000 under 3 år 
Start: januari 2018 
Ansvar: Akademi Båstad Gymnasium o Vuxenutbildning samt Vård och omsorg  

 
 

 Det har genomförts flera undersökningar som visar att det finns en klar koppling mel-
lan ett eget boende och förmåga att etablera sig och komma till arbete och självför-
sörjning. Inom Iof har problem förelegat att hantera det växande antalet boendean-
sökningar som uppstått under 2017. Därför har all hantering av boendefrågorna sam-
lats på en enhet för att kunna stödja de individer som ansöker om boendebistånd på 

ett bra sätt.  Denna behöver förstärkas med en tjänst som kan arbeta renodlat med 

bostadskoordination. 

Budget 1 250 000 under 3 år  

Start: december 2017 

Ansvar: Individ och familj 

 
 

 Stödja och utöka samarbetet mellan AF, kommunen och Båstads Turism och Nä-
ringsliv i syfte att främja a) kompetensförsörjningen och b) matchning av individer 
utifrån näringslivets lokala behov av resurser och kompetens samt c) utveckla för-
utsättningarna att skräddarsy lokala lösningar för behoven på Bjäre så som yrkes-
program eller kurser mm inom bristyrken.  

 
Budget 1 050 000 under 3 år 
Start: september 2017 
Ansvar: Staben 

 
 
 
 
 
 

 

 Förstärka Arbetsmarknadsenheten med en arbetsmarknadscoach eller handledare 
som kan arbeta med de personer som kommer på anvisning och de som flyttar in 
på egen hand till kommunen.  

 
Budget 1 500 000 under 3 år 
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Start: december 2017 
Ansvar: Arbetsmarknadsenheten 

 

 
Utöver ett centralt och genomgående fokus på arbete och egen försörjning, finns också ett 
behov av att utöka kunskapen och kännedomen om det svenska samhället och dess sy-
stem, historia, normer och värden. Utan förståelse för dessa delar blir det svårt att förstå 
och landa in i nya sammanhang. Utifrån de personer som kommit nya till Båstad står 
detta behov och önskan högst när frågan ställs kring vad de själva anses är viktigast för 
integrationen. En välfungerande samhällsorientering bidrar till att minska nyanländas 
beroendeställning av vänner, släkt och tjänstepersoner samt ökar deras möjligheter att 
själva ta ansvar för sin etablering och sitt framtida liv i Sverige.  
 

 Lokalt förstärkt samhällsorientering i Båstads kommun genom att inrätta en lö-
pande kursverksamhet som erbjuder kompetensförstärkning på områden som 
demokrati, svensk historia, myndigheter, jämställdhet mm som alla nyanlända ska 
gå på parallellt med sfi eller annan aktivitet.  

 
Budget 1 000 000 under 3 år 
Start: november 2017 
Ansvar: Integration 

 
 

 Byamor, kvinnor med utländsk bakgrund utbildas till samhällsguider. 
 Manliga förebilder, dialogmöten för män i syfte att få inblick i det svenska sam-

hällets funktioner och system. 
 Min kropp, min hälsa, kursverksamhet på temat jämlik hälsa för nyanlända kvin-

nor. 
Inrätta dessa integrationsprogram/kurser som permanenta inslag i ordinarie verk-
samhet och som (alla) nyanlända ska delta vid.  
 
 
Budget 300 000 under 3 år  
Start: januari 2018 
Ansvar: Integration 

 
 
 
 
 
 

 Införa möjligheten att läsa yrkessfi utefter de behov som finns lokalt eller nation-
ellt inom olika bristyrken så som vård och omsorg, transport eller barnomsorg. 

 
Budget 1 000 000 under 3 år 
Start: september 2018 
Ansvar: Akademi Båstad vuxenutbildning 
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Genomföra eller inrätta inom 2 år perspektiv med fokus arbete, samverkan och samhällsut-
veckling  
 

 

 Utrymme för Akademi Båstad att inrätta fler lärlingsanställningsprogram.   
 
Budget 1 000 000 under 3 år 
Tidsstart: januari 2019 
Ansvar: Akademi Båstad Gymnasium 

 

 Stöd till Ung Drive och liknande satsningar för ungdomar. 
 
Budget 200 000 under 3 år 
Tidsstart: september 2018 
Ansvar: Arbetsmarknadsenheten 

 

 Stärka och utöka både fysiska platser, men även uppsökande verksamhet kopplat 
till frågor om läsning, kultur och språk för barn som ej har svenska som moders-
mål i samarbete mellan biblioteken och barnomsorg och skola.  

 
Budget 400 000 under 3 år 
Tidsstart: januari 2018 
Ansvar: Biblioteket 

 

 Starta ett integrationsprojekt för kvinnor med utländsk bakgrund i samverkan 
med  ideella krafter för att främja att nyanlända och/eller personer som ej har nå-
gon annan plattform, kommer i arbete och egen försörjning utifrån en inriktningen 
på städning, matlagning/catering/sömnad och verkstad.   

 
Budget 750 000 under 3 år 
Tidsstart: januari 2019 
Ansvar: Integration 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-06 1 av 2 

 

 

KS § 274  Dnr KS 001111/2017 - 500 

Avfallstaxa 2018 

 
Beskrivning av ärendet Styrelsen i NSR har tagit fram förslag på reviderad avfallstaxa för 2018. I 

tillhörande beslutsunderlag finns ett PM från NSR som tar upp förändringarna 
jämfört med nu gällande taxa. Önskemålet är att den nya taxan börjar gälla 
2018-04-01.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av projektingenjör Anderas Jansson, daterad 2017-10-18017,  
 med bilagor, 
 Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 256 
 
Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag  1. Anta avfallstaxa 2018 från NSR.    
 2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2018-04-01.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

1. Anta avfallstaxa 2018 från NSR. 

2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2018-04-01.  
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Datum: 2017-10-18 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS001111/2017-500 
 

 
Avfallstaxa 2018 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Anta avfallstaxa 2018 från NSR. 
2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2018-04-01. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
NSR har tagit fram förslag på ny avfallstaxa. Önskemålet är att den nya taxan börjar gälla den 1 
april 2018. 
 
Bakgrund 
Styrelsen i NSR har tagit fram förslag på reviderad avfallstaxa för 2018. I tillhörande besluts-
underlag finns ett PM från NSR som tar upp förändringarna jämfört med nu gällande taxa. 
 

Aktuellt 
I årets taxeförslag görs en tydlig satsning på att genom miljöstyrning/prisstyrning locka ännu 
fler villahushåll att välja abonnemang med två fyrfackskärl. För flerfamiljsfastigheter och verk-
samheter sänks priset för matavfallskärl rejält samtidigt som priset för restavfallskärl behålls 
på samma nivå som under 2017. Dessa insatser är helt i linje med de nationella miljömålen 
som säger att utsorteringen av matavfall ska ökas och att det insamlade matavfallet ska be-
handlas så att växtnäring och energi tas tillvara. Målet är också att utsorteringen och in-
samlingen av återvinningsmaterial ska öka samtidigt som mängden restavfall minskar. Andra 
förändringar som görs är en omfördelning av grundavgifterna samt en översyn av slamtaxan. 
 
 
Teknik och service 
Andreas Jansson, Projektingenjör  
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSR 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Taxa 2018 – Folder Båstad, NSR 
Bilaga 2. Taxa 2018 – PM Förslag till ny avfallstaxa i Båstad, NSR 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-06 1 av 2 

 

 

KS § 273  Dnr KS 001083/2017 - 603 

Höjning av taxan för serveringstillstånd inom Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Revidering av avgifterna för ansökan om serveringstillstånd, avgifterna för 

tillsyn av beviljade stadigvarnade serveringstillstånd samt avgifterna för 
anmälda försäljningar av folköl. Revideringen kommer att finansiera en 
utökning av tjänsten som alkoholhandläggare.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2017, med tillhörande bilagor 1-5. 
 
Förvaltningens förslag 1. Besluta att anta nya avgifter för att ansöka om serveringstillstånd samt 

tillsyn av beviljade stadigvarande serveringstillstånd och försäljning av folköl 
enligt bifogat förslag. 

 2. Avgifterna ska gälla från och med 2018-01-01 
 3. Avgifterna räknas upp årligen från och med 2019 med OPI 
  
Arbetsutskottets 
förslag  Behålla nuvarande taxa. 
 
Föredragande  Bildningschef Henrik Andersson föredrar ärendet. 
 
 Thomas Nerd (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 Bo Wendt (BP): Oförändrad taxa utifrån att avgiftstrycket på våra företag anses 

tillräckligt. 
 
Ajournering Sammanträdet ajourneras i fem minuter 
 
Notering  Thomas Andersson (L) deltar inte i beslutet. 
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit Bo Wendts förslag. 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

1. Oförändrad taxa utifrån att avgiftstrycket på våra företag anses tillräckligt.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2017-10-11 Till: Kommunfullmäktige  

Handläggare: Per-Martin Boklund  

Dnr: KS001083/2017-603 

 
Höjning av avgifter för serveringstillstånd inom Båstads kommun 

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Att besluta om att anta nya avgifter för att ansöka om serveringstillstånd samt tillsyn av 
beviljade stadigvarande serveringstillstånd och försäljning av folköl enligt bifogat för-
slag. 

2. Att avgifterna ska gälla från och med 2018-01-01 
3. Att avgifterna räknas upp årligen från och med 2019 enligt OPI index. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Revidering av avgifterna för ansökan om serveringstillstånd, avgifterna för tillsyn av beviljade 
stadigvarnade serveringstillstånd samt avgifterna för anmälda försäljningar av folköl. Revide-
ringen kommer att finansiera en utökning av tjänsten som alkoholhandläggare. 
 
Bakgrund 
Tjänsten som alkoholhandläggare finansieras av de avgifter som tas ut vid ansökan om serve-
ringstillstånd samt tillsyn av beviljade stadigvarande serveringstillstånd och anmälningar om 
försäljning av folköl. Stöd för detta grundar sig på Alkohollagens 8 kap 10 § om kommunens 
rätt att ta ut avgifter i samband med ansökan om serveringstillstånd samt tillsyn enligt Alkoho-
lagens 9 kap.  
Avgifterna får fastställas av respektive kommunfullmäktige med beaktande av kommunalla-
gens (1991:900) bestämmelser om självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbu-
det mot retroaktivt verkande beslut. 
Nuvarande avgifter beslutas av kommunfullmäktige att gälla från och med 2008-01-01 och har 
inte reviderats sedan dess. Det föreligger nu ett stort behov av att revidera dessa avgifter för 
att vara anpassad till gällande alkohollag samt en utökning av tjänsten som alkoholhandläg-
gare. 
Nuvarande alkoholhandläggartjänst är på 50% av en heltidstjänst vilket inte är tillräckligt med 
den ärendemängd och de tillkomna arbetsuppgifter som förändringar i lagstiftningen har med-
fört. När tjänsten infördes 1997 var antalet stadgivarande serveringstillstånd i Båstads kom-
mun ca 35, i dag är de ca. 55. Utöver de stadigvarande serveringstillstånden har en förändring 
av lagstiftningen medfört att en tillståndshavare kan ansöka om olika varianter av tillstånd 
som det inte funnits möjlighet till tidigare.  
En ändring av lagstiftningen och dess tillämpning har också medfört ett mer omfattande arbete 
med granskning av de som ansöker om ett serveringstillstånd samt tillsynen av deras verk-
samhet. Bland annat prov i Alkohollagen innan ett serveringstillstånd kan beviljas. 
Länsstyrelsen har också skärpt sin tillsyn av kommunernas tillståndsgivning och tillsynsverk-
samhet. Vid de senaste tillsynerna 2013 och 2016 har Båstads kommun fått kritik för bl.a. att 
tillsynen och dokumentationen i ärenden inte varit tillräcklig.  
Länsstyrelsen har gjort en jämförelse mellan Skånes kommuner och kommit fram till att en 
genomsnittlig arbetsbörda för alkoholhandläggarna är ca. 60 stadigvarande serveringstillstånd 
på en heltidstjänst. 
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2 (2) 

 

Aktuellt 
Det är oundvikligt att tjänsten som alkoholhandläggare måste utökas från dagens 50 % till 
minst 75 %. Arbetsmängden som alkoholhandläggare i Båstads kommun är starkt säsongsbe-
tonad där behovet är heltid under vår och sommar men under höst och vinter är arbetsmäng-
den lägre. Även för att kunna ge den service som näringslivet och allmänheten kan förvänta sig 
av en alkoholhandläggare behöver tjänsten utökas. Då kommer tillgängligheten att öka, hand-
läggningen snabbas upp och fler kontroller av verksamheterna kan genomföras. 
För att tjänsten fortsättningsvis ska vara självfinansierad måste avgifterna för att ansöka om 
serveringstillstånd samt tillsyn av beviljade stadigvarande serveringstillstånd revideras. Även 
tillsynsavgiften för de som har anmält att de säljer folköl behöver revideras. Utöver en revide-
ring av befintliga avgifter behöver nya avgifter införas för de ansökningar och anmälningar 
som numera går att göra. 
Förslag till nya avgifter framgår av bilaga. 
 
 
Konsekvenser av beslut  
 

Samhälle 
Servicen till näringslivet och kommuninvånare kommer att öka med en utökning av tjänsten 
som alkoholhandläggare.  
 

Verksamhet 
Det kommer att bli en möjlighet att uppnå de mål som kommunen har satt upp om att beviljade 
serveringstillstånd ska ha minst ett tillsynsbesök per år och att de med nöjesinriktad verksam-
het ska ha särskild tillsyn.  
 

Ekonomi 
Nuvarande budget på 385 000 kr behöver höjas till 500 000 kr för att kunna finansiera en ut-
ökning av tjänsten till 75 %. Om tjänsten ska utökas till en heltidstjänst behöver budgeten hö-
jas till 630 000 kr.  
Utöver lönekostnaden för alkoholhandläggaren finansierar avgifterna kostnader för bl.a. IT-
system, kurser och utbildning av restaurangpersonal. Genom utbildningen av restaurangper-
sonal återförs en del av avgifterna till tillståndshavarna då utbildningen är avgiftsfri. 
 
En jämförelse har gjorts med kringliggande kommuner och andra turistkommuner i Skåne. Där 
framkommer att det finns utrymme för Båstads kommun att genomföra en höjning av avgifter-
na utan att skilja sig mot andra kommuner.  
 

 
Per-Martin Boklund,  
 
 
Enhetschef IoF 
 

 

Beslutet ska expedieras till: 
Alkoholhandläggaren 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förslag till nya avgifter 
Bilaga 2. Nuvarande avgifter 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-06 1 av 2 

 

 

KS § 293  Dnr KS 001102/2017 - 500 

Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 

 
Beskrivning av ärendet Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt 

geografiskt område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster (LAV) skall det finnas verksamhetsområden för vatten, 
spillvatten och dagvatten. För större utbyggnadsområden tas beslut om 
verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut fattas. Mindre 
justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill 
därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast 
fastställda verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2016-12-14. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2017-10-18, 

Tjänsteskrivelse från NSVA inklusive kartbilagor (6st),  
 Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 257.  
Förvaltningens 
förslag  Fastställa verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSVA. 
 
Föredragande  Projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

Fastställer verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSVA.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

171114\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2017-10-18 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 001102/2017 – 500 
 
 

Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp  
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSVA. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt om-
råde, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) skall 
det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten. För större utbyggnads-
områden tas beslut om verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut fattas. Mindre 
justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill därför att beslut 
om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast fastställda verksamhetsområde 
beslutades av kommunfullmäktige 2016-12-14. 
 

Aktuellt 
NSVA har byggt ut ledningar till några mindre områden samt att större exploateringar har ut-
förts eller håller på att utföras. Verksamhetsområden för vatten och avlopp behöver därför 
revideras enligt bilagda förslag från NSVA. Se vidare i tjänsteskrivelsen från NSVA. 
 
 
Teknik och service  
Andreas Jansson, Projektingenjör 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och Service, NSVA, Länsstyrelsen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tjänsteskrivelse från NSVA inklusive kartbilagor (6st) 
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Datum 
2017-10-17 

Handläggare 

Sofie Svedström 
Telefon 
010-490 97 94 
E-post 

sofie.svedstrom@nsva.se 

f<j' 06 ( ! o.2_/zo I f- -serv 

Båstad kommun 
Andreas Jansson 
Vångavägen 2 
269 80 Båstad 

Verksamhetsområde för kommunalt vatten/spill-/dagvatten 

Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt 
område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) 
skall det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten. För större 
utbyggnadsområden tas beslut om verksamhetsområde samtidigt som lnvesteringsbeslut 
fattas. Mindre justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill 
därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast fastställda 
verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2016-12-14. 

NSVA föreslår föijande förändringar i verksamhetsområdena: 

Förs löv 
Fastigheter Inom Vadebäcksområdet föreslås ligga Inom verksamhetsområdet för vatten och 
spillvatten (VS), eftersom även spillvatten byggts ut till dessa fastigheter. Tidigare har de 
endast legat inom verksamhetsområdet för vatten (V). 
Några fastigheter längs Bjärevägen föreslås ligga inom verksamhetsområdet för vatten 
spillvatten och dagvatten (VSD) eftersom även dagvatten byggts ut till dessa fastigheter. 
Tidigare har de legat inom vatten och spillvatten (VS). 

Hemmeslöv 
Fastigheter i exploateringsområdet Hemmeslöv 5:14 - 5:28 föreslås ligga Inom 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten (VSD). 
Fastigheten i exploateringsområdet Hemmeslöv 10:10 föreslås ligga inom 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten (VSD). 

Boarp 
Fastigheterna Västra Karup 1 :5, 1 :6 och 15:33, föreslås ligga Inom verksamhetsområdet för 
vatten och spillvatten (VS). Idag ligger fastigheterna utanför verksamhetsområdet. 

Torekov 
Fastigheten Varan 9:33 vid Bjäreterassen föreslås ligga inom verksamhetsområdet för vatten 
och spillvatten (VS). Idag ligger fastigheten utanför verksamhetsområdet. ~------.. 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 oo. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se 
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Det har även gjorts mindre justeringar av verksamhetsområdenas utbredningar, på spridda 
platser runt om i kommunen. 

NSVA förslår att Kommunfullmäktige i Båstad beslutar: 

att godkänna förändringarna av VA-verksområdet enligt bifogade kartor 

att översända handlingarna till kommunfullmäktige för fastställelse av nytt förändrat 
verksamhetsområde 

N~11F~LV-a-tte_n_o_c_h _Av- lo-pp AB 

<}tfi/ Sv~dström 
Gruppchef Utredning 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 oo. Org nr: 556765-3766, www.nsva.se 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017‐12‐06 1 av 2

 

 

KS § 292  Dnr KS 001231/2017	‐	906 

Omfördelning och utökning av investeringsbudget VA för 2018 

 
Beskrivning av ärendet NSVA har kommit in med en önskan att revidera investeringsbudget VA för 

2018. Önskade revideringar redovisas i tillhörande beslutsunderlag. Den 7 
december har NSVA årets sista styrelsemöte där NSVA:s förslag på VA‐budget 
för 2018 förväntas godkännas. I samband med budgetarbetet har NSVA åter 
sett över de investeringar som tidigare beslutats om i affärsplanen. NSVA 
önskar nu beslut från kommunen på de föreslagna förändringarna. I 
beslutsunderlaget finns kommentarer/underlag till samtliga föreslagna 
förändringar och en jämförelse mellan Kommunfullmäktiges antagna budget 
och NSVA:s aktuella förslag. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad	2017‐11‐29	

med bilagor från NSVA, 
 Protokollsutdrag KS au	2017‐11‐21,	§ 248. 
Förvaltningens 
förslag  Godkänna förvaltningens förslag att revidera investeringsbudget VA för 2018.  
 
Föredragande  Jonas Håkansson, NSVA, samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg, projektingenjör 

Andreas Jansson och teknik‐ och servicechef Jan Bernhardsson föredrar 
ärendet. 

 
Ajournering  Sammanträdet ajourneras i tio minuter. 
 
Yrkanden Thomas Andersson (L) och Kerstin Gustafsson (M): Revidering av 

investeringsbudget VA för 2018 godkänns enligt förslag från NSVA,  
förutom projekt BAM.  

     
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma.      
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

1. Revidering av investeringsbudget VA för 2018 och plan	2019‐2020 godkänns 
enligt förslag från NSVA, förutom att projekt BAM Nitrat – V18, V26 utgår.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2017-11-29 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 001231/2017-906 

 
 

Omfördelning och utökning av investeringsbudget VA för 2018 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna förvaltningens förslag att revidera investeringsbudget VA för 2018.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
NSVA har kommit in med en önskan att revidera investeringsbudget VA för 2018. Önskade 
revideringar redovisas i tillhörande beslutsunderlag. 
 
Aktuellt 
Den 7 december har NSVA årets sista styrelsemöte där NSVAs förslag på VA budget för 2018 
förväntas godkännas. I samband med budgetarbetet har NSVA åter sett över de investeringar 
som tidigare beslutats om i affärsplanen. NSVA önskar nu beslut från kommunen på de 
föreslagna förändringarna. I beslutsunderlaget finns kommentarer/underlag till samtliga 
föreslagna förändringar och en jämförelse mellan Kommunfullmäktiges antagna budget  
och NSVAs aktuella förslag. 
 
 
 
 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA - 3 st bilagor 
Budget 2018 – VA-investeringar Båstad 
Jämförelse mellan beslutad budget och föreslagen revidering 
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Följande önskar NSVA beslut om:

Kommun Projekt Proj.nr N Avd Typ Belopp Kommentar

Båstad Åtgärder stigande havsnivå, Pstn A N -1 000 000 kr Stryk. Behovet är stort men utredningen bör ingå i ett större perspektiv där klimatpåverkan 

utreds. 

Båstad Åtgärder stigande havsnivå, Torekovs RV A N -2 000 000 kr Projektet flyttas till år 2020

Båstad Nytt reningsverk, Ängstorp RV A N 5 750 000 kr Det är en skillnad mellan upphandlade nivåer och tidigare kostnadsuppskattning, men 

kostnadsökning i entreprenadbranschen överstiger skillnaden och är inom rimlig fördyring med 

tanke på att sju år passerat sedan kostnadsramen räknades fram. Vidare har projekten flyttats 

fram i tiden vilket innebär att större andel av investeringarna kommer att genomföras år 2018

Båstad Överföringsledning till Ängstorp RV A N 12 500 000 kr Se kommentar för Nytt reningsverk, Ängstorp RV

15 250 000 kr

Härmed beviljas ovanstående projekt för beslut:

Namnunderskrift Datum

Namnförtydligande

Omprioriteringsbeslut

Omprioriteringsbeslut

309



Följande önskar NSVA beslut om:

Kommun Projekt Proj.nr N Avd Typ Belopp Kommentar

Båstad BAM Nitrat - V18, V26 V N 3 500 000 kr Efter upptäckten av BAM i vattentäkter i Torekov behöver rening i form av kolfilter installeras 

på vattenverk V18 och V26. 

Nitrathalterna måste minskas efter åläggande från Miljökontoret. Lämpligt är att dessa 2 

reningsmetoder samordnas vid om- och tillbyggnad.

Projektet fortsätter 2019 med anläggningarna V4, V10 och V29. 

2018 3,5Mkr

2019 5,25Mkr

3 500 000 kr

Härmed beviljas ovanstående projekt för beslut:

Namnunderskrift Datum

Namnförtydligande

Tilläggsbeslut

Tilläggsbeslut
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Budget 2018 – VA investeringar Båstad
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Översikt Båstad

Kommentarer till förändring av investeringsobjekt 2018 i förhållande till tidigare beslutad 
budget. Kolumnen Affärsplan 2018 är enligt tidigare beslutad budget (i enlighet med NSVAs
affärsplan) och kolumn Budget 2018 motsvarar Budgetförslag för 2018. 313



Nyinvesteringar Båstad
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Nyinvesteringar Båstad - Avvikelser

Båstads nyinvesteringar – Avloppsrening

Nytt reningsverk Ängstorp:  -5 750 Tkr
Överföringsledning till Ängstorp RV: -12 500 Tkr
Projekten har flyttats fram i tiden vilket innebär att större andel av investeringarna kommer att genomföras år 2018. 

Båstads nyinvesteringar – Dricksvatten

BAM Nitrat: -3 500 Tkr
Efter upptäckten av BAM i vattentäkter i Torekov behöver rening i form av kolfilter installeras på vattenverk V18 och V26. 

Nitrathalterna måste minskas efter åläggande från Miljökontoret. Lämpligt är att dessa 2 reningsmetoder samordnas vid om- och tillbyggnad.

Projektet fortsätter 2019 med anläggningarna V4, V10 och V29. 
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Reinvesteringar Båstad
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Landsbygdsinvesteringar Båstad
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Landsbygdsinvesteringar Båstad - Avvikelser
Båstads landsbygdsinvesteringar – Ledningsnät

Förslöv/Vadebäck:  -5 800 Tkr
Önskas som tillägg 2018. Ambitionen har varit att utföra större delen av projektet under 2017, men p.g.a. omtag av landsbygdsstrategin och osäkerhet 

kring vilka projekt som skulle utföras kom projekteringen igång för sent för att möjliggöra detta. Projektets totala, beräknade utgift har ökat från 6 200 

000 kr till 9 200 000 kr. Delvis beroende på att omfattningen ökat med två fastigheter som inte var med i ursprunglig kalkyl, geologiska undersökningar 

har varit mer omfattande än kalkylerat och ursprunglig kalkyl var gjord i ett tidigt skede där samtliga förutsättningar inte var kända. 2018 års summa 

förutsätter att NSVA får beslut om projektets budget för 2018 i början av december 2017 så att entreprenör kan kontrakteras.

Margretetorpsvägen: -4 300 Tkr
Önskas som tillägg för att möjliggöra samförläggning med Trafikverket under 2018. Skyndsam projektering utförs redan 2017 (beslut om skyndsam 

projektering togs av NSVA genom ramallokering från akutramen) för att hinna med att anlägga tillsammans med Trafikverket som inom kort kommer 

bygga om vägen mellan husraderna för att möjliggöra en GC-väg. Projektet är med i den nya landsbygdsstrategin men längre fram (2020). Att gräva 

upp den nylagda vägen är dock ett mycket sämre alternativ, såväl avseende ekonomi och anläggningsmässigt samt att störningarna blir orimliga för 

de boende, jämfört med att samgräva detta med Trafikverket under 2018. Trafikverket har tilldelat entreprenör och NSVA måste lämna besked om 

tilläggsbeställning för VA-arbeten så snart som möjligt.

Trafikverkets projekt har varit känt sedan länge, men att ansluta Margretetorpsvägen har prioriterats först i den nya Landsbygdsstrategin och 

omfattningen av Trafikverkets projekt, samt hur det påverkar ledningsdragningen, har klarnat först under senare tid.

318



Investeringar 2018-2020

Reviderad 2017-12-05
Avvikelse

Budget Plan Plan Budget Plan Plan Prognos Budget Plan Plan

Kod Tkr 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

TEKNIK & SERVICE

Taxefinansierad verksamhet

Reinvesteringar

6000 Ram 500 1 500 1 500 1 000 1 500 1 500 1 050 -500 0 0
Ram samordning 0 1 300 2 500 100 1 300 2 500 -100 0 0

6958 Vattenledning Annas väg 50 0 0 0
6959 Lervik, Stora Hult Båstad -215 0 0 0
6047 Projektering 400 400 400 400 400 400 0 0 0
6995 Serviser 900 900 1 000 900 900 1 000 -400 0 0 0
6954 Hagalundsgatan/ Hagagatan 5 022 3 500 1 522 0 0
6970 Avstängningsventiler 510 960 960 510 960 960 0 0 0
6015 Brandposter 140 350 490 140 350 490 0 0 0

Ekorrvägen 0 0 0 100 3 400 -100 -3 400 0
6952 Bjärevägen 1 330 2 000 240 -670 0 0

Heimers gata 2 500 2 500 0 0 0
Karstorpsvägen 500 5 000 500 5 000 0 0 0

6956 Fjärdingsmanvägen 2 303 2 200 62 103 0 0
6079 Relining spillvatten Båstad 600 1 000 600 1 000 -1 100 0 0 0
6953 Slammarpsvägen 89 0 0 0

Slättarödsvägen etapp 1 500 4 200 500 4 200 0 0 0
Slättarödsvägen etapp 2 500 4 000 500 4 000 0 0 0

6994 Avloppsrening 5 250 2 800 4 080 5 250 2 800 4 080 3 698 0 0 0
6993 Dricksvattenproduktion 725 825 480 725 825 480 10 0 0 0

0 0 0
Landsbygdsinvesteringar 0 0 0

6008 Ängalag, vatten+spillvatten 300 9 200 300 9 200 0 0 0
6027 Lyavägen, vatten+spillvatten 90 2 200 100 90 2 200 100 0 0 0
6033 Förslöv/Vadebäck, vatten+spillvatten 5 900 100 4 800 5 800 0 0
6049 Öllövsstrand, vatten+spillvatten 0 0 0 0 0 0 0

Margeretetorpsvägen 4 300 0 0 600 4 000 4 300 -600 -4 000
Mäsinge, vatten+spillvatten 0 0 0 0 0
Karstorp, vatten+spillvatten 0 0 0 0 0 0 0
Axelstorp, vatten+spillvatten 0 0 0 0 0

Förändringar

Förvaltningens förslag till 

revidering utifrån NSVAs 

önskemål KF Beslut 2017-11-22 § 198
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Reviderad 2017-12-05
Avvikelse

Budget Plan Plan Budget Plan Plan Prognos Budget Plan Plan

Kod Tkr 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Förändringar

Förvaltningens förslag till 

revidering utifrån NSVAs 

önskemål KF Beslut 2017-11-22 § 198

Nyinvesteringar

6004 Ängstorp, nytt reningsverk 22 750 3 000 500 17 000 5 000 5 750 3 000 500
6006 Ledning till Ängstorp 22 500 2 500 10 000 7 500 12 500 2 500 0
6007 Driftövervakning Dricksvattenproduktion 10770 200 200 200 200 0 0 0

Ekorrvägen 150 3 400 150 3 400 0
6058 Nytt tillstånd Torekovs RV 50 100 50 100 100 0 0 0
6009 Serviser, V S D 800 800 1 000 800 800 1 000 -500 0 0 0
6012 Mätning V S D 200 200 200 200 200 200 190 0 0 0
6015 Skalskydd 200 200 200 200 200 200 0 0 0
6014 Åtgärder enl. saneringsplan 0 3 000 3 000 2 000 3 000 3 000 1 100 -2 000 0 0

BAM Nitrat - V18, V26 3 500 5 250 0 3 500 5 250 0
6041 Säkerhetsbarriär (UV-ljus) 300 300 -40 0 0 0

Åtgärder enl dagvattenplan 1 000 2 000 1 000 2 000 0 0 0
6020 Ny vattenledning Hallandsvägen 0 8 800 300 0 8 800 300 0 0 0

Reservkraft mobil, generell 250 250 0 0 0
Vattentankstationer 700 700 0 0 0

6034 Åtgärder för stigande havsnivå pstn Båstad 0 500 1 000 500 -1 000 0 0
Åtgärder för stigande havsnivå Torekov RV 2 000 -2 000 0 0

6075 Samlingskammare Eskilstorp 2 000 0 0 0
6214 Skottorp, nytt vattenverk 0 4 000 0 4 000 3 790 0 0 0

0 0 0
Exploatering VA 0 0 0

5004 Heden exploatering -799 0 0 0
5010 Förslöv 2:4 exploatering 12 500 0 0 12 500 0 0 500 0 0 0
5011 Grevie skoltomt 1 000 0 0 0
5028 Ledningsrätt Håle 3:4 0 0 0
5021 Exploatering Åstad Bas Va inv 0 0 0

Exploatering Grevie Böske Va 3 000 3 000 0 0 0
5025 Hasselbacken nedre -11 0 0 0
5027 VA Friidrottsplats -76 0 0 0
5027 Exploatering Trollbäcken VA 0 0 0
5029 Expl Tuvelyckan -198 0 0 0

Dagvattenåtgärder Förslöv 2 000 2 000 0 0 0
T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) 92 970 53 785 40 910 65 715 43 635 44 410 27 840 27 255 10 150 -3 500
(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2021-2022)
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Reviderad 2017-12-05
Avvikelse

Budget Plan Plan Budget Plan Plan Prognos Budget Plan Plan

Kod Tkr 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Förändringar

Förvaltningens förslag till 

revidering utifrån NSVAs 

önskemål KF Beslut 2017-11-22 § 198

Anslutningsavgifter
5204 Anslutningsavgifter Förslöv/Vadebäck -2 388 -2 388 0 0 0
5205 Anslutningsavgifter Ängalag -2 388 -2 388 0 0 0
5207 Anslutningsavgifter Lyavägen -955,2 -955,2 0 0 0
5211 Anslutningsavgifter Östra Karup -1 194 -1 194 -1 194 -1 194 -1 194 -1 194 -759 0 0 0
5213 Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv -7 164 -3 463 -7 164 -3 463 0 0 0
5214 Anslutningsavgifter Förslöv verks.omr 187 0 0 0
5216 Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 -500 -500 0 0 0
5217 Anslutningsavgifter Trollbäcken -1 500 -1 500 0 0 0

Anslutningsavgifter Förslöv 2:4 -1 194 -1 194 -1 194 -1 194 0 0 0
5202 Övriga anslutningsavgifter -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 0 0 0

Summa Anslutningsavgifter -15 201 -9 739 -2 388 -15 201 -9 739 -2 388 -572 0 0 0

Summa avgiftsfinansierad investering (brutto exkl 

anslutningsavgifter) 92 970 53 785 40 910 65 715 43 635 44 410 27 840 27 255 10 150 -3 500

Summa Avgiftsfinansierad investering (netto inkl 

anslutningsavgifter) 77 769 44 046 38 522 0 50 514 33 896 42 022 0 27 268 27 255 10 150 -3 500
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-06 1 av 2 

 

 

KS § 277  Dnr KS 000641/2016 - 900 

Kommunalförbundet Medelpunkten - Förslag på förbundsordning 
med bilagor samt medlemsdirektiv 

 
Beskrivning av ärendet I samband med att förbundsordningen för Medelpunkten skickades ut för 
 revidering och beslut 2016, framkom synpunkter på innehållet varför ärendet 
 återremitterades. Förbundsordningen har nu på nytt reviderats och 
 förtydligats på en del punkter. Genomgång av gjorda förändringar har gjorts 
 vid möten hållna av Medelpunkten tillsammans med företrädare för 
 medlemskommunerna, såväl tjänstemän som politiker. Ärendet gäller således 
 för kommunen att anta den reviderade förbundsordningen med tillhörande 
 reglemente.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från myndighetschef Magnus Olsson, daterad 2017-11-15  
 Förslag på förbundsordning med bilagor samt medlemsdirektiv, 
 Protokollsutdrag VN 2017-11-27, §125. 
 
Förvaltningens och 
Vård- och omsorgs- 
nämndens förslag  Framlagt förslag till ny förbundsordning med tillhörande reglemente  

för direktionen och revisionen, samt medlemsdirektiv, antas.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

Framlagt förslag till ny förbundsordning med tillhörande reglemente  
för direktionen och revisionen, samt medlemsdirektiv, antas.  
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 125 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-27 

Dnr VN 000116/2017 - 700 

Kommunalförbundet Medelpunkten - Förslag till 
förbundsordning med bilagor samt medlemsdirektiv 

Sida 

3 av 3 

Beskrivning av ärendet I samband med att förbundsordningen för Medelpunkten skickades ut för 
revidering och beslut 2016, framkom synpunkter på innehållet varför ärendet 
återremitterades. Förbundsordningen har nu på nytt reviderats och 
förtydligats på en del punkter. Genomgång av gjorda förändringar har gjorts 
vid möten hållna av Medelpunkten tillsammans med företrädare för 
medlemskommunerna, såväl tjänstemän som politiker. Ärendet gäller således 
för kommunen att anta den reviderade förbundsordningen med tillhörande 
reglemente. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2017, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Myndighetschef Magnus Ohlsson föredrar ärendet. 

Yrkande Eddie Grankvist (BP) och Sonia Larsson (C): Bifall till liggande förslag. 

Beslut Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Framlagt förslag till ny förbundsordning med tillhörande reglemente 
för direktionen och revisionen, samt medlemsdirektiv, antas. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171115\fel!	talet	kan	inte	representeras	i	angivet	format.\ha 

1 (1)

 
Datum: 2017‐11‐15 Till: Kommunfullmäktige	
Handläggare: Magnus Ohlsson 
Dnr: VN 000116/2017 – 700 
	
	

Kommunalförbundet Medelpunkten - Förslag till förbundsordning  
med bilagor samt medlemsdirektiv 
	
	
Förslag till beslut 
Vård‐	och	omsorgsnämndens	förslag	till	kommunfullmäktige:	
Framlagt förslag till ny förbundsordning med tillhörande reglemente för direktionen och  
revisionen, samt medlemsdirektiv, antas. 
 
 
Sammanfattning av ärendet	
I samband med att förbundsordningen för Medelpunkten skickades ut för revidering och beslut 
2016, framkom synpunkter på innehållet varför ärendet återremitterades. 
 
Förbundsordningen har nu på nytt reviderats och förtydligats på en del punkter. Genomgång 
av gjorda förändringar har gjorts vid möten hållna av Medelpunkten tillsammans med  
företrädare för medlemskommunerna, såväl tjänstemän som politiker. Ärendet gäller således 
för kommunen att anta den reviderade förbundsordningen med tillhörande reglemente. 
 
 
 
Vård och omsorg 
Magnus Ohlsson, myndighetschef 
 
	
Beslutet ska expedieras till: 
Vård‐	och	omsorgsnämnden.	
Kommunalförbundet Medelpunkten. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag på förbundsordning med bilagor samt medlemsdirektiv från Medelpunkten. 
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Henrik Andersson - Vd: VB: Förslag på förbundsordning med bilagor .[C\l!!,t medlemsdirektiv~ 
Kommunalförbundet Medelpunkten l::SA.')TADS KOMMUN~ 
, ·Vård- och omsorgsnämndait 

Från: 

Till: 

Datum: 

Johan Linden 

Båstads Kommun 

2017-09-08 12:34 

, 2UJtt-09- o 6 
Dnr.V..1 .. '?fQ.9..~/{i./ 
1- 01 -t- ... ".1.oo · -.......................... T. ............ .. 

Ärende: Vd: VB : Förslag på förbundsordning med bilagor samt medlemsdirektiv, Kommunalförbundet 

Medelpunkten 

Kopia: Catharina Elofsson 

Bifogade filer: Brev samt förbundsordning, medlemsdirektiv och bilagor.pdf 

Hej! 

Översänder handlingarna till förbundsordningen. 

Känns som att det kanske ska hanteras av VoO om det är de som handlagt ärendet tidigare. 
Nu är det ju dock riktigt bråttom. 

mvh 

>» Jessica Alfredson <jessica.alfredson@medelpunkten.se> 2017-09-05 08:52 > > > 

Hej! 

Här kommer brevet samt förbundsordningen som sändes ut 2017-06-01 med förbundsordning, 

reglementen och medlemsdirektiv. 

Med vänlig hälsning 

Jessica Alfredson 

Förbundschef 

Från: Jessica Alfredson 

Skickat: den 1 juni 2017 10:38 

Till: Bjuv <info@bjuv.se>; Båstad <bastad.kommun@bastad .se>; Helsingborg 

<kontaktcenter@helsingborg.se>; 'Klippan' <kommun@klippan .se>; 'Landskrona' 

<kommun@landskrona.se>; Perstorp <kommunhuset@perstorp.se>; 'Svalöv' <info@svalov.se>; 
0 •• \ • • 

Astorp <kommun@astorp.se>; Angelholm <registrator@engelholm.se>; Orkelljunga 

<kommunkontor@orkelljunga.se> 

Kopia: 'Rima Axelsson Alamin ' <rima.alamin@gmail.com>; 'Boris Svensson' 

<boris.svensson@klippan.se>; 'arvo.hellman@bjuv.se' <arvo.hellman@bjuv.se> 

Ämne: Förslag på förbundsordning med bilagor samt medlemsdirektiv, Kommunalförbundet 

Medelpunkten 
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Hej! 
I samband med att förbundsordningen skickades ut för revidering och beslut 2016 framkom 
synpunkter på innehållet varför ärendet återremitterades. Förbundsordningen har nu på nytt 
reviderats och förtydligats på en del punkter. 
Genomgång av gjorda förändringar har gjorts vid möten tillsammans med företrädare för 
medlemskommunerna, såväl tjänstemän som politiskt. Senast i samband med vårens samråd 
som hölls den 19 maj 2017 då företrädare för samtliga kommuner deltog. 
Vi ber nu respektive medlemskommun att fatta beslut om att anta förbundsordningen med 
tillhörande reglemente för direktionen (bilaga 1) och revisorerna (bilaga 2} samt 
medlemsdirektivet och därefter expediera beslutet till Medelpunkten. 

Jessica Alfredson 

Förbundschef 

042-19 85 60 

jessica.a lfredson@medelpunkten .se 

Kommunalförbundet Medelpunkten 

Viktoriagatan 4 

252 29 Helsingborg 

Telefon 042-19 85 50 

www.medelpunkten.se 
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Gif,ffff.,IJS ~<OMMUN 2017-06-01 
~\omrnunstyr8!-1"'1 

2017 ~09~ 0 8 

Till kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Klippan, Perstorp, Svalöv, 

Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga 

I samband med att förbundsordningen skickades ut för revidering och beslut 2016 framkom 
synpunkter på innehållet varför ärendet återremitterades. Förbundsordningen har nu på nytt 
reviderats och förtydligats på en del punkter: 

• Översyn av språket och vilka begrepp som används 

• Vissa förtydligande för att undvika utrymme för tolkningar 
• Tagit bort hänvisning till lagar och paragrafer och istället skrivit ut texten 

• Kompletterat med reglemente för revisorerna och kompletterat reglementet för 
direktionen 

• Ett medlemsdirektiv har också tagits fram för att närmare beskriva förbundets ändamål 
och syfte 

Förutom dessa revideringar har innehållet ändrats avseende: 

./ Budget, eget kapital 

./ Ansvar 

./ Resultatfördelning 

./ Medlemskommunernas styrning och insyn 

./ Inträde av ny medlem 

./ Likvidation och upplösning 

./ Ekonomisk reglering vid utträde 

Genomgång av gjorda förändringar har gjorts vid möten tillsammans med företrädare för 
medlemskommunerna, såväl tjänstemän som politiskt. Senast i samband med vårens samråd 
som hölls den 19 maj 2017 då företrädare för samtliga kommuner deltog. 

Vi ber nu respektive medlemskommun att fatta beslut om att anta förbundsordningen med 
tillhörande reglemente för direktionen (bilaga 1) och revisorerna (bilaga 2) samt 
medlemsdirektivet och därefter expediera beslutet till Medelpunkten. 

Rima Axelson Alamin 
Ordförande direktionen 

Medelpunkten 
Viktoriagatan 4 
252 29 HELSINGBORG 

Jessica Alfredson 

Förbundschef 

vxl 042-19 85 50 

kundtjanst@medelpunkten.se 

327



Sida 1 (5) 

Förbundsordning för 
kommunalförbundet Medelpunkten 
1 Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är kommunalförbundet Medelpunkten. Förbundet har sitt säte i 
Helsingborg. 

2 Medlemmar 

Medlemmarna i förbundet är kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Klippan, Landskrona, Perstorp, 
Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. 

3 Varaktighet 

Förbundet är bildat för obestämd tid . Angående uppsägning, utträde och likvidation se punkterna 16 
och 17. 

4 Ändamål 

Förbundets ändamål är att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt 
fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. Ansvaret för förskrivning av personliga 
hjälpmedel är knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

5 Organisation 

Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. 

6 Förbundsdirektionens organisation och mandattid 

Förbundsdirektionen skall bestå av 10 ledamöter och 10 ersättare. Varje medlemskommun väljer en 
ledamot och en ersättare. Ledamot i direktionen ska samtidigt vara ledamot eller ersättare i 
kommunfullmäktige i medlemskommunen. Vid förhinder för ledamot tjänstgör ersättare vald av 
samma medlemskommun som ledamoten. Ledamot kallar själv in sin ersättare. Mandattiden är fyra 
år och räknas från och med det år efter att allmänna val har hållits i landet till och med det fjärde 
året efter det allmänna valet. Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt 
delegering av beslut, förvaltning och administration. Direktionen beslutar i övrigt om sina 
arbetsformer i enlighet med särskilt reglemente, bilaga 1 till förbundsordningen. 

Presidium 

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ett presidium med ordförande, l:e 
vice ordförande och 2:e vice ordförande på förslag från valberedningen enligt reglementet. En av de 
tre ordförandeposterna ska innehas av Helsingborgs stad i egenskap av största medlemskommun. 

2017-xx-xx 
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7 Revisorerna 

Förbundet skall ha 2 revisorer. Kommunfullmäktige i den vid årets ingång till befolkningen största 
och näst största medlemskommunen ska utse vardera en revisor. Revisorerna väljs för samma 
mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisori sker i enlighet med 
bestämmelserna om revision i kommunallagen och god revisionssed. För revisorerna gäller 
reglemente enligt bilaga 2 till förbundsordningen. 

8 Initiativrätt 

Ärenden i direktionen får väckas av 

ledamot i direktionen 

förbundsmedlems fullmäktige och kommunstyrelse 

revisorerna om ärendet rör granskning av förbundets verksamhet 

9 Kungörelser och andra tillkännagivande 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på förbundets officiella 
anslagstavla samt på Helsingborgs stads officiella anslagstavla. Tid och plats för 
budgetsammanträdet ska kungöras på samtliga medlemmars officiella anslagstavlor. 

10 Budget, eget kapital och årsredovisning 

Förbundet ska ha en god ekonomisk hushållning och efterleva reglerna om balanskravsresultat enligt 
lagen om kommunal redovisning. 

Budget 

Förbundets verksamhet finansieras genom hyresavgifter samt intäkter från försäljning av varor och 
tjänster. Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten skall innehålla en plan 
för verksamheten och ekonomin under det kommande budgetåret samt en plan för ekonomin under 
den kommande treårsperioden. Direktionen skall fastställa budgeten senast under november 
månad. Det år då ordinarie val till riksdagen har ägt rum ska budgeten även fastställas av den 
nyvalda direktionen före utgången av januari månad året därpå. 

Eget kapital 

Kommunalförbundets eget kapital skall vara 16 000 000 kronor. 

Årsredovisning och uppföljning 

Direktionen skall senast den 31 mars ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna 
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för 
godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen. Varje fullmäktige beslutar om 
ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet. Vidare skall direktionen upprätta och översända 
delårsrapport till respektive medlemskommun 
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11 Ansvar 

Om förbundet saknar tillgångar för att betala sina skulder, är förbundsmedlemmarna skyldiga att 
reglera skulderna. Varje medlem ska skjuta till så stor del som svarar mot medlemmens andel i 
skulden. Medlemskommuns andel beräknas efter dess andel av de tre senaste årens totala 
omsättning. 

12 Resultatfördelning 

Utgångspunkten är att varje medlem bidrar till förbundets resultat utifrån sin procentuella andel av 
årets omsättning, satt i förhållande till samtliga medlemmars totala omsättning. Föregående års 
resultat ska fördelas i sin helhet till medlemskommunerna utifrån deras andelar av det gångna årets 
totala omsättning. 

Direktionen beslutar om lämplig tidpunkt för denna fördelning, så att utbetalning av redovisat 
överskott sker vid tidpunkt då förbundets likviditets behov är tillfredsställt. 

13 Medlemskommunernas styrning och insyn 

Förbundet ska årligen till medlemskommunerna lämna följande rapporter: 

• Budget och verksamhetsplan 

• Delårsrapport, inklusive verksamhetsuppföljning och helårsprognos 

• Årsredovisning 

Härutöver ska förbundet löpande avlämna de rapporter över verksamhet och ekonomi som medlem 
efterfrågar. Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna om 
principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess 
medlemmar. 

Medlemma rn as samråd 

Medlemmarna i förbundet ska minst en gång per mandatperiod gå igenom förbundsordningen och 
vid behov lägga fram förslag till ändringar i förbundsordningen. 

Medlemsdirekt iv 

Förbundets ändamål och syfte beskrivs närmare i ett direktiv som fastställs för varje mandatperiod 
genom samstämmiga beslut i medlemmarnas fullmäktige. I direktivet anges bl.a vilken inriktning och 
utveckling verksamheten i förbundet ska ha, hur målen ska följas upp samt former för hur 
medlemmarna ska samverka. 

14 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

Arvoden och ersättning till ledamöter och ersättare samt till förtroendevalda revisorer ska utgå i 
enlighet med Helsingborgs stads vid var tid gällande regler om ersättning till förtroendevalda. 
Nivåerna på månadsarvode till ledamöter och ersättare motsvarar 9,25 % för ordförande, 4,5 % för 
vice ordförande och 1 % för ledamot/ersättare. Procentsatsen utgår från månadsarvodet till 
heltidssysselsatt kommunalråd. 
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15 Inträde av ny med lem 

Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet skall ansökan ske till direktionen som yttrar 
sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för beslut. För att en ny medlem 
ska antas i förbundet krävs att minst 2/3 av medlemskommunerna samtycker till att den föreslagna 
kommunen antas som medlem i förbundet. 

Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den tillträdande 
förbundsmedlemmen ska överensstämma med förbundsordningen och bestämmas i särskild 
överenskommelse mellan förbundet och den tillträdande förbundsmedlemmen . 

Ny medlem ska tillträda förbundsordningen genom att förbundsordningen antas av den nya 
kommunens fullmäktige. 

16 Uppsägning och utträde 

En förbunds med lem har rätt att utträda ur förbundet. Utträde kan endast ske vid utgången av ett 
verksamhetsår, dvs den 31 december, med iakttagande av en uppsägningstid om minst 18 månader 
i förväg. När en medlem utträtt ur förbundet upphör dennes ansvar för förbundets skulder om inte 
annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna skall anta de ändringar 
i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 

17 Likvidation och upplösning 

Om medlemmarna med kvalificerad majoritet beslutar att förutsättningarna att driva förbundet 
vidare inte längre föreligger skall förbundet omedelbart träda i likvidation. Vid skifte av förbundets 
behållna tillgångar i anledning av likvidation skall varje medlemskommuns andel beräknas efter dess 
andel av de tre senaste årens totala omsättning. När kommunalförbundet trätt i likvidation skall 
förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen omvandlas till pengar genom försäljning 
på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs 
för en ändamålsenlig avveckling. När likvidator har fullgjort sitt uppdrag, skall denne till direktionen 
avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som 
rör likvidation i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall 
fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall fogas beslut om 
vilken av kommunalförbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till 
förbundets arkiv. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, är kommunalförbundet upplöst 

18 Ekonomisk reg lering vid ut träde eller likvidation 

Vid utträde ur förbundet förbinder sig utträdande medlemskommun att lösa de hjälpmedel som vid 
tidpunkten för utträdet hyrs av kommunen till bokfört värde med ett påslag om 25 procent på det 
bokförda värdet. Detta påslag innefattar dels värdet av hjälpmedelstillbehör som inte är upptagna i 
det bokförda värdet, dels de merkostnader som förbundet får i samband med utträdet. Om det 
framräknade värdet på de aktuella hjälpmedlen avviker från det andelsbelopp som utträdande 
kommun har rätt till ska mellanskillnaden regleras mot faktura . 
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19 Tvister 

Uppkommer tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar skall parterna söka lösa tvisten 
genom överläggningar. Part har skyldighet att ingå överläggningar inom 30 dagar efter det att 
överläggningar påkallats. Försummas detta eller om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, 
avgörs tvisten genom allmän domstol. 

20 Ändring av förbundsordning 

Ändringar och tillägg till denna förbundsordning, med undantag av om ändringen gäller tillträde av 
ny medlem, ska fastställas av samtliga medlemmars fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att 
yttra sig över förslaget om förändrad förbundsordning. 

Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Bjuvs 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Båstads 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Helsingborgs 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Klippans 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Landskronas 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Perstorps 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Svalövs 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Åstorps 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Ängelholms 
kommunfullmäktige XX-XX-XX 
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Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Örkelljungas 
kommunfullmäktige 

Denna förbundsordning med bilaga 1 och 2 är fastställt av förbundsdirektionen XX-XX-XX 
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Reglemente för direktionen i 
kommunalförbundet Medelpunkten 
Fastställt vid direktionsmötet 2017-XX-XX 

1 Övergripande 

Direktionen är kommunalförbundets beslutande, förvaltande och verkställande organ. 
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de uppdrag som fullmäktige i 
medlemskommunerna har bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten 
liksom förbundsordning och detta reglemente. 

Direktionen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och 
ekonomiska ställning. Direktionen ska ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor hos 
förbundsmedlemmarna, Region Skåne, statliga myndigheter, andra organisationer och vid behov 
göra de framställningar som direktionen anser påkallade. 

2 Di rektionens uppgift 

Direktionen ska 

• fastställa mål och planer för förbundets verksamhet, personalbehov och ekonomi 

• övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs 

• se till att förbundets organisation är ändamålsenlig och bedrivs effektivt 

Förutom den rapportering som anges i Förbundsordningen punkt 13 ska direktionen vid anmodan 

rapportera till respektive medlemskommun hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 

ställningen är. 

Ärenden i direktionen får väckas av: 
• Ledamot i direktionen 

• Medlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 

• Förbundets förtroendevalda revisorer 

3 Ekonomi 

Direktionen ansvarar för förbundets redovisning och medelsförvaltning. 

Direktionen ska 

• övervaka efterlevnaden av den fastställda budgeten och därvid se till att förbundets 

förvaltning handhas på ett rationellt och ekonomiskt sätt 

• vårda och förvalta förbundets egendom väl och se till att förbundets behov av försäkrings

skydd är tillgodosett 

• övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs 
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Direktionen är förbundets personal- och arbetsgivarorganisation samt löne- och pensionsmyndighet 

och har hand om frågor som rör förhållandet mellan förbundet i egenskap av arbetsgivare och dess 

arbetstagare. I uppgiften ingår bl. a. 

anställningsärenden 

kollektivavtal, centrala överenskommelser och tvister 

löne-, anställnings- och pensionsvillkor 

beslut om stridsåtgärder 

arbetsmiljöansvar 

Direktionen ska ansvara för att de anställda inom förbundet har rätt kompetens i förhållande till de 

fastställda målen. 

5 Speciella arbetsuppgifter 

Förbundsdirektionen är registeransvarig för de personuppgifter som direktionen för i sin verksamhet 

och förfogar över. Direktionen är arkivmyndighet. 

6 Sammansättning 

Direktionen består av 10 ledamöter och 10 ersättare i enlighet med Förbundsordningen punkt 6. 

7 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett samman

träde ska en ersättare tjänstgöra i dennes ställe. 

I första hand ska förtroendevald från samma kommun som den förhindrade ledamoten tjänstgöra. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ersättaren återgår då som ersättare. 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 

tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

Ersättare har närvaro- och yttranderätt även vid sammanträde där ersättaren inte tjänstgör. 

Ersättare ska kallas till direktionens sammanträden och har rätt att delta i överläggningarna men har 

inte yrkande- eller beslutanderätt. 

Direktionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har 

rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 
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Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och två vice ordförande 
(presidium) vid mandatperiodens första sammanträde. Ordföranden skall leda, samordna och 
övervaka förbundets verksamhet i enlighet med förbundsordningen och detta reglemente. 
Presidiet biträder ordföranden vid fullgörandet av dennes uppgifter. Om varken ordförande eller 
vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser direktionen 
annan ledamot att tillfälligt vara ordförande. 

Valberedning, val av ordförande och presidium: 

Den avgående direktionen: 

• Ska utse valberedning och sammankallande efter förslag från presidiet. Valberedningen skall 
bestå av kommunstyrelseordförande (eller av kommunstyrelsen utsedd representant) från 
de tre medlemskommunerna som utgjort presidium samt två ytterligare kommuner vilka 
utses av direktionen. 

• Samtliga medlemskommuner har möjlighet att nominera kandidater till presidiet. 

• Valberedningen skall presentera sitt förslag senast 14 dagar före den tillträdande 
direktionens första sammanträde. 

• Den avgående direktionen beslutar om tidpunkt för den nya direktionens första 
sammanträde som skall äga rum så snart det är praktiskt möjligt. Vid detta sammanträde 
skall den nya direktionen välja ordförande och presidium utifrån valberedningens förslag. 
Kvalificerad majoritet (minst 2/3 av medlemskommunerna) skall föreligga för att valet skall 
anses giltigt. 

• Under övergångstiden (från årsskifte efter att kommunala val är genomförda och fram till 
den nytillträdda direktionens första sammanträde) utgör de tre medlemskommunernas 
representanter som utgjort valberedning ett interimistiskt presidium . 

9 Tid och plats för sammanträde 

Direktionen bestämmer tid och plats för sina sammanträden för varje år. Sammanträde skall också 
hållas, när minst tre av direktionens ledamöter begär det eller när ordföranden anser att det behövs. 
Tid för det första sammanträdet i en mandatperiod fastställs av den avgående direktionen. 
En begäran om extra sammanträde görs skriftligen och ställs till ordförande och ska innehålla 
uppgifter om det eller de ärenden som ledamöterna önskar att direktionen ska behandla . Ett extra 
sammanträde hålls på den tid som ordförande bestämmer efter samråd med vice ordförande. 

10 Kallelse 

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
Kallelse och föredragningslista ska på lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare, samt 
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast sju kalenderdagar före 
sammanträdesdagen. Ordförande beslutar i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan, ska bifogas kallelsen. 
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För varje sammanträde låter ordföranden upprätta föredragnings lista, vilken om möjligt sänds ut 
samtidigt med kallelsen. Uppstår fråga om behandling av ärende som ej upptagit på 
föredragningslista, skall direktionen omedelbart efter utseende av protokolljusterare besluta, om så 
får ske. 

12 Ärendens beredning 

Ordföranden ansvarar för att de ärenden som skall handläggas bereds och föredras i vederbörlig 
ordning. 

13 Protokollsanteckn ingar 

Ordförande ansvarar för att direktionen för protokoll vid sina sammanträden. Protokoll från varje 

sammanträde ska ställas till direktionens ledamöter och ersättare samt förbundsmedlemmarnas 

styrelser och förbundets revisorer. Utdrag ur protokoll ska ställas till de kommunala nämnder, andra 

myndigheter och enskilda som berörs av beslutet i protokollet. 

14 Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. Direktionen kan besluta att en paragraf i 

protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan direktionen justerar 

den. Bestämmelser om hur justering av protokoll ska tillkännages framgår av Förbundsordningen 

punkt 9. 

15 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 

justeringen av protokollet. 

16 Delgivning 

Delgivning av direktionen sker med ordförande eller med någon annan som direktionen bestämmer. 

17 Delegering av beslutanderätten 

Direktionen ska i ett särskilt beslut förteckna de beslutsuppdrag som direktionen lämnar till 

förtroendevalda och anställda (delegationsordning). 
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Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas av ordförande 

eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som direktionen 

bestämmer. 

19 Förvaltningsledn ing 

Förvaltningsorganisationen leds av en verkställande chef som har befattningen förbundschef. 
Förbundschefen leder verksamheten närmast under direktionen och är inför direktionen ansvarig för 
verksamheten. 

20 Ändring av reglementet 

Ändringar i eller tillägg till detta reglemente ska godkännas av medlemskommunernas fullmäktige. 
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Reglemente för revisionen i 
kommunalförbundet Medelpunkten 
Fastställt vid direktionsmötet 2017-XX-XX 

1 Revisionens formella reglering 

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, förbundsordning samt detta 
reglemente. Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9. God 
revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. 
Revisionsarbetet i förbundet ska bedrivas minst med utgångspunkt från den goda sed som senast är 

-uttolkad och uttryckt i skriften "God revisionssed i kommunal verksamhet" {Sveriges kommuner och 
landsting) 

2 Revisorernas antal och organisation 

I förbundet ska finnas två revisorer. Revisorerna väljs enligt förbundsordningen. Revisorerna väljs för 
samma mandatperiod som gäller för ledamöterna och ersättarna i förbundsdirektionen. Uppdraget 
är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde 
årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden kan därför 
inledas med dubbla grupper revisorer. Revisorn från den största medlemskommunen är 
sammankallande för att leda sammankomster och sammanträden. 

3 Revisorernas ekonomi 

Ersättning till revisorerna utgår till revisorerna för egen tid enligt Helsingborgs stads regler om 
ersättning till förtroendevalda och för övrigt enligt nedlagda kostnader. 

4 Revisorernas sakkunniga biträden 

Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra 
granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas förbundets upphandlingsregler. 
Revisorerna beslutar själva om upphandling. Bestämmelserna i kommunallagen om revisorernas rätt 
till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna. 

5 Revisorernas arbetsformer 

Sammankallande kallar till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden 
om sin förvaltning och om jäv. Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter samt 
förtroendevalda i direktionen till dessa sammankomster. Minnesanteckningar ska föras vid 
revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Sammankallande ansvarar för att anteckningar 
upprättas. De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Sammankallande ansvarar för att protokoll upprättas. Protokollet justeras av båda revisorerna. 
Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En skrivelse, eller 
motsvarande, i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att båda revisorer är eniga om 
innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av sammankallande. 
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Revisionsberättelsen lämnas till samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige senast den 1 april varje 
år. Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas 
granskning. Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till direktionen senast två veckor 
efter att utlåtandet upprättats. Revisorerna ska löpande redovisa resultatet av sin granskning till 
förbundets direktion. I revisionsberättelsen förtecknas avlämnade rapporter. 

7 Revisorerna och direktionen 

Revisorerna och företrädare för direktionen ska ha regelbundna överläggningar, minst en gång varje 
år. Revisorerna kan initiera ärende i direktionen i anledning av sin granskning och om sin förvaltning, 
när de bedömer att så behövs. Direktionens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling, så snart möjligt efter att beredning har skett. 

8 Revisorernas arkiv 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen. 

9 Ändring av reglementet 

Ändringar i eller tillägg till detta reglemente ska godkännas av medlemskommunernas fullmäktige. 
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Medlemsdirektiv för 
kommunalförbundet Medelpunkten 
1 Inledning 

Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004, efter att tidigare varit ett aktiebolag, med syfte 
att ha en gemensam hjälpmedelsverksamhet för kommuner i Nordvästra Skåne. Idag är Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga medlemmar i 
förbundet. 
Kommunalförbundet har bildats genom antagande av gemensam förbundsordning. 

Av förbundsordningen punkt 13 framgår att förbundets ändamål och syfte ska beskrivs närmare i ett 
direktiv som fastställs för varje mandatperiod genom samstämmiga beslut i medlemmarnas 
fullmäktige. I direktivet ska anges bland annat vilken inriktning och utveckling verksamheten i 
förbundet ska ha, hur målen ska följas upp samt former för hur medlemmarna ska samverka. 

2 Syfte 

Förbundets ändamål är att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt 
fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. Ansvaret för förskrivning av personliga 
hjälpmedel är knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. I Skåne styrs 
ansvarsförhållandet mellan kommunerna och Region Skåne i särskilt avtal. 
Med hjälpmedel avses i detta sammanhang medicintekniska hjälpmedel som fordrar särskild 
kompetens för bedömning och utprovning, anpassning eller träning och som inte är normala 
konsumtionsvaror. 

3 Uppdrag 

Medelpunktens uppdrag är att tillgodose medlemskommunernas behov av de hjälpmedel som 
kommunerna har ansvar för. Ansvaret styrs utifrån den ansvarsfördelning som avtalats fram mellan 
Region Skåne och kommunerna. 
Medelpunkten ansvarar för uthyrning och försäljning av hjälpmedel till kommunerna, upphandling 
och sortiment, lagerhållning och rekonditionering av hjälpmedel, teknisk service och reparationer, 
rådgivning och konsultation i hjälpmedelsfrågor. 
Kommunerna kan hyra eller köpa hjälpmedel. Hyrsystemet utgår från funktionsbegreppet vilket ger 
möjlighet till återanvändning av använda hjälpmedel så länge som det bedöms vara säkert och med 
full funktion. 

4 Målinrikt ning 

Förbundet ska utgöra en verksamhet som tillförsäkrar medlemskommunerna en 

hjälpmedelsförsörjning som är effektiv både professionellt och ekonomiskt. Förbundet ska arbeta 

med samordning, inköp, service och utveckling på följande sätt. 

Samordning- Använda gemensamma resurser på ett effektivt sätt genom att se till att hjälpmedel 

används i så hög grad som möjligt och genom att underhålla hjälpmedlen så att de kan användas 
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under hela sin förväntade livslängd. Bedriva verksamheten gemensamt för att ge möjlighet till att ha 

en större bredd på utbudet vilket ökar möjligheten att matcha rätt hjälpmedel utifrån individuella 

behov. Ett brett sortiment ökar också valmöjligheten för den enskilde samtidigt som det är 

ekonomiskt effektivt att recirkulera hjälpmedel. 

Inköp- Kontinuerligt genomföra upphandlingar och avtalsuppföljningar för att upprätthålla en hög 

kompetens och kunskap. Genomföra upphandlingar på större volymer vilket ökar möjligheten till bra 

pris men också möjlighet att ställa krav på kvalitet och andra kommersiella villkor. 

Service- Ge snabb och professionell service med en hög tillgänglighet och ett gott bemötande som 

inger förtroende och som ger en positiv känsla. 

Utveckling- Vara ett samlat kompetenscenter inom hjälpmedelsområdet, hålla en hög kompetens 

och ha en aktiv bevakning av utvecklingen av nya produkter och användandet av hjälpmedel. 

Nätverka för att bevaka och inhämta kunskaper kring strategiska frågor som rör hjälpmedel och 

förskrivning. Delge medlemskommunerna relevanta erfarenheter och kunskaper. 

5 Samverkan 

Ansvaret för hjälpmedelsförsörjningen är i Skåne delat mellan kommunerna och Region Skåne enligt 

särskilt avtal. För att hantera frågeställningar som rör ansvarsfördelningen finns en tillsatt 

sam rådsgrupp och en styrgrupp med medlemmar från både kommuner och Region Skåne. De 

kommuner som är medlemmar i Medelpunkten representeras av utsedd person med mandat att 

företräda medlemskommunerna. Medelpunkten har ett särskilt uppdrag att föra dessa frågor vidare 

till övriga medlems kommuner. Medelpunkten ska också utifrån uppdraget som 

hjälpmedelsverksamhet samverka med Kommunförbundet Skåne och delta i de nätverk som är 

aktuella inom området på regional och nationell nivå. 

6 Dialog 

Medelpunkten ska utifrån sin roll som hjälpmedelsverksamhet bjuda in till en god dialog med 

representanter från medlemskommunerna. 

Dialogen ska säkerställa en god samverkan mellan medlemskommunerna och Medelpunkten i frågor 

som rör förskrivningsprocess och hjälpmedelsfrågor. 

7 IT-stöd 

Medelpunkten ska tillhandahålla och förvalta gemensamt IT-system som ger stöd för 

hjälpmedelsförsörjningen. Medelpunkten ska rapportera relevant och tillförlitlig information om 

händelser och transaktioner till kommunerna tillsammans med överenskomna uppföljningar. 

Medelpunkten ska också ansvara för utbudsplanering för kommunerna på invånartjänsten 1177.se. 

8 Upphandling av hjälpmedel 

Medelpunkten har i uppdrag att för medlemskommunerna göra de upphandlingar av hjälpmedel 

som behövs för att tillgodose med lems kommunernas behov. 

Syftet med upphandlingar är att få bra hjälpmedel till ett bra pris men innefattar också krav på 

service, transporter och tillgänglighet. För Medelpunktens del görs upphandlingar av hjälpmedel 
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tillsammans med övriga hjälpmedelsverksamheter i Skåne via upphandlare på Kommunförbundet 

Skåne. 

9 Ekonomi 

Verksamheten ska bedrivas utifrån goda ekonomiskt hållbara principer och sträva efter att ha 

resurseffektiva arbetsmetoder. Verksamheten finansieras genom hyresavgifter och de intäkter som 

kommer från försäljning av hjälpmedel och tjänster. 

Den ekonomiska styrningen av Medelpunktens verksamhet sker i huvudsak genom den budget och 

den treårsplan som direktionen fastställer under november månad. Budgeten som utgår från den 

förväntade utvecklingen i medlemskommunerna och de investeringar som kommunerna planerar 

innehåller resultatbudget med prissättning och bemanningsplan samt investerings- och 

likviditetsplan. 

9. 1 Rapportering 

Förbundet ansvarar för att till medlemskommunerna löpande ge in: 

a) 

b) 

d) 

e) 

f) 

Protokoll från direktionens sammanträden 

Förbundets verksamhetsplan och budget med kommande treårsplan 

Förbundets delårsbokslut och årsredovisning 

Revisions be rättelse och grans kn i ngsra ppo rt 

Förbundet ska i övrigt lämna medlemskommunerna den information om 

verksamheten som de begär 

9.2 Uppföljning 

Uppföljning av Medelpunktens verksamhet, målinriktning och ekonomiska utveckling görs 

kontinuerligt och rapporteras till direktionen enligt följande struktur: 

Månadsrapporten ska innehålla en resultatrapport, en balansrapport kommentarer till dessa och 

eventuella större händelser eller avvikelser. I rapporterna ska jämförelser göras mellan årets utfall, 

årets budget samt föregående års utfall. 

Tertialrapporten utgör en förenklad delårsrapport, där samtliga konton är avstämda och 

periodisering har skett av alla större belopp. 

Delårsrapport som även innehåller en verksamhetsrapport samt en helårsbedömning av det 

innevarande året. Samtliga konton ska vara avstämda och periodisering ska ha skett av samtliga 

belopp. Rapporteras även till medlemskommunerna. 

Årsredovisning, med ett innehåll som motsvarar delårsrapporten, men med ytterligare uppgifter för 
att det gångna årets verksamhet ska kunna bedömas. Rapporteras även till medlemskommunerna. 
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10 Samråd 

Förbundets direktion ska minst en gång per mandatperiod bjuda in till medlemssamråd med syfte 

att diskutera strategiskt viktiga frågor med representanter från medlemskommunerna med mandat 

att företräda medlemskommunen i dessa frågor. Ytterligare möten kan hållas vid behov eller på 

initiativ från någon av medlemskommunerna. 

Samrådet syftar också till att följa upp medlemsdirektivet samt i samband med detta överväga 

eventuell revidering av befintligt direktiv. 

När respektive fullmäktige har antagit medlemsdirektivet ska förbundet se till att direktivet fastställs 

av förbundsdirektionen. 

Detta medlemsdirektiv har antagits av Bjuvs kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Detta medlemsdirektiv har antagits av Båstads kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Detta medlemsdirektiv har antagits av Helsingborgs kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Detta medlemsdirektiv har antagits av Klippans kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Detta medlemsdirektiv har antagits av Landskronas kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Detta medlemsdirektiv har antagits av Perstorps kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Detta medlemsdirektiv har antagits av Svalövs kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Detta medlemsdirektiv har antagits av Åstorps kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Detta medlemsdirektiv har antagits av Ängelholms kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Detta medlemsdirektiv har antagits av Örkelljungas kommunfullmäktige XX-XX-XX 

Detta medlemsdirektiv är fastställt av förbundsdirektionen XX-XX-XX 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-06 1 av 2 

 

 

KS § 275  Dnr KS 000798/2017 - 905 

Nytt aktieägaravtal avseende ägande i NSR AB 

 
Beskrivning av ärendet Mellan ägarna i Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) gäller 

konsortialavtal från år 1984. Delägare i NSR är Bjuv, Båstad, Helsingborg, 
Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Mot bakgrund av åldern på det gällande 
avtalet mellan ägarna har man sett över avtalet och arbetat fram ett nytt förslag 
till aktieägaravtal. 

 
 Ärendet återremitterades 2017-08-23 och bordlades på arbetsutskottets 

sammanträde 2017-10-25.   
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av ekonomi Elisabeth Edner, daterad 2017-10-13,  
 Förslag till nytt aktieägaravtal med bilagor, 
 Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 258. 
  
Förvaltningens 
förslag  Godkänna upprättat förslag till aktieägaravtal för Nordvästra Skånes 

Renhållnings AB. 
 
Yrkanden  Thomas Nerd (S): Bifall till förvaltningens förslag.  
     
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

Godkänna upprättat förslag till aktieägaravtal för Nordvästra Skånes 
Renhållnings AB.  
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Datum: 2017-10-13 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000798/2017 – 905 
 
 

Nytt aktieägaravtal avseende ägande i NSR AB 
           

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Godkänna upprättat förslag till aktieägaravtal för Nordvästra Skånes Renhållnings AB.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Mellan ägarna i Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) gäller konsortialavtal från år 1984. 

Delägare i NSR är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Mot bakgrund av 

åldern på det gällande avtalet mellan ägarna har man sett över avtalet och arbetat fram ett nytt 

förslag till aktieägaravtal. Väljer Båstads kommun att ej skriva på det nya aktieägaravtalet 

kommer det gamla avtalet att fortsätta löpa till år 2030.  

 
Ärendet återremitteras 2017-08-23. Förvaltningen fick i uppdrag att innan nytt avtal 
undertecknas utreda konsekvenserna av att inte teckna nytt avtal såväl verksamhetsmässigt 
som ekonomiskt. Alternativa lösningar ska presenteras i konceptform.      
 

Förändringar 

Förändringarna i förslaget till aktieägaravtal består främst av:  
- Utträde kopplat till färdigställd täckning utav deponier vilka NSR ansvarar för i dagsläget. 
- Parterna ska verka för att dess upphandlande entreprenörer ska lämna det avfall som blir 

följden av ett uppdrag från part vid NSR:s anläggningar. 
- Part förbinder sig att, så långt det är möjligt, att använda NSR vid planering och köp av 

tjänster som avser hantering av förorenade massor. 
- bestämmelser om avtalets upphörande, och  

- Styrelsens sammansättning har förändrats från 22 ledamoter till 16. Förändringen gäller 

endast Helsingborg och Ängelholm, för övriga kommuner har ingen förändring skett i antal 

eller gällande närvarorätt. 
-Förtydligande och modernisering av bolagets ändamål och verksamhet. 
 
Möjligheter till utträde 
Det nya förslaget till aktieägaravtalet innebär i praktiken oförändrad avtalslängd, dvs till 2030, 

förutsättningarna för att träda ur i förtid är dock förändrade.  

1984 skrev Båstads kommun på gällande konsortialavtal (aktieägaravtal) för NSR AB. I detta 

avtal står det i 11§ att  

”Detta avtal ska gälla från det detsamma godkänts och undertecknats av kommunerna t o 
m utgången av år 2010. Om icke någon av kommunerna senast fem år dessförinnan 
uppsäger avtalet, förlänges detsammas gilltighetstid med tio år för varje gång med 
oförändrad uppsägningstid.” 

Detta innebär att kommunen kan säga upp avtalet 2025 och gå ur 2030 såvida inte nästa del av 

paragrafen uppfylls, 
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”Om majoriteten av kommunerna, representerade jämväl minst 2/3 av aktiekapitalet i 
bolaget, förenar sig därom, må avtalet kunna bringas att upphöra i förtid. Om uppsägning 
sker skall förhandlingar upptagas mellan kommunerna om avtalets fortsatta giltighet och 
bolagets bestånd.” 

För att träda ur avtalet innan 2030 krävs att Helsingborg och ytterligare någon utav 

delägarkommunerna godkänner ett utträde.  
I förslaget som lyfts upp till nytt aktieägaravtal står det i punkt 15 att 

” Detta Avtal träder i kraft när samtliga Parter i behörig ordning har undertecknat Avtalet. 
Avtalet gäller till och med den 31 december 2030 med möjlighet till förlängning, se nedan 
punkten 15.2. Avtalet får upphöra i förtid vid den tidpunkt som majoriteten av Parterna, 
representerade av minst två tredjedelar av samtliga av Bolaget utgivna aktier, i beslut 
förenar sig om. En förutsättning för detta är emellertid att de deponier som Bolaget har 
ansvar för att sluttäcka är sluttäckta, se punkten 1. Med sluttäckt menas den lydelse, eller 
senare lydelse, som framgår av 31-32 §§ i förordning (2001:512) om deponering av avfall.” 

Det nya förslaget till aktieägaravtalet innebär därmed oförändrad avtalslängd, dvs till 2030. 
Däremot så innebär det nya förslaget att avtalet bara kan sägas upp avtalet om deponierna är 

sluttäkta. Deponierna är beräknade att vara sluttäkta till 2025 i vart fall senast 2030. Det nya 

aktieägaravtalet kan sägas upp med fem års uppsägningstid efter 2030. I nuvarande avtal kan 

avtalat bara sägas upp vart tionde år med ytterligare fem års uppsägningstid.  

 

Ekonomiska konsekvenser av utträde  
-Vid ett godkänt utträde kommer kommunen att sälja sina aktieandelar till ett värde om ca 320 

tkr. Vid oenighet bestäms värdet av skiljeman.  

 

-Övriga kostnader för deponi samt eventuella ersättningar för tidigare avsättningar till 
återställningsfond och del av tidigare resultat kommer att bli en förhandlingsfråga. 
 

-Den solidariska finansieringen av återvinningscentralerna inom NSR subventionerar i 
dagsläget Båstads kommuns  renhållningskollektiv med 1,1 mkr. Denna subventionering skulle 

vid ett utträde tas bort, dvs kostnaderna för renhållningskollektivet skulle öka från 3,2 mkr till 
4,3 mkr. 
 

Alternativa lösningar - Ekonomiska jämförelser 
-Se bilaga 10 för en jämförelse av renhållningstaxor 2017. 
 
-2012 då NSR AB tog över hanteringen av hushållsinsamlingen hade renhållningskollektivet 
kostnader på 30,6 mkr, 2016 låg de kostnaderna på 24,2 mkr, se bilaga 11. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Elisabet Edner, Ekonom 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Elisabet Edner, Jan Bernhardsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nytt aktieägaravtal avseende ägande i NSR AB. 
Bilaga 1 till förslag till nytt aktieägaravtal. Karta och fastighetsbeteckning över deponier. 
Bilaga 2.1 till förslag till nytt aktieägaravtal. Aktiefördelning. 
Bilaga 3.3 till förslag till nytt aktieägaravtal. Bolagsordning. 
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Bilaga 9 till nytt aktieägaravtal. Fördelning av borgensansvar. 
Bilaga 10 Jämförelse av renhållningstaxor 2017 
Bilaga 11 Resultaträkning 2012 och 2016 
   
 
Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson och Cecilia Holmblad på NSR. 
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AKTIEÄGARAVTAL 

Detta aktieägaravtal (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan 

(1) Bjuvs kommun, org. nr, 212000-1041, Box  501, 267 25 Bjuv (”Bjuv”), 

(2) Båstad kommun, org. nr, 212000-0944, Vångavägen 2, 269 80 Båstad (”Båstad”), 

(3) Helsingborgs stad, org.nr, 212000-1157, 251 89 Helsingborg (”Helsingborg”), 

(4) Höganäs kommun, org. nr, 212000-1165, Torggatan 4, 263 38 Höganäs 
(”Höganäs”), 

(5) Åstorps kommun, org. nr, 212000-0936, Storgatan 7, 265 80 Åstorp (”Åstorp”) 
och 

(6) Ängelholms kommun, org. nr, 212000-0977, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm 
(”Ängelholm”).  

 

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm benämns nedan var för sig ”Part” 
och gemensamt ”Parterna”. 
 

1 Bakgrund 

Parterna är aktieägare i Nordvästra Skånes Renhållnings AB, org. nr 556217-4580, 
(”Bolaget”). Bolaget bildades 1980 i syfte att samverka kring regional 
avfallshantering. Bolaget har också ansvar för att sluttäcka deponierna Filborna, 
Rökille, Tjörröd, Nyvång, Svenstad och Kulltorp inom Parternas geografiska 
område, se karta och fastighetsbeteckning Bilaga 1. De aktuella deponierna 
beräknas vara sluttäckta cirka 2025, i vart fall senast 2030. Som säkerhet för bland 
annat de kostnader som är förenade med sluttäckningsansvaret har Parterna 
sedan 1984 åtagit sig att teckna borgen för Bolagets förpliktelser. 
 

2 Aktier 

2.1 Parterna äger aktierna i Bolaget med den procentuella fördelning som framgår av 
Bilaga 2.1. Aktieägaravtalet omfattar parternas samtliga nuvarande och framtida 
aktier i Bolaget. Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 
10 000 000 kronor. Aktierna i Bolaget ska ha samma röstvärde.  

2.2 Det är endast kommuner eller bolag som kommun äger direkt eller indirekt som 
får äga aktier i Bolaget. 
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3 Bolagets verksamhet och ändamål 

3.1 Bolagets säte och verksamhet 

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Helsingborg.  

Bolagets verksamhet ska vara att inom delägarkommunerna insamla, 
transportera, återvinna och bortskaffa avfall, och bedriva därmed 
sammanhängande regional verksamhet. Vidare ska Bolaget äga, förhyra och 
förvalta med verksamheten förknippad egendom samt äga och förvalta aktier i 
företag inom renhållningssektorn. 

3.2 Bolagets ändamål 

Bolaget är ett kommunalt bolag och ändamålet för bolaget är att genom samverkan 
med aktörer på marknaden och delägarkommunerna utveckla en avfallshantering 
som syftar till att värna den globala miljön, det regionala näringslivet och den 
lokala servicen, genom att vara enkel, flexibel och miljöanpassad.  

3.3 Bolagets bolagsordning 

Bolagets bolagsordning har vid ingåendet av Avtalet den lydelse som framgår av 
Bilaga 3.3. För det fall Bolagets bolagsordning och Avtalet innehåller motstridiga 
eller icke förenliga bestämmelser ska Avtalet äga företräde mellan Parterna. 
 

4 Styrelse, revisorer m.m. 

4.1 Styrelsen 

Bolagets styrelse ska bestå av nio (9) ordinarie ledamöter med sju (7) suppleanter. 
Styrelsen utses av Parterna på följande sätt: 

Ledamöter Suppleanter 

Bjuv  1 1 

Båstad  1 1 

Helsingborg  4 2 

Höganäs  1 1 

Åstorp  1 1 

Ängelholm  1 1 

4.2 Suppleanter har närvarorätt samt rätt att yttra sig vid sammanträdena. 
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4.3 Sammansättningen av styrelsen enligt punkten 4.1 ovan gäller från den årsstämma 
som följer året efter att allmänna val år 2018 ägt rum.  

4.4 Ledamöterna och suppleanterna väljs för tiden intill slutet av den årsstämma som 
hålls under räkenskapsåret efter valet av ledamot. Posten som styrelsens 
ordförande ska utses av Helsingborg. 

4.5 En Part har rätt att entlediga av samma Part utsedd ledamot eller suppleant och 
ersätta denne med annan av Part utsedd person.  

4.6 Parterna förbinder sig att på bolagsstämma rösta för tillsättning av de personer 
som har utsetts av respektive Part. Part som utsett en ledamot eller suppleant ska 
tillse att sådan ledamot eller suppleant röstar och agerar i enlighet med 
bestämmelserna i detta Avtal.  

4.7 Jäv 

Jäv för Parternas styrelserepresentanter ska inte anses föreligga enbart av den 
anledningen att frågan avser förhållandet mellan Bolaget och berörd Part. 

4.8 Revisorer 

För granskning av både Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska Parterna på 
bolagsstämma utse en (1) revisor med en (1) suppleant. Revisorn och suppleanten 
ska vara auktoriserade.  

Kommunfullmäktige i Helsingborg ska utse en lekmannarevisor med en suppleant 
för granskning av Bolaget. 
 

5 Kvalificerad majoritet vid vissa beslut 

5.1 För giltigt beslut i nedan angivna frågor krävs att majoriteten av Parterna, 
representerade av minst två tredjedelar av samtliga av bolaget utgivna aktier, på 
bolagsstämma förenar sig därom.  

Beslut om:  

(a) ändring av det kommunala ändamålet eller föremålet för bolagets 
verksamhet samt andra väsentliga ändringar av Bolagets bolagsordning; 

(b) inträde av ny delägare i av Bolaget ägt bolag, se punkt 11 nedan; 

(c) ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade 
instrument; eller 

(d) likvidation (i andra fall än då aktiebolagslagen nödvändiggör detta), av 
Bolaget. 

 

369



 

 

 

   6  

 

 

6 Ägarsamverkan 

6.1 Ägarsamråd 

Parterna ska samråda kring strategiskt viktiga frågor vid ägarsamråd. 
Företrädesvis ska kommunstyrelsens ordförande med biträde av tjänsteman 
representera Part i samrådsorganet. Medlemmar ur bolagets styrelse bör inte 
representera Part i samrådsorganet. Kallelse till ägarsamråd ska ske minst en gång 
per år i samband med bolagets årsstämma. Ytterligare möten kan hållas vid behov 
eller på initiativ från någon av Parterna. Sammankallande är Helsingborg. 

6.2 Ägardialog 

Parterna ska föra dialog med Bolagets ledning kring Bolagets ställning, utveckling 
och strategiskt viktiga frågor. Ägardialogen syftar också till att följa upp 
ägardirektiven. I ägardialogen deltar ägarsamrådet eller representanter från 
ägarsamrådet, bolagets presidium och VD. Ägardialogen ska hållas minst en gång 
om året i samband med ett ägarsamråd. 

6.3 Ekonomisk och teknisk delegation 

Parterna ska samverka i en ekonomisk och teknisk delegation. Vid 
delegationsmötena ska såväl en ekonomisk som en teknisk genomgång hållas. En 
uppföljning av bolagets verksamhet ska också ske. Deltagare utses från respektive 
Part, två ordinarie samt två ersättare. Från Bolaget deltar en ansvarig tjänsteman 
som är föredragande. Bolaget är sammankallande. Mötena ska protokollföras och 
delges styrelsen i bolaget samt respektive Part. Den ekonomiska och tekniska 
delegationen ska ha minst fyra möten per år samt ytterligare möten om Part eller 
representant för Bolagets ledning så önskar. 
 

7 Skyldighet att lämna avfall vid Bolagets anläggningar 

Parterna är skyldiga att lämna allt sitt avfall till Bolagets anläggningar eller till med 
Bolaget samverkande företags anläggningar.   

Parterna åtar sig även att verka för att dess upphandlade entreprenörer ska lämna 
det avfall som blir följden av ett uppdrag från Part vid Bolagets anläggningar.  

Part förbinder sig också, så långt det är möjligt, att använda Bolaget vid planering 
och köp av tjänster som avser hantering av förorenade massor.  
 

8 Överlämning av renhållningsverksamhet 

Parterna har till Bolaget överlämnat respektive Parts renhållningsverksamhet, 
bortsett från Höganäs som kommer att överlämna sin renhållningsverksamhet till 
Bolaget senast den 1 januari 2020.  
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9 Borgensåtagande 

Part förbinder sig att teckna borgen, en eller flera gånger, för Bolagets 
förpliktelser. Därvid gäller dock den begränsningen att Parternas sammanlagda 
borgensåtagande inte får överstiga 120 miljoner kronor med den förhöjning som 
kan föranledas av en ökning av konsumentprisindex från januari 1981.  

För kommunernas borgensåtagande gäller den fördelningsgrund som framgår av 
Bilaga 9. Denna fördelningsgrund ska kunna omprövas om väsentliga förändringar 
i befolkningsfördelningen föranleder därtill. 

 

10 Övergång av aktier 

10.1 Förbud mot att överlåta aktier 

Ingen Part har rätt att överlåta eller pantsätta eller på annat sätt förfoga över sitt 
aktieinnehav i Bolaget, på annat sätt än som framgår av denna punkt 10. 

10.2 Överlåtelse till av Part kontrollerat bolag 

Part får överlåta sina aktier i Bolaget till bolag som är helägt av Parten direkt eller 
indirekt utan att bestämmelserna om inskränkningar i aktiernas överlåtbarhet blir 
tillämpliga. Part som avser att överlåta sina aktier ska informera övriga Parter i 
Avtalet om överlåtelsen innan den äger rum. Vid förvärvet ska det aktuella bolaget 
tillträda Avtalet som ny part istället för den överlåtande Parten. Den överlåtande 
Parten ska dock kvarstå med ett solidariskt ansvar för bolagets uppfyllande av 
bolagets skyldigheter enligt detta Avtal. 
 

11 Nytillkommande kommuner  

Kommuner som vill samverka med Bolaget och dra nytta av den kompetens som 
finns inom Bolaget i syfte att effektivisera sin renhållningsverksamhet och i 
förlängningen förbättra miljön kan förvärva andelar i ett dotterbolag till Bolaget. 
De närmare villkoren för en sådan samverkan tas fram av styrelsen för Bolaget 
tillsammans med den/de nytillkommande kommunerna. Det krävs dock att 
Parterna fattar beslut om godkännande av delägare i dotterbolag och det 
övergripande innehållet i villkoren med kvalificerad majoritet på sätt som anges i 
punkt 5.1 ovan.  
 

12 Avtalsbrott; obestånd 

12.1 För det fall Part i väsentligt hänseende bryter mot detta Avtal och, i det fall brott 
mot avtalet kan avhjälpas, underlåter att avhjälpa sådant brott inom sextio (60) 
dagar från det att sådan Part har mottagit skriftligt meddelande angående brottet 
från Parter som representerar minst två tredjedelar av samtliga av bolaget utgivna 
aktier, äger de senare Parterna rätt, men ingen skyldighet, att säga upp detta Avtal 
avseende den Part som brutit mot Avtalet och att förvärva sådan Parts Aktier. 

371



 

 

 

   8  

 

 

Värdet av Aktierna ska i sådant fall bestämmas enligt nedan med en prisreduktion 
om trettio (30) procent.  

Kan överenskommelse inte uppnås angående värdet för aktierna ska beloppet 
bestämmas av en oberoende och från Parterna fristående värderingsman utsedd 
av Stockholms Handelskammare. Värderingsexperten ska vara anställd hos en 
välrenommerad revisionsbyrå med erfarenhet av värdering av bolag. Kostnaden 
för sådan värdering ska delas lika mellan berörda Parter. Det av den oberoende 
värderingsmannen fastställda värdet på Bolaget är bindande och varje aktie i 
Bolaget ska anses ha den andel i värdet som svarar mot aktiens andel i Bolagets 
kapital. 

När aktierna förvärvats från den avtalsbrytande parten upphör parten att vara 
part till Avtalet. 

12.2 Parterna är ense om att en Parts underlåtenhet att uppfylla sitt borgensåtagande 
enligt punkt 9 ovan ska anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott av sådan Part. 

12.3 Den påföljd som föreskrivs i punkt 12.1 ovan ska inte utesluta annan påföljd som 
övriga Parter kan äga rätt till gentemot den Part som bryter mot Avtalet. 
 

13 Meddelanden 

Varje meddelande eller påkallande enligt detta Avtal ska av Part översändas till 
den andre Parten på sätt som anges i denna punkt och till den adress som angetts i 
inledningen. Sådant meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda 

(a) om avlämnat med bud; dagen för överlämnandet; eller 

(b) om avsänt med rekommenderat brev; tre (3) dagar efter avlämnande för 
postbefordran. 

 

14 Fullständig reglering och ändringar 

14.1 Detta Avtal reglerar med uteslutande av lagen om handelsbolag och enkla bolag 
uttömmande alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden 
och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal med bilagor. 

14.2 Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen 
avfattade och undertecknade av Parterna. 
 

15 Avtalstid och utträde 

15.1 Detta Avtal träder i kraft när samtliga Parter i behörig ordning har undertecknat 
Avtalet. Avtalet gäller till och med den 31 december 2030 med möjlighet till 
förlängning, se nedan punkten 15.2. Avtalet får upphöra i förtid vid den tidpunkt 
som majoriteten av Parterna, representerade av minst två tredjedelar av samtliga 
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av Bolaget utgivna aktier, i beslut förenar sig om. En förutsättning för detta är 
emellertid att de deponier som Bolaget har ansvar för att sluttäcka är sluttäckta, se 
punkten 1. Med sluttäckt menas den lydelse, eller senare lydelse, som framgår av 
31-32 §§ i förordning (2001:512) om deponering av avfall. 

15.2 Om parterna inte senast den 31 december 2025 sagt upp avtalet löper avtalet 
vidare på obestämd tid från och med den 1 januari 2031 med en uppsägningstid 
om fem år.  Har Avtalet inte sagts upp ska Parterna i god tid före den 31 december 
2030 verka för att påbörja arbetet med att ta fram ett nytt aktieägaravtal.  

15.3 Har Part sagt upp Avtalet enligt bestämmelserna i detta Avtal är den Parten 
skyldig att överlåta samtliga sina aktier till de kvarvarande Parterna, varvid dessa 
Parter har rätt att lösa det antal aktier som svarar mot Partens andel i Bolaget. Kan 
överenskommelse inte uppnås angående värdet för aktierna ska beloppet 
bestämmas på sätt som framgår av andra stycket i punkt 12.1 ovan.  

15.4 När detta avtal träder i kraft enligt punkten 15.1 upphör det nuvarande 
konsortialavtalet mellan parterna att gälla i sin helhet.  
 

16 Tillämplig lag och tvister 

16.1 Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. 

16.2 Tvist mellan Parterna i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av allmän 
domstol. 
 

_______________________ 
 

Detta Avtal har upprättats i sex (6) exemplar, varav Parterna tagit var sitt. 
 

BJUVS KOMMUN   BÅSTAD KOMMUN 

Datum:    Datum: 

 

______________________   _____________________  

 

______________________   _____________________  
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HELSINGBORGS STAD   HÖGANÄS KOMMUN 

Datum:    Datum: 

 

______________________   _____________________  

 

_____________________   _____________________  

 

ÅSTORP KOMMUN   ÄNGELHOLMS KOMMUN 

Datum:    Datum: 

 

_____________________   _____________________  

 

_____________________   _____________________ 
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Avfallstaxa 2017 - Fyrfackskärl
Sammanställning gjord av Lennart Jensen, Ceclilia Holmblad, NSR 2017-10-10
Sammanställningen nedan gäller 370 l kärl 
Samtliga priser är inkl. moms

Röd box

Kommun Antal tömn. Kärl 1 Antal tömn. Kärl 2 Grund Rörlig ÅV-premie Totalt
Föreslagen 
taxa 2018 Hämtn/år Kollin/tillfälle Hämtn/år

Bjuv 26 13 800 kr 2 480 kr -72 kr 3 208 kr 6 5 6
Lysekil 26 13 1 650 kr 1 550 kr 3 200 kr - - -
Åstorp 26 13 800 kr 2 480 kr -81 kr 3 199 kr 6 5 -
Båstad 370 l 26 26 800 kr 2 300 kr -72 kr 3 028 kr 3 044 kr        6 5 6
Eslöv, Höör, Hörby (MERAB) 26 13 1 126 kr 1 855 kr 2 981 kr 550 kr 3 Påhängsbox
Osby, Östra Göinge (Ögrab) 26 13 1 250 kr 1 647 kr 2 897 kr 4 - 4
Lund 26 13 1 336 kr 1 538 kr 2 874 kr 232 kr 3 -
Södertälje 26 13 1 000 kr 1 732 kr 2 732 kr 479 kr/kbm - -
Båstad 370 l 26 13 800 kr 2 000 kr -72 kr 2 728 kr 2 479 kr        6 5 6
Kristianstad 26 13 1 200 kr 1 490 kr 2 690 kr 250 kr 4 Påhängsbox
Sjöbo 26 13 0 kr 2 594 kr 2 594 kr - - Påhängsbox
Klippan, Örkelljunga och 
Perstorp( Nårab) 26 13 1 118 kr 1 462 kr 2 580 kr - - -
Ängelholm 26 13 800 kr 1 725 kr 0 kr 2 525 kr 6 5 -
Lomma 31 13 570 kr 1 910 kr 2 480 kr 90 kr + 45 kr/kolli -
Härnösand 26 13 960 kr 1 490 kr 2 450 kr - - -
Jönköping 26 13 880 kr 1 545 kr 2 425 kr - - -
Hässleholm 26 13 903 kr 1 472 kr 2 375 kr 4 10 Påhängsbox
Karlshamn, Slövesborg, 
Olofström VMAB 26 13 0 kr 2 345 kr 2 345 kr 265 kr 10 -
Helsingborg 26 13 800 kr 1 540 kr -72 kr 2 268 kr 6 5 -
Trelleborg 26 13 0 kr 2 132 kr 2 132 kr 190 kr 4 -
Norrköping 26 13 600 kr 1 500 kr 2 100 kr Pristrappa Pristrappa Påhängsbox

Det vanligaste abonemanget i Båstads kommun är tömning utav båda kärlen 26 gånger om året.

Grovavfall FNI
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-06 1 av 2 

 

 

KS § 291  Dnr KS 001572/2013 - 500 

Avtal om delägarinträde i Sydvatten 

 
Beskrivning av ärendet 2015 beslutade kommunfullmäktige att framtagen vattenförsörjningsplan 

skulle gälla som planerings- och beslutsunderlag för försörjningen av vatten i 
Båstads kommun. 

 Kommunfullmäktige beslutade också att delägarinträde till Sydvatten skulle ske 
för att trygga behovet av kapacitet och kvalitet för försörjning av vatten till 
kommunens södra del. 

 Sydvatten har tillsammans med förvaltningen tagit fram ett avtal för 
delägarinträde med förutsättningar kring kommunens teckningslikvid vid 
nyemission av aktier i Sydvatten AB, kostnadsfördelning för investering av 
överföringsledning och löpande fasta och rörliga kostnader.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad  

2017-11-08, 
 Avtal om delägarinträde, 
 Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 253. 
Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag  1. Godkänna avtal om delägarinträde i Sydvatten AB. 
 2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna 

avtalet. 
 
Föredragande  Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och Jonas Håkansson, NSVA,  

föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C), Thomas Andersson (L), Johan Olsson Swanstein (M) och 

Thomas Nerd (S): Bifall till förvaltningens och arbetsutskottets förslag.    
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

1. Godkänna avtal om delägarinträde i Sydvatten AB. 

2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att  
underteckna avtalet.  
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Datum: 2017-11-08 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Jan Bernhardsson  

Dnr: 001572/2013-500 

 
Vattenförsörjning och delägarinträde i Sydvatten AB. 
 
Förslag till beslut 
1. Godkänna avtal om delägarinträde i Sydvatten AB. 
2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna avtalet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
2015 beslutade kommunfullmäktige att framtagen vattenförsörjningsplan skulle gälla som planerings- 
och beslutsunderlag för försörjningen av vatten i Båstads kommun. 
Kommunfullmäktige beslutade också att delägarinträde till Sydvatten skulle ske för att trygga behovet 
av kapacitet och kvalitet för försörjning av vatten till kommunens södra del. 
Sydvatten har tillsammans med förvaltningen tagit fram ett avtal för delägarinträde med förutsättningar 
kring kommunens teckningslikvid vid nyemission av aktier i Sydvatten AB, kostnadsfördelning för inve-
stering av överföringsledning och löpande fasta och rörliga kostnader. 
 
 
Bakgrund 
För att säkra en långsiktig vattenförsörjning krävs att det finns vatten i tillräcklig mängd, av god kvalitet 
samt att det kan nå ut till kunderna. I dagsläget finns teoretiskt sätt vatten i tillräcklig mängd. Det finns 
dock ojämnheter i vattentillgång mellan kommunens vattenförsörjningsområden, vilket innebär att man 
bitvis redan idag har problem med vattenbrist vid hög förbrukning sommartid. Detta gäller framförallt 
kring södra delen av kommunen vid Torekov med omgivningar. Kvalitetsmässigt finns det skillnader 
mellan de olika vattentäkterna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 att: 

 Vattenförsörjningsplanen, daterad 2015-03-09 ska gälla som planerings- och beslutsunderlag 
för vattenförsörjningen i Båstads kommun. 

 Delägarinträde till Sydvatten ska ske för försörjning av den södra delen av kommunen och att 
norra delen försörjs med egen produktion. 

 Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSVA ta fram ett nytt avtalsförslag med Syd-
vatten. 

 Förvaltningen ska presentera ett avtalsförslag med Sydvatten före halvårsskiftet 2015. 
  
Under hösten 2017 har Sydvatten tagit fram avtal för Båstads kommun med delägarinträde i Sydvatten 
AB som nu föreligger för beslut. 
Förvaltningen har informerat KSAu 2017-09-19 om intentionerna i avtalet avseende ekonomi, tidplan 
och omfattning. 
 
 

Aktuellt 
Sydvatten har tagit fram avtal om delägarinträde i Sydvatten AB beträffande dricksvattenförsörjningen i 
Båstads kommun.  
Avtalet innebär att Båstads kommun inträder som delägare i Sydvatten AB med avsikt är att ansluta 
kommunens södra del till Sydvattens regionala produktions- och distributionssystem. Anslutning sker 
genom anläggandet av en överföringsledning mellan Sydvattens anläggning i Ängelholm till ny anslut-
ningspunkt vid Grevie kyrkby. 
Båstads kommun biträder konsortialavtalet på samma villkor som övriga delägarkommuner genom ett 
tilläggsavtal till konsortialavtalet. Principerna anges i ”Avtalet om delägarinträde mm”. 
Inträdet sker genom en riktad nyemission av aktier i Sydvatten AB till Båstads kommun. 
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Andel av aktierna motsvarar Båstads kommun andel av den totala folkmängden inom delägarkommu-
nerna. 
Enligt de preliminära beräkningarna blir teckningslikviden 10 315 100 kronor. 
 
Överföringsledningen genomförs av Sydvatten AB och beräknas kosta 80 Mkr varav 22 Mkr svarar Bå-
stads kommun för. Anläggningen ägs och drivs i sin helhet av Sydvatten AB. 
 
De löpande kostnaderna regleras i konsortialavtalet. Den fasta kostnaden är i 2016 års nivå 3,8 Mkr per 
år och den rörliga avgiften är för närvarande 70 öre per kubikmeter. 
 
Efter beslut och tecknande av avtal om delägarinträde så startar systemskede och samordning av par-
ternas planer. 
Under andra kvartalet 2018 beslutar ägarna om tilläggsavtal till konsortialavtalet och vid Sydvattens 
årsstämma fastställs delägarinträdet med att Båstads kommun tecknar aktier. 
Hösten 2019 är projektering och upphandling klar och entreprenadarbetena startar och beräknas bli 
klara till årsskiftet 2020-2021. 
 

 
Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 

Att trygga vattenförsörjningen avseende tillgången av vatten av god kvalitet och tillräcklig mängd är en 
stor utmaning. Ett försörjningssystem med hög leverenssäkerhet och tillräcklig kapacitet och ett vatten 
som uppfyller livsmedelverkets alla krav är en förutsättning för ett hållbart samhälle. 
Lösningen med Sydvatten uppfyller en långsiktig robust dricksvattenförsörjning för kommunens södra 
del. 
 
 
 
Jan Bernhardsson, Teknik och service 
 
Teknik och servicechef 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen:  
Bilaga: Avtal om delägarinträde 

 

Beslutet ska expedieras till:  
Teknik och service 

Sydvatten 

NSVA 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-06 1 av 2 

 

 

KS § 280  Dnr KS 000882/2017 - 900 

Policy för arbetskläder 

 
Beskrivning av ärendet Kommunsstyrelsen beslutade 2017-09-06, § 191, att ge förvaltningen i uppdrag 

att ta fram en kommungemensam policy för arbetskläder. Till policyn behöver 
det antas riktlinjer för att likställa resurser för arbetskläder.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från HR-specialist Cecilia Rooth Franzén, daterad 2017-11-13  
 Policy för arbetskläder. 
 
Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag  Anta policy för arbetskläder. 
 
Yrkanden Thomas Nerd (S): Bifall till förvaltningens och arbetsutskottets förslag     
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

1. Kommunfullmäktige antar policy för arbetskläder.  
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Datum: 2017-11-06 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Cecilia Franzén Rooth 

Dnr: 000882/2017 

 
 

Policy för arbetskläder 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Kommunfullmäktige antar policy för arbetskläder. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunsstyrelsen beslutade 2017-09-06, § 191, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
kommungemensam policy för arbetskläder. Till policyn behöver det antas riktlinjer för att lik-
ställa resurser för arbetskläder. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen fick 2017-09-06 information om utredning angående arbetskläder i kom-
munen. Kommunstyrelsen valde att omvandla ärendet till ett beslutsärende och beslutade att 
ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en kommungemensam policy för arbetskläder. Uppdra-
get omfattade även att se över och likställa resurser för arbetskläder.  
 
Arbetskläder regleras inte i lag och beslutas ensidigt av arbetsgivaren. Arbetskläder betraktas 
av skatteverket som en personalförmån i syfte att skydda de egna kläderna mot onormal smuts 
och slitage i samband med arbetet eller som ett sätt att skapa enhetlighet och samhörighet på 
arbetsplatsen. Arbetskläder är inte att ses som skyddsutrustning, vilket är reglerat i lag. 
 
  
Aktuellt 
Uppdraget från kommunsstyrelsen omfattar två delar, dels framtagande av en policy för ar-
betskläder, dels översyn och likställa resurser för arbetskläder. Som ett första steg har förvalt-
ningen tagit fram ett förslag till kommungemensam policy för arbetskläder som kommunfull-
mäktige ska besluta om.  När en policy är beslutad tar steg två vid med framtagande av riktlin-
jer för arbetskläder. I arbetet med riktlinjerna kommer det att göras en översyn och utvärde-
ring för att finna vilka yrkesgrupper som har behov av arbetskläder och jämställa behoven. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
Genom en kommungemensam policy ges möjlighet att jämställa resurser för de arbetsgrupper 
som har behov av arbetskläder.  
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Cecilia Franzén Rooth, HR-specialist 
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KS § 286  Dnr KS 001060/2017 - 900 

Ägarstyrning - Förslag till principer och plan för aktiv ägarstyrning 

 
Beskrivning av ärendet Styrningen av bolagen är lika viktig som av den övriga kommunala 

verksamheten. Inget hinder finns för att sträva mot likartad styrning, även om 
de juridiska förutsättningarna är olika beroende på att de kommunala bolagen 
förutom att styras av offentligrättsliga regler också styrs av Aktiebolagslagen 
(AB). Ägarstyrningen har sin grund i den offentliga rätten och kommunen är 
skyldig att se till att de bolag den äger är anpassade till kommunallagens krav. 
För att åstadkomma detta krävs att kommunen använder sig av civilrättsliga 
regler så att ägarstyrningen ingår i bolagsordning och andra ägardirektiv. Det 
är kommunfullmäktiges ansvar att besluta om formerna för ägarstyrningen, 
genom att förse bolaget med begränsningar och kommunstyrelsens ansvar att 
utvärdera om bolaget följer dessa begränsningar.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2017-11-10 med 

tillhörande bilagor 1-10, 
 Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 267. 
Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag  1. Beslutar anta föreslagna ”Principer för aktiv ägarstyrning i Båstads 

kommun”; principerna 1 t o m 6 med undantag av skrivning om per capsulam. 
 2. Beslutar anta ”Plan för att genomföra principer för aktiv ägarstyrning i 

Båstads kommun”.  
 
Yrkanden Thomas Nerd (S): Bifall till förvaltningen och arbetsutskottets förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Antar föreslagna ”Principer för aktiv ägarstyrning i Båstads kommun”; 
principerna 1 t o m 6 med undantag av skrivning om per capsulam. 

2. Antar ”Plan för att genomföra principer för aktiv ägarstyrning  
i Båstads kommun”.  
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Datum: 2017-11-10 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: KS 001060/2017 – 900 

 

 
Förslag till principer och plan för aktiv ägarstyrning i Båstads kommun 
 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna ”Principer för aktiv ägarstyrning i Båstads 
kommun”; principerna 1 tom 6 med undantag av skrivning om per capsulam. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Plan för att genomföra principer för aktiv ägarstyr-
ning i Båstads kommun”. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Styrningen av bolagen är lika viktig som av den övriga kommunala verksamheten. Inget hinder 
finns för att sträva mot likartad styrning, även om de juridiska förutsättningarna är olika bero-
ende på att de kommunala bolagen förutom att styras av offentligrättsliga regler också styrs av 
Aktiebolagslagen (AB). 
 
Ägarstyrningen har sin grund i den offentliga rätten och kommunen är skyldig att se till att de 
bolag den äger är anpassade till kommunallagens krav. För att åstadkomma detta krävs att 
kommunen använder sig av civilrättsliga regler så att ägarstyrningen ingår i bolagsordning och 
andra ägardirektiv. Det är kommunfullmäktiges ansvar att besluta om formerna för ägarstyr-
ningen, genom att förse bolaget med begränsningar och kommunstyrelsens ansvar att utvär-
dera om bolaget följer dessa begränsningar.  
 
SKL har tagit fram principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, vilka bygger 
på aktiv ägarstyrning. SKL menar att aktivt ägande är en förutsättning för kommunen att upp-
fylla sitt demokratiska uppdrag. Principerna vilar på aktiebolagsrättsliga regler, men också på 
praxis och god sed inom bolagsstyrning (svensk kod för bolagsstyrning vilken fyller ut AB).  
 
För att genomföra den aktiva ägarstyrningen föreslår kommunledningskontoret att kommun-
fullmäktige antar principer för ägarstyrning samt en plan för genomförande av dessa. Detta 
genom att kommunledningskontoret får i uppdrag att se över de för ägarstyrningen centrala 
dokumenten, säkerställa rutiner för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, informationskrav samt 
att se över att rollfördelningen mellan kommunala organ klargörs. Detta så att Båstads kom-
mun får kontroll över den formella och över den informella styrningen av sina bolag. Många av 
dokumenten tas med fördel fram tillsammans med representanter från kommun och bolag 
gemensamt. 
 
Bakgrund 
Det kommunala bolaget kan sägas vara en komplementerande verksamhetsform till den ordi-
nära kommunala förvaltningen. Detta innebär att samma offentligrättsliga principer som gäller 
för den kommunala verksamheten huvudsakligen också gäller för det kommunala bolaget. Det 
kommunala bolagets syfte är att förvalta kommunmedborgarnas medel och uppfylla det de-
mokratiska ändamålet, om än i en annan verksamhetsform. Numera är bostadsbolagen undan-
tagna de kommunalrättsliga principerna om självkostnad och vinstförbud.  
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Styrningen av bolagen är lika viktig som av den övriga kommunala verksamheten. Medborgar-
na har samma intresse av att veta att hur verksamheten bedrivs oavsett organisationsform. 
Inget hinder finns heller för att sträva mot likartad styrning, även om de juridiska förutsätt-
ningarna är olika beroende på att de kommunala bolagen förutom att styras av offentligrätts-
liga regler också styrs av Aktiebolagslagen (AB). Medborgarna själva kan endast juridiskt visa 
på att verksamheten bedrivs felaktigt i samband med kommunstyrelsens årliga prövning av 
bolagens ändamålsenlighet. Detta genom att överpröva kommunstyrelsens prövningsbeslut. 
Istället utvärderas, granskas och styrs bolaget av förtroendevalda. Därför är en aktiv ägarstyr-
ning viktig för att ta tillvara det demokratiska ansvaret. 
 
Det aktiva ägandet innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten, bolagets strate-
gier och mål samt hur bolaget sköts. Detta genom både formell och informell styrning. Det är 
kommunfullmäktiges ansvar att besluta om formerna för ägarstyrningen, genom att förse bo-
laget med begränsningar och kommunstyrelsens ansvar att utvärdera om bolaget följer dessa 
begränsningar.  
 
Ägarstyrning 
Ägarstyrningen har sin grund i den offentliga rätten, vilken reglerar samhällets funktion och 
organisation samt frågor om enskildas rättigheter och skyldigheter. Kommunen är skyldig att 
se till att de bolag den äger är anpassade till kommunallagens krav. För att åstadkomma detta 
krävs att kommunen använder sig av civilrättsliga regler så att ägarstyrningen ingår i bolags-
ordning och andra ägardirektiv. Har kommunen inte säkrat ägarstyriningen gäller för bolaget 
endast de aktiebolagsrättsliga reglerna. Noteras kan att enligt AB är det självklart för styrelsen 
att följa ägarens överordnade vilja, men att civilrättslig styrning krävs för att binda bolaget 
juridiskt. Styrningen kan binda bolaget till att till exempel efterhöra kommunfullmäktige innan 
principiella beslut fattas eller att ge löpande information om verksamheten. 
 
Förvaltningsstyrning 
Kommunstyrelsen har samma uppsiktsplikt över de kommunala bolagen som den har över 
övriga nämnder i kommunen. I uppsiktsplikten ingår att årligen pröva om bolagets verksamhet 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kom-
munala befogenheterna. Finner kommunstyrelsen att så inte skett, ska den vidta åtgärder ge-
nom att använda sig av ägarstyrning. Kommunen är skyldig gentemot sina medborgare att 
tillse att medel förvaltas ändamålsenligt utan att överskrida kompetensen. Samtidigt ligger det 
i kommunmedborgarnas intresse att bolaget har solid ekonmi. 
 
Kommunstyrelsen bör lägga fram ett system för hur information ska överföras från bolaget för 
att kimmunstyrelsen ska kunna ha tillräcklig uppsikt. Det kan mycket väl vara samma krav som 
för övriga nämnder. Protokoll från ägarsamråd och stämma bör biläggas styrelsen. 
 
I förvaltningsstyrningen ingår för kommunstyrelsen att se till att de av kommunfullmäktiges 
beslut som rör bolaget genomförs genom stämmobeslut. Det gäller såväl ägardirektiv som de 
policybeslut och handlingsplaner fullmäktige anser bör gälla för bolagen. Det är kommunfull-
mäktige som beslutar hur mycket ägarkontroll som önskas och fråga om förvaltningskontrol-
lens omfattning kan inte delegeras till kommunstyrelsen. Däremot kan vissa uppgifter, till ex-
empel samordning av strategier, inom förvaltningsstyrelsen delegeras till kommunstyrelsen. 
Ska kommunstyrelsen ha ansvar för ledning, samordning m.m. ska detta framgå av reglemente. 
 
Hur styrningen ser ut i Båstads kommun idag 
Idag har Båstads kommun en företagspolicy antagen den 22 april 2009, antaget genom direktiv 
på Båstadhems årstämma 2009. Kommunen har för Båstadhem också en bolagsordning revi-
derad av kommunfullmäktige senast den 26 september 2013 samt ägardirektiv reviderat av 
kommunfullmäktige senast den 29 januari 2014, antaget genom direktiv på Båstadhems års-

405



 
 

 

3 (13) 

 

stämma 2014. Ett nytt förvaltningsavtal mellan Båstads kommun och Båstadhem är för närva-
rande uppe för politisk behandling. 
 
Som delägare av NSR har Båstad kommun undertecknat gällande konsortieavtal från 1984-04-
13, bolagsordning antagen 29:e februari 2012 samt ägardirektiv reviderade 29 februari 2012 . 
 
För NSVA har Båstads kommun undertecknat bolagsordning 23 april 2014 samt ägardirektiv 
23 april 2014. 
 
Till Inera har Båstads kommun anslutit sig 2017-07-05, för kommunassurans gäller aktieägar-
avtal från 2007. 
 
I gällande reglemente för kommunstyrelsen, reviderad 2015-12-16 reglerar kommunstyrel-
sens uppsiktsplikt samt äganderollen. Direktiv till ägarombud reviderades senast 26 mars 
2014. Respektive dokument finns bifogade tjänsteskrivelsen som bilagor. 
 
 
Aktuellt 
SKL har tagit fram principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, vilka bygger 
på aktiv ägarstyrning. SKL menar att aktivt ägande är en förutsättning för kommunen att upp-
fylla sitt demokratiska uppdrag. Principerna vilar på aktiebolagsrättsliga regler, men också på 
praxis och god sed inom bolagsstyrning (svensk kod för bolagsstyrning vilken fyller ut AB). Det 
innebär att principerna inte är tvingande för Båstads kommun, men att vissa delar följer av lag. 
Enligt SKL är den viktigaste frågan för kommunernas bolagsstyrning att aktivt välja bolags-
styrningsprinciper. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar principer 
för aktiv ägarstyrning och tillhörande plan för att genomföra principerna. 
 
 
Principer för aktiv ägarstyrning 
Utgångspunkten för de av SKL föreslagna principerna syftar till att lyfta betydelsen av bolags-
styrning genom ökad legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i den kommunala bolags-
sektorn. Utgångspunkterna formuleras i SKL:s förslag: 
 
- Medborgare och samhälle skall känna förtroende för att styrningen av kommunernas och   

landstingens företagssektor sker ändamålsenligt och effektivt. 
 

- Kommuner och landsting skall vara aktiva ägare som tar ansvar för sitt ägande. 
 
- Kommunens eller landstingets roll för att skapa klara och tydliga ägaridéer, god bolagsstyr-

ning och aktiv dialog mellan ägare och bolag ska sättas i fokus. 
 
- Tydlig och avvägd rollfördelning skall råda mellan kommunen eller landstinget, bolags-

stämman, bolagsstyrelsen, bolagsledningen, revisorerna och lekmannarevisorerna. 
 
- Det ska vara möjligt att anpassa principerna till lokala förutsättningar, företagssektorns och 

bolagens storlek samt olika verksamhetsområden. 
 
Nedan följer SKL:s förslag till bolagsstyrningsprinciper. Stycken som följer direkt av lag är 
markerade i kursiv skrift. De andra delarna följer istället av rättspraxis och av god sed. Under 
punkten 2. Bolagsstämma föreslår kommunledningskontoret i likhet med nuvarande ordning 
att stämma genomförs genom sammanträde. Detta innebär att skrivningen om per capsulam 
utgår från principerna för Båstads kommun.  
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1. Kommunen eller landstinget som ägare och syftet med ägandet 
I 3 kap. 16 § kommunallagen anges förutsättningarna för att överlämna kommunala eller lands-
tingskommunala angelägenheter till ett aktiebolag. Bestämmelsen innebär att den verksamhet 
som överlämnas till bolaget skall falla inom den kommunala kompetensen och att risken för 
kompetensöverskridande skall vara liten. 
 
Av 3 kap. 17 § kommunallagen följer särskilda krav när kommunen eller landstinget väljer att 
bedriva verksamhet i ett helägt aktiebolag. Bestämmelsen innebär att det kommunala eller 
landstingskommunala ändamålet med verksamheten skall anges i bolagsordningens syfte och 
verksamhetsföremål, att fullmäktige skall utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekman-
narevisor samt att fullmäktige skall ges rätt att ta ställning innan bolaget fattar beslut i ärenden 
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 
3 kap. 18 § kommunallagen innebär att när kommunen eller landstinget äger bolaget tillsam-
mans med någon annan skall kraven i 17 § tillämpas i en omfattning som är rimlig med hänsyn 
till ägarförhållandena, verksamhetens art och omfattningen i övrigt. Oavsett vem som skall utöva 
ägarrollen har kommun- eller landstingsstyrelsen uppsiktsplikt över bolagssektorn enligt 6 kap. 1 
§ kommunallagen. 
 
1.1 Allmänt 
Kommunen eller landstinget äger bolag och driver företagsverksamhet för att förverkliga 
kommunala eller landstingskommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa 
nytta för kommunen eller landstinget och medborgarna. Det kommunala eller landstingskom-
munala ändamålet skall utvecklas i ägardirektiv till bolaget. Det organ i kommunen eller lands-
tinget som utövar ägarrollen och bolagsstyrelsen skall föra en återkommande dialog om ända-
målet med verksamheten och hur det skall komma till uttryck. 
 
1.2 Fullmäktiges och övriga organs roller 
Kommun- eller landstingsfullmäktige skall besluta i vilka delar dessa principer för styrning av 
kommun- och landstingsägda bolag skall tillämpas i kommunen eller landstinget. Fullmäktige 
skall, med beaktande av sin exklusiva beslutsrätt i frågor av principiell beskaffenhet eller an-
nars större vikt, också bestämma om kommun- eller landstingsstyrelsen eller, i förekommande 
fall, moderbolagets styrelse skall utöva ägarrollen eller om ägarrollen skall delas mellan dem. 
 
1.3 Delägda bolag 
Principerna skall tillämpas i tillämpliga delar i delägda bolag. Vad som är tillämpliga delar skall 
avgöras utifrån ägarförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. I bolag 
som ägs gemensamt av flera kommuner eller landsting skall principerna tillämpas på det sätt 
som ägarna kommer överens om. I delägda bolag skall kommunen eller landstinget avtala med 
övriga aktieägare i ett aktieägaravtal om hur ägandet skall utövas i bolaget. 
 
2. Bolagsstämma 
Enligt 7 kap. 1 § aktiebolagslagen utövas aktieägares lagstadgade inflytande i bolaget vid bolags-
stämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman öppnas av styrelseordfö-
randen eller den som styrelsen har utsett till att öppna stämman om inte bolagsordningen inne-
håller annan bestämmelse. Stämman väljer sedan stämmoordförande. Vid bolagsstämman skall 
protokoll föras; det skall i förekommande fall registreras hos 
Bolagsverket. 
 
Av 8 kap. 41 § 2 st. aktiebolagslagen följer motsatsvis att bolagets aktieägare endast genom be-
slut på bolagsstämman kan ge bindande ägardirektiv till bolaget. Enligt kommunallagen skall 
ägardirektiv till bolaget i frågor av principiell beskaffenhet eller annars större vikt före beslut på 
bolagsstämman behandlas i kommun- eller landstingsfullmäktige eller, i andra frågor, i kommun- 
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eller landstingsstyrelsen eller moderbolagets styrelse. Detsamma gäller beträffande instruktion 
till ägarens ombud på bolagsstämman. 
 
2.1 Bolagsstämmans uppgifter 
Bolagsstämman är ett forum för bolagets ägare att utöva formell ägarstyrning. Stämman bör 
därför ses som ett led i dialogen mellan ägare och bolag. Om kommunen eller landstinget så 
bestämmer kan stämman också ses som ett forum för dialog med och information till andra 
intressenter, till exempel förtroendevalda, allmänhet och de som utnyttjar bolagets tjänster. 
 
2.2 Bolagsstämmans genomförande 
Bolagsstämman kan genomföras som stämmosammanträde eller som stämma per capsulam. 
Om bolagsstämman skall genomföras som stämmosammanträde skall 2.3–2.6 tillämpas. Om 
bolagsstämman skall genomföras som stämma per capsulam skall 2.4 och 2.6 tillämpas. 
Om stämma skall genomföras per capsulam skall kommunen eller landstinget bestämma hur 
information om bolaget till politiker och allmänhet som annars skulle lämnats på stämman 
skall lämnas. 
 
2.3 Kallelse till ordinarie bolagsstämma 
Bolaget skall sträva efter att bolagets aktieägare och andra som har rätt att närvara 
vid stämman genom kallelsen till bolagsstämman får relevant, tydlig och begriplig information 
om de ärenden som skall behandlas. Kallelsen till bolagsstämma och annan information av 
allmänt intresse om de ärenden som skall behandlas på stämman skall finnas på bolagets hem-
sida. 
 
2.4 Ägarens ombud på bolagsstämman 
Bolagets aktieägare representeras på bolagsstämman av ett ombud som röstar för respektive 
aktieägares aktier. Bolagets aktieägare skall utfärda ombudsinstruktion. Instruktionen skall 
omfatta hur ombudet skall rösta i på stämman förekommande ärenden. Om instruktionen 
omfattar hur ombudet skall rösta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt 
är rätten att utfärda instruktion förbehållen kommun- eller landstingsfullmäktige. 
 
2.5 Genomförande av stämmosammanträde 
Kommun- eller landstingsfullmäktige skall bestämma om bolagsstämman i de komun- eller 
landstingsägda bolagen skall vara öppen för kommun- eller landstingsstyrelsens eller kom-
mun- eller landstingsfullmäktiges ledamöter, allmänheten eller massmedia. Om stämman skall 
vara öppen, skall regler om närvaro- och frågerätt beslutas genom ägardirektiv. Bolagsstäm-
mans ordförande skall se till att den som har närvaro- och frågerätt på ett tillfredsställande sätt 
ges möjlighet att ställa frågor på bolagsstämman. 
 
2.6 Protokoll från bolagsstämman 
Protokollet från stämman skall tillställas aktieägare, styrelseledamöter, revisorer och lekman-
narevisorer. Protokoll från senaste ordinarie bolagsstämma och därefter hållen extra bolags-
stämma skall återfinnas på bolagets hemsida. Till justeringsman vid bolagsstämman skall utses 
någon som har rösträtt på stämman. 
 
3. Bolagsstyrelse 
3.1 Styrelsens uppgifter 
 
Styrelsen ansvarar enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen för organisationen och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter i enlighet med gällande lagar och andra regler som gäller för bolaget. 
Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att fastställa strategin för bolagets verksamhet, säkerställa 
att bolaget har en effektiv ledning, följa upp och kontrollera verkställande direktörens förvalt-
ning, se till att kommun- eller landstingsfullmäktige får ta ställning innan beslut fattas i bolaget i 
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ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt samt se till att bolagets aktieägare 
och omvärld informeras om bolagets utveckling och ekonomiska situation. 
Styrelsen skall se till att det finns tillfredsställande kontroll av att bolaget följer de regler som 
gäller för bolagets verksamhet. 
 
Styrelsen skall fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot kommunens eller 
landstingets ändamål med verksamheten och de mål och riktlinjer som fastställts samt se till 
att bolaget har en adekvat strategi för att uppnå dessa mål. Vid behov skall styrelsen inom ra-
men för ägarens riktlinjer utvärdera och revidera bolagets strategier och mål. Styrelsen skall se 
till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är tillfredsställande, att bolagets riskex-
ponering är väl avvägd, att redovisning och finansförvaltning håller hög kvalitet och kontrolle-
ras på ett betryggande sätt samt att bolaget har god intern kontroll. 
 
Styrelsen skall se till att erforderliga riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande i etiskt hän-
seende gentemot anställda, kunder, leverantörer och det omgivande samhället i övrigt. Styrel-
sen skall diskutera hur uttalanden till allmänhet och massmedia skall göras i bolagets namn. 
Styrelsen skall årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen skall minst omfatta om styrel-
sen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess arbetsformer funge-
rar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning. Om 
styrelsens kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas skall styrelsen åtgärda 
bristerna eller anmäla dem till bolagets aktieägare. Styrelsen skall årligen utvärdera verkstäl-
lande direktörens insatser, varvid endast styrelseledamöterna skall närvara. 
 
3.2 Tillsättande av styrelse, styrelsens storlek och sammansättning 
Styrelseledamöterna i kommun- och landstingsägda bolag skall utses av kommun- eller lands-
tingsfullmäktige och anmälas på bolagsstämman. I delägda bolag skall kommunen eller lands-
tinget med beaktande av 3 kap. 18 § kommunallagen komma överens med övriga aktieägare om 
hur styrelseledamöter skall utses. 
 
Styrelsen skall ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i 
övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamö-
ternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. En jämn könsfördelning i styrelsen skall 
eftersträvas. 
 
3.3 Styrelsens ledamöter 
En styrelseledamot är syssloman i förhållande till bolaget. Det innebär att ledamoten är skyldig 
att ägna uppdraget den tid och omsorg som erfordras för att på bästa sätt tillvarata bolagets 
intresse. En styrelseledamot skall alltså verka för att kommunens eller landstingets ändamål med 
verksamheten så som det kommer till uttryck i bolagsordningen och ägardirektiv förverkligas. 
 
En styrelseledamot skall ha den kunskap om bolagets verksamhet, marknad och omvärldsför-
utsättningar i övrigt som erfordras för att tillsammans med övriga styrelseledamöter kunna 
göra i förhållande till företagsledningen självständiga bedömningar av bolagets angelägenheter 
och konstruktivt bidra till att fullgöra styrelsens uppgifter. 
 
Ny styrelseledamot skall genomgå en introduktionsutbildning om bolaget, dess verksamhet, 
organisation, marknad m.m. samt den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamo-
ten gemensamt finner lämplig för att ledamoten skall kunna fullgöra sitt uppdrag. 
 
3.4 Arbetstagarledamöter eller arbetstagarrepresentanter 
Arbetstagarna i ett aktiebolag med minst 25 anställda har rätt att utse styrelseledamöter och 
suppleanter för dem enligt lagen om styrelserepresentation. Nämnden för styrelserepresentation 
har beträffande kommunala och landstingskommunala aktiebolag regelmässigt beviljat undan-
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tag från lagens regler. Sådana undantag har dock förenats med villkor i syfte att tillgodose ar-
betstagarnas intresse av insyn och inflytande. 
Nämndens praxis har kommit att ligga till grund för överenskommelser mellan bolag och arbets-
tagarorganisationer om undantag från lagens regler.  
 
Kommunen eller landstinget skall besluta om arbetstagarna i de kommunala eller landstings-
kommunala bolagen skall utse styrelseledamöter och suppleanter för dem enligt lagen om sty-
relserepresentation eller om de kommun- eller landstingsägda bolagen skall avtala med ar-
betstagarorganisationerna om att dessa får utse representanter som inte har rösträtt i styrel-
sen. 
 
3.5 Styrelsens ordförande 
Styrelsens ordförande skall se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen full-
gör sina åligganden. Ordföranden skall särskilt: 
 
- organisera och leda styrelsens arbete, uppmuntra en öppen och konstruktiv diskussion i sty-
relsen i vilken samtliga ledamöter deltar och skapa bästa möjliga förutsättningar för styrelsens 
arbete, se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget 
och dess verksamhet samt i övrigt får den utbildning som krävs för att styrelse arbetet skall 
kunna bedrivas effektivt, 
- upprätthålla kontakt och dialog med bolagets aktieägare i syfte att styrelsen skall känna till 
ägarnas synpunkter i fråga om bolagets övergripande mål och strategi och andra viktigare frå-
gor, 
- ha fortlöpande kontakt med och fungera som diskussionspartner och stöd för bolagets verk-
ställande direktör samt se till att styrelsen utvärderar verkställande direktörens arbete, 
• se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag, 
• kontrollera att styrelsens beslut verkställs, samt 
• se till att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete. 
 
3.6 Styrelsens arbetsformer 
Regler om styrelsens arbete finns i 8 kap. aktiebolagslagen. Styrelsen är ett kollegialt organ där 
alla ledamöter skall beredas möjlighet att delta i arbetet. Styrelsen får enligt lag inte besluta i ett 
ärende, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått ett tillfredsställande underlag 
för att avgöra ärendet och tid att sätta sig in i underlaget. Styrelsen skall besluta om arbetsord-
ning och instruktion för verkställande direktören. När ny styrelse tillsatts skall styrelsen göra en 
noggrann prövning av samtliga instruktioners relevans och aktualitet. Förnyad prövning skall 
göras varje år, även om ny styrelse inte tillsatts under året. 
 
Styrelsens lagstadgade instruktioner i form av arbetsordning, instruktion för verkställande 
direktören samt rapporteringsinstruktion skall vara anpassade till bolagets förhållanden och 
vara så tydliga, utförliga och konkreta att de kan tjäna som styrdokument för styrelsens arbete. 
Om det inte finns särskilda skäl bör styrelsen inte inrätta styrelseutskott, arbetsutskott eller 
presidium med särskilda beslutsuppgifter. 
 
Styrelsen skall sammanträda i den omfattning som erfordras för att hinna behandla de frågor 
som ankommer på styrelsen. Styrelsens arbete måste vara organiserat så att styrelsen kan 
ägna tillräcklig tid åt alla viktiga frågor. Den löpande rapporteringen bör vara strukturerad så 
att uppföljnings- och kontrollfrågorna inte tar större del av styrelsens tid i anspråk än att sär-
skilt de strategiska frågorna kan ägnas den uppmärksamhet de kräver. 
 
Vid styrelsens sammanträden får endast styrelseledamöter, verkställande direktören, styrel-
sens sekreterare och andra personer som styrelsen beslutar skall ha närvarorätt delta. Om 
suppleanter för styrelseledamöter har utsetts skall dessa få delta vid styrelsens sammanträ-
den. Vilka personer som har varit närvarande skall antecknas i protokollet från sammanträdet. 
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Styrelsens ordförande skall efter samråd med verkställande direktören fastställa förslag till 
dagordning för styrelsens sammanträden samt se till att dessa är väl förberedda och genom-
förs effektivt. 
 
De beslutsärenden som skall behandlas på styrelsens sammanträden skall anges tydligt i dag-
ordningen för sammanträdet. Beslutsunderlag och förslag till beslut i ett ärende skall ge en 
saklig, utförlig och relevant belysning av det ärende beslutet gäller. Skriftligt material inför 
styrelsesammanträde bör normalt tillställas ledamöterna senast en vecka före sammanträdet. 
 
Varje styrelseledamot skall sätta sig in i de ärenden styrelsen har att behandla och föra fram de 
uppfattningar och göra de ställningstaganden dessa föranleder. Styrelseledamot skall begära 
den kompletterande information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen skall kunna 
fatta väl underbyggda beslut. Styrelsens protokoll skall tydligt återge vilka ärenden som be-
handlats, vilket underlag som funnits för respektive ärende samt innebörden av de beslut som 
fattats. Ett färdigt protokoll skall sändas till eller hållas tillgängligt för styrelsens ledamöter 
senast två veckor efter styrelsesammanträdet. 
 
3.7 Verksamhetsrapportering, finansiell rapportering och internkontroll 
Styrelsen ansvarar för såväl årlig som löpande verksamhetsrapportering till bolagets aktieä-
gare. Bolagets aktieägare skall i ägardirektiv klargöra hur rapporteringen skall ske. Den årliga 
verksamhetsrapporteringen skall innehålla en redovisning av hur väl bolaget uppfyllt ägarens 
ändamål med verksamheten. Styrelsen ansvarar för att bolagets finansiella rapportering sker i 
överensstämmelse med god redovisningssed. Av den finansiella rapporteringen skall framgå 
på vilket regelverk den grundas. 
Styrelsen skall se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad 
om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. 
Styrelsen skall inför varje år upprätta en plan för internkontrollen i bolaget. 
Styrelsen skall dokumentera på vilket sätt den säkerställer 
• ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet i bolaget, 
• kvaliteten i rapportering om verksamhet och ekonomi och intern kontroll, samt 
• bedömning och uppföljning av bolagets risker. 
 
4. Verkställande direktör 
4.1 Verkställande direktörens uppgifter 
Verkställande direktören är syssloman i förhållande till bolaget. Det innebär att verkställande 
direktören är skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som erfordras för att på bästa sätt 
tillvarata bolagets intresse. Verkställande direktören skall alltså verka för att kommunens eller 
landstingets ändamål med verksamheten så som de kommer till uttryck i bolagsordningen, ägar-
direktiv och styrelsebeslut förverkligas. 
Verkställande direktören skall enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen sköta den löpande förvaltning-
en enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar samt se till att bolagets bokföring och medelsför-
valtning sköts på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ansvarar för att förse styrelsen 
med den information om bolaget och dess verksamhet samt det underlag i övrigt styrelsen behö-
ver för sitt arbete. 
 
Verkställande direktören skall se till att styrelsen får ett så sakligt, utförligt och relevant in-
formationsunderlag som erfordras för att styrelsen skall kunna fatta väl underbyggda beslut. 
Verkställande direktören skall se till att styrelsen hålls informerad om utvecklingen av bola-
gets verksamhet mellan styrelsens sammanträden. 
 
4.2 Tillsättande av verkställande direktör 
Styrelsen skall utse och entlediga verkställande direktör efter samråd med kommunen eller 
landstinget. 
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4.3 Ersättning till verkställande direktören 
Kommun- eller landstingsfullmäktige skall fastställa principer för ersättning till verkställande 
direktör i de kommun- och landstingsägda bolagen. Principerna skall fastställas genom ägardi-
rektiv och kan omfatta 
• fast respektive rörlig ersättning, 
• pension, 
• uppsägningstid, 
• avgångsvederlag, samt 
• övriga förmåner. 
Verkställande direktörens rätt att ha bisysslor skall regleras i anställningsavtal. 
 
4.4 Vice verkställande direktör 
Reglerna om verkställande direktör skall i tillämpliga delar gälla också vice verkställande 
direktör. 
 
5. Revisorer och lekmannarevisorer 
5.1 Revisorer 
Bolagets revisorer utses på bolagsstämman. Bolagets revisor skall i den utsträckning som följer 
av god revisionssed granska räkenskaperna och styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning. Bolagsstämman får ge revisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte strider 
mot lag, bolagsordningen eller god revisorssed inklusive god revisionssed. 
 
5.2 Lekmannarevisorer 
Lekmannarevisorerna i bolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt äger alla ak-
tier skall utses av kommun- eller landstingsfullmäktige och anmälas på bolagsstämman. I 
delägda bolag skall kommunen eller landstinget med beaktande av 3 kap. 18 § kommunallagen 
komma överens med övriga aktieägare om, och i så fall hur, lekmannarevisorer skall utses. 
Bolagets lekmannarevisorer skall i den utsträckning som följer av god sed för lekmannarevisorer 
granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Bolagsstämman får ge lekman-
narevisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte strider mot lag, bolagsordningen 
eller god sed för lekmannarevisorer inklusive god sed för hur allmän granskning skall genomfö-
ras. 
 
5.3 Styrelsens relation till revisorerna och lekmannarevisorerna 
Styrelsen skall se till att ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer och lekmannarevi-
sorer upprätthålls. Styrelsen skall överväga att en gång varje år sammanträffa med revisorerna 
utan närvaro av någon från företagsledningen. Styrelsen skall dokumentera hur bolaget kom-
municerar med bolagets revisorer och lekmannarevisorer. 
 
6. Informationsregler 
6.1 Information i årsredovisning eller bolagsstyrningsrapport 
De kommun- och landstingsägda bolagen skall i en särskild bolagsstyrningsrapport eller i års-
redovisningen lämna följande information: 
(1) Om utvärdering av styrelsen och verkställande direktören genomförts. 
(2) Om styrelseledamöterna eller verkställande direktören har uppdrag, aktier, andelar eller 
andra intressen i företaget som bolaget har affärsförbindelser med eller som är verksamt i 
samma bransch som bolaget. 
(3) Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, antal sammanträ-
den, genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekreterare vid styrelsens sammanträden. 
(4) Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets syfte, av ägaren beslu-
tade verksamhetsmål och finansiell rapportering, är organiserad och hur väl den fungerat un-
der senaste räkenskapsåret. 
(5) Hur bolagets risker bedömts och följts upp. 
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(6) Hur bolaget kommunicerar med revisorerna och lekmannarevisorerna. 
(7) Vilka ärenden som bolaget överlämnat till kommunen eller landstinget för att bereda 
kommun- eller landstingsfullmäktige tillfälle att ta ställning. Kommun- eller landstingsfullmäk-
tige skall avgöra om rapporteringen och information skall ske i årsredovisningen eller i en sär-
skild bolagsstyrningsrapport. Kommun eller landstingsfullmäktiges beslut skall utformas som 
ett ägardirektiv. 
 
6.2 Information på internet 
Kommun- och landstingsägda bolag skall ha en hemsida som nås via kommunens eller lands-
tingets hemsida. Om bolagets ägare bestämmer det kan information om bolaget i stället finnas 
på kommunens eller landstingets hemsida. När information lämnas på kommunens eller lands-
tingets eller bolagets hemsida skall reglerna i personuppgiftslagen beaktas. 
 
 
Plan för principer för aktiv ägarstyrning 
För att genomföra den aktiva ägarstyrningen föreslår kommunledningskontoret en plan för 
genomförande av principer för aktiv ägarstyrning. Detta genom att kommunledningskontoret 
får i uppdrag att se över de för ägarstyrningen centrala dokumenten, säkerställa rutiner för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt, informationskrav samt att se över att rollfördelningen mel-
lan kommunala organ klargörs. Detta så att Båstads kommun får kontroll över den formella 
och över den informella styrningen av sina bolag. Många av dokumenten tas med fördel fram 
tillsammans med representanter från kommun och bolag gemensamt. 
 
Dokumenten 
Översikt av de för ägarstyrning centrala dokumenten med typiskt innehåll redovisas i det föl-
jande: 
 
1. Företagspolicy (konstitution eller grundregel för kommunen och dess bolag, denna ger ut-

tryck för politiska värderingar och det är därför naturligt att se över den varje mandatpe-
riod).  
 

 Hur bolagsangelägenheter hanternas internt inom kommunen 

 Relationen mellan kommunen och bolagen, tex om det ska vara koncernstyrning 

 Vilken verksamhet som ska skötas genom bolag 

 Hur kommunen avser lägga fast kommunalrättsliga begränsningar i ägardirektiv samt vad 
direktiven i övrigt ska innehålla 

 I vilken grad bolagen ska bidra till samhällsnyttan 

 Rollfördelning, vem som ska utöva den aktiva äganderollen  

 Riktlinjer för bolagets ordförandes närvaro vid politisk ledningsgrupp och vd:s närvaro vid 
kommunens ledningsgrupp 

 Informationsstrukturen, om viss rapportering ska göras till ks (ska detta vara bindande 
krävs ägardirektiv fastlagda vid stämma) eller att ett visst antal ägarsamråd ska hållas årli-
gen. Ska dialogansvaret också innefatta beslutsansvar, ska detta regleras genom delegat-
ionsordning och då också redovisas till delegaten. 

 Krav på bolagstyrningsrapport som alternativ till årsredovisning, önskad redovisning ska ge 
rätt underlag för uppsiktsplikten 

 I vilken mån ägaren, dvs kommunen vill att bolagets aktiviteter ska samordnas med kon-
cerngemensamma aktiviteter som tex personalfrågor, juridisk tjänst, upphandling osv. 
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 Regler för hur Båstads kommun ska arbeta med ägarstyrningsfrågor, beslutade principer 
för ägarstyrning bör föras över till företagspolicyn 

 Ägardirektiv bör stämma överens med policyn, policyn kan också göras till ett ägardirektiv 
som täcker upp övriga ägardirektiv genom att fastläggas på stämma. Då binder den bolaget, 
även om inte alla delar följs upp i separata ägardirektiv. 

2. Bolagsordning (det grundläggande ägardirektivet, ska registreras hos bolagsverket) 
 

 Ska innehålla vissa krav enligt AB 

 Kommunal ändamålsbestämmelse 

 Kommunala befogenheter 

 Krav på att frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska underställas 
fullmäktige 

 

3. Övriga ägardirektiv (för att övriga ägardirektiv ska ha samma juridiska status som bolags-
ordning, krävs att dessa fastlagts vid bolagsstämma) 
 

 En utveckling av syftet med bolagets verksamhet, dvs hur ändamålet ska uppnås (genom 
ekonomiska och verksamhetsmål) 

 Mål; ekonomiska och verksamhetsmål. Målen kan vara övergripande för att lämnas till bo-
laget för att brytas ner till mätbara delmål vilka sedan kan underställs fullmäktige för god-
kännande. Målen blir då satta i dialog med bolaget. Dessa mål kan också fastställas i sam-
band med budget och för att sedan tas som ägardirektiv vid stämma. Målen bör utgöra väg-
ledning för styrelseledamot att tolka vad som är företagets bästa. 

 Regler av samordningskaraktär 

 Koppling kommun/bolag 

 Klargöra hur den årliga verksamhetsrapporteringen ska ske 

 Kan innehålla principer för ersättning för VD 

 

4. Aktieägaravtal 
 

 Ingår i styrningen av de delägda bolagen och reglerar skyldigheterna parterna emellan. 
Dessa är inget som Båstad har någon större påverkan på. 
 

5. Reglemente för kommunstyrelsen 
 

 Innehålla vilka delar av ägarstyrningen som ska delegeras till ks; tex samordningsfrågor och 
aktiv äganderoll. 
 

6. Instruktion för ombud om vilka ställningstaganden som ska göras vid bolagsstämman, samt 
fullmakt (är dessa av principiell art ska instruktion tas av kommunfullmäktige). 
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7. Årsredovisning (eller bolagsstyrningsrapport) 
 

 Den skyldighet som åläggs nämnderna att enl KL 3:15 redovisa sina förhållanden och mot-
svarande krav kan införas i ägardirektiven. 

 Tillräckligt underlag för årlig ändamålsprövning 

 Förvaltningsberättelse som svarar mot uppsatta mål 

 
Uppsiktsplikten 
 
 Den årliga ändamålsprövningen bör ses över för att bli effektiv. 

 Se till att informationsplikten regleras tillfredsställande i de centrala dokumenten (se ovan) 

 Se över vilken förvaltningsstyrning av de kommunala bolagen som ska vara delegerad till 
kommunstyrelsen, tex ska kanske en punkt inför varje ägarsamråd finnas på kommunsty-
relsens dagordning. 

 
Informationskrav 
 

 Hur dialogen ska föras 

 Vilka och vad som ska behandlas på ägarsamråd 

 Göra bolagsstämman till det främsta informationstillfället. 

 
Rollfördelning 
 
 Besluta vilka delar av ägarstyrningen som ska göras av ks på delegation 

 Kolla uppgiftsfördelning till de NSVA och NSR 

 Kontrollera att förvaltningsavtalet med Båstadhem också uppfyller företagspolicy mm 

 Besluta vilket organ som ska utöva äganderollen 

 
 

Konsekvenser av beslut 
Förhoppningen är att en aktiv ägarstyrning ska tillgodose det demokratiska intresset av kon-
troll av den kommunala verksamheten i bolagsform. Då en stor del av den aktiva ägarstyrning-
en utgörs av informell styrning genom dialog, minskas genom aktiv ägarstyrning risk för olik 
tolkning av det kommunala ändamålet. Aktiv ägarstyrning ger också bättre möjlighet för kom-
munen att säkerställa att ägarens direktiv får genomslag i bolagets verksamhet, samtidig som 
bolaget får en mer engagerad ägare. Förslaget innebär ett omfattande arbete för förvaltningen 
och kostnaden för processen är beroende av om till exempel externa konsulter tas in för att 
leda arbetet. Kommunkansliet gör dock bedömningen att arbetet huvudsakligen kan göras med 
stöd av kansliets kompetens. Den slutliga ekonomiska konsekvensen eller nyttan i övrigt av 
aktiv ägarstyrning är svår att överblicka.  
 
 
Kommunledningskontoret 
Elin Ax, Kommunjurist 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen:  
Företagspolicy för Båstads kommun 
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Bolagsordning för Båstadhem AB 
Ägardirektiv för Båstadhem AB 
Konsortialavtal för NSR 
Bolagsordning för NSR 
Ägardirektiv för NSR 
Bolagsordning för NSVA 
Ägardirektiv för NSVA 
Anslutningsavtal till Inera AB, med aktieägaravtal och bolagsordning 
Aktieägaravtal Kommunassurans AB 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Båstadhem AB 
NSR 
NSVA 
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BASTADS KOMMUN 1 (4) 

Författningssamling 
Nr: 

Antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2009, § 59 Dnr: 272/09 -480 

FÖRETAGSPOLICY FÖR BÅSTADS KOMMUN OCH DESS BOLAG 

1. Bakgrund 

Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal 
verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda bolagen re
presenterar stora tillgångar som kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt an
svar för vilket erfordrar att man har en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat 
och ställning. Det är också viktigt att skapa likaiiade och goda förutsättningar för de verk
samheter som Båstads kommun äger och förvaltar oavsett den juridiska formen. Detta in
nebär att man måste utveckla och kommunicera en klar och tydlig bild av varför man äger 
bolaget och hur man vill att det ska utvecklas. Genom att använda och utveckla de formella 
styrinstrumenten, såsom bland annat företagspolicy och ägardirektiv, i dialog med bolagets 
ledning kan man lägga grunden för en kultur som gör det möjligt att styra och följa upp att 
verksamheten i bolagen utvecklas i önskad riktning. 

2. Syfte 

Syftet med företagspolicyn är dels att förtydliga det gemensamma regelverket för att ut
veckla den kommunala verksamheten och att fastslå rollfördelningen mellan kommunen 
som ägare och bolagen, dels att tydliggöra styrelsens roll och ansvar i bolagen. 

3. Bolagsformen 

Målet är att bolagen skall bedriva sin verksamhet ekonomiskt självbärande utan kommuna
la bidrag. Undantag kan vara bolag där andra skäl än ekonomiska ligger till grund för bo
lagsformen. 

4. Ägarstyrning 

Kommunen som ägare utövar formellt sin roll gentemot bolagen genom att 
• fastställa bolagsordningar 
• formulera direktiv 
• utse styrelser 
• utse revisorer 
• lämna instruktioner för kommunens ombud via bolagsstämmor 
• fullmäktige ska ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt innan beslut fattas i bolaget 
• fullmäktiges ledamöter har rätt att ställa interpellation eller fråga till ordförande i 

kommunalt bolag 
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Bolagen omfattas av de kommunalrättsliga självkostnads-, likställighets-, och lokalise
ringsprinciperna om inte verksamheten enligt lag eller praxis är undantagen. 

Bolagen omfattas undantagslöst av offentlighetsprincipen samt lagen om offentlig upp
handling. 

Därutöver har kommunen även fastställt övergripande direktiv och riktlinjer i olika policys 
som gäller generellt för kommunens verksamheter. Bolagen ska känna till dessa samt verka 
för att intentionerna i dessa i tillämpliga delar följs och inarbetas i bolagens egna direktiv 
och riktlinjer. 

Det bör särskilt noteras att bolagen omfattas av kommunens profilprogram vilket innebär 
att kommunens logotyp ska finnas med på lämplig plats i syfte att stärka kommunens iden
titet och synliggöra kommunen som ägare. 

5. Formella styrinstrument 

Bolagsordning 
Bolagsordningen lägger grunden för bolagets existens. I den anges vad bolaget skall ägna 
sig åt, d.v.s. föremålet för bolagets verksamhet, det kommunala ändamålet och ett antal 
grundläggande regler för aktiekapital, styrelsesammansättning, räkenskapsår och vilka 
ärenden som ska förekomma på ordinarie stämma. 

Direktiv 
Direktiv som beslutas på bolagsstämman är bindande för bolaget och dess ledning. Före
tagspolicy och ägardirektiv som är antagna av kommunfullmäktige överlämnas via ombud 
till bolagsstämman. Ägardirektiven, som är individuella, anger riktning, ramar och mål för 
det specifika bolaget med utgångspunkt från det kommunala ändamålet. Syftet med ägardi
rektiven är att ge övergripande strategiska riktlinjer till bolagets ledning. Ägardirektiven är 
strukturerade på likartat sätt för samtliga bolag. 

Ägardirektivens struktur och innehåll 

11 Ändamåls- och verksamhetsdirektiv 
Kommunala ändamålet anger varför vi äger bolaget 

11 Samordnings- och konkreta verksamhetsdirektiv 
Målsättning för miljö, kvalitet, marknad etc., dvs., direktiv som anger hur bolaget 
förväntas verka och utvecklas 

11 Ekonomiska direktiv 
Ekonomiska mål som anger vilken lönsamhet och självfinansieringsgrad bolaget 
förväntas ha utifrån ägarens krav och förväntningar på bolaget. 

11 lnformationsdirektiv 
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11 Frågor som ska vara föremål för KF:s ställningstagande före beslut i bolaget är frå
gor som kan vara av strategisk och principiell betydelse för den gemensamma ut
vecklingen i kommunen. 

11 Uppföljning av ägardirektiven innebär att bolaget i sin förvaltningsberättelse ska 
redogöra för hur bolaget utvecklas i förhållande till ägarens intentioner. 

För bolag som ägs eller där inflytande utövas tillsammans med andra bör man eftersträva 
att liknande direktiv ges till bolagets ledning ifrån ägarna i en omfattning som är rimlig 
med hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheter i övrigt. Detta 
bör regleras i konsortial- eller aktieägaravtal. 

Varje bolag skall i sina ägardirektiv ha en konkret beskrivning av ändamålet i bolagsord
ningen. Detta innebär en formulering av vilka motiv kommunen har som ägare för att be
driva verksamheten, vilka särskilda uppgifter/mål bolaget har att lösa och vilka restriktio
ner i verksamheten som ägaren vill ange. 

Ägardirektiven skall vara enkla och tydliga. Direktiven skall dessutom upprättas i samråd 
med bolagen för att dessa ska kunna ta ansvar för de uppgifter som i samförstånd lagts på 
dem. Viktiga inslag i ägarstymingen är ett aktivt styrelsearbete och förtroende mellan äga
ren och av denne utsedda styrelsen. En plan för möte mellan ägare och bo lagsledning upp
rättas årligen av kommunstyrelsen som har ansvar för uppsikten avseende de kommunalt 
ägda bolagen. 

Ägardirektiven för respektive bolag antas av kommunfullmäktige och fastställs därefter på 
extra eller ordinarie bolagsstämma. Kommunstyrelsen svarar för att direktiv och företags
policy är aktuella och föreslår eventuella förändringar för beslut i kommunfullmäktige. 

6. Styrelse - styrelsearbetet 

Det är ägarens ansvar att tillsätta en styrelse med förutsättningar att rätt tillvarata bolagets 
och ägarens intressen samt att ge styrelsen mandat att aktivt verka inom givna ramar. 
Kommunfullmäktige kan välja mellan en styrelse med representanter från de politiska par
tierna eller en styrelse med såväl ledamöter som representerar politiska partier som leda
möter som ytterligare tillför branschkompetens eller annan fackkompetens. Styrelsen ska 
inte ha några operativa funktioner. 

Styrelsen skall fastställa en Vd-instruktion. Alla frågor som rör verkställande direktörens 
anställningsförhållande beslutas av styrelsen. Innan nya avtal eller beslut om större föränd
ring av gällande avtal fattas skall samråd ske med kommunens personalavdelning. Samråd 
med ägaren ska också ske vid tillsättande av ny VD. 

Styrelserna i bolagen ska upprätta och årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete. 
Häri innefattas roll- och ansvarsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör samt 
arbetsformer för styrelsen. I arbetsordningen för styrelsen ingår även att utforma ett årligt 
program för styrelsearbetet. 
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Styrelsen ska i sin planering beakta kommunens tidplan för rapportering av bokslut, delårs
rapp01i och övrig information som ska lämnas till ägaren. 

Arvoden och ersättningar till de enskilda styrelseledamöterna ska redovisas i not i årsredo
visningen. 

7. Kommunstyrelsens insyn och information 

Bolagets ledning är skyldig att fortlöpande på kommunstyrelsens begäran informera om 
bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. Informationen kan lämnas vid 
sammanträden som kommunstyrelsen kallar bolagens företrädare till eller skriftligt om så 
erfordras. Bolagen är dessutom skyldiga att informera kommunstyrelsen löpande om vä
sentliga händelser i verksamheten och i frågor som eventuellt kan bli föremål för kommun
fullmäktiges ställningstagande innan beslut fattas av bolaget. I ägardirektiven definieras 
och exemplifieras begreppet "principiell beskaffenhet eller annars av större vikt". Det an
kommer på kommunstyrelsen att med beaktande av kommunallagens bestämmelser avgöra 
om frågan skall tillställas kommunfullmäktige för ställningstagande. 

8. Tvister 

Vid tvister mellan förvaltning och kommunalt bolag eller mellan de kommunala bolagen 
inbördes, skall parterna genom inbördes förhandlingar söka träffa överenskommelse. Om 
samförstånd ej uppnås, rekommenderas parterna att utan onödigt dröjsmål hänskjuta frågan 
till kommunstyrelsen för särskilt förlikningsförfarande. 
Varje bolag skall vid kommuninterna avtal undvika skiljedomsklausuler. Parterna rekom
menderas istället att i avtalen komma överens om att en eventuell framtida tvist skall hän
skjutas till kommunstyrelsen för särskilt förlikningsförfarande. 
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fliJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författningssamling 
Antagen av Kommunfullmäktige den 28 april 1999, § 31 Dnr: KS 291/99-282 
Reviderad av Kommunfullmäktige den 23 april 2003, § 69 Dnr: KS 291/99-282 
Reviderad av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, § 61 Dnr: KS 285/13-901 
Reviderad av Kommunfullmäktige den 24 april 2013, § 84 Dnr: KS 285/13-901 
Reviderad av Kommunfullmäktige den 25 september 2013, § 126 Dnr: KS 285/13 -901 

Bolagsordning för Båstadhem AB 

Firma 

§1 
Bolagets firma är BÅSTADHEM AB. 

Säte 

§2 
Styrelsen ska ha sitt säte i Båstads kommun, Skåne län. 

Föremålet för bolagets verksamhet 

§3 

1 (3) 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta 
och upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, affärs- och kontorslägenhe
ter samt kollektiva anordningar. Bolaget äger även rätt att bedriva liknande bygg
nads-, förvaltnings- och driftsuppdrag för annan uppdragsgivares räkning. 

Ändamålet med bolagets verksamhet 

§4 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av den kommunal
rättsliga lokaliseringsprincipen, främja i första hand kommunens försörjning med 
bostäder och kommersiella lokaler. Skulle bolaget likvideras ska dess behållna till 
gångar tillfalla Båstads kommun för att till den del de ej motsvaras av kapital 
kommunen tillskjutit användas till ändamål för vars främjande bolaget bildats. 

Fullmäktiges yttranderätt 

§5 
Innan beslut tas i ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt, ska 
bolaget bereda kommunfullmäktige i Båstads kommun möjlighet att ta ställning i 
ärendet. 

Aktiekapital 

§6 
Aktiekapital ska utgöra lägst 4 Mkr. och högst 16 Mkr. 
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Antal aktier 

§7 
Antal aktier ska vara lägst 4.000 och högst 16.000. 

Styrelse 

§8 
Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter med lika många suppleanter. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Båstads kommun för tiden från den ordi
narie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige för
rättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommun
fullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bo
lagets styrelse. Fyllnadsval efter avgången ledamot eller suppleant förrättas av 
fullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod. 

Verkställande direktör 

§9 
Styrelsen ska utse en verkställande direktör. 

Revision 

§ 10 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och 
verkställandedirektörens förvaltning utses en auktoriserad revisor och en ersätta
re. Revisorn och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolags
stämma enligt 9 kap 7 § 1 st i aktiebolagslagen som hålls under fjärde räkenskaps
året efter revisorsvalet. 

Lekmannarevisorer 

§ 11 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Båstads kommun utse lekmannarevisorer, minst en och högst 6. 

Kallelse till bolagsstämma 

§ 12 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

Ärenden 

§ 13 
På ordinarie bolagsstämma ska följande förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
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4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorns granskningsrapport; 

7. Beslut om: 
a) Fastställelse av resultat- och balansräkning; 

3 (3) 

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 
den framlagda balansräkningen; 

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktören; 

8. Fastställande av arvoden år styrelsen, revisorn och lekmanna
revisorn med ersättare; 

9. Val av revisor och revisorsersättare; 
10. Anmälan om kommunfullmäktiges val av ordinarie styrelse

ledamöter, ersättare samt ordförande och vice ordförande; 
11. Anmälan om kommunfullmäktiges val av ledmannarevisor 

och ersättare. 
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

Räkenskapsår 

§ 14 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

Firmateckning 

§ 15 
Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas av ordföranden eller vice ordföran
den, i förening med en av övriga ledamöter eller verkställande direktör. Dessutom 
har verkställande direktör rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltnings
åtgärder. 

lnspektionsrätt 

§ 16 
Kommunstyrelsen i Båstads kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

Ändring av bolagsordning 

§ 17 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommun fullmäktige i 
Båstads kommun. 
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Ägardirektiv för Båstad hem AB 

1. Bolagets verksamhet 

1 ( 4) 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av den kommunal
rättsliga lokaliseringsprincipen, i allmännyttigt syfte främja kommunens försörj
ning av bostäder, inklusive äldrebostäder. Detta ska ske genom att 
bolaget aktivt förvärvar, avyttrar, äger, bebygger och förvaltar bostadsfastigheter. 
Bolaget ska härvid beakta bl a möjligheterna att genomföra försäljningar och 
byggnadsprojekt avseende annat än hyresrätter som ett led i att finansiera hyres
rättsproduktion. 

Bolaget har även att, på uppdrag av kommunen, förvalta kommunens fastigheter. 
Detta uppdrag redovisas i detalj i ett förvaltningsavtal. 

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Bolaget är en del av den totala verksamheten i Båstads kommun och ska till
sammans med kommunstyrelsen och verksamhetsområden bidra till kommunens 
positiva utveckling och tillväxt. Bolaget ska erbjuda prisvärda och kvalitativa 
bostäder och boendemiljöer för att medverka till kommunens attraktivitet som 
boendeort. 

Verksamheten bör drivas så att Båstadhem AB blir en föregångare ifråga om: 

>- omvandling till ett ekologiskt hållbart samhälle 
>- boinflytande för hyresgästerna 
>- motverkande av segregation 
>- trygghet i boendet 
>- tillgänglighet för rörelsehindrade 
>- trygghetsboende 

Mål: 
Behovet av fler bostäder med hyresrätt som upplåtelseform i Båstads kommun har 
varit känt under en längre tid. Båstadhem AB ska aktivt medverka till att antalet 
hyresrätter för åretruntboende i kommunens bostadsbestånd ökar. Efterfrågan 
och bolagets ekonomi ska styra nyproduktionen. 

Bolaget förutsätts inför ettvart verksamhetsår göra en analys av bostadsmark
naden, även innefattande en dialog med kommunen, och fastställa behov och 
möjlighet att bygga ett angivet antal lägenheter. 
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2. Bolaget som organ för kommunal verksamhet 

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Båstads 
kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har 
att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation 
utfärdade direktiv. 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhets förhållande till 
kommunen genom: 

a) kommunens företagspolicy 
b) gällande bolagsordning 
c) gällande ägardirektiv 
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 

3. Tolkning av ägardirektiv 

Uppstår delade meningar mellan bolaget och kommunen hur dessa ägardirektiv 
ska tolkas ska frågan hänskjutas till kommunstyrelsen för avgörande. 

4. Frågor som ska underställas fullmäktige 

Enligt§ 5, bolagsordningen, ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Båstads 
kommun möjlighet att ta ställning innan beslut tas i ärende av principiell betydelse 
eller annars av större vikt för bolaget eller den gemensamma utvecklingen i kom
munen. 

Härmed avses bl.a. 

+ Investerings beslut eller beslut om avyttring av större omfattning, översti
gande 10 miljoner kronor. 

+ Fusion av företag. 
+ Förvärv av företag, bildande av dotterbolag eller överföring av bolagets verk

samhet på dotterbolag. 
+ Årsredovisningen, med förslag till utdelning, föreläggs kommunfullmäktige 

före bolagsstämman. 
+ Ingående av avtal/ överenskommelser, vilka - oavsett kontraktsvärdet - är 

av strategisk eller principiell betydelse för kommunen. 
+ Avyttring av hyresfastigheter är av principiell betydelse. 

5. Kommunstyrelsens insynsrätt och uppföljning 

Enligt§ 16 bolagsordningen äger kommunstyrelsen i Båstads kommun rätt att ta 
del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och 
dess verksamhet. Detta innebär bl.a. att bolaget till kommunstyrelsen ska lämna 
återkommande rapportering, minst två gånger per år, om den ekonomiska och 
verksamhetsmässiga utvecklingen inom bolaget. Vid minst två tillfällen per år ska 
bolagets ledning, efter initiativ från i första hand kommunstyrelsens ordförande, 
delta i dialogmöte med kommunledningen, varvid bolaget ska rapportera aktuell 
och beräknad måluppfyllelse av de mål som finns i detta direktiv. 
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Bolaget enrinras om att kommunstyrelsen har att fatta årliga beslut huruvida 
verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för den kommunala kompetensen. Bolagets styrelse ska årligen i förvalt
ningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten 
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv 
angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att 
det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning, liksom för kom
munstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och la§§ kommunallagen. 

Bolaget ska vidare till kommunen lämna underlag för kommunens koncern
redovisning. Detta underlag ska inlämnas till kommunens ekonomikontor senast 
den 15 mars året efter verksamhetsåret. 

I årsredovisningen ska även uppgifter lämnas om hur styrelsen och verkställande 
direktören anser att ändamålet med bolagets verksamhet förverkligats under året. 

6. Granskningsrapporten 

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport 
särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån 
det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kom
munala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bo
laget brister i de avseenden som omnämns i första stycket. 

7. Bolagsstämma 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare har närvarorätt vid ordinarie bolags
stämma och ska underrättas om tid och plats för stämman. 

Bolaget ska tillse att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bereds tillfälle att 
ställa frågor om bolagets verksamhet vid bolagets ordinarie bolagsstämma. 

8. Ekonomi 

Bolaget ska drivas enligt marknadsorienterade och långsiktigt ekonomiskt hållbara 
principer. Bolaget ska skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att man ska 
kunna fullfölja kommunens intentioner avseende den strategiska kommunnyttan 
med ägandet. En finansieringskälla för bolagets deltagande i samhällsbyggnads
processen, dvs byggnation av nya hyresrätter, kan vara försäljning av fastigheter. 
Försäljning av hyresfastigheter bör dock ske på ett sådant sätt att fastigheterna 
bibehålls som hyresfastigheter. 

Bolaget ska långsiktigt arbeta för konsolidering i syfte att minska kommunens risk
tagande som ägare samtidigt som bolagets kreditvärdighet ökar. 

Bolaget ska varje år till kommunen lämna utdelning med belopp motsvarande det 
av kommunen som betalning för aktier tillskjutna kapitalet multiplicerat med den 
genomsnittliga statslåneräntan plus en (1) procentenhet. Utdelningen får dock, 
tillsammans med eventuella övriga värdeöverföringar under ett räkenskapsår, inte 
överstiga hälften av föregående års vinst. 
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I syfte att minimera externa räntekostnader i koncernen ska bolaget vid upplåning 
av kapital utnyttja den säkerhet som en kommunal borgen innebär. Dock ska korta 
krediter utan kommunal borgen kunna utnyttjas som byggnadskreditiv. 

Bolaget ska varje år, per den 31/12, till kommunen betala en marknadsmässig 
borgensavgift av borgenssumman. Borgensavgiften fastställs årligen av kommu
nen. 

Bolaget ska under varje given treårsperiod sträva efter en genomsnittlig direkt
avkastning motsvarande 4 %. Direktavkastningen definieras som bruttovinsten/ 
marknadsvärdet av fastigheterna. 

Det är bolagets skyldighet att tillse att alla möjligheter till samordning mellan 
bolaget och kommunen, som gagnar båda parter, tas tillvara och är prioriterade 
av bolagsledningen. 

9. Övrigt 

Upphandling av revision enligt aktiebolagsordningen samordnas av kommunens 
revisorer. 

Upphandling av lekmannarevisorernas biträde samordnas av kommunens 
revisorer. 
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NOROv;/(STJtA S>CANES 

JC:OMMUNALFORSUND 

Kamrnune;:-nBs godkändr;1 äridring av 
§ 4 behandlc1d vl.d bofagsstämman 
1984-04-1J. 

Region a 1 t c1 v f a 11 s bo la o. fi:i r nord väs t r a Skåne 

KONSORTIALAVi,O.L 

§ 1. 

Kommuner mellan vil~a avtal slutes 

För samverkan i fråga om regional avfallshantering 

träffas detta avtal mellan Följande medlemskommu~er 

i Nordvä)tra Skånes Kommunalftirbund: Bjuv, Båstad, 

Helsingborg~· HSgan~s, Astorp och Ängelholm. 

So~ riktlinjer fHr parternas s~rnverkan ligger tre 
NSK-råpporter; nämligen 

N S I< · r a p p o r t l 9 i 9 : J°, A v f a 11 s h a n t e r i n g e n i ri o r d v ä s t r a 

Skåne, lokaliseringsförutsält

ning·ar 1 

NSK rapptirt 1979:4, Framtida regional avfallshantering, 

utbyggnadsalternativ i nordvästra 

Skåne, 

NSK rapport 1980:2, framtida· regional avfallshanteri·ng. 

l':omplet.tera·nde avfallsutredning -

inverkan av ändrat samverkans

område. 

§ 2 • 

Bildande av gemensamt aktiebol~g 

I< om mun er n a · sk a 11 t il 1 sa mm a n s s n l'! r a s t . bi l d a. e t t a k t.i e -

bolag m~d firmanam~st Nordvä~tra Sk~nes Renh~llnings

aktiebolag (NSR), i det följande benämnt bolaget. 

För bolage.t skall g§lla den bolagsordning som bifogas 

med de tjllägg eller ändring~r som.beslutas av bolags

stämman. Bolagsbildningen med upprättande av härför 

erforderliga handlingar skall ombesörjas av Nordvästra 

S~ånes l<ommunalförbund. 
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NORDV'ÄSTllA SXANES 
KOMMUNALFORBUND 

§ 3. 

Bolagets ändamAl mm 

Bolaget skall ~a till ändamål fHr sin verksamhet att 

mottaga och be~andla avfall för avtalss1utande kommu

ner och har därvid 

att projeklcra, byc;;;a, utb>'gga, driva och underhålla 

regionala svf~llsanläggninga~, 

att ansvara fö, _.interkomm.unaJ transport av avfall in

om r e g i b n e· ,, , 

att handha f6rsäljningen av i verksamheten utvunna , 

p ro duk ter o·ch 

att be~riva härmed sammanhän~ande reg~onal verksamhet; 

som godkänns av varje enskild berörd kommun • 

. § ll • 

Aktiekapil~lel och dess f6rdclning 

Åktiekapitalct. s·kall utgöra Higst 2 50'.J 000 kronor och 

h ö g s t 10 m i l j o n e r kr o n o r • F ö r d ri 1 n 1 n g a v a k ti eka p i t a 1 e t 

sker enligt fBrleckning i bilaga 1, Denna fHrdelning 

skall år 1990 kunna omprövas om väsentliga förändring~, 

ar i befolkningsfördc1ningen föranleder därtilJ. 

§ ~ .• 

BorgensHtoqande 

Envar kommun f6rbinder sig att pA begäran av bolagets 

styrelse teckna borgen, en eller ·.flera gånger, för bo

lagets förplikt~lse:, därvid dock gäller den begräns

ningen att kom~unernas sammanlagda borgensåtagande icke 

m~ 6verstiga 120 miljoner· kronor ~ed den förhöjning, 

som kan fLJranledas av en 6kning av konsum~ntprisindex 

från januari 1981. 

För kommunernas borgensåtagande gäller den fördelnings

grund som framgår av bilaga 1. Denna f6rdelningsgrund 

skall ~r 1990 kunna omprBvas o~ väse~tliga förändririg
ar i befolkningsfördelningen .föranleder därtill. 
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NOl!O~'ÄSTRA SKI.NES 
){OMMl:JNALFOUUND 

§ 6. 

~vriga iilaganden 

Kommunerna förbinder sig att vid utdvande av sin r5st

r~tl vid bolagsst,~mor, genom .sina tepr~sent~nt~~ i 

aktiebolagets ~tyrelse eller eljest tillse att rar bo

J s g s v c: r k s i;, m I I c t e n f f. ) j & n d .c L c: t. Ui rri m e J s e l u p p r r 1l e s u n d e r 

konsortialavtelets gj]li~hel~lid, 

A. Nedsättning eller ökning av ~ktiekapil~let eller 

likvidation av bolaget, i andra fall än då aktie

bo l a g s h g e n n ö d v ä n d i g g ö r d, e t.l a , · m å s k e p å b b Ja g s ~ 

stämma endast om majoriteten av kommunerna, repre

sen l e.r ande järn v Ei l mins t 2 / 3 o v aktie kap .i talet i bo -

laget, f6ren~r si~ dijrom. 

b. UoJ~gcl~ ityfelsc ·sk~ll ~est[ ~v 

c J v s J c cl a r.1 5 l c r· o _c h l i k ... i:. i. n c_H, p t r ~ o n 1i g i.1 s u p p -

J c. i.! n t c 1 , ::; c.• :., n o ::, j r, c r r, ~· t r, J J ,;; t n: l j s n o c. : 

l·· .i u \' 1 l c: d o1 n, o t r• r ti i r. ur p l t a n l 

.f.,!,cllld 1 led~n,ol Nli· 1 ~;.upplf.aril 

H r J d n g borg !i l c= d o r, t~ t r; l' c c li .~ sup r, l n, n t c 1 

HC:iganåc 1 1r:danrol or.1, i supp~e~r,l 

it l o 1 j.• 1 l. l" d c1 mo 1. . C1 c t 1 1 ~. ur p l e t! r, l 

Ångcll,c.,)111 2 Jedend:ilcr c,c:11 2 uuppl·e&riler 
' 

Ulöve1 ovannämnda s't>rclnc:Jcdarnöl~r och !)upplc,rnt~r, 

skall styrelsen bestå av·del antal yllerJioare leda-
. . . "' 

mBter och ~uppleanler, som de ansl~llda utser enligl 

vid varje tillfälle ~~llande lag bm styrelaere~resen

tatio~ f5~ anställda i aktiebojag. 

C • Bo l a g e t s v e r·k s a m h e t s k a 11 d r i v a s p il s j ä 1 v k os t n·a d s b a s 

enligt affärsmässiga principer. Till grund för debi

tering skall ligg~ tax~, utarbetad p~ sA s~tt, att 

inkomster och utgifter i p~incip balan~eraj. Oavsett 

431



NOJ::DVÄSTRA SKANES 

.:i<OMMUNALFOltB UN 0 

'§ 7. 

vilken art av behandling, som normalt avfall kommer 

att under~i, skall debileringeri sk~ till samma pris 

f ö r en h e t e 1 1 c r för l i k i3 s t o r. a män g d·e r bet r ä f fan de 

samtlig~ leverantB~ers avfall. 

När det aäJJer avfall av speciell beskaffenhet, som 
. -

tarvar behandling enligt s~rskild metod· och därmed 

fr,h k~slnGdssynpunkl i icke ring~ grad extra bela~

tar omkostnadssidan, skall vid taxes~ttning dessa 

kostnader sätsUJ L bea~tas. 

Kommunerrias·s~yJdiqhel att av1~mna avfall vid anlägg

ni nga rn.a • 

Envar kommun skal! vara förpl.iktad_ a~t under detta konsor.,. 

tjalavtals giltighet tjll bolaget from tidpunkten för 

r e s p e· k U v c r C! g i o n a l b e h a n d 1 i n g s a n l l:i g g ni n g s fä r di g s t ä l 'l a r:i de , 

avHmn_~ ttlll_ civf,dl so_r.· b:n 1.JL:liand~as j. bolagets anlägg~ 

1dngc-1 1 f-Jln' ::,ccl t,DJ .. ,gc:l ~ .. r:·n1·kE1nde företags anläggning

r.l'·,· Hi;r-dti. uric!c.:nl;:ge.t.,. dc,t:I; deri kommuna1a:insam·1ingsverk

~amhe1~n 6V plpp~rs~vf~]J, stsoru li~ningar och tid~krif-

l e: r· en l i g t ~. r $ "i 1:;: 9·: 9 G 4 , :, o c I 1 3' § ~. 

~ (: ' 

. r ci r ä n d r j n o & r I, P. { 1 ii r f ~ n d E:' a v f fl J J e l s m.ä n o d o c h s a mm a n s ä tt -
ni riO ---
V.ommunerna åtager sig otl j god lid till bolaget anmäla 

större förutsebara förändringar beträffande mängd och 

sammansättning av avfail~t, särskilt vad gällwr ihdustri

avfallet. 

§ 9. 

Hembud· av aktte mm 

Kommun ml icke 6verlhta sina aktier i bolaget till an
nan utan att majoriteten av kommunerna, representerande 
j~mväl minst 2/3 åv aktiekapitalet i bolaget, lämnar med

givande härtill. L~mnas dillkt medgivinde skall kom-
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1-!0llOVÄSTU SUNES 
XOMMUNALF'ORII UND 

mun., som vill tiverJlta sina &ktier, erbjuda Bvriga kdm

muner att in15sa aktierna, varvid. dessa kommuner skall 

~ga rätt att l~sa det antal akljer, som svarar mot kommu

nernas andel i bolag~t. Del nu sagda gijller ijven f6r 

det fall kommun ~nskar Hverlita endast viss de1 av sitt 

akt i ej nnehav. 

Kan ·överens komme l se ej upp n as angående 1 ös en beloppet , 

avg~res della av skiljem§n en]jgt l&g på sätt nedan 

stadgas i detta avtal. Kommun ~ger inte pantsätta sina 

aktier i bolaget. 

§ 10 .. 

Bolagets redovisningshandlingar 

Bolaget skall lill samlljga avtalsslutande medlemskommu

nersarrit "lordvästr& Skltnes .1:or:rmunalförbund senast vid 

kalJeJ~e till qrdin~ri~ b~]ag~sl~mma, H~ers~nda ayskrif

t c l 2 v de b uJ ., g t l!.. ! r, <;! c• d s r,i r, g t; Il a n d li n g a r , s om ~ k a 11 

b c- t, ~ ri d J a ~. d d l· i:i J r: g s n l n mm ..: • 

I~ O m r.: U n r. r n O t: rf' \" j S (I r e r . ä g C r 1' til l e .t t Om .d e S a Ö n S k a r f å 

jnsyn i bolagets räkenskapshandlingar."·· 

t 11. 
' r. j J t j o h r- t r.t j d mr.1 

Delta avtal sk~ll gälla från det detsamma godkänts och 

undertecknats av kommunernB tom utgången av ~r 2010, 

Om icke någon av kommunerna se~ast fem är d~ssförinnan 

uppsäger avtal.et, f5rlänges detsammas giltighetstid med 

tio ~r för ~arje g~ng med of5rändrad uppsägningstid. Om 

majoriteten av kommunerna, representerande jämväl minst 

2/3 av aktiekapitalet i bolaget, förenar sig därom, må 

avtal~t kunna bringas att upphöra i förtid. Om uppsäg

ning sker skall förhandljngar upptagas mellan kom~unerna 

om a·vtalets fortsatta giltigh;t och b~lagets bestlnd, 
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NÖ~[;'/ÄSTl!A SKÅNES 
KOMMUNAlfölHl UNO 

§ 12. 

företrädesrätt till avfallsbränsJe 

Ängelholms kommun har under nedah angivna fHruts,ttningar 

företrädesrätt till allt vid avfallsbo1agets anläggningar 

framlaget avfallsbränsle samt till annat sådant brännbarJ 

r:ralc:rjaJ, v~rom lioJoge:t och Ärigclholms komri1un kan träffa 

avtal. 

Om Ängelholms ko~mun Bn~ka! utnytlja f5reträdesrättent 

skall kommunen anmäla detta till ~alaget, varvid snarast 

möjligt och senast inom ett ~r från anmälan ett leverans

avtal· skail upptättas avseende a~fallsbr~nsle eller'mot

svarande;· va'rvid typ, mängd och pris sk.all preciseras. 

Skulle bolaget - utan att kommunen framställt ~nskem~l 

om företrä~esrätt - erbjuda kommun~n·leverans av avfal]s

Lränsle eller molsvararide, s_lrnJl koniniunen inom fyra måna

de:: r e> f t e r e r h G 1 J e l e r b j u d ,, n de: J & r.1 rit:! b o J c1 g e l b e s k e d om 

~Ht' jr1lJ·C'ct:c:. Om korn:;1unc:n cvböjcr erbjudandet e)ler inle 

Ji-r.,mH. t,~sl:ccl jnpr., angiven lid, &l:c:l] bolaget varc1 ofö.r-

·hiridra.t elt förstilja avf.al)sb:rä~clet e. d"på annat hell. 

Dptsl'Jmmn d: 0

RlJ gälJ2,.·pm JevenrnF-.,vtel enligl,-ovan melhn 

t,o)r.91:t CJct1··,·Ängelholn1s konimuri jnlt' kunnat träffas inom. 

dl {;r fr2n dn, ljdpunkt' komn,ur,cn erhållit erbjudandet. . 
Priset pb ~vta]Jsbränsle skall j prjncjp berijknas enligl 

dr riktlinjer, so~ angivit~ i NSK tapporl 1980:2. 

§. 13. 

Ski'l jemän 
; 

Tyister med ~nledning sv detta avtal avg6rs av skiljemän 

enligt lag. 

Detta avtal gäJler under förutsättning att samtliga sex 

kommuner uppräk~ade i § 1 gbdkänher detsamma. 
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För~el.ning . .av aktiek~-pitål ·_o~~ oorgensansvar rör Nordvästra Skånes. Reohällnings Aktfebolag -{NSR}: 

lle:rifr.nad ' JJ 
Folkmå'ngd : Oro fkmängd i 

. 1978-12·-Jl · -1985 . . = 

~r~. andel 
198'5-

/(ommun 

Bjuv 14 ·555 

Båståd ' 'l1 ·543 

He·~sing·borg J01 064 

Hµga-näs -22 · 06'8 

. A~·-torp. 12 703 . -

- 15: 300 ·,· 

· 12 700. 

102. '100 

:2-2 ·i:tno 

13 700 

akt i eand.e J. - . 

1,,0· 

6 ,IJO · 
5 i:,56 · 

'fl,48 

?,90 . 

Aktie.- · 
kap i ta.I 
500 · tkr 
. 

. 38. .. , 
)2 ·:. . 
2~S, · _ 

, 
. 57 

.35 '.· 
-Ängelholm 29 042 · Jl /fl'J · -15.96. . . . ·80· · 

' ' -------~· - . 
191 l16 193.600 oo.,oö·:· ·500 .. :. 

. ' 
···.:. ' ' -

· Kap i ta 1 • , Akt.ie~- Kar,ita 1- ·/\k ti e-- · 
ökning·. k·api tal ''k , kap·ita 1- · o nrng . . 
l 500 tkr 2 0.00 tkr J 000 tkr- . ·s 000 tkr 

11-6 154· 2Jl 385 

91i · 128' -192· 32(1· 
•' 

713. 
. 

1' 031 1 547 2 578. , 
.. 

l73 230.· 344 . 574 
'• 

HJJ 138 207 345 ... 

·239 319 479 - ·. 7-9.8 ·, . .. 

1 5.00- · 2·.000 3 000-- · 5."000 · . .. 

... 
-~ -

'' ' 

Ror.gens· 
ansvar 

. ··tkr 

9'240 

f 680 

61 870 

lJ 780 

:a 2so 
. .19 150 

· 120 000 
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låneskuld för NSR AB och fördelning av borgensansvar enligt konsortialavtaL per 2010-12-31 

' . Borgensansvar enligt 

konsortiaiavtal 
Kommun % Aktie- 1981" ·2010 Låneskuld Amortering Nya lån Låneskuld* 

kap. · KPI jan. . KPI dec. 2009-12-31 2010 2010 2010-12-31 
Tkr 107,2 308,7 

Bjuv 7,7 385 9240 26 611 11 666 -- 1109 - 10 557 

Båstad 6,4 320 . 7680 22118 .9695 - 922 - 8 773 . -

Helsingborg 51,56 2 578 61 870 178 1-82 78115 - 7424 - . 10 691 

Höganäs 11A8 574 13 780 · 39 686 17392 - · 1 653 - 15 739 
-

Åstorp 6l9 345 8280 23846 10453 - . 994 . .. 9459 

Ängelholm 15,96 798 19 150 55151 24179 .:.. 2 298 - 21 881 

SUMMA 100 5000 120 000 345593 151 500 - 14 400 - 137 100 

* Tillkommer checkkredit på 26,5 mkr. D.enna kredit är utnyttjad med O mkr. 

Det utnyttjade låneutrymmet uppgår till I 39,7%t av det maximalå utrymmet enligt konsortialavtalet. 
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iJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författningssamling 

Antagen av kommunfullmäktige den 29 februari 2012, § 28, Dnr: KS 200/12-900 

BOLAGSORDNING FÖR NORDVÄSTRA 
SKÅNES RENHÅLLNINGS AB (NSR) 

Bakgrund 

I (2) 

Hösten 2010 beslutade de nordvästskånska kommunerna och de tre renhållningsbolagen 
som ägs av kommunerna i Skåne Nordväst att samverka med uppdraget: 

• Att för Skåne Nordväst arbeta fram en gemensam vision 2020 och långsiktiga mål 
för avfallsverksamheten i en kretsloppsplan, samt en konkret handlingsplan för att 
nå målen 

• Att gemensamt utveckla avfallssystem med fokus på kund- och miljönytta som 
bidrar till att vi får utveckling och kontroll av kvaliteten på service och tjänster 
samt en sund konkurrens 

• Att aktivt arbeta för en avfallsminimering genom att bland annat vända dagens 
fördelning av intäkter där 80 procent kommer från mottaget avfall och 20 procent 
av förädlat avfall till att 80 procent av intäkterna ska komma från förädlat avfall 

• Att renhållnings bolagens roll blir att via sin verksamhet främja regional tillväxt 
och utveckling för näringsliv. 

Bolagsordning 
§ 1 Bolagets firma är Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag (NSR). 

§ 2 Styrelsen har sitt säte i Helsingborgs kommun, Skåne län. 

§ 3 Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att mottaga och behandla avfall 
för delägarkommunerna och att bedriva därmed sammanhängande regional 
verksamhet. Verksamheten ska i huvudsak bedrivas för eller tillsammans 
med delägarkommunerna. 

§ 4 Bolaget ska genom samverkan med aktörer på marknaden och 
delägarkommunerna utveckla en avfallshantering som syftar till att värna 
den globala miljön, det regionala näringslivet och den lokala servicen, genom 
att vara enkel, flexibel och miljöanpassad. 

§ 5 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2.500.000 kr och högst 10.000.000 kr. 

§ 6 Antalet aktier ska vara lägst 2.500 och högst 10.000 stycken. 

§ 7 Styrelsen ska bestå av lägst nio och högst nitton ledamöter och lika många 
suppleanter. Styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt suppleanter 
väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. 

§ 8 Räkenskapsår är 1 januari - 31 december. 

§ 9 För granskning av bolagets årsredovisningar jämte räkenskaperna samt 
styrelsens och i förekommande fall verkställande direktörens förvaltning 
utses en revisor med en suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade. 
Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämman 
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
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§ 10 För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
kommunfullmäktige i Helsingborgs stad utse en lekmannarevisor med 
en suppleant. 

2 (2) 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna 
tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman. 

§ 12 Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång. 
Därvid ska följande ärenden förekomma: 

1) Val av ordförande vid stämman. 
2) Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3) Godkännande av dagordning. 
4) Val av en eller flera justeringsmän. 
S) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanna
revisorns granskningsrapport. 
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 direktören. 

8) Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer. 
9) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 
10) Val av ordförande i styrelsen och övriga styrelseledamöter samt 
suppleanter. 
11) Val av en revisor och en revisorssuppleant i förekommande fall. 
12) Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och 
suppleant för denne. 
13) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagsslagen 
eller bolagsordningen. 
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[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författningssamling 

Fastställd av kommunfullmäktige den 23 november 2005, § 152, Dnr: KS 954/05 -560 
Reviderad av kommunfullmäktige den 29 februari 2012, § 27, Dnr: KS 193/12-900 

ÄGARDI REKTIV FÖR NORDVÄSTRA 
SKÅNES RENHÅLLNINGS AB (NSR) 

Bakgrund 

1 (5) 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, (NSR) är ett avfalls- och återvinningsföretag ägt av de 
sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängel
holm, nedan kallat ägarkommunerna. 

På återvinningsanläggningarna i regionen behandlas hushålls- och industriavfall genom 
sortering och återvinning. Aktuella återvinningsprodukter är papper, plast, glas, metaller, 
freon / kyl/frys, elektriska och elektroniska produkter, textil, gummidäck, möbler, asfalt, 
betong, slagg, tegel, natursten, kompost, biogödsel, slamjord med mera. Returträ och 
andra avfalls bränslen krossas och siktas för leverans till fjärrvärme-, elproduktion och 
uppvärmning av växthus. På NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg sker biologisk 
behandling i reaktorer. Vissa avfall slutdeponeras med miljösäker teknik i särskilda celler. 
Till kraftvärmeverken och andra kunder kommer biogas i tre huvudströmmar; från nya 
reaktorer, från äldre bioceller och tidigare deponering. Biogasen kan utnyttjas till el, fjärr
värme, växthus- och lokaluppvärmning och som drivmedel till gasdrivna fordon. På denna 
anläggning hanteras även förorenade jordar. 

Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att anta en kommunal renhållningsordning, 
vilket innebär ett ansvar att ta hand om hushållsavfall och samla in, transportera och åter
vinna om så är lämpligt. Kommunerna har beslutat om en gemensam beställarorganisa
tion inom NSR. Genom NSR:s konsortialavtal har ägarkommunerna organiserat sitt lagstif
tade ansvar inom avfallshanteringen. Bolaget ansvarar för framtagande av beslutsunder
lag för avfallsplan, renhållningsordning och taxa för renhållning till respektive kommun
fullmäktige. Genom att samverka över kommungränserna kan kompetensen ökas och 
verksamheten effektivare tillvarata gemensamma resurser för att förbättra både ekonomi 
och miljö för invånarna i regionen. 

Kommunala ändamålet 
Bolaget ska genom samverkan med aktörer på marknaden och ägarkommunerna utveckla 
en avfallshantering som syftar till att värna miljön, det regionala näringslivet och den 
lokala servicen genom att vara enkel, flexibel och miljöanpassad. 

Bolagets verksamhet ska till huvudsaklig del inrikta sig till verksamheter som bedrivs i 
ägarkommunerna. 

NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg ska utvecklas till en industripark med 
behandlingslinjer som drivs, i egen regi eller i samarbete med olika entreprenörer där 
bolaget ska värna utveckling av effektiv teknik, resurshushållning ur samhällsperspektiv 
och att en sund konkurrens upprätthålls. 

Bolagets verksamhet ska bedrivas så att det i samarbete med högskola och regionalt 
näringsliv skapas förutsättningar för utveckling av nya metoder kring avfallshantering och 
återvinning i syfte att stärka den regionala tillväxten och utvecklingen samt skapa miljö
mässiga förbättringar. 

439



2 (5) 

Genom att proaktivt arbeta för ett kretsloppskluster kan avfall bli insatsvara i regionen i 
form av råmaterial, energi, konstruktionsmaterial eller näringsämne. Med detta höjs 
resurseffektiviteten i regionen och medför minskat behov att bryta jungfrulig råvara. 

Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att de sk Teckal-undantaget i Lagen 
om offentlig upphandling uppnås, det vill säga att kontroll- och verksamhetskriteriet ska 
vara uppfyllt. Därmed kan ägarkommunerna ingå avtal med bolaget utan föregående 
upphandling. Beträffande kontrollkriteriet är detta uppfyllt eftersom samtliga ägare är 
offentliga myndigheter. Vad gäller verksamhetskriteriet får bolaget inte mer än i marginell 
omfattning bedriva annan verksamhet än den som betjänar och som är beskriven under 
rubriken bakgrund, stycke tre. 

Kvalitet/Miljö 
Bolaget ska följa EU:s avfallshierarki vilket innebär att avfall ska hanteras utifrån sina 
egenskaper och avfallet ska, i följande ordning; minimeras, återanvändas, återvinnas som 
material, återvinnas som energi och i sista hand deponeras. Detta ska ske med ett 
resurseffektivt användande av bolagets resurser och samverkan med andra aktörer i syfte 
att erbjuda god service, ekonomisk rationalitet och värna om miljön. 

Bolaget ska arbeta för ökad insamlingssamverkan och ökat regionalt samarbete i enlighet 
med det kommunala ändamålet. 

Samordning av avfallshanteringen ska ske på ett sådant sätt att bolaget skapar effektiva 
och flexibla system som ger så låg miljöbelastning som möjligt genom att: 

• Förebygga uppkomsten av avfall 
• Vara tillgängliga, enkla och funktionella för användaren 
• Minska spridningen av giftiga ämnen 
• Öka materialåtervinning och därmed bidra till att minska mängden 

förbrukad råvara 
• Vara kostnadseffektiva 
• Återvinna energi och därmed bidra till att minska energianvändningen i samhället 
• Kunna utvecklas utifrån nya krav i framtiden. 

Ägarkommunerna har beslutat om en gemensam kretsloppsplan vilken beskriver 
målsättningar bolaget har att uppfylla till 2020. 

Riskexponering 
Lämnande av ensidiga förbindelser såsom ställande av säkerhet, borgensförbindelse etc 
får inte ske utan ägarkommuners medgivande. 

Om bolaget ska ta nya lån eller öka sin upplåning ska en av ägarna särskilt utsedd 
tjänstemannagrupp, ekonomiska delegationen, lämna ett skriftligt yttrande som underlag 
för beslut i styrelsen. 

Bolaget har ett ansvar för att tydligt informera sina ägare om aktuell riskexponering i 
verksamheten. 
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Ekonomi 
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara 
principer. Bolaget måste skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att kunna full
följa ägarkommunernas intentioner avseende det kommunala ändamålet. 

Då verksamheten till huvudsaklig del riktar sig till ägarkommunerna och inte bolaget ska 
belastas med räntekostnader för utförda uppdrag åt kommunerna sker fakturering kvar
talsvis i förskott. 

Vid ägarkommuns ställande av borgen för bolaget ska avgift enligt Sveriges Kommuners 
och Landstings (SKL) riktlinjer utgå till berörd ägarkommun. 

Nyckeltal 
Nettokostnaden, uttryckt i absoluta tal, ska minska från 2010 års nivå på 
203 miljoner till 102 miljoner 2020. Nettokostnader ska justeras för 
sommargäster. I nettokostnaden ingår kostnader för insamling, transport, 
återvinning och behandling samt övriga kostnader kopplade till bolagets 
hantering av hushållsavfall. 

Bolaget ska ha en soliditet på minst 15 %. 

Reglering av taxor 
Taxor gentemot renhållningskollektivet ska beredas i särskilt utsedd tjänstemannagrupp, 
ekonomiska/tekniska delegationen, före berörd kommunstyrelses beslut om förslag till 
taxor till fullmäktige. Information om ändrade taxor ska lämnas i god tid för varje 
ägarkommuns egen budgetberedning. Fullmäktige behöver inte fatta beslut om taxe
höjningen är lägre än den allmänna kostnadsutvecklingen enligt KPI (basår 1980). 

Forskning och utveckling 
Såsom framhålls i det kommunala ändamålet ska bolaget skapa förutsättningar för 
utveckling av nya metoder kring avfallshantering och återvinning i samarbete med 
universitet och regionalt näringsliv. Syftet är att stärka den regionala tillväxten och 
utvecklingen samt skapa miljömässiga förbättringar. Den forskning och utveckling som 
ska bedrivas ska ha klart uttalad inriktning och tydliga mål. Det ska finnas syfte, budget 
och förväntad utveckling samt uppföljning och återrapportering av forsknings- och 
utvecklingsarbetet till bolaget och ägarkommunerna. 

Ägarsamråd 
Ägarsamrådet är ett beredande organ och har till syfte att kunna samråda och agera som 
en värdeskapande ägare genom strukturerad dialog med representanter från respektive 
ägarkommun med mandat att företräda ägarkommunen i strategiskt viktiga frågor. 
Företrädesvis ska kommunstyrelsens ordförande med biträde av tjänsteman representera 
ägarkommunen i samrådsorganet. Medlemmar ur bolagets styrelse bör inte representera 
ägarkommun i samrådsorganet. Kallelse till ägarsamråd ska ske minst två gånger per år, 
ett strategiskt möte på hösten i samband med ägardialog med bolagets ledning samt ett 
vid bolagets årsstämma. Ytterligare möten kan hållas vid behov eller på initiativ från 
någon av ägarkommunerna. Sammankallande är Helsingborgs stad. 
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Ägardialog 
Syftet med ägardialogen är att föra dialog kring bolagets ställning och utveckling. Vid 
ägardialogen kan bolagets ledning diskutera strategiskt viktiga frågor med representanter 
för ägarkommunerna i ett informellt forum. Ägardialogen syftar också till att följa upp 
ägardirektiven samt i samband med detta överväga eventuell revidering av befintliga 
ägardirektiv. I ägardialogen deltar ägarsamrådet eller representanter från ägarsamrådet, 
bolagets presidium och VD. Ägardialogen ska hållas minst en gång om året i samband med 
ett ägarsamråd. 

Ekonomiska och tekniska delegationen 
Syftet med den ekonomiska delegationen är att den ska vara en beredande funktion för 
styrelsen i frågor som innebär att bolaget överväger att ta nya lån, öka eller förändra sin 
upplåning eller lånestruktur, enligt punkten riskexponering ovan. Dessutom ska den 
fungera som länk för att kunna förankra dessa frågor och beslut enlig ovan i ägar
kommunerna. Vid dess möten ska det ske ekonomisk genomgång och uppföljning av 
bolagets verksamhet. 

Deltagare utses från respektive ägarkommun, en ordinarie samt en ersättare. Från bolaget 
deltar en ansvarig tjänsteman som är föredragande, bolaget är sammankallande. 
Mötena protokollförs och delges styrelsen i bolaget samt respektive ägarkommun. 
Den ekonomiska delegationen ska ha minst två möten per år samt ytterligare möten om 
ägarkommun eller representant för bolagets ledning så önskar. 

Syftet med den tekniska delegationen är att vara en beredande och stödjande funktion för 
styrelsen i diverse tekniska frågor och vid prissättningen gentemot ägarkommunerna, 
enligt punkten reglering av prisnivå/taxor ovan. Den ska också fungera som länk för att 
kunna förankra frågor och beslut som berör ägarkommunerna. På dessa möten ska det 
även ske kvalitetsgenomgång och uppföljning av bolagets tekniska verksamhet. 

Deltagare utses från respektive ägarkommun, en ordinarie samt en ersättare. Från bolaget 
deltar en ansvarig tjänsteman som är föredragande, bolaget är sammankallande. Mötena 
protokollförs och delges styrelsen i bolaget samt respektive ägarkommun. Den tekniska 
delegationen ska ha minst fyra möten per år samt ytterligare möten vid behov. 

Möten med de olika delegationerna kan samordnas vid behov. 

Frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande 
Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt och ska därför 
underställas ägarkommunernas fullmäktige för ställningstagande innan bolagets styrelse 
fattar beslut. 

• Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten 
• Ingående av avtal/ överenskommelser som medför väsentlig förändring 

av balansräkningen varmed förstås tio procent av bolagets balansomslutning 
eller med ett motsvarande kontraktsvärde 

• Ingående av avtal/ överenskommelser vilka, oavsett kontraktsvärde, är av 
strategisk eller principiell betydelse 

• Beslut om avyttring av betydande del av verksamheten. Med betydande avses del 
av strategisk eller principiell betydelse, eller som överstiger tio procent av 
omsättningen 

• Beslut om avfallsplan 
• Beslut om renhållningsordning 
• Taxehöjningar utöver index. 
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Frågor vilka kräver kvalificerad majoritet på bolagsstämma 
• Ändring av det kommunala ändamålet och föremålet för bolagets verksamhet 
• Beslut om nya delägare 
• Beslut om ändring av bolagets aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade 

instrument. 

Med kvalificerad majoritet förstås att beslutet omfattas av ägare till minst två tredjedelar 
av samtliga av bolaget utgivna aktier. 

Uppföljning 
I koncernens förvaltnings berättelse ska uppgifter lämnas om hur styrelsen och verk
ställande direktör anser att ändamålet med bolagets verksamhet, enligt ägardirektivet, 
förverkligats under året. 

Löpande samråd och informationsskyldighet 
Styrelsen ska i sin planering beakta ägarkommunernas tidplan för rapportering av 
bokslut, delårsrapporter och övrig information som ska lämnas. 

Bolagets ledning är skyldig att på ägarkommunernas begäran informera samtliga 
ägarkommunerna om bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. 
Bolaget ska kunna redovisa hur intäkter och kostnader fördelas mellan å ena sidan 
hanteringen av hushållsavfall enligt det kommunala ansvaret och å andra sidan övrig 
verksamhet. Bolaget ska också kunna redovisa principerna rör hur denna fördelning 
har gjorts. Informationen kan lämnas vid sammanträde som samtliga ägarkommuner 
kallas till eller skriftligt om så krävs till samtliga ägarkommuner. 

Bolaget är dessutom löpande skyldigt att informera sina ägare om väsentliga händelser i 
verksamheten och i frågor som eventuellt kan bli föremål för fullmäktiges ställnings
tagande. 

Vid ägardialogen ska bolagets ledning presentera och få godkänt en plan för 
verksamhetsuppföljning och den löpande återkopplingen och rapporteringen till 
ägarkommunerna. 

Som moderbolag i aktiebolagsrättslig koncern svarar bolaget för att direktiv som gäller 
moderbolaget även i tillämpliga delar gäller för dotterbolag. 

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget 
och i dess dotterbolag. 
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Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Helsingborg. 

§ 3 Verksamhetsföremål 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ansvara för förvaltning och drift av 
delägarnas allmänna va-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

Bolaget får sköta förvaltning och drift av allmänna va-anläggningar i andra kommuner, 
om detta sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt särredovisas. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Det kommunala ändamålet med bolaget är att, med iakttagande den kommunala kompe
tensen i kommunallagen (1991:900) och vad som stadgas i lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, långsiktigt ansvara för förvaltningen och driften av delägarnas 
allmänna va-anläggningar genom att svara för drift, underhåll, förnyelse och förbättring av 
desamma. 

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av den kommunala likställighets
principen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av den kommunala 
självkostnadsprincipen. På den del av bolagets verksamhet som avser förvaltning av 
egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom, ska dock inte 
självkostnadsprincipen tillämpas. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla delägarna. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda delägarnas fullmäktigeförsamlingar möjlighet att ta ställning 
Innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt fattas. 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor. 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 3.000 aktier och högst 12.000 aktier. 

§ 8 styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lika många personliga 
ersättare. Varje delägares kommunfullmäktige utser vardera 1 ledamot med 1 ersättare. 
Vid ändring av aktiefördelningen genom Delägares utträde ska, om aktierna inte fördelas 
jämnt bland kvarvarande Delägare, den Delägare som förvärvar fler än hälften av den 
utträdande Delägarens aktier, överta dennes rätt att utse 1 ledamot med 1 ersättare. 
Kommunfullmäktige i Helsingborg utser ordförande i bolagets styrelse. Kommunfull
mäktige i Landskrona utser vice ordförande i bolagets styrelse. 

Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följ er närmast efter det val 
till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val 
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till kommunfullmäktige. Ersättare har närvaro- och yttranderätt vid samtliga 
styrelsesammanträden men får endast tjänstgöra i stället för ledamot som utsetts av 
samma Delägare. 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en 
ersättare. Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige 
i Helsingborg och Landskrona vardera utse en lekmannarevisor. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex 
och senast fyra veckor före stämman. 

§ 12 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas senast under maj månad, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller två justeringsmän 
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 
granskningsrapport 
8. Beslut om: 
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med ersättare 
10. Val av revisor och revisorsersättare 
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 
eller bolagsordningen. 

§ 13 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

§ 14 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

§ 15 Förköpsrätt 
Delägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, ska före 
överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan ska villkoren för förköp 
framgå. När anmälan gjorts om tilltänkt aktieöverlåtelse ska detta genom styrelsens 
försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska 
lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköps berättigad med anmodan till den, 
som önskar utöva förköpsrätten, att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolaget 
inom två månader räknat från dagen för anmälan till styrelsen om tilltänkt överlåtelse. 
Erbjudande om förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet 
omfattar. 
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Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan anmälan 
ska genast genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för 
anmälan. 

Förköps berättigad är delägare i bolaget. Anmäler sig flera förköps berättigade, ska 
aktierna så långt kan ske jämnt fördelas bland dessa. Vid udda antal aktier ska de aktier 
som inte kan fördelas jämnt fördelas till en av de anmälda förköps berättigade genom 
lottning. Förköps beloppet ska utgöras, där fånget är köp, av de erbjudna aktiernas linjära 
andel av bundet eget kapital, beräknat vid senast upprättad årsredovisning. Förköpta 
aktier ska betalas inom en månad från det att priset blev bestämt. 

Kommer överlåtaren och den som begärt att få förköpa aktierna inte överens i frågan 
om förköp, ska den som begärt förköp inom två månader från det att förköpsanmälan 
enligt 4 kap. 21 § aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående förköpet. När sådan talan 
väckts ska den som begärt förköp genast anmäla detta hos bolagets styrelse. En sådan 
anmälan ska genast antecknas i aktieboken med uppgift för dagen för anmälan. 

§ 16 Inspektionsrätt 
Delägarnas kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

§ 17 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av delägarnas fullmäktige
församlingar. 
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Ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

Den verksamhet som bedrivs i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, nedan kallat 
NSVA, och bolagets förhållande till delägarkommunerna regleras, förutom i lag och 
författning, av: 

• Gällande bolagsordning, 
• Gällande ägardirektiv, samt 
• Särskilda direktiv utfärdade i samförstånd av delägarkommunernas fullmäktige
församlingar. 

1. Bakgrund och syfte 
De nordvästskånska kommunerna Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp 
har överenskommit att genom samriskföretaget NSVA långsiktigt samverka om förvalt
ning och drift av delägarkommunernas allmänna va-anläggningar. 

Delägarkommunerna är, såsom ägare av sina respektive va-anläggningar, huvudmän för 
de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i respektive kommun och har som sådana 
att följa bestämmelserna i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

2. Kommunala ändamålet 
NSVA ska, på ett resurseffektivt sätt, ansvara för förvaltning, drift, underhåll, förnyelse 
och förbättringar av delägarkommunernas va-anläggningar samt bedriva därmed 
förenlig verksamhet. NSVA:s verksamhet syftar till att skapa en effektiv organisation 
genom att utnyttja stordriftsfördelar och få underlag för högre kompetens utan att överge 
det lokala inflytandet. NSVA:s mål är att uppnå hög trygghet och kvalitet vad gäller vatten
produktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spill
vatten samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Bolaget ska även i övrigt svara 
upp mot kundernas behov och förväntningar. 

3. Verksamhetens inriktning 
NSVA ska i sin verksamhet sträva efter att minska påverkan på miljön, 
förebygga föroreningar och minimera riskerna för miljörelaterad olycka eller ohälsa. 
Miljöaspekterna ska beaktas såväl vid driften av verksamheten som vid underhålls-, för
nyelse- och förbättringsåtgärder, allt i syfte att bidra till en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling. NSVA ska genom ett effektivt och professionellt arbetssätt vinna 
kundernas förtroende. 

4. Samverkan med delägarkommunerna 
NSVAska: 
- biträda delägarkommunerna vid planering av allmänna va-anläggningars utbyggnad 
samt vara en remissinstans vid samhällsplaneringen i delägarkommunerna, 
- arbeta fram erforderligt underlag för delägarkommunernas beslut som huvudmän 
för va-verksamheten avseende bl a taxor, investerings budget, verksamhetsområde och 
ABVA, 
- bereda ärenden och genomföra de utredningar inom va-området som delägar
kommunernas fullmäktigeförsamlingar eller kommunstyrelser anser behövs, 
- biträda delägarkommunerna vid frågor om skadeståndsansvar enligt 44-49 §§ lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster eller som vilar på annan rättslig grund, 
- biträda delägarkommunerna vid kommunernas kris- och beredskapsplanering; samt 
- delta i delägarkommunernas kris- och beredskapsverksamhet, varvid informations-
frågorna ska ägnas särskild uppmärksamhet. 
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5. Ekonomiska och finansiella mål 
NSVA:s verksamhet ska, inom ramen för lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 
och kommunallagen (1991:900), och med beaktande av "nödvändiga kostnader" som 
anges i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, bedrivas utifrån långsiktigt ekono
miskt hållbara principer och i enlighet med vad som stadgas i bolagsordningen. 

NSVA ska på såväl kort som lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling 
i syfte att säkerställa att delägarkommunernas intentioner avseende den 
strategiska kommunnyttan med ägandet uppnås. Soliditeten, som ett uttryck för NSVA:s 
finansiella risknivå, ska anpassas efter affärsriskerna och hållas stabil över tiden. NSVA 
ska primärt inte lämna någon aktieutdelning till delägarkommunerna, utan redovisat 
resultat ska balanseras i ny räkning. 

6. NSVA:s redovisning av intäkter och kostnader 
NSVA ska upprätta en redovisningsmodell i överensstämmelse med gällande va
lagstiftning som löpande fördelar de utgifter och inkomster som uppstår och tillhör 
respektive delägarkommun. Detta ska ske genom att resultatenheter, s k celler, upprättas. 
NSVA ska för varje delägarkommun kunna urskilja intäkter och kostnader samt 
uppkomna anskaffningsvärden för anläggningstillgångar, så att dessa uppgifter kan 
komplettera respektive delägarkommuns övriga redovisning. Varje delägarkommun ska, 
som huvudman för resp. va-verksamhet, enligt lagen om allmänna vattentjänster upprätta 
särskilda resultat- och balansräkningar för va-verksamheten. 

7. Delägarkommunernas styrning 
Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och 
Ska därför underställas delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar: 

Beslut som fattas av bolagsstämma efter delägarkommunernas fullmäktige
församlingars godkännande 
a) förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning 
b) förslag till bolagsstämma om ändring av NSVA:s aktiekapital samt utgivning av 
aktierelaterade instrument 
c) förslag till bolagsstämma om ändring av föremålet för NSVA:s verksamhet 
d) bildande eller nedläggning av dotterbolag. 

Beslut som fattas av bolagsstämma efter att delägarkommunernas fullmäktige
församlingar beretts möjlighet att ta ställning 

e) förslag till bolagsstämma om nya delägare i NSV A 
f) förslag till bolagsstämma om att NSVA ska träda i likvidation i annat fall än då så ska 
ske enligt lag eller detta avtal. 

Beslut som fattas av styrelsen efter att Delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts 
möjlighet att ta ställning 

a) väsentlig organisatorisk förändring eller avtal om överlåtelse av fast egendom, rörelse 
eller rörelsegren, om avtalet i väsentlig mån påverkar NSVA:s verksamhet 
b) ingående av avtal/överenskommelser, vilka - oavsett kontraktsvärdet- är av strategisk 
eller principiell betydelse för Delägarna eller någondera Delägare 
c) upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans med NSVA:s tidigare 
lån och krediter eller ställda säkerheter uppgår till ett belopp som överstiger NSVA:s 
egna kapital enligt senast fastställda balansräkning 
d) NSVA:s ställande av säkerhet där värdet av säkerheten tillsammans med redan 
utestående säkerheter och tidigare lån och krediter överstiger NSVA:s egna kapital enligt 
senast fastställda balansräkning. 
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8. Delägarkommunernas insyns- och informationsrätt 
Delägarkommunernas kommunstyrelser har uppsikts- och tillsynsplikt över NSV A. 
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen i respektive delägarkommun har att fatta årligt 
beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för den kommunala kompetensen. Delägarkommunernas kommunstyrelser 
har rätt att ta del av NSVA:s handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera 
bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på 
grund av författningsreglerad sekretess. Styrelsens ordförande, verkställande direktör 
eller annan som bolaget utser ska, om delägarkommun så begär, närvara vid delägar
kommunens fullmäktigesammanträde vid vilket bolagets årsredovisning ska behandlas. 

NSVA ska fortlöpande hålla delägarkommunernas kommunstyrelser väl informerade om 
sin verksamhet Det innebär bland annat att NSVA ska översända följande handlingar 
till delägarkommunernas kommunstyrelser: 

a) protokoll från bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) delårsrapporter 
d) årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport 
e) underlag till sammanställd redovisning för kommunen 
f) årlig budget 
g) ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren 
h) övrig information som delägarkommunerna önskar ta del av 

Innehåller handling ovan uppgift för vilken gäller sekretess enligt lag har bolaget rätt 
att utesluta sådan uppgift. Av översänt material ska dock framgå att sådan åtgärd vidtagits. 

Förvaltnings berättelsen 
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltnings berättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 
stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 
bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns 
granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan. 

9. Löpande delägarsamråd 
Styrelsen ska i sin planering beakta delägarkommunernas tidplan för rapportering 
av bokslut, delårsrapporter och övrig information som ska lämnas. NSVA:s ledning ska 
löpande och minst en gång per år kalla delägarkommunerna till samråd om bolagets verk
samhet, där ledningen informerar om bolagets verksamhetsmässiga och affärsmässiga 
utveckling samt redovisar väsentliga händelser i verksamheten och frågor som eventuellt 
kan bli föremål för underställningsplikt till delägarnas fullmäktigeförsamlingar. NSVA:s 
ledning ska löpande och minst en gång per år kalla delägarkommunerna till ekonomiskt 
samråd inför styrelsens beslut om årlig budget och ekonomisk helårsplan för de närmaste 
tre åren. NSVA:s ledning är därutöver skyldig att på delägarkommuns begäran informera 
om NSVA:s ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. 

10. Information till revisorer 
NSVA ska löpande lämna information till bolagets lekmannarevisorer. Därutöver 
ska NSVA tillsammans med bolagets lekmannarevisorer minst en gång per år kalla 
representanter från övriga delägarkommuners revision till information. 
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Granskningsrapporten 
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra 
sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits 
i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör 
ram för verksamheten. 

Dessa ägardirektiv ska, efter delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingars 
godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget. 
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1. BAKGRUND 

1.1 SKL Företag AB, nedan benämnt "SKL Företag", äger aktier i lnera 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: I '-! 
.5/7 ~o/7 J 

Båstads kommun /.3 <l Wt,1,(/ 
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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 

lnera 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. 

3.5 Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera 

affärsmässigt. Bolagets olika delverksam heter ska långsiktigt vara självfinansierade. 
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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. ÄGAR RÅD 

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. RÄlT FÖR FÖRVÄRVARE AlTTILLTRÄDAAVTALET 

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 aktiertill 

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. 
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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. 

;;;~:~/~ 
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BOLAGSORDNING 
(beslutad vid extra bolagsstämma 170316) 

1. BOLAGETS FIRMA 

Bolagets firma är lnera 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. AKTIE KAP IT ALET 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 och högst 12.000.000 kronor. 

I Bilaga 4 

I 

I Sid 1/3 
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I Bilaga 4 

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. 

I Sid 2/3 
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Från: "Lars Niklasson" <lars.niklasson@ksfab.se> 
Till: 
Datum: 

<klk@kommun.alvesta.se>, <ks@bjuv.se>, <kommunstyrelsen@bromolla.se>, <b ... 
05/06/08 1 :59 

Ärende: 
Bifogade filer: 

Aktieägaravtal, Kommunassurans Syd 
Aktieägaravtal KSFAB.pdf 

Till kommunstyrelsen 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB har nu cirkulerat färdigt bland 
delägarkommunerna och skrivits under. 

b/\C~TADS KOMMUN 
!<ommunstyrelsen 

2008 ~05 .. , 0 6 
Dnr. f l.8/0..1... ~. </.tJU 

Sedan avtalet skickades ut har fyra nya delägare, Laholm, Tranemo, Vetlanda och Sävsjö tillkommit. 
Dessa kommuner har enskilt skrivit under samma avtal. 

Avtalet finns påskrivet i bifogad fil. 

Med vänlig hälsning 
Lars Niklasson 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Adelgatan 21 

211 22 MALMÖ 

040 " 699 25 26 

070 " 330 91 81 
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)~mmunassurans Syd 
· ~ \'-- _ Försäkrings AB 

Datum 
2007-01-23 

~)007 -06- 01 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Bakgrund 

Kommuner i Skåne bildade 2005 ett gemensamt aktiebolag benämnt 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, organisationsnummer 516406-0294. 
Finansinspektionen har 2005-02-24 gett bolaget koncession för bedrivande av 
försäkringsrörelse. 

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt. Bolagets syfte är att till så 
förmånliga villkor som möjligt meddela försäkring för respektive försäkringstagare. 
Även andra kommuner och landsting i Sydsverige kan bli delägare i bolaget. 

Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de 
bestämmelser som meddelas i detta avtal. 

§ 1 Mål och verksamhet 

Bolaget skall verka som ett alternativ på den kommersiella marknaden och erbjuda 
försäkringslösningar på ett konkurrenskraftigt vis, avseende prissättning och/eller 
villkor. 

Parterna ska långsiktigt verka för att bolaget skall utgöra en attraktiv och stabil 
upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma 
aktiebolaget ytterligare kompetens som återförsäkringskund. 

Verksamheten ska bedrivas enligt de riktlinjer som framgår av ant.agen 
bolagsordning och ägardirektiv. ~ 

~' 

,.\')JfPdf,
1 
/J J 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB :s aktiekapital skall uppgå till lägst ~ 1f'Yz 
45 000 000 kr och högst 180 000 000 kr . ,. . A / 

§2 Aktiekapital och aktieinnehav 

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st 
l\ .... r'1 ~ 

1rc~r1t -;" ~r 
'-/ ,-l:1/_ } -Je :';'/ 7l: 
l /;1171/ \)J ~ u~ d 

,J{ J'\tf i j er I~ & 
L/ jV ·~ I(/ f (b, , :zf r;f',~f 
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Aktiekapitalet uppgår idag till 51 490 000 kr och följande kommuner är delägare: 

Aktieägare 

Alvesta kommun 
Bjuvs kommun 
Bromölla kommun 
Burlövs kommun 
Båstad kommun 
Eslövs kommun 
Hässleholms kommun 
Hörby kommun 
Höörs kommun 
Klippans kommun 
Kristianstads kommun 
Kävlinge kommun 
Landskrona kommun 
Lessebo kommun 
Ljungby kommun 
Lomma kommun 
Lunds kommun 
Malmö stad 
Markaryds kommun 
Osby kommun 
Perstorps kommun 
Simrishamns kommun 
Sjöbo kommun 
Skurups kommun 
Staffanstorps kommun 
Svalövs kommun 
Svedala kommun 
Tingsryds kommun 
Tomelilla kommun 
Trelleborgs kommun 
Uppvidinge kommun 
Vellinge kommun 
Ystads kommun 
Astorps kommun 
Älmhults kommun 
Örkelljunga kommun 
östra Göinge kommun 

Summa 

Antal Belopp kr Andel 

897 
662 
574 
732 
676 

1 413 
2 341 

676 
686 
765 

3 615 
1 227 
1 856 

390 
1 300 

877 
4 846 

12 826 
459 
611 
326 
937 
826 
676 
970 
616 
877 
614 
602 

1 875 
454 

1 502 
1 278 

639 
736 
457 
676 

51 490 

897 000 
662 000 
574 000 
732 000 
676 000 

1413000 
2 341 000 

676 000 
686 000 
765 000 

3 615 000 
1 227 000 
1 856 000 

390 000 
1 300 000 

877 000 
4 846 000 

12 826 000 
459 000 
611 000 
326 000 
937 000 
826 000 
676 000 
970 000 
616 000 
877 000 
614 000 
602 000 

1 875 000 
454 000 

1 502 000 
1278000 

639 000 
736 000 
457 000 
676 000 

51490000 

1,74% 
1,29% 
1,11% 
1,42% 
1,31% 
2,74% 
4,55% 
1,31% 
1,33% 
1,49% 
7,02% 
2,38% 
3,60% 
0,76% 
2,52% 
1,70% 
9,41% 

24,91% 
0,89% 
1,19% 
0,63% 
1,82% 
1,60% 
1,31% 
1,88% 
1,20% 
1,70% 
1,19% 
1,17% 
3,64% 
0,88% 
2,92% 
2,48% 
1,24% 
1,43% 
0,89% 
1,31% 

lJL 
C- Jt/v)f ffi? 

, A A· 4\ 
~ ~\ ;!\,:) t , /V -os:· 

,1 '" er-} 
/)~, ~ µi; 

100,00°~ )' ?~ Jt ~ ~43 
~~·~ ~i L ~~ 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av part A-' W~ 
eller ändring av bolagets aktiek_~pital för uppfyllande av försäkr~.! gsrr'ä tsliga ;.· lv'\' 1 ,/ · 

solvenskrav, fattas av bolagsstamman.. {i §~ tfJ _ Vi Wr) · pv. ·~. 11 

er ?I V I (fJ tel ~ 1b 4 i tf'g[t 
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Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har och 
i framtiden kan komma att förvärva i bolaget. 

§ 3 Pantsättning 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i bolaget utan 
övriga parters samtycke. 

§ 4 Valberedning 

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, skall beredas av en valberedning 
bestående av fem ledamöter och fem ersättare. I beredningen skall eftersträvas, 
utöver vad som stadgas i § 5, att bolagsstyrelsens sammansättning präglas av 
hänsyn till att styrelsen blir representativ för ägarna med avseende på 
kommunstorlek och förutsättningar i övrigt. 

Valberedningen kan föreslå förtroendevalda och tjänstemän i ägarkommunerna 
som styrelseledamot, lekmannarevisor eller suppleant för dessa. 

Förslag till bolagsstämman om vilka som skall ingå i valberedning initieras av 
största delägaren. 

§ 5 Bolagets styrelse 

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen. 

Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än försäkringssakkunnig eller 
verkställande direktör. 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i det 
fall ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas tjänstgöring 
fastställes av bolagsstämman. 

Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen, ),_J!"'-
som rör förhållanden mellan Kommunassurans Syd Försäkrings AB och part. 

J!PJ( ~~ 
§ 6 Styrelsebeslut (i,if ~, 
Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. ") ~ !-r,;; 
Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i 8 kap 11 § FRL att beslut ej får fattas om inte~~ ;V'J 
såvitt m?jligt, samtliga styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets / ~ ;i/ 
behandling. <~ Ml, td/ iJ1 

, /t:;/ ' \' e;y_ r: 
§ 7 Revision }~Jv, ~ ~ /.IJ3 

~ ~ ~~ U&i /! 
Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett -1J 
auktoris~:at revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs gå ordinarie ,r">,,,.()_,,,1,,,,, '" 
bolagsstamma. _. _ {j, f:(N[l1 , ~~ ""l Cl~, 

cf ?Vwj \bl /1,f 9 ~()~ ~ Ri ~,JL 
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Bolagsstämman skall året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två 
suppleanter för fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde skall 
bekostas av bolaget. 

§ 8 Bolagets ekonomi 

Bolaget skall bedrivas efter normala företagsekonomiska principer. Delägarnas 
avkastning erhålles dels genom den konkurrens och premiepress på försäkrings
marknaden som bolaget skall utöva dels genom att i ägardirektiven anges 
långsiktiga och uthålliga avkastningskrav enligt sedvanlig branschnorm. 

§ 9 Ekonomiska föreskrifter 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska följa försäkringsrörelselagens krav på 
ekonomisk hantering. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB äger inte rätt ingå borgen eller förvärva fast 
egendom. 

Budget för Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska årligen upprättas och 
fastställas av styrelsen. 

Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB anlitar part för arbete eller tjänster 
gäller som förutsättning att skriftligt avtal upprättas på marknadsmässiga villkor. 

§ 10 Förköpsrätt vid överlåtelse av aktier 

Om lösenrätt vid övergång av aktier finns bestämmelser i bolagsordningen. 

§ 11 Ytterligare delägare 

Beslut om nya delägare i bolaget fattas av bolagsstämman. Sådant beslut får 
fattas endast med kvalificerad majoritet. En förutsättning för sådant beslut är att .1 ,1 
den nye delägaren biträder detta avtal. ~ 

Styrelsen skall förhandla om vilka villkor som skall gälla för nya delägare och JI/J .. 
därvid beakta bolagets marknadsvärde och förmögenhet. " . '7'./l. C\ 

-~) /)) 
§ 12 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt ·; ~ ,_,§ 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt skall styrelsen tillse A /f? jv1-? 
att delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av ärendet 1-,- ~ j.-

innan detta föreläggs bolagsstämman. C ./,, <l:, V \) .\ 
'.J/r s--" ~7 ex li ' 
~ y ,~ 0r-~<~& 

' 1' f'J'(\.. ~ v.4' . 1J 

G r.J. ,Jt ryfV FJJ ff' <Y';- ti J1"'~ 

;: ) w )P ~ ~, i::_ (,V ~V 
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§ 13 Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med den 1 juli 2007 till och med den 31 december 2009. 
Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs 
avtalet med fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt Uppsägning ska vara 
skriftlig och tillställas Kommunassurans Syd Försäkrings AB, som underrättar 
övriga parter om uppsägningen. 

§ 14 Väsentliga förändringar 

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna 
inträffar, äger vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

§ 15 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet 

Om part vill utträda ur detta avtalsförhållande skall parts aktier genast hembjudas 
övriga delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen skall 
bolagsstämman pröva om inlösen av aktierna kan ske. Sådant medgivande skall 
endast göras under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att understiga av 
finansinspektionen föreskriven kapitalbas. 

§ 16 Tvist 

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar 
parterna emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt 
avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

Detta avtal är upprättat i likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

Avtalet godkännes av nedanstående parter: 

Kommun 

Alvesta kommun 

Bjuvs kommun 

Datum Underskrift Namnförtydligande 
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Kommun 

Kristianstads kommun 
'2,tri)'.} ./ 0 (J ,,, t!}.,,f zj_' 

Kävlinge kommun 
too} ·OG - ? __ ,,. 

Landskrona kommun 
?tbö""' ~ /) "f - lb 

Lessebo kommun 
-Jv(}lJ· / Of?~I 

Datum Underskrift ~mnförtydligande 
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Kommun Datum Underskrift Namnförtydligande 

,,;;>·· /Nl:.12.LD 

?_/an Nilsson 
dt1•Jet - t-11 l A·r soi1. 
l:ti?:.a.b'C,(h Petivlt:l 
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[l}J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författn i ngssa m I i ng 

Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-17, § 210, reviderad 2015-12-16, § 264. 
Dnr: KS 1633/14-901 
Gäller fr.o.m. den 1 januari 2016 

Reglemente för Kommunstyrelsen 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Kommunstyrelens övergripande uppgifter 

Ledningsfunktionen 

1§ 

1 (11) 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ för styrning och ledning. Den ansvarar 
för samordning, planering och uppföljning av samtlig kommunal verksamhet och har an
svaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala ekonomin. 

Styrfunktionen 

2§ 

I kommunstyrelsens styrningsfunktion ingår att: 

1. Arbeta med strategiska utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för kom
munens framtid. 

2. Leda arbetet med och samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar 
för styrningen av den kommunala verksamheten. 

3. Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnder. 

4. Ansvara för att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamhet och 
ekonomi efterlevs och att den löpande verksamheten fungerar rationellt och ekono
miskt. 

5. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller del
vis äger eller har väsentliga intressen i och de kommunalförbund som kommunen är 
medlem i, främst vad gäller efterlevnaden av de mål för verksamheten och ekonomin 
som fastställts av fullmäktige, men också i 
övrigt beträffande förhållanden som är av intresse för kommunen. 

6. Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likar
tade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i. 

7. Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 
17 och 18 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen in
nehar aktier i. 
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2 (11) 

8. Årligen, i nära anslutning till att bolagens bolagsstämma beslutat anta bolagets årsre
dovisning och denna delgivits kommunen, i beslut pröva om den verksamhet som be
drivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, 
enligt 3 kap. 17 och 18 §§ kommunallagen, under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen 
att brister förelegat ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder. 

Kommunstyrelsens övriga verksamheter 

Ekonomisk förvaltning 

3§ 

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av 
fullmäktige meddelade föreskrifter härför. 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också 
att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår 
bland annat att: 

1. Underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom. 

2. Tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett 

3. Med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av 
kommunfullmäktige, besluta om avskrivning av sådan kommunens fordran, som hän
för sig till kommunstyrelsens förvaltningsområde 

4. Handha donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden 

Personalförvaltning 

4§ 

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att: 

1. Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

2. Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt 
utom vad gäller 11 - 14 och 38 §§ Lagen om medbestämmande i arbetslivet inom 
andra nämnders verksamhetsområden 

3. Besluta om stridsåtgärd 

4. Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rö
rande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

5. Lämna uppdrag som avses i lagen om vissa kommunala befogenheter 2009:47. 

6. Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för både anställda och förtroendevalda. 
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Övrig förvaltning 

5§ 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

3 (11) 

1. Kommunstyrelsen är socialnämnd med ansvar för socialtjänsten avseende individ 
och familjeverksamheten för personer över 18 år, med undantag av lagen med sär 
skilda bestämmelser om vård av unga a11seende de som inte har fyllt 21 år, enligt vad 
som sägs i lag om nämnd inom dessa områden. försörjningsstöd till vuxna. 

2. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt bland annat socialtjänstlagen 
och lagen om vård av missbrukare i vissa fall. 

3. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen. 

4. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagstiftningen. 

5. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter och ansvarar för det allmänna skol
väsendet enligt skollagstiftningen såvitt avser skolformerna kommunal vuxenutbild
ning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare. Styrelsen 
ansvarar vidare för yrkeshögskolan samt upp dragsutbildningar. 

6. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt planväsendet. 

7. Kommunstyrelsen är trafiknämnd, arbetslöshetsnämnd och lotterinämnd. 

8. Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd. 

9. Kommunstyrelsen är räddningsnämnd utom i ärenden avseende myndighetsutöv
ning. 

10. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkiwården finns i 
arkivreglemente. 

11. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för de regis
ter och andra behandlingar av personuppgifter som sker inom styrelsens verksam
hetsområde. 
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Övrig verksamhet 

6§ 

Kommunstyrelsen har vidare ansvar för: 

1. Den översiktliga planeringen av mark och vatten samt initiera övrig fysisk 
planering och sektorplanering. 

4 (11) 

2. Utse ombud för kommunen vid förrättning hos fastighetsbildningsmyndighet och 
enligt lagen om enskilda vägar med behörighet att på kommunens vägnar ansöka om 
sådan förrättning och att företräda kommunen vid förrättningen med den behörighet 
som anges i 12 kap 14 § rättegångsbalken. 

3. Kommunens fastigheter. 

4. Bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planlägg
ning och byggnadsväsende. 

5. Utse ombud som vid fastighets- och tomtindelning företräder kommunen såsom mar-
kägare. 

6. VA- och renhållningsverksamhet. 

7. Gatu-, park- och väghållning inkl. skogs- och naturmark. 

8. Kollektivtrafik och infrastruktur. 

9. Hamnverksamhet. 

10. Måltidsverksamhet. 

11. Arbetsmarknads- och näringslivsfrågor. 

12. Kultur och bibliotek. 

13. Fritid, fritidsgårdar och fritidsanläggningar. 

14. Lokalvård. 

15. Integration vuxna. 

16. Konsument- och energirådgivning. 

17. Folkhälsofrågor. 

18. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller 
inom styrelsens verksamhetsområden. 

19. De förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan 
nämnd. 

Beslutanderätt - delegerad från kommunfullmäktige 

7§ 

Kommunstyrelsen har rätt att besluta i följande grupper av ärenden: 

1. Vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt 
med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige 
angivit. 

2. Förvärva eller överlåta fastighet eller fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen 
sker för att genomföra fastställd detaljplan vad avser mark för gata, väg eller annan 
allmän plats. 
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5 (11) 

3. På kommunens vägnar godkänna till kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast 
egendom för samma ändamål. 

4. När kommunstyrelsen finner det behövligt för att tillvarata kommunens intressen vid 
offentlig auktion inköpa fast egendom eller tomträtt, i vilken kommunen har inteck
nad fordran eller inskriven rättighet eller vilken är intecknad för lån, för vars infri
ande kommunen åtagit sig ansvar varvid styrelsen snarast ska anmäla sådant förvärv 
till kommunfullmäktige och samtidigt framlägga erforderligt förslag till slutlig täck
ning av förskotterade kostnader för förvärvet. 

5. Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan- och bygglagen, fastighets
bildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen tillförsäkra kommunen rätt 
till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt. 

6. Till anläggning enligt fastställd detaljplan och medverka till ändring eller upphävande 
av sålunda tillkommen rätt, utom såvitt avser elektrisk högspänningsledning ovan 
jord. 

7. Avge yttrande enligt Lagen om TV-övervakning. 

8. Kommunala namnärenden och namngivning av kommunala institutioner efter förslag 
från förvaltningen. 

9. Hyra lokaler för kommunens verksamhet. 

10. Ansökan om dispens enligt 6 § sista stycket bostadsfinansieringsförordningen. 

11. Ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen. 

12. Styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt 

13. På begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den bud
geterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra 
riktlinjer. 

14. Utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet eller del av fastighet som tillhör 
kommunen. 

15. Arrendera, hyra samt i övrigt ingå avtal om nyttjanderätt i fast egendom. 

16. Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av 
plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom av 
kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp 
och villkor i övrigt. 

17. Ärenden enligt lagen om förvärv av hyres fastighet mm som inte avser 
utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse. 

18. I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommu
nens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, 
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

19. Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av princi
piell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta 
i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas 
på ordinarie sammanträde med fullmäktige. 

20. Kommunstyrelsen får anta detaljplaner som överensstämmer med översiktsplanen 
och som inte är av principiell vikt eller större betydelse. 

21. I anslutning till planärenden, enligt punkten ovan, sluta plan- och 
exploateringsavtal. 

22. Avgöra om ett planärende kan innebära betydande miljöpåverkan eller ej. 

23. I gällande detaljplane- och exploateringsärenden där kommunen är markägare, sluta 
avtal om markförsäljning upp till ett värde av 10 mkr. 
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Ansvar och rapporteringsskyldighet 

8§ 

6 (11) 

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 

Styrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur 
den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

Kommunstyrelsens arbetsformer 

Sammansättning 

9§ 

Styrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare, vilka väljs av kommunfullmäk
tige. 

Styrelsen har ett presidium som består av ordförande, förste vice ordförande och andre 
vice ordförande som väljs av kommunfullmäktige. 

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid styrelsens sammanträde och delta i 
överläggningarna (yttranderätt). Närvarorätten gäller ej i sekretessärenden. 

Ordföranden 

10 § 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att: 

1. Planera styrelsens arbete och ansvara för nämndens möten och dagordningar. I detta 
ingår att se till att nämndens ärenden tas upp till behandling utan onödigt dröjsmål. 
Planeringen sker i samråd med förvaltningen. 

2. Planera och förbereda styrelsens strategiska och långsiktiga arbete i samråd med 
förvaltningen. 

3. Närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvalt
ning. 

4. Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekono
miska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor. 

5. Följa frågor av betydelse för kommunens utveckling inom styrelsens ansvarsområden 
samt att ta initiativ i dessa frågor. 

6. Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder. 

7. Representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

8. Kalla till extra sammanträde om ordförande anser att det behövs. 

9. I övrigt se till att styrelsens uppgifter fullgörs. 
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7 (11) 

Ersättare för ordföranden 

11 § 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Inkallande av ersättare 

12 § 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett samman
träde, ska kalla in sin personliga ersättare och meddela nämndsekreteraren vem som 
kommer att tjänstgöra. Om den personliga ersättaren ej kan tjänstgöra ska nämndsekrete
raren kontaktas som kallar in nästa person i tur att tjänstgöra. 

Ersättarnas tjänstgöring 

13 § 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om ersättarna inte väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordning
en. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer 
sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner 
i ordningen. 

14 § 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalan
sen mellan partierna. 
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Sammanträdena 

15 § 

8 (11) 

Kommunstyrelsens sammanträden kan vara offentliga om styrelsen så beslutar. KL 6:19 a. 
Sammanträdet får ej vara offentligt i ärenden avseende myndighetsutövning eller som är 
belagda med sekretess. 

16 § 

Sammanträden med styrelsen hålls enligt i förväg fastställd årsplan. Extra sammanträde 
kan hållas om ordföranden eller minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det. 

Kallelse 

17 § 

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelse ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast 5 dagar före 
sammanträdesdagen. 

Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsvis får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 

Kommunalråd och närvarorätt 

18 § 

Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd. 
Kommunalrådet ska ägna hela sin fastställda arbetstid åt uppdrag för kommunen. 

Arbetstidens omfattning som kommunalråd och oppositionsråd fastställs innan val 
förrättas av kommunstyrelsens presidium. 

Kommunstyrelsen bemyndigas att fastställa arbetsordning för kommunalrådet, 
oppositionsråd, övriga i kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
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9 (11) 

Närvarorätt i kommunens nämnder 

19 § 

Kommunalrådet, oppositionsrådet samt övriga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsut
skott får närvara och delta i överläggningarna (yttranderätt) vid sammanträden i samtliga 
kommunala nämnder som väljs av kommunfullmäktige. 

Den generella närvarorätten gäller inte i nämndernas presidiemöten. Närvarorätten gäller 
inte heller i ärenden som rör myndighetsutövning. 

De som enligt ovan erhållit närvarorätt i nämnderna ska av respektive nämnd erhålla fö
redragningslistor till nämndernas sammanträden. 

Reservation 

20 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservation
en kan ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. 

Justering av protokoll 

21 § 

Justeringen av protokollet ska ske samtidigt av ordförande och en justerare på dag och tid 
som styrelsen beslutar vid varje sammanträde. 

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Para
grafen ska redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 

Delgivning 

22 § 

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, verksamhetsområdeschef eller 
annan anställd som styrelsen bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 

23 § 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska underteck
nas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 
anställd som styrelsen bestämmer. 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. 
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Kommunstyrelsens utskott och budgetberedning 

Arbets utskott 

24 § 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. 

10(11) 

Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare som väljs av styrelsen. 

Arbetsutskottet ska ha en ordförande och en vice ordförande som väljs av styrelsen för 
den tid som styrelsen bestämmer. 

25 § 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt upp
drag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

26 § 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ord
ningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 

Ersättare, som inte tjänstgör för ordinarie ledamot, har inte rätt att närvara vid utskottets 
sammanträden. Utskottet kan dock vid varje enskilt sammanträde 
besluta att ersättare som ej tjänstgör får närvara. 

27 § 

Kallelse till sammanträdet med utskottet ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet. 

Sammanträdena ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 
ledamöter begär det. 

Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

28 § 

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen ska beredas av utskottet om beredning 
behövs. Ordföranden eller de anställda som har ansvar för kommunstyrelsens ärendebe
redning överlämnar sådana ärenden till utskottet. 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 
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Förhandlingsutskott 

29 § 

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett förhandlingsutskott. 

11 (11) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott är förhandlingsutskott och har ansvar för kommunens 
lönerevision och andra delegerade uppgifter. 

Budgetberedning 

30 § 

Arbetsutskottet utgör kommunens budgetberedning. Budgetberedningen kan 
utökas med fler personer om styrelsen så beslutar. 

Budgetberedningen har ingen självständig beslutanderätt utan är ett beredande organ till 
kommunstyrelsen. 
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IT1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författn i ngssa m I i ng 

1 (1) 

Antagen av kommunfullmäktige den 14 april 2010, § 29 Dnr: 155/10-900 
Reviderad av kommunfullmäktige den 28 mars 2012, § 53 Dnr: KS 381/12-900 
Reviderad av kommunfullmäktige den 26 mars 2014, § 41 Dnr: KS 287 /14-900 

Kommunens direktiv till ägarombud i av kommunen hel- och delägda bolag 

Under våren kommer bolagsstämmor att hållas i ett antal av kommunen helt eller delvis ägda 
aktiebolag. Kommunens inflytande i de olika bolagen står naturligtvis i direkt proportion till 
kommunens ägarandel i respektive bolag. I det helägda bolaget utfärdas antingen mer om
fattande skriftliga ägardirektiv eller som här enklare direktiv till ombuden att läggas fram vid 
kommande bolagsstämma. I de bolag kommunen är minoritetsägare syftar direktiven till att 
ge ägarombudet i uppdrag att driva en särskild linje vid bolagsstämman i frågor av särskilt 
stor betydelse för Båstads kommun. 

Kommunen har ägande i följande bolag: 

Bolag 

Båstadhem AB 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Förslag till direktiv till ägarombuden: 

Båstadhem AB 

Båstads kommuns Ägarombud vid 
ägarandel i % bolagsstämma 

100,0 Kerstin Gustafsson 
20,0 Kerstin Gustafsson 
6,4 Kerstin Gustafsson 
1,1 Kerstin Gustafsson 

Båstads kommun lämnar över nya ägardirektiv till Båstadhem AB. Dessa ska inarbetas i 
bolagets långsiktiga och kortsiktiga verksamhet. Båstadhem AB förväntas bygga utifrån 
marknadens behov och då framförallt trygghets boende i Båstad, Förslöv och Torekov. 
Dessa byggnader behöver vara inflyttningsklara 2015/2016. 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 
Fas 1 i projekt "Skitlite" som drivits i kommunerna i Skåne nordväst avslutas och slutsatserna 
behöver omsättas i verkligheten. Projektet fortsätter under förutsättning att extern med
finansiering erhålls. 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 
Båstads kommun arbetar tillsammans med NSVA för att reglera anslutningar till det gemen
samma va-nätet samt därtill hörande taxor. Vattenförsörjningen måste också komma till ett 
beslut då möjligheten att ansluta till Sydvatten efterfrågas av fler kommuner och man endast 
har utrymme för en kommun till. En tydlig tidplan för båda dessa frågor är nödvändig för 
Båstads kommun och NSVA, men kanske allra mest för kommuninvånarna, som påverkas av 
arbetet genom en högre standard anpassad till omvärlden. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Inga direktiv till ägarombudet. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-06 1 av 2 

 

 

KS § 287  Dnr KS 000345/2017 - 900 

Regler för styrdokument i Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har en styrdokumentshierarki från tidigare mandatperiod. 

Sedan dess har kommunen ändrat den politiska organisationen och infört 
målstyrningsmodell. Framtaget förslag till regler för styrdokument är anpassat 
till dessa förändringar.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-11-03, 
 Regler för styrdokument. 
Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag  1. Kommunfullmäktige antar regler för styrdokument att gälla från 2018-01-01. 
 2. Förvaltningen får i uppdrag att se över befintliga styrdokument för att 

anpassa till regler för styrdokument. 
 
Föredragande  Kanslichef Catharina Elofsson föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Thomas Andersson (L): Tilläggsyrkande: Förvaltningen får i uppdrag att ta 

fram information/utbildningsmaterial till politiken.      
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit detsamma.  
      
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

1. Kommunfullmäktige antar regler för styrdokument att gälla från 2018-01-01. 

 

Kommunstyrelsen beslutar: 

2. Under förutsättning att fullmäktige beslutar om regler för styrdokument  
får förvaltningen i uppdrag att se över befintliga styrdokument för att anpassa 
till regler för styrdokument. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram information/utbildningsmaterial  
till politiken.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

171103\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: 2017-11-03. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000345/2017 – 900 
 
 

Regler för styrdokument 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Kommunfullmäktige antar regler för styrdokument att gälla från 2018-01-01. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att se över befintliga styrdokument för att anpassa till reg-

ler för styrdokument.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har en styrdokumentshierarki från tidigare mandatperiod. Sedan dess har 
kommunen ändrat den politiska organisationen och infört målstyrningsmodell. Framtaget för-
slag till regler för styrdokument är anpassat till dessa förändringar. 
 
Bakgrund 
Båstads kommun har en styrdokumentshierarki senast reviderad av kommunstyrelsen 2012-
10-10, § 272. Sedan dess har politiken beslutat om en ny politisk organisation och en ny mål-
styrningsmodell. Hantering av kommunens dokument behöver anpassas till den politiska or-
ganisationen och målstyrningsmodellen. 
 

Aktuellt 
Förvaltningen har gjort en inventering av kommunens styrdokument samt en översyn av han-
tering av dessa. En uppdelning i regelverk (kommunens författningssamling) och styrdoku-
ment har gjorts och ett förslag på regler för styrdokument läggs härmed fram för beslut.  
Efter beslut om regler för styrdokument behöver en översyn av befintliga styrdokument göras.  
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Kommunen har en författningssamling med regler och en mängd styrdokument. Framlagt 
förslag om regler för styrdokument tydliggör för allmänheten hur kommunen hanterar 
styrdokument, alltstå den politiska viljeinriktningens dokument samt förvaltningens hantering 
av den politiska viljeinriktningen.  
 
Verksamhet 
Regler för styrdokument tydliggör hur kommunen hanterar styrdokumenten och vilken hie-
rarki dessa har.  
 
Kommunledningskontoret 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
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Beslutet ska expedieras till: 
Författningssamling 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Regler för styrdokument 
 
Samråd har skett med: 
Kommunens ledningsgrupp 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-06 1 av 2 

 

 

KS § 289  Dnr KS 000267/2017 - 903 

Initiativ från demokratiberedningen om uppdrag för  
översyn av partistöd 2019-2022 

 
Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har, i samband med översynen av arvodesreglementet, 

fört en diskussion om det lokala partistödet. För att skapa sig en helhet om 
partiernas och enskilda förtroendevaldas villkor för att verka i Båstads 
kommun föreslås att beredning får i uppdrag att se över partistödet inför 
kommande mandatperiod. Gällande partistöd beslutades i kommunfullmäktige 
2014-05-21 (§ 71).  

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag demokratiberedningen 2017-08-29, 
 Demokratiberedningens förslag, 
 Tjänsteskrivelse från demokratiberedningen daterad 2017-09-25.  
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

Ärendet skickas vidare till kommunfullmäktige utan eget förslag till beslut.  

 

Protokollsanteckning Socialdemokraterna: En höjning är befogad men den förslagna är allt för stor. 
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Datum: : 2017-09-25. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000267/2017 – 903 
 
 

Översyn av partistöd 2019-2022 
 
 

Förslag till beslut 
 
Följande beräkningsgrund för partistödet ska gälla från och med den 1 januari 2019: 
 
Grundstöd: 20.000:-/parti i kommunfullmäktige. 
Mandatstöd: 10.000:-/ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen har haft i uppdrag att se över partistödet inför kommande mandatpe-
riod. Beredningens har jämfört Båstads kommun med kommuner i jämförbar storlek (10.000-
14.999 invånare), Skåne län och kommuner i samma kommungrupp (SKL). Med bakgrund av 
det föreslår demokratiberedningen att partistödets storlek ska öka med 229.900 kronor – mot-
svarande 15,7 kronor per kommuninvånare.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-19 (§ 90) att ge demokratiberedningen i uppdrag att 
se över partistödet inför mandatperioden 2019-2022. Beredningen har behandlat ärendet vid 
dess sammanträde i april, maj, juni och augusti. Därefter har beredningen lämnat förslag till 
kommunfullmäktige. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Ekonomi 
Föreslagen förändring av partistödet innebär en kostnadsökning med 229.900 kronor, 
förutsatt att antalet partier och mandat är oförändrat efter utgången av valet 2018. 
 
Gällande partistöd 
Mandatstöd: 250.100 kr. 
Grundstöd per parti: 70.000 kr.  
Totalt: 320.100 kr. 
 
Demokratiberedningens förslag: 
Mandatstöd: 410.000 kr. 
Grundstöd per parti: 140.000 kr. 
Totalt: 550.000 kr, förutsatt att antalet mandat och antalet partier är oförändrat 2018-2022. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, demokratiberedningen. 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag från demokratiberedningen, 2017-08-29, § 5. 
Förslag från demokratiberedningen, 2017-06-16. 
 
Samråd har skett med: 
Ekonomichef Johan Lindén. 
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Datum  
2017-06-16  

  
Vårt dnr  
KS 000267/2017 - 903 

 
 
 
 

Demokratiberedningens förslag till ändrat partistöd under mandatperioden 
2019-2022 
 
De politiska partierna i Båstads kommun har mycket låga partistöd (grön stapel i bilagda diagram). 
Under innehavande mandatperiod gäller följande beräkningsgrund för partistödet från och med 
2015-01-01: 
 
Båstads kommun 
Grundstöd: 10.000:-/parti i fullmäktige 
Mandatstöd: 6.100:-/ledamot i fullmäktige 
 
Våra grannkommuner, Ängelholm och Laholm, har följande partistöd under innevarande mandat-
period: 
 
Ängelholms kommun Laholms kommun 
Grundstöd: 17.000:-/parti Grundstöd: 22.500:-/parti  
Mandatstöd: 23.000:-/ledamot Mandatstöd: 22.500:-/ledamot 
 
 
Förslag 
För att stärka den lokala demokratin föreslår demokratiberedningen att partistödet höjs inför näst-
kommande mandatperiod till: 
 
Grundstöd: 20.000.:-/parti i fullmäktige 
Mandatstöd: 10.000:-/ledamot i fullmäktige 
 
 
 
 
 
 
Håkan Mörnstad (Bp)  Håkan Philipsson (S) 
Ordförande Demokratiberedningen  Vice ordförande Demokratiberedningen 
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Datum: : 2017-12-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001356/2017 – 903 
 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Båstadhems styrelse 
 
 

Förslag till beslut 
 
Avsägelsen godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Iréne Ebbesson (S) har inkommit med skrivelse där hon avsäger sig sitt politiska uppdrag som 
ersättare i Båstadhems styrelse. Fyllnadsval ska förrättas av ny ersättare. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Iréne Ebbesson (S) och Båstadhem. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avsägelse. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-06 1 av 2 

 

 

KS § 290  Dnr KS 001371/2016 - 903 

Svar på motion - Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 

 
Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har fått i uppdrag att bereda sverigedemokraternas 

motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. 
 
 Demokratiberedningen har vid sammanträde 2017-02-14 godkänt ett 

presidieförslag som svar på motionen. Beredningen var inte helt enig i sitt 
förslag, då moderaterna reserverade sig mot beslutet.  

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från demokratiberedningen 2017-08-29, med bilagor. 
 Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2017-06-14, 
 Motion - minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. 
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Ärendet skickas vidare till kommunfullmäktige utan eget förslag till beslut.  

 
Protokollsanteckning Moderaterna lämnar följande protokollsanteckning: Från moderaterna 

välkomnade vi en fördjupad analys utifrån förslaget i motionen om att minska 
antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Vi anser att den av förvaltningen 
genomförda utredningn är mycket bra och välgrundad. 

 Vi har sedan tidigare akutaliserat frågan om att minska antalet ledamöter och 
konstaterar att denna utredning ger oss möjlighet till det. Moderaterna ställer 
sig positiva till att på sikt kunna minska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige. Det är dock viktigt att det sätts in i ett helhetsprespektiv 
där övrig politisk organisering och arbetssätt fastställs för att behålla och 
vitalisera vår demokrati och representation.       
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Datum: 2017-06-14 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: Klicka här för att ange text. 
 
 

Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige,  
förslag till svar på motion 
 
 

Förslag till beslut 
 
Båstads kommun beslutar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige från och med nästa 
mandatperiod ska vara 31 stycken. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna genom Jonatan Andersson har i motion föreslagit att antalet ledamöter i 
Båstads kommunfullmäktige från och med nästa kommunfullmäktigeval ska vara 31. Det 
främsta syftet med förslaget är att vitalisera demokratin och den politiska debatten i Båstad. 
En minskning av antalet ledamöter innebär enligt motionären också en besparing av medel, 
vilka kan användas till andra utgifter i kommunen.  
 
Kommunfullmäktiges storlek bör enligt förarbeten bestämmas utifrån representativitet och 
möjlighet för kontaktyta mellan medborgare och förtroendevald å ena sidan och utifrån effek-
tivitet i administration och kostnader å andra sidan. En genomgång av statistik över valresulta-
tet 2015 visar att föreslagen minskning av antalet ledamöter, utifrån förutsättningarna som 
gällde vid valet 2015, inte nämnvärt skulle minska representativiteten. Däremot skulle minsk-
ningen påverka kostnaden för kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunledningskontoret 
ser därmed inga hinder för föreslagna minskning och föreslår att motionen ska bifallas. 
 

Bakgrund 
Idag har Båstads kommunfullmäktige 41 ledamöter. Kommunallagen anger att en kommun 
med 12 000 röstberättigade i mars året innan valet, minst ska ha 31 ledamöter. Ingen maximi-
gräns anges, däremot att antalet ska vara udda.  Ändring av antalet ledamöter ska göras senast 
den sista februari valåret.  
 
Fullmäktigeförsamlingens storlek 
Det finns utöver latitudssystemet vilket för Båstads del föreskriver minst 31 ledamöter, inga 
lagliga hinder för att fullmäktigeförsamlingens storlek anpassas efter kommunens särskilda 
förutsättningar. Latitudsystemet har utformats för att ta hänsyn till en allsidig medborgerlig 
förankring, det vill säga tillräckligt stora för att återspegla befolkningens sammansättning geo-
grafiskt, yrkesmässigt, åldersmässigt och könsmässigt å ena sidan och en effektivt fungerande 
församling vad gäller administration och kostnader å andra sidan.  
 
En risk med att minska antalet ledamöter i fullmäktige är att detta kan leda till en försämrad 
representativitet och minskad kontaktyta gentemot medborgarna. En annan risk är att person-
gemenskapen mellan fullmäktige och styrelse blir större, vilket kan leda till maktkoncentrat-
ion.  
 
En fördel med att minska fullmäktige är att detta kan underlätta partiernas arbete med att fylla 
listorna och minska risken för tomma stolar i fullmäktige. Förarbetena anger också som möjlig 
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fördel att en minskning kan leda till en vitalisering av debatten på så sätt att fler ledamöter ges 
tillfälle att vara aktiva i debatten.  
 
Småpartispärr 
I riksdags- och landstingsval finns en småpartispärr. Motsvarande regel finns för närvarande 
inte för kommunfullmäktigevalet. Från och med valet 2018 införs en spärr om 2 % för ej val-
kretsindelade kommuner.  
 
Kostnaden för demokratin 
De 41 fullmäktigeledamöterna i Båstads kommun har rätt till ett sammanträdesarvode om 400 
kronor per sammanträde. Tillsammans med genomsnittlig kostnad för reseersättning innebär 
den årliga kostnaden för ledamöternas deltagande ungefär 250 000 kronor. Kostnad för förlo-
rad arbetsförtjänst och förplägnad räknas som försumbar. 
 

Aktuellt 
Den föreslagna minskningen av antalet ledamöter skulle innebära en minskning med tio man-
dat jämfört med valresultatet 2015. Innevarande mandatperiod har Bjärepartiet 13 mandat, 
Moderaterna 8 mandat, Socialdemokraterna 5 mandat, Sverigedemokraterna 5 mandat, Cen-
terpartiet 5 mandat, Liberalerna 3 mandat och Miljöpartiet 2 mandat. Med samma valresultat, 
men istället 31 ledamöter i kommunfullmäktige skulle Bjärepartiet haft 10 mandat, Modera-
terna 6 mandat, Socialdemokraterna 4 mandat, Sverigedemokraterna 4 mandat, Centerpartiet 
4 mandat, Liberalerna 2 mandat och Miljöpartiet 1 mandat. Det parti som idag innehar kom-
munstyrelseordförandeposten fick i valet 13 av 41 mandat, samma parti skulle vid föreslagna 
minskning fått 10 av 31 mandat. Alla partier som idag representeras i Båstads kommunfull-
mäktige fick över 2 % av rösterna och kom därmed över föreslagen småpartispärr. 
 
Under perioden har 11 ledamöter lämnat sina fullmäktigeuppdrag. Alla mandat i kommunfull-
mäktige är i dag besatta med förtroendevald. Vad gäller maktkoncentration i form av person-
gemenskap skulle denna inte påverkas av föreslagna minskning av antalet ledamöter.  
 
Förarbetena anger att kommunens storlek lämpligen avgörs genom en avvägning mellan re-
presentativitet avseende geografi, yrke, ålder, kön och en effektivt fungerande församling vad 
gäller administration och kostnader. Då statistik inte förts över de röstberättigades yrke, 
kommer denna faktor ytterligare inte beröras i tjänsteskrivelsen. 
 
Representativitet 
Representativiteten redovisas i tabell nedan. Den anges i procent, vilket då underlaget är litet 
medför relativt stora förändringar mellan kolumn två och tre. Som exempel kan nämnas att en 
förtroendevald från Hov i kolumn två motsvarar 2,4 % av ledamöterna och att samma förtro-
endevald i kolumn tre motsvarar 3,2 %. 
 
Röstberättigade Kandidater, 41 ledamöter Kandidater, 31 ledamöter 
18-29 år 13,6% 18-29 år 7,3 % 18-29 år 9,6 % 
30-49 år 25 % 30-49 år 31,7 % 30-49 år 25,8 % 
50-60 år 25,4 % 50-60 år 34,1 % 50-60 år 41,9 % 
65- 36 % 65- 26,8 % 65- 22,5 % 
Män 49,2 % Män 58,5 % Män 58 % 
Kvinnor 50, 8 % Kvinnor 41,5 % Kvinnor 41,9 % 
Ej svensk 
medborgare 

8,9 % Ej svensk 
medborgare 

2,4 % Ej svensk 
medborgare 

3,2 % 

Båstad 26,9 % Båstad 39 % Båstad 35,4 % 
Förslöv 21 % Förslöv 19,5 % Förslöv 22,5 % 
Grevie 12,7 % Grevie 14,6 % Grevie 9,6 % 
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Hov 5,3 % Hov 2,4 % Hov 3,2 % 
Torekov 6,9 % Torekov 9,7 % Torekov 13 % 
Västra 
Karup 

11,5 % Västra 
Karup 

4,8 % Västra 
Karup 

6,5 % 

Östra Karup 15,6 % Östra Karup 9,7 % Östra Karup 9,7 % 
 
Kontaktyta mellan medborgare och förtroendevalda 
En minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige skulle innebära en minskning av kon-
taktytans omfång. Räknat på att kommunen har 11 874 röstberättigade innebär föreslagna 
förändring en minskning av antalet röstberättiga per förtroendevald med 94 personer från 383 
till 289 röstberättigande per kommunfullmäktigeledamot. Dessa siffror går att jämföra med 
den Bjursholms 63 röstande per kommunfullmäktigeledamot och Stockholms 7084 röstberät-
tigade per kommunfullmäktigeledamot.  
 
Administrativ effektivitet 
En minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige skulle uppskattningsvis innebära en bespa-
ring om 60 000 kronor per år. Troligen skulle minskningen av antalet ledamöter inte påverka 
antalet ersättare och därmed inte heller kostnaden för dessa.  
 

Konsekvenser av beslut 
Föreslagna minskning skulle med ledning från statistik över 2015 års valresultat inte nämnvärt 
påverka representativiten hos de förtroendevalda. Flest av de ledamöter som inte skulle fått 
mandat var visserligen skrivna i Båstad, vilket något skulle förstärka övriga tätorters förhål-
lande gentemot huvudorten, men fortfarande representeras samtliga orter av en förtroende-
vald. Åldersspridningen är också relativt jämn, med tyngdvikt mot att tre av ledamöterna som 
inte fått plats är över 65 år. Könsfördelningen bland de ledamöter som inte fått mandat vid en 
minskning var jämn. 
 
Tydligast är att samtliga partier som fick mandat i 2015 års val, hade fått mandat vid före-
slagna minskning och att det största partiets andel av mandaten skulle vara ungefär den-
samma. Visserligen skulle kontaktytans omfång påverkas av ett minskat antal ledamöter, men 
denna är ändå stor i förhållande till större kommuners. 
 
En minskning av antalet ledamöter kan dock påverkas av fler faktorer än representativitet eller 
kostnad, även om dessa inte varit avgörande vid utformandet av kommunallagens latitud-
system. Dessa konsekvenser är i högsta grad beroende av vilken definition av demokrati som 
används och har så långsiktiga effekter att de är svår att belägga.  
 
En diskussion kring ytterligare faktorer är dock intressant. Som exempel kan nämnas styrkan 
av att kommunmedborgare ges möjlighet att ta ett politiskt uppdrag. En minskning av antalet 
ledamöter i fullmäktige, skulle kunna påverka antalet ledamöter i övriga nämnder, vilket skulle 
leda till att färre politiska uppdrag finns tillgängliga för kommunmedborgarna. Ett minskat 
antal ledamöter i nämnder och styrelser, skulle i sin tur kunna leda till en maktkoncentration, 
vilken möjligen i förlängningen skulle kunna påverka förutsättningarna och trovärdigheten för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt och kommunfullmäktiges granskning i övrigt.  
 
Mer konkret är den reducering av kostnad för arvode och reseersättning, den föreslagna 
minskningen av antalet ledamöter skulle medföra. Detta är medel vilka kan användas till annan 
verksamhet. 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Demokratiberedningen 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 

 
Sida 

 

2017-04-19 22 av 41 

 

 

 
 

KF § 80  Dnr KS 001371/2016 - 903 

Svar på motion - Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 

 
Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har fått i uppdrag att bereda sverigedemokraternas 

motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. 
 
 Demokratiberedningen har vid sammanträde 2017-02-14 godkänt ett 

presidieförslag som svar på motionen. Beredningen var inte helt enig i sitt 
förslag, då moderaterna reserverade sig mot beslutet. 

 
Yttrande  Under ärendet yttrar sig Jonatan Andersson (SD), Johan Olsson Swanstein (M), 

Stefan Olsson (C), Mats Lundberg (L), Claes Sundin (M), Ingela Stefansson (S) 
och ordförande Håkan Mörnstad (BP).  

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från demokratiberedningen 2017-02-14. 
 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-05, § 114. 
 Presidieförslag från demokratiberedningen. 
 Motion från Jonatan Andersson (SD).  
 
Yrkanden Jonatan Andersson (SD) med bifall av Johan Olsson Swanstein (M): Föreslår, i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag, att ärendet skickas till förvaltningen 
för att tydliggöra konsekvenserna av ett minskat antal ledamöter i 
kommunfullmäktige. 

 
 Ordförande Håkan Mörnstad (BP): Bifall till demokratiberedningens förslag.  
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på demokratiberedningens förslag och Jonatan 

Anderssons (SD) m.fl. förslag om att remittera ärendet till förvaltningen. Efter 
framställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifallit 
demokratiberedningens förslag. Omröstning begärs.  

 
Omröstning Följande omröstningsordning godkänns: 
 Ledamot som vill bifalla Jonatan Anderssons (SD) m.fl. förslag röstar JA. 
 Ledamot som vill bifalla demokratiberedningens förslag röstar NEJ. 
 
Omröstningsresultat  Omröstningen utfaller med 24 Ja- och 14 Nej-röster, vilket närmare framgår av 

till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. Således har Jonatan 
Anderssons (SD) m.fl. förlsag om att remittera ärendet till förvaltningen 
bifallits.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Ärendet skickas till förvaltningen för att tydliggöra konsekvenserna av ett minskat antal ledamöter i 

kommunfullmäktige. 
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Protokollsanteckning från Moderaterna rörande ärende nr 30 "Svar på motion-Minska antalet 

ledamöter i kommunfi.Jllmäktige". 

Från moderaterna välkomnade vi en fördjupad analys utifrån förslaget i motionen om att minska 

antalet ledamöter i kommunfullmäktige . Vi anser att den av förvaltningen genomförda utredningen 

är mycket bra och välgrundad . 

Vi har sedan tidigare aktualiserat frågan om att minska antalet ledamöter och konstaterar att denna 

utredning ger oss möjlighet till det. Moderaterna ställer sig positiva till att på sikt kunna minska 

antalet ledamöter i kommunfullmäktige . Det är dock viktigt att det sätts in i ett helhetsperspektiv där 

övrig politisk organisering och arbetssätt fastställs fö r att behålla och vitalisera vår demokrati och 

representation. 

Johan Olsson Swanstein Kerstin Gustafsson 

Christer de la Motte 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-06 1 av 2 

 

 

KS § 298  Dnr KS 000501/2017 - 900 

Svar på motion - Ungdomsråd i Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 2015-05-04 § 83 beslut om att inrätta ett 

ungdomsråd. Liberalerna i Båstads kommun yrkar i en motion att nödvändiga 
resurser avsätts för att rådet ska komma igång. Ett ungdomsråd ger unga en 
röst i den demokratiska processen och en möjlighet att vara med och påverka 
nutids- och framtidsfrågor i kommunen.  

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-07-03  

med tillhörande bilaga, 
 Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 274. 
Förvaltningens 
förslag  1. Motionen bifalls.  
 2. Kommunfullmäktige avsätter 250 tkr till förvaltningen i budget 2018.  
 3. Förvaltningen får i uppdrag att justera ungdomsrådets reglemente. 
 
Yrkanden  Gösta Gebauer (C), Thomas Nerd (S), Johan Olsson Swanstein (M) och  

Thomas Andersson (L): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 Bo Wendt (BP): Avslag till motionen. Budget för ungdomsråd tas med i 

budgetberedning inför 2019. 
     
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framställda yrkandena och finner att 

kommunstyrelsen bifallit förvaltningens förslag.  
 
Beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Motionen bifalls. 

2. Kommunfullmäktige avsätter 250 tkr till förvaltningen i budget 2018. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att justera ungdomsrådets reglemente. 

 

Reservation Mot beslutet reserverar sig Bo Wendt (BP), Hans Grönqvist (BP),  
Eddie Grankvist (BP) och Inge Henriksson (BP).  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum:  2017-07-03. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000501/2017 – 900 
 
 

Svar på motion - Ungdomsråd i Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Motionen bifalls. 
2. Kommunfullmäktige avsätter 250 tkr till förvaltningen i budget 2018. 
3. Förvaltningen får i uppdrag att justera ungdomsrådets reglemente.. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade 2015-05-04 § 83 beslut om att inrätta ett ungdomsråd. Liberaler-
na i Båstads kommun yrkar i en motion att nödvändiga resurser avsätts för att rådet ska 
komma igång. Ett ungdomsråd ger unga en röst i den demokratiska processen och en möjlighet 
att vara med och påverka nutids- och framtidsfrågor i kommunen.  
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade 2015-05-04 § 83 beslut om att inrätta ett ungdomsråd. Kommun-
fullmäktige beslutade om ungdomsrådets reglemente 2015-10-28 § 200. I det beslutet fanns 
även 22 tkr avsatta för rådets kostnader för 2016 och 30 tkr i investeringsbudget för inköp av 
iPads. Inga medel avsattes för resurser i förvaltningen för att komma igång och driva rådet. 
 
Aktuellt 
Liberalerna i Båstads kommun har inkommit med en motion angående fullmäktiges beslut om 
att inrätta ett ungdomsråd och att detta inte genomförts. De anser att nödvändiga resurser 
avsätts så att verksamheten kommer igång och blir förankrad bland de unga över hela kom-
munen.  
 
Förvaltningen har i samband med upprättande av svar på motionen gjort en förnyad genom-
gång av ungdomsrådets reglemente och funnit att reglementet bör justeras avseende syfte och 
val av ledamöter. Det behövs också tjänstepersonsresurser för att driva rådets frågor.  
Förvaltningen behöver ett tillskott om 250 tkr för att komma igång och arbeta aktivt med rå-
det. 
 
Konsekvenser av beslut 

 
Samhälle 
Ett ungdomsråd kan ge unga i kommunen en röst in i den demokratiska processen och kan på 
så sätt stärka den lokala demokratin. Ett ungdomsråd kan också attrahera unga att engagera 
sig politiskt vilket kan underlätta för de politiska partierna att rekrytera unga till sina partier. 
Ett ungdomsråd stärker den kommunala demokratin. 
 

Verksamhet 
Det finns idag ingen resurs inom förvaltningen med uppdrag att driva frågor till ett 
ungdomsråd. Det behövs en resurs med kunskap om ungas rättigheter och som kan 
entusiasmera rådets ledamöter att arbeta med sin röst i den demokratiska processen. 
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Ekonomi 
Förvaltningen behöver resurser motsvarande 250 tkr för att kunna driva ungdomsrådet.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Ett ungdomsråd ger de unga en röst in i den demokratiska processen, något de saknar idag. De 
unga kan, genom ett ungdomsråd, få möjlighet att vara bollplank till politiken i viktiga nutids- 
och framtidsärenden såsom översiktsplan och skolorganisation. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Bildningschef Henrik Andersson, skolchef Sara Damber, kanslichef Catharina Elofsson, 
nämndsekreterare Therese Zetterström, ekonomiavdelning, Liberalerna 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Liberalerna 
 
Samråd har skett med: 
Bildningschef Henrik Andersson, skolchef Sara Damber, nämndsekreterare Therese Zetter-
ström, ekonomichef Johan Lindén, kommunchef Kristina Geiger.
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-06 1 av 2 

 

 

KS § 299  Dnr KS 001232/2016 - 900 

Svar på motion - Förbud mot mikroplaster i kommunal upphandling 
och verksamhet 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet har i en motion uttryckt oro över ökade volymer av mikroplaster 

och vill att Båstads kommun aktivt deltar i arbetet att minimera förekomsten. 
Mikroplaster är ett samlingsnamn för de restprodukter och fragment, mindre 
än 5 mm, som uppstår när plastprodukter bryts ner. Ordet mikroplast avser 
även en primär produkt (plastkulor som vid tillverkning är mindre än 5 mm) 
och som ibland används i olika kemiska produkter och hudvårdsprodukter  
som t ex mjukgörare.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från upphandlare Jeanette Hall, daterad 2017-11-14  

med bilaga, 
 Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 261. 
  
Arbetsutskottets 
förslag  1. Båstads kommun ska aktivt förespråka en minimering av användning av 

plast inom samtliga verksamhetsområden.  
 2. Båstads kommun ska vid relevanta upphandlingar om möjligt ställa krav på 

produkter som är: fria från mikroplast av 100 % förnyelsebar plaster över 
alternativa materialval.  

 3. Motionen anses bifallen. 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

1. Båstads kommun ska aktivt förespråka en minimering av användning  
av plast inom samtliga verksamhetsområden. 

2. Båstads kommun ska vid relevanta upphandlingar om möjligt ställa krav på 
produkter som är: fria från mikroplast av 100 % förnyelsebar plaster över 
alternativa materialval. 

3. Motionen anses bifallen.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
 

Datum: 2017-11-14 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jeanette Hall 
Dnr: KS001232/2016-900 

 
 

Svar på motion - Förbjuda mikroplaster i kommunal upphandling och verk-
samhet 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att Båstads kommun aktivt ska förespråka en minimering av 
användning av plast inom samtliga verksamhetsområden. 
 
2. Båstads kommun ska vid relevanta upphandlingar ställa krav på produkter som är:  

 fria från mikroplast  
 av 100% förnyelsebar plast 
 se över alternativa materialval  

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har i en motion uttryckt oro över ökade volymer av mikroplaster och vill att Bå-
stads kommun aktivt deltar i arbetet att minimera förekomsten. 
 

Bakgrund 
Mikroplaster är ett samlingsnamn för de restprodukter och fragment, mindre än 5 mm, som 
uppstår när plastprodukter bryts ner. Ordet mikroplast avser även en primär produkt (plast-
kulor som vid tillverkning är mindre än 5 mm) och som ibland används i olika kemiska pro-
dukter och hudvårdsprodukter som tex mjukgörare. 
 
Ett utav FN:s globala mål (mål 14 Hav och marina resurser) är att till år 2025 förebygga och 
avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, in-
klusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen. I en nyligen publicerad rapport från Ellen 
Mcarthur foundation säger man att det år 2050 kommer finnas mer plast än fisk i haven. Plas-
ten orsakar stora problem, för både hav- och landlevande djur, både i sin naturliga form och i 
form av mikroplast. 
 
Den största boven när det gäller mikroplaster är däck. Dessa avger ca 13 500 ton mikroplas-
ter/år. Granulat från konstgräsplaner rankas som näst största källan med utsläpp om ca 2 300-
2 200 ton per år.  Det är dock svårt att mäta hur mycket av detta som hamnar i dagvatten och 
senare hamnar i hav och vattendrag. 
  
Däremot kan man mäta hushållens utsläpp av mikroplaster. Hygienartiklar beräknas stå för 66 
ton per år och syntetfibrer från tvättmaskiner ca 200- 2 200 ton per år. 
 
Källa IVF Svenska miljöinstitutet. 
 
 

Aktuellt 
Båstads kommun ställer idag krav på mikroplastfria hygienartiklar vid upphandling. 
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Frågan om en plastfri kommun uppmärksammades i samband med ett möte i Båstad, juli 2017, 
där politiker, näringsliv, nyckelpersoner och upphandlingsansvariga deltog. Genom att an-
vända upphandling som ett strategiskt verktyg kan förslaget om ett plastfritt Båstad bli verk-
lighet inom en rad olika områden. 
 
I april 2017 lämnade Liberalerna i Höganäs in en motion om att de vill se ett plastfritt Höganäs 
efter att en skolklass väckt frågan.  
 
Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Båstads kommun vill förespråka ett hållbart och miljömedvetet samhälle. 
 
Verksamhet 
Beslutet bidrar till att barn och personal får ökad förståelse för, och tar ett större ansvar för ett 
av våra största världsproblem. 
 

Ekonomi 
Krav på mikroplastfria produkter inom hygien har inte visat på några ekonomiska förluster. 
Inom vissa områden kan kraven resultera i högre kostnader.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Jeanette Hall, Upphandlare 
 
Beslutet ska expedieras till: 
KS 
 
I samråd med: 
Kristina Geiger, kommunchef 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171212\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-12-12. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001354/2017 – 350 
 
 

Väckt motion - Temalekplatser 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2017-12-06, temalekplatser från Ingela Stefansson (S) m.fl. ska redo-
visas och skickas för beredning. 
 
 
Verksamhetsområde 
Olof Nilsson, Kommunarkivarie 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Ingela Stefansson (S) m.fl. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 
 
 

518



519



 Tjänsteskrivelse  
 

171212\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-12-12. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001355/2017 – 350 
 
 

Väckt motion - Ta fram en fordonspolicy 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2017-12-06, angående att ta fram en fordonspolicy från Ingela 
Stefansson (S) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning. 
 
 
 
Verksamhetsområde 
Olof Nilsson, Kommunarkivarie 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Ingela Stefansson (S) m.fl. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171212\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-12-12. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001353/2017 – 100 
 
 

Väckt motion - Småföretagarhotell 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2017-12-06, angående småföretagarhotell från Ingela Stefansson (S) 
m.fl. ska redovisas och skickas för beredning. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Ingela Stefansson (S) m.fl. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171212\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-12-12. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001307/2017 – 350 
 
 

Väckt motion - Kommunens roll för att driva övergången till elbilsamhället 
och uppbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar.  
 
 
Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2017-11-16, angående kommunens roll för att driva övergången till 
elbilsamhället och uppbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar från Thomas Andersson (L) 
m.fl. ska redovisas och skickas för beredning. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171212\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-12-12. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001323/2017 – 400 
 
 

Väckt motion - Hållbar handelspolicy för Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2017-11-30, angående en hållbar handelspolicy för Båstads kommun 
från Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna ska redovisas och skick-
as för beredning. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171212\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-12-12. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001326/2017 – 380 
 
 

Väckt medborgarförslag -  Övergångslösning för den gamla banvallen 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 
2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 
3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag, inkommen 2017-12-01, angående övergångslösning för den gamla banval-
len ska redovisas och skickas för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlåta beslutet 
i ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Väckt medborgarförslag. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
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