
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-01-30 

Datum: Tisdagen den 30 januari 2018 

Tid och plats: kl. 09:00  i Astrakanen  

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-
30 

Sofia Nygren KS au 3 

2.  Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-01-30 

Sofia Nygren KS au 4 

3.  Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott under 
2018-01-30 

Sofia Nygren KS au 5 

4.  Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-30 
 
A) Återkoppling från möte med Länsstyrelsen gällande ÅVC.  

Jan Bernhardsson och 
Olof Selldén. 

KS au 6 

Teknik och service  

5.  Förvaltning av kommunens fastigheter/verksamhetslokaler   Jan Bernhardsson KF 7-18 

6.  VA-taxa Båstads kommun 2018 Andreas Jansson KF 19-22 

7.  Motion - Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för föreningar med 
egna lokaler och arenor  

Andreas Jansson KF 23-26 

8.  Optimal förskoleorganisation - akuta åtgärder Jan Bernhardsson KS - 

9.  Hållbar och optimal skolorganisation - Södra sidan Sara Damber KS 27-96 

10.  Trafikregleringsåtgärder för vissa parkeringsytor i Båstads kommun Sven-Inge Granlund KF 97-101 

11.  Förvärv av del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 6:2 Per Selldén KS 102-
110 

Samhällsbyggnad  

12.  Motion - Framtagande av handlingsplan riktad mot företagare Lisa Rönnberg KF 111-
113- 

13.  Namnsättning av planerat vård- och omsorgsboende och ny väg i 
Förslöv (Förslöv 2:4) 

Helene Steinlein KS 114-
119 

Samhällsbyggnad – Myndighetsutövning eller andra ärenden där ej allmänheten har närvarorätt  

14.  Planuppdrag och markanvisningstävling för Heden - Etapp 3  Olof Selldén KS 120-
125 

15.  Detaljplan för Hålarp 4:212 fastigheter i Grevie -Antagande Camilla Nermark KS 126-
169 



Båstads kommun 
Datum 

2018-01-23 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

Samhällsbyggand  - beslutsärenden - fortsätter  

16.  Föreläggande om yttrande över förslag till beslut om ändring av 
namn, geografisk utbredning och föreskrifter samt tillägg i syfte för 
naturreservatet Korup med Älemossen Lya Ljunghed i Båstads 
kommun - Dnr 511-13647-2017 
 (Bilaga 2 endast digitalt i Assistenten) 

Olof Selldén KS 170-
172 

17.  Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 - Yttrande över 
överklagande 

Emma Johansson KS 173-
208 

Bildning och arbete 

18.  Systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med årshjul för 
vuxenutbildning 

Henrik Andersson KS 209-
217 

Kommunkontoret  

19.  Utvärdering av Båstad Turism & Näringsliv (kommunens 
näringslivsorganisation) 

Brita Jervidalo Jensen KS 218-
222 

20.  Översyn av Båstads kommuns näringslivspolicy Brita Jervidalo Jensen KS 223 

21.  Svar på granskning av kommunens näringslivsarbete 
(Granskingen endast digitalt i Assistenten) 

Brita Jervidalo Jensen KS 224-
225 

22.  Initiativ till ägarsamråd för Nordvästra Skånes renhållnings AB Elin Ax KF 226-
227 

23.  Heltid en rättighet - deltid en möjlighet Anna Löfström KS 228-
232 

24.  Motion - Kostnadsutredning för att avskaffa avgiften för 
trygghetslarm 

Emma Pihl KF 233-
235 

25.  Svar på väckt ärende i kommunstyrelsen: Anhörigstöd och socialt 
innehåll 

Emma Pihl KS 236-
239 

Båstad den 23 januari 2018 

Bo Wendt 
ordförande 

Catharina Elofsson 
Sekreterare 

 



Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Datum: 2018-01-23. Till: Kommunstyrelsens arbestutskott 

Handläggare: Sofia Nygren 

Dnr: KS 001376/2017 – 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2018 

Förslag till beslut 

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

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

3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 6 februari kl. 16:00.

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

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

Kommunkontoret  
Sofia Nygren, nämndsekreterare 
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Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Datum: 2018-01-23 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Sofia Nygren 

Dnr: KS 001377/2017 – 903 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott 2018 

Förslag till beslut 

1. 1. Dagordningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagord-
ningen för dagens sammanträde kan godkännas. 

Kommunkontoret 
Sofia Nygren, nämndsekreterare 
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Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Datum: 2018-01-23 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Sofia Nygren 

Dnr: KS 000029/2018 – 903 

Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott under 2018 

Förslag till beslut 

1. Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde.

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 26 kan utskottet vid varje enskilt sammanträde besluta 
att ersättare som ej tjänstgör får närvara på sammanträdet. 

Kommunkontoret 
Sofia Nygren, nämndsekreterare 
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Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Datum: 2018-01-11 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Sofia Nygren 

Dnr: KS 000030/2018 – 900 

Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2018 

A) Återkoppling från möte med Länsstyrelsen gällande ÅVC. Teknik- och servicechef Jan
Bernhardsson och planchef Olof Séllden.
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Tjänsteskrivelse 1 (7) 

Datum: 2018-01-16 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000593/2016-200 

Förvaltning av kommunens fastigheter/verksamhetslokaler. 

Förslag till beslut 

 Fastighetsförvaltningen organiseras så att Båstads kommun samordnar sitt ägande och förvaltning
av kommunens verksamhetslokaler, förskolor, skolor, kommunkontor, räddningstjänst mm inom
Båstads kommun i egen regi i förvaltningsform med start 2019-01-01.

 Nuvarande organisation inom verksamhetsområde Teknik och service utökas med 2,3 tjänster för
fastighetsförvaltning, ledning och ekonomi samt 3,5 tjänster för fastighetsskötsel/drift .

 Samordningseffekten vid upphörande av förvaltningsavtalet blir en besparing på 200 tkr/år.
 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram internhyresavtal med upplägg som skapar ekonomiska inci-

tament för en effektiv lokalanvändning.

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har ett uppdrag att utreda ägandet och förvaltning av kommunens verksamhetsfastighet-
er. 
Tre alternativ på organisationer presenterades för Kommunstyrelsen 2017-06-07 med utgångspunkt att 
Båstads kommun ska uppnå en effektiv och långsiktig fastighetsförvaltning.  

Alternativen som utredningen behandlade var: 
 Överföra kommunens direktägda fastigheter till ett nytt dotterbolag till Båstadhem AB.
 Behålla kommunens direktägda fastigheter med en ny organisation för förvaltning av fastigheterna.
 Fortsätta med förvaltningsavtalet med förbättringar och ökat samarbete mellan befintliga organi-

sationer.

Förvaltningen föreslog en organisation som samordnar förvaltningen av kommunens verksamhetsfas-
tigheter i egen regi i förvaltningsform.  
Den främsta fördelen men en organisation i förvaltningsform är goda förutsättningar för sambandet 
mellan den politiska styrningen, säkerställa kapitalet i fastigheterna och verksamheternas behov av 
lokaler.  
Vilket är särskilt viktigt då Båstads kommun står inför större fastighetsinvesteringar. 
En annan fördel är att det inte blir några transaktionskostnader för stämpelskatter, investeringsmoms 
mm som det blir vid överföring av fastigheterna till ett bolag. 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet med uppdrag att komplettera utredningsunderlaget. 
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Bakgrund 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-04-27 kommunledningskontoret i uppdrag att utreda och ta 
fram förslag på en organisation för förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter. 
Förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter utförs sedan 2011 av Båstadhem via ett förvalt-
ningsavtal enligt beslut av Kommunfullmäktige 2010. 
Underlag till Kommunfullmäktiges beslut var en utredning utförd av Fasticon som belyste förutsättning-
ar för en samordnad fastighetsförvaltning. 
Utredningen rekommenderade i första hand en överföring av definierade delar av kommunens fastig-
hetsbestånd till Båstadhem AB. I andra hand rekommenderades en samordning via förvaltningsavtal 
med Båstadhem vilket Kommunfullmäktige beslutade. 
Båstadhem AB begärde 2016-12-19 uppsägning av förvaltningsavtalet för omförhandling.  
Då denna utredning pågår om framtida organisation för förvaltning av kommunens verksamhetsfastig-
heter så beslutade Kommunstyrelsen att förlänga nuvarande avtal att gälla t o m 2018-12-31. 
 
Förvaltningen föreslog vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-07, §157 att: 
 Fastighetsförvaltningen organiseras så att Båstads kommun samordnar sitt ägande och förvaltning 

av kommunens verksamhetslokaler, förskolor, skolor, kommunkontor, räddningstjänst mm inom 
Båstads kommun i egen regi i förvaltningsform med start 2018-01-01.  

 Nuvarande organisation inom verksamhetsområde Teknik och service utökas med 2,3 heltidstjäns-
ter för fastighetsförvaltning, ledning och ekonomi samt 3,5 heltidstjänster för fastighetssköt-
sel/drift. 

 Samordningseffekten vid upphörande av förvaltningsavtalet blir en besparing på 200 tkr/år. 
 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram internhyresavtal med upplägg som skapar ekonomiska inci-

tament för en effektiv lokalanvändning. 
 
Förslaget byggde på att Båstads kommun står inför ett större helhetsgrepp avseende strategisk lokalför-
sörjning. Främst avseende behovet av förskolor och skolor.  
Fastighetsförvaltningens del av kommunens ekonomi är betydande och måste hanteras på bästa sätt i 
den kommunala budget- och beslutsprocessen.  
 
En framgångsfaktor för en fungerande lokalförsörjning är att det finns insyn och ett klart samband mel-
lan den politiska styrningen, förvaltning av det kapital som finns i fastigheterna och verksamheternas 
behov av lokaler.  
Ett samband som uppfylls när kommunen med ansvar för sina verksamheter även har ansvar för ägan-
det av verksamhetsfastigheter och förvaltning i egen regi.  
Det blir en helhet när kommunens verksamheter och fastigheter hanteras inom samma förvaltning, i ett 
fastighetsbolag är professionen enbart fastigheter. 
 
Kommunen blir heller inte ”bunden” i ett hyresförhållande där förutsättningarna ställs av det kommu-
nala fastighetsbolaget eller förutsättningarna som finns i ett förvaltningsavtal.  
Omvänt är det svårt att kunna vara flexibel med att uppfylla förutsättningarna i ett förvaltningsavtal när 
kommunen vill göra en annan prioritering av resurserna. 
 
Det är dock viktigt att fastighetsfrågorna inte marginaliseras när fastighetsförvaltningen vägs som en del 
av kommunens övriga verksamheter vad gäller resurser och uppmärksamhet från ledningen. Det är en 
av anledningarna till att många kommuner samordnar sin fastighetsförvaltning och ägandet i ett kom-
munalt fastighetsbolag där det går att fokusera på fastighetsfrågorna och kan bortse från övergripande 
avvägningar. 
Lösning är att bilda en egen resultatenhet/balansräkningsenhet för fastighetsförvaltningen som inte 
ekonomiskt hanteras med övrig verksamhet. 
 
Reinvesteringar (planerat underhåll) måste samordnas med fastighetsinvesteringar för lokalförsörj-
ningen så att åtgärder beslutas och genomförs med rätt förutsättning. Det blir svårare om ägandet 
(lokalförsörjning) och förvaltning av fastigheterna inte ansvaras av samma organisation.  
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Närhet mellan fastighetsägandet och verksamhetsutövaren minskar gränsdragningsproblematiken jäm-
fört med att ha en ytterligare part i form av förvaltningsavtal.  
Istället för två organisationer som gör fastighetsinvesteringar och förvaltar kommunens direktägda 
fastigheter så blir det en.  
 
Behovet av att ha en beställarfunktion och uppföljning av förvaltningsavtal behövs ej.  
Det blir inte heller några kostnader för stämpelskatt och investeringsmoms mm som det blir vid överfö-
ring av fastigheterna till ett bolag: Kostnader som kan bli betydande beroende på möjligheter med fas-
tighetsbildningar mm. 
 
Samordningseffekten med att inte behöva hantera förvaltningsavtalet i dubbla organisationen innebär 
en besparing på 200 tkr/år (0,2 tjänst) i förhållande till dagens kostnad. 
Förutom ovan samordningseffekt blir det totalt lika antal tjänster som i dagens organisationer. 
 
Som förslag är att införa internhyresavtal med ett upplägg som skapar ekonomiska incitament för en 
effektiv lokalanvändning. 
 
Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträde 2017-06-07, §157 att återremittera ärendet till förvaltningen 
med följande uppdrag: 
 

A. Genomlysa Båstads kommuns totala fastighetsbestånd. 
B. Inhämta Båstadshems synpunkter på utredningen. 
C. Bjuda in Ängelholmshems VD och ordföranden i kommunstyrelsen i Ängelholm till Båstad för 

att informera om deras process vid övertagande av verksamhetslokaler från Ängelholms kom-
mun. 

D. Följa upp Fasticons utredning och tillföra ärendet dessa slutsatser i handlingsplanen. 
E. Belysa vad de tre förslagen får för organisationseffekter. 

 

 
Aktuellt 
 
Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträde 2017-06-07, §157 att återremittera ärendet till förvaltningen 
med följande uppdrag: 
 

A. Genomlysa Båstads kommuns totala fastighetsbestånd. 
 

En redovisning av bokförda kostnader per 2016-12 och en översiktlig bedömning av under-
hållsbehovet av fastighetsbeståndet se bilaga 1. 
Kommunens direktägda fastigheter var 2016 bokförda till ca 313 miljoner.  
Årlig avskrivning var ca 19 miljoner 2016. 
 

 
B. Inhämta Båstadshems synpunkter på utredningen. 

 
Se bilaga 2. 

 
 

C. Bjuda in Ängelholmshems VD och ordföranden i kommunstyrelsen i Ängelholm till Bå-
stad för att informera om deras process vid övertagande av verksamhetslokaler från 
Ängelholms kommun. 
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D. Följa upp Fasticons utredning och tillföra ärendet dessa slutsatser i handlingsplanen. 

 
Fasticon utförde en utredning daterad 2010-02-12 för att ta fram förutsättningar för en sam-
ordnad fastighetsförvaltning. Utredningen utgjorde underlag till Kommunfullmäktiges samman-
träde 2010-09-15 där det beslutades att förvaltningsuppdraget av kommunens verksamhetsfas-
tigheter skulle utföras av Båstadhem via ett förvaltningsavtal.  
 
Fasticon rekommenderade i sin utredning första hand en total samordning av kommunens fas-
tighetsförvaltning kombinerat med en överföring av definierade delar av kommunens fastig-
hetsbestånd till Båstadhem AB. 
Rekommendationen byggde på följande möjligheter: 
 Möjligheten att kunna vara en stor och aktiv aktör på fastighetsmarknaden i Båstad. 
 Få ett kund- leverantörsförhållande i verksamheten. 
 Bättre ordning och reda på struktur och affärsmässig redovisning. 
 Juridiskt korrekta och bindande hyresavtal. 
 Överblick över kommunens fastighetsbestånd. 
 Större volymer vid inköp och upphandlingar. 
 Fulla samordningsvinster organisatoriskt. 
 Högre nyttjandegrad av maskiner mm. 
 Ökad attraktion som arbetsgivare.  
 
I andra hand rekommenderade Fasticon samordning via förvaltningsavtal med Båstadhem AB 
avseende de kommunala verksamhetsfastigheterna.  
Rekommendationen byggde på följande möjligheter:  
 Samordningsvinster organisatoriskt. 
 Inga transaktionskostnader i samband med försäljning av fastigheter. 
 Högre nyttjandegrad av maskiner mm. 
 Kompetensen samlad i en organisation. 
 Större volymer vid inköp och entreprenadupphandlingar. 
 
Fasticon föreslog i utredningen en handlingsplan med prioriterade aktiviteter att fokusera på 
initialt. 
Aktiviteterna var b l a: 
 Upprätta en fastighetsstrategi. 
 Utreda transaktionskostnader och effekterna för investeringsmoms mm vid försäljning. 
 Förvaltningsstrategi. 
 Strategisk ledningsresurs. 
 Hantering av gemensamma vaktmästeritjänster. 
 Hyresstrategi. 
 Rutiner för ekonomisk uppföljning. 
 Hanteringssätt av det planerade underhållet. 
 Resurs för lokalsamordning.  
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E. Belysa vad de tre förslagen får för organisationseffekter. 
 

Bedömning av organisationseffekter utgår ifrån kostnader för befintliga organisationer och att 
det totala uppdraget för fastighetsförvaltningen är lika för alla alternativen. 
 
Kommunens nuvarande organisation 
Kommunens direktägda fastigheter förvaltas av Båstadhem AB via förvaltningsavtal. 
Verksamhetsområde Teknik och service är beställarombud i förvaltningsavtalet med ansvar för 
tekniska- och gränssnittfrågor. Teknik och service ansvarar också för strategiska lokalförsörj-
ningsfrågor och genomförande av renoveringar, om- och tillbyggnader och nyproduktion samt 
för reinvesteringar (underhållsåtgärder) och energieffektiviseringsåtgärder i kommunens di-
rektägda fastigheter.  

 
Ekonomiska frågor administreras av ekonomiavdelningen och Teknik och service. 
Teknik och service ansvarar för yttre skötsel av skolgårdar mm och lokalvård då det inte ingår i 
förvaltningsavtalet. 
 
Förvaltningsavtalet 
Sedan 2011 förvaltas de kommunägda fastigheterna av Båstadhem AB. Uppdraget är reglerat i 
ett förvaltningsavtal. I Båstadhems uppdrag ingår all fastighetsskötsel, drift och underhåll av 
byggnader, från husliv och inåt. Lokalvård och yttre skötsel ingår inte i förvaltningsavtalet. De 
fastigheter som kommunen äger för avyttring, rivning och vissa provisoriska modulbyggnader 
ingår inte i förvaltningsavtalet utan förvaltas av kommunen via Teknik och service. 
 
Ekonomi 
Kommunens ersättning till Båstadhem enligt förvaltningsavtalet för 2016 var ca 20,3 miljon. 
Budgeten var ca 18,9 miljoner.  
 
Kostnaderna är fördelade: 
Felavhjälpande underhåll och reparation ca  3,5 milj 
Media (uppvärmning, el)  ca 10.0 milj 
Administration   ca  1,6 milj 
Fastighetsskötsel   ca  5,2 milj  

     
Totalt     ca 20,3 milj 

 
Nuvarande organisation: 
 
Befattning Båstadhem Kommunen Totalt 

Ledning, ekonomi, 
kundtjänst mm 

1,5 0,5 2,0 

Förvaltare 1,0  1,0 
Fastighetsstrateg  1,0 1,0 
Projektledare  1,0 1,0 
Drifttekniker 3,5  3,5 
Yttre skötsel  2,0 2,0 
 

Totalt 
 
6,0 tjänster 

 
4,5 tjänster 

 
10,5 tjänster 

 
Båstadhem utför förvaltningsuppdraget med 1,0 tjänst som förvaltare och 1,5 tjänst fördelad på 
ekonomi, kundtjänst och ledning. Kostnaden motsvarar ca 1,6 miljoner inkl kostnader för IT, lo-
kaler mm. 
Personalkostnad för drifttekniker uppgick till ca 1,9 miljoner vilket motsvarar ca 3,5 heltids-
tjänster.  
I personalkostnaden ingår även utrustning som verktyg, bilar och kläder mm. 
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Kommunens organisation består av 1,0 tjänst som fastighetsstrateg, 1,0 tjänst som projektle-
dare av fastighetsinvesteringar och 0,5 tjänst som är fördelad  på ekonomi och verksamhetsled-
ning vilket motsvarar ca 1,6 miljoner varav ca 0,7 miljoner avser projektledning för fastighets-
investeringar.  
Den yttre fastighetsskötseln för kommunen motsvarar 2.0 heltidstjänster exklusive den delen 
som upphandlas på entreprenad. 
Budget för lokalvård är ca 8,8 miljoner. 
Alternativ att överföra kommunens direktägda fastigheter till ett nytt dotterbolag till 
Båstadhem AB. 
 
 
Befattning Båstadhem Kommunen Totalt 

Ledning, ekonomi, 
kundtjänst mm 

1,6 0,4 2,0 

Förvaltare 1,0  1,0 
Fastighetsstrateg  1,0 1,0 
Projektledare 1,0  1,0 
Drifttekniker 3,5  3,5 
Yttre skötsel 2,0  2,0 
 

Totalt 
 
9,1 tjänster 

 
1,4 tjänster 

 
10,5 tjänster 

 
Alternativet innebär en utökning på 0,1 tjänst på Båstadhem för att ekonomiskt hantera det nya 
dotterbolaget och motsvarande minskar på kommunen. 
 
Det innebär också att personal för yttre skötsel flyttas till Båstadhem. 
 
Projektledning för fastighetsinvesteringar flyttas till Båstadhem. 
 
 
Alternativ att behålla kommunens direktägda fastigheter med en ny organisation för för-
valtning av fastigheterna. 
 
Befattning Båstadhem Kommunen Totalt 

Ledning, ekonomi, 
kundtjänst mm 

 1,8 2,0 

Förvaltare  1,0 1,0 
Fastighetsstrateg  1,0 1,0 
Projektledare  1,0 1,0 
Drifttekniker  3,5 3,5 
Yttre skötsel  2,0 2,0 
 

Totalt 
 
0 tjänster 

 
10,3 tjänster 

 
10,3 tjänster 

 
 
Alternativet innebär att kommunens organisation utökas med 1,0 tjänst som fastighetsförval-
tare och 1,3 tjänst för verksamhetsledning, ekonomi, kundtjänst mm. 
 
Det innebär också att 3,5 tjänster som drifttekniker flyttas till kommunen. 
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Alternativ med att fortsätta med förvaltningsavtalet och skapa förbättringar och ökat 
samarbete mellan befintliga organisationer 
 
Befattning Båstadhem Kommunen Totalt 

Ledning, ekonomi, 
kundtjänst mm 

1,5 0,5 2,0 

Förvaltare 1,0  1,0 
Fastighetsstrateg  1,0 1,0 
Projektledare  1,0 1,0 
Drifttekniker 3,5  3,5 
Yttre skötsel  2,0 2,0 
 

Totalt 
 
6,0 tjänster 

 
4,5 tjänster 

 
10,5 tjänster 

 
Alternativet motsvarar befintlig bemanning.  
 
 

 
 
Jan Bernhardsson, Teknik- och servicechef 
 
Teknik- och service 
 

Beslutet ska expedieras till:  
Båstadhem 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga1, Båstadhems yttrande över utredningen ”organisation av kommunens verksamhetslo-
kaler 
Bilaga 2, Nedan är en redovisning av bokförda kostnader per 2016-12 och en översiktlig be-
dömning av underhållsbehovet av fastighetsbeståndet. 
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BÅSTADS lt'.JJMMUN 

t(~;~:7;" ..(sASTADHEM 
Drw.lS.~ ... Q()Sd.~CJ.~/ 1/:;/ 6 
................ :.-.2:;Q.Q. •.• ' 

Båstad 2018-01-15 

Båstadhems styrelses yttrande över utredningen "organisation av kommunens 
verksamhetslokaler" 

Enligt tjänstebeskrivning som beskriver de förslag till beslut från handläggare Jan Bernhardsson med 
dnr: KS2016-200 så ser vi bara första alternativet "Överföra kommunens direktägda fastigheter till ett 
nytt dotterbolag till Båstadhem AB" som enda möjliga väg att gå för en optimal fastighetsförvaltning. 

Båstad kommun har inte så stort antal lägenheter eller stor förvaltad yta av samhällsfastigheter att 
det motiverar till att bygga upp dubbla organisationer. Med ett fristående bolag kan den samlade 
kompetensen bättre bidra till en effektiv fastighetsförvaltning i kommunen. Detta kommer att ge 
både stora ekonomiska och kompetenshöjande fördelar. 

Med vårt förslag blir Båstad Kommun ägare till en liten fastighetskoncern där Båstadhem AB är 
moder och äger bostadsfastigheter. 
Dotterbolaget äger samhällsfastigheterna i Båstad Kommun. 

Anledningarna till att samhällsfastigheterna läggs i ett dotterbolag är att detta bolag drivs som ett 
självkostnadsbolag till skillnad från Båstadhem AB som drivs med affärsmässiga principer såsom 
avkastningskrav. Båstadhem finansieras via hyror som förhandlas med hyresgästföreningen. 
Överskottet av vinsten investeras i fastigheterna. 

Väljer man modellen med ägande i fastighetskoncernen (som ex. Laholm, Ängelholm, Stockholm etc.) 
så lånar fastighetskoncernen upp nödvändigt kapital på en kommersiell kapitalmarknad och låter 
sedan kommunen betala en årskostnad för drift och kapital. Kommunens behov av fastighetsresurser 
styrs helt av verksamheternas behov. Då verksamheterna är anslagsfinansierade bör även 
fastighets kostnaden (8-14% av anslaget) behandlas på samma sätt i budgetdiskussioner och 
uppföljningar (se bilaga 1, exempel från Laholm) . 
Detta innebär att Båstad kommun kan lägga ett helhetsgrepp för att utveckla sina verksamheter och 
vilka lokalförsörjningar de behöver i framtiden, istället för att ta risker med höga kostnader och 
ansvar för fastighetsrelaterade uppgifter. 

En tydlig beställarfunktion underlättar dessutom för verksamheternas budget- och beslutsprocesser 
när de vet vad den exakta kostnaden blir vid en lokalanpassning, samt att denna kostnad exempelvis 
fördelas per kvadratmeter vid större lokalanpassningar. 

Båstadhem AB: 
Äger bostadsfastigheter 
Ekonomi/uthyrning 
Fastighetsförvaltning 
Fastighetsutveckling 

Dotterbolag till Båstadhem AB: 
Äger kommunens samhällsfastigheter 
Ekonomi/uthyrning 
Fastighetsförvaltning 
Fastighetsutveckling 
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Båstad kommun: 
Ägare till Båstad hem AB/dotterbolag 
Hyresgäst 
Lokalstrateg/lokalsamordning 
Beställare av lokalanpassningar 
Beställare av ny- till- och ombyggnader 
Lokalvård 

Dotterbolag till Båstad hem AB svarar för allt som är fastighetsrelaterat: 
Underhåll 
Ny- till - och ombyggnader 
Drift 
Energioptimering 
Hyresavtal 
Fastighetsrelaterade säkerhetsfrågor, brandlarm etc. 

Båstad kommun, teknik och service svarar för allt som är verksamhetsrelaterat: 
Strategiska lokalförsörjningsfrågor via lokalstrateg 
Lokalvård 
Vaktmästare (Båstadhem AB står för fastighetsskötare) 
Idrottsplatser /id rottsverksa m heter 
Verksamhetsrelaterade säkerhetsfrågor, inbrottslarm, bevakningstjänster etc 

Detta innebär för Båstadhem AB's dotterbolag: 
Bättre gränsdragningar 
Klarare hyresavtal 

Detta innebär för Båstad kommun: 
Lägre investeri ngskostnader 
Minskar kapitalkostnaderna (behöver inte använda skattepengar i dyra investeringar) 
Kan själva påverka driftkostnaderna 

Sammantagna målsättningar: 
Att uppnå en effektiv och långsiktig fastighetsförvaltning 
Långsiktigt utveckla och underhålla fastighetsbeståndet i samordning med verksamheternas 
behov av lokaler 
Skapa fokus på fastighetsförvaltningen genom renodling 
Undvika dubbla organisationer för fastighetsförvaltning 
Tydliggöra roller och ansvar mellan kommunens verksamheter och fastighetsförvaltning 
Att uppnå effektivisering och besparing 

Fördelar: 
Båstadhem AB får en tydlig kärnverksamhet med fastighetsägande och förvaltning för 
kommunen 
En sammanhållen fastighetsägare och ledning skapar överblick över Båstad kommuns hela 
fastighetsägande och lokalutnyttjande, samt utveckling av fastighetsbeståndet 
Hyresavtal för verksamhetslokaler ska skapa tydlighet, ansvar och befogenheter 
Organisatoriska samordningseffekter som ledning, ekonomi/uthyrning, fastighetsförvaltning . \ \ 

och fastighetsutveckling ~~ '111--e a ~ /)l. 
0" ~ \tt,V1<-~4 15



Större volymer skapar bättre förutsättningar vid gemensamma inköp och upphandlingar av 
tjänster, drift, underhåll etc 
Bättre samordning för kommunen och mindre risk för akuta fastighetsrelaterade kostnader 

Nackdelar: 
Transaktionskostnader vid övertagande av fastigheterna 

För Båstadhems styrelse: 

~ vist(BP) 
Ordförande 

~n~ 
ledamot 

(6~ 
lb Nilsson (C) 
ledamot 

Hans Ekwurtzel (MP) 
Suppleant 

Joakim Gräbner (SD) 
Suppleant 

~ LarsCas~*' 
Suppleant 

vice ordföra de 

~~,,~ A~~/v\r\ 
lngefnar Nilsson (SO) 
ledamot 

suppleant 

\Acv--i~.~ 
Marie Louis aröe (M) 
suppleant 

Christer Linden (M) 
suppleant 
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Fastighetskostnader i relation till verksamhetskostnader 

Byggkostnad 
Entreprenadkostnad 
(Generalentreprenad) 

20% Transporter 
Maskiner, Omkostnader 

40% Material 

10% Tjänstemän 

10% UE-hantverkare (Mark, VS, El, Vent) 
(Smide, Pl::it, Mattor. Målnine, Styr etc.) 

20% Trä-Betong-Murare 
(byeen.idsarbetare) 

18.000 per kvm BTA plus BH plus moms 

~ ~ 
-~! i 
~r~~~~ 

~ 

Produktionskostnad 

19% MOMS 
(v.inticen Ingen kostnad i vht) 

21% Byggherrekostnader (BH) 

Markförvärv, rivnine, projelcterinc. projektledning 

bygglcdnine, besiktning. för-1:ikringar, anslutnine 

bygelov, servitut. lagfart. gatukostn:ider etc. 

60% Byggkostnad 

25.000 per kvm BTA plus moms 

' ' ,, 

Tillgångar & Skulder 

Bolaget 

' ' 

Förvaltningskostnad 

44% Drift- och underhåll 

Städning. fastighetsskötsel, värme, el 

VA, .idmlnistration, underhåll, etc 

56% Kapitalkostnad 
Avskrivning och finansiering 

(3% avskrivning 5 pkt ~ntl) 

1350 kr/kvm BTA eller 1500 kr/kvm BRAxår 
(detta är den verkliga kostnaden över tid} 
(Med vcrklls undcrh:t11~kostn:id över tiden, 

c.i 200 kr/kvm BRA, I L;:iholm v;;,r den synllc:i 

lokalkostnaden 2014 endast 785 kr/kvm BRA) 

Kostnad 

Kommun 

Verksamhetskostnad 

86-88% Verksamhetskostnad 
(rxkl fastighetskostnad) 

12-14% Förvaltningskostnad 

(Fastiehetskostnad) 

Förskola per barn inkl fastighet: 143.000/år 
Skola per barn inkl . fastighet: 125.000/år 
Verklig fastighetskostnad per barn: 18.000/år 
Data från Laholms kommun 2015. 
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Bilaga 1 

Nedan är en redovisning av bokförda kostnader per 2016-12 och en översiktlig bedömning av underhållsbehovct av fastighctsbcståndct. 

Bokförda Oversiktligt 
kostnader per underhållsbehov 

2016-12 inom 10 år 

1112 SANERINGSFASTIGHETER 2291178 400 000 

0148 Musteriet borren 2 291 178 400 000 

1121 FÖRVAL TNINGSFASTIGHETER 28 941 096 5 650 000 

0113 Kommunkontor 20 714 349 3 000 000 
0114 PosUPolishus 5 302 937 1 900 000 
0115 Soc kontor plommonet 2 178 266 0 
0119 Biografen 50 104 450 000 
0322 Bjäredalen 695 440 300 000 

1122 SKOLFASTIGHETER 233 042 871 100 200 000 

0100 Strandängsskolan F-6 7 987 493 7 600 000 
0101 Strandängsskolan 7-9 + A-huset 62 112 976 7 000 000 
0102 Idrottshall strand 4 556 442 5 500 000 
0150 Kunskapscentrum 79 600 711 3 800 000 
0200 Östra Karups skola 18950981 2 000 000 
0201 Idrottshall ö Karup 2 083 328 700 000 
0300 Förslövs skolan F-6 9 522 008 44 400 000 
0301 F örslövs skola 7-9 26 515 282 1 300 000 
0302 Idrottshall Förslöv 10 383 175 2 100 000 
0500 Västra Karups skola 8 115 531 5 500 000 
0501 Idrottshall Västra Karup 352 325 1 600 000 
0600 Sandlyckeskolan 2 791 330 14 000 000 
0601 Idrottshall Sandlyckeskol 71 289 4 700 000 

1123 BARNOMSORGSFASTIGHETER 41 875 169 14 300 000 

0106 Äppelbyn och Vitsippan 1 693 490 4 200 000 
0107 Päronbyn 715 767 2 200 000 
0108 Malens förskola 164 801 2 300 000 
0208 Förskola Östra Karup ny 32 420 825 0 
0303 Skogsbyn 0 0 
0304 Ängsbyn 1 537 097 2 700 000 
0401 Backaskolan förskola 526 567 2 500 000 
0502 Klockare byn 4 816 622 400 000 
0602 Fiskebyn Ingår i Sandlyckeskolan 

1126 BRANDSTATIONER 765 587 2 200 000 

0128 Brandstationen Båstad 453 921 1 600 000 
0310 Brandstation Förslöv 311 665 600 000 

1127 CENTRALFÖRRÅD 502 322 1 600 000 

0133 Centralförrådet 502 322 1 600 000 

1151 HYRESFASTIGHETER 6 039 797 2 800 000 

0104 Friluftsvägen 4 "Skutan" 2 928 961 100 000 
0111 FontänhuseUKärnhuset 1 189 509 1 300 000 
0321 Vistorp 13:3 1 792 795 1 400 000 

TOTALT 313 458 019 127 150 000 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-01-18 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS000032/2018-500 

 
 

VA-taxa 2018 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Fr.o.m. 2018-01-01 reglera avgifterna i VA-taxans taxebilaga 1 enligt förändringarna 
i Entreprenadindex och gällande bestämmelser.  

 

 
Sammanfattning av ärendet 
NSVA har tagit fram underlag för VA-taxa 2018. Förändringarna som föreslås är samma för alla 
NSVA-kommuner. En indexuppräkning föreslås vilket innebär en höjning av avgifterna med i 
snitt 3,15 % jämfört med nu gällande taxa. 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14, § 240, att antaga Taxa för kommunens allmänna 
vatten- och avloppsanläggning. I Taxan § 10 har följande lydelse: ”Avgifter enligt taxebilaga 1 
är baserade på indextalet för maj 2014 (105,8) i Entreprenadindex, litt 221 (Jan 2011=100). 
När detta index ändras har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte 
oftare än en gång årligen.”  Denna paragraf avser avgifterna i anläggningstaxan. Indextalet är 
nu 111,3 vilket innebär en höjning av avgifterna med i snitt 3,15 % i förhållande till 2017. 
 
 
 
Andreas Jansson, Teknik och Service 
Projektingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA, daterad 2018-01-10 
Förslag på ny VA-taxa taxebilaga 1 
VA-taxebilaga 1, jämförelse mellan nuvarande taxa och ny föreslagen taxa 
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Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se 
 

     
    Andreas Jansson  
    Båstad kommun   
     
Datum 
2018-01-10 
 
Handläggare 
Sofie Svedström 
E-post 
sofie.svedstrom@nsva.se 
 
 
 
 
 
Justeringar av Båstad kommuns VA-taxa fr.o.m. 2018-01-01 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14, § 240, att antaga Taxa för kommunens all-
männa vatten- och avloppsanläggning. 

I Taxan § 10 har följande lydelse: ”Avgifter enligt taxebilaga 1 är baserade på indextalet för 
maj 2014 (105,8) i Entreprenadindex, litt 221 (Jan 2011=100). När detta index ändras har 
huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.”  
Denna paragraf avser avgifterna i anläggningstaxan. Indextalet är nu 111,3 vilket innebär 
en höjning av avgifterna med i snitt 3,15 % i förhållande till 2017. 
 
 
NSVA föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
att from 2018-01-01 reglera avgifterna i VA-taxans taxebilaga 1 enligt förändringarna i Ent-
reprenadindex och gällande bestämmelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sofie Svedström 
Gruppchef Utredning  
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BÅSTADS KOMMUN 1 (1)
VA-TAXA TAXEBILAGA 1
Gäller fr o m 2018-XX-XX

Bilaga till av kommunfullmäktige 2018-XX-XX § X antagen taxa för Båstads kommun
allmänna vatten- och avloppsanläggning.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet
a)  avgift per servisledning 36 300 45 375
b)  avgift per förbindelsepunkt 25 400 31 750
c)  avgift per m2 tomtyta 40,50 50,63
d)  avgift per boendeenhet/lägenhet 29 700 37 125

e)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 10 525 13 156

     att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

Exkl moms Inkl moms

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, obebyggd
a)  avgift per servisledning 36 300 45 375

b)  avgift per förbindelsepunkt 25 400 31 750
c)  avgift per m2 tomtyta 40,50 50,63

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 10 525 13 156
     att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

När byggnation sker debiteras lägenhetsavgiften.

Exkl moms Inkl moms

Annan fastighet
a)  avgift per servisledning 36 300 45 375

b)  avgift per förbindelsepunkt 25 400 31 750
c)  avgift per m2 tomtyta 62,30 77,88

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 10 525 13 156

     att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

Exkl moms Inkl moms

Annan fastighet, obebyggd
a)  avgift per servisledning 36 300 45 375

b)  avgift per förbindelsepunkt 25 400 31 750
c)  avgift per m2 tomtyta 43,60 54,50

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 10 525 13 156

     att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

När byggnation sker debiteras ytterligare tomtyteavgift.

Anläggningsavgift för upprättande av separat sprinklerservis inkl servisventil upprättas till 
självkostnadspris.

Mervärdesskatt
Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker  
motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden.
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BÅSTADS KOMMUN 1 (1)
VA-TAXA TAXEBILAGA 1
Gäller fr o m 2018-XX-XX

Bilaga till av kommunfullmäktige 2018-XX-XX § X antagen taxa för Båstads kommun
allmänna vatten- och avloppsanläggning.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr) Fg år Ej avrund. Exkl moms Inkl moms

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet
a) avgift per servisledning 35 200 36 309 36 300 45 375

b) avgift per förbindelsepunkt 24 600 25 375 25 400 31 750
c) avgift per m2 tomtyta 39,20 40,44 40,50 50,63

d) avgift per boendeenhet/lägenhet 28 800 29 708 29 700 37 125

e) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 10 200 10 521 10 525 13 156

att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

Fg år Ej avrund. Exkl moms Inkl moms

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, obebyggd
a) avgift per servisledning 35 200 36 309 36 300 45 375

b) avgift per förbindelsepunkt 24 600 25 375 25 400 31 750
c) avgift per m2 tomtyta 39,20 40,44 40,50 50,63

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 10 200 10 521 10 525 13 156

att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

När byggnation sker debiteras lägenhetsavgiften.

Fg år Ej avrund. Exkl moms Inkl moms

Annan fastighet
a) avgift per servisledning 35 200 36 309 36 300 45 375

b) avgift per förbindelsepunkt 24 600 25 375 25 400 31 750
c) avgift per m2 tomtyta 60,30 62,20 62,30 77,88

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 10 200 10 521 10 525 13 156

att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

Fg år Ej avrund. Exkl moms Inkl moms

Annan fastighet, obebyggd
a) avgift per servisledning 35 200 36 309 36 300 45 375

b) avgift per förbindelsepunkt 24 600 25 375 25 400 31 750
c) avgift per m2 tomtyta 42,20 43,53 43,60 54,50

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 10 200 10 521 10 525 13 156

att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

När byggnation sker debiteras ytterligare tomtyteavgift.

Anläggningsavgift för upprättande av separat sprinklerservis inkl servisventil upprättas till 
självkostnadspris.

Mervärdesskatt
Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker  
motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden.
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-01-18 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 001024/2017-200 

 
 

Motion – Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för föreningar med egna 
lokaler och arenor 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Motionen bifalls 
2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på bidragsmodell för att delvis 

kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit från Liberalerna som belyser förändringar i VA-kostnader för 
föreningar som äger sina egna lokaler och anläggningar. Förändringarna beror på att VA-
taxans struktur har ändrats för att följa branschorganisationen Svenskts Vattens 
rekommendationer. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att ta fram ett förslag på bidragsmodell 
för att delvis kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet. 
 
 

Aktuellt 
Förändringen av VA-taxan till Svenskt Vattens rekommenderade struktur i Båstads kommun 
(från 2016-01-01, samma struktur som i övriga NSVA-kommuner) påverkar kostnaderna för 
föreningarna mer än vad införande av vattenmätare gjort. Beroende på typ av fastighet och 
fastighetens förutsättningar så har dock taxeförändringen även medfört att vissa föreningar 
fått sänkta VA-avgifter. Införande av vattenmätare är inte gjort på alla föreningars 
anläggningar. Vissa anläggningar är för enkla (exempelvis kiosker) för att det ska vara 
ekonomiskt försvarbart att sätta en vattenmätare. I andra fall har inte föreningen åtgärdat sin 
VA-anläggning för möjlighet att sätta vattenmätare. Några föreningar har fått kraftigt höjda 
avgifter, som beror på exempelvis fastighetsytan, andra har fått sänkta avgifter. Den rörliga 
avgiften varierar beroende på vattenanvändning. Med hjälp av vattenmätaren har vattenläckor 
upptäckts i vissa fastigheter, som har lagats och därmed sänkt kostnaderna. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Ett utökat bidrag till föreningarna i syfte att delvis kompensera de utökade VA-kostnaderna 
kräver en utökad driftsbudget för Teknik och Service. Att endast justera befintligt stöd/budget 
för föreningsbidrag medför att budeterade medel för en eller flera typer av bidrag (exempelvis 
aktivitetsstöd eller verksamhetsbidrag) kommer att behöva minskas för att täcka bidrag för 
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2 (2) 

 

VA-kostnader. I det föreslagna uppdraget till förvaltningen föreslås att  de ekonomiska 
konsekvenserna preciseras närmare. 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion – Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för föreningar med egna lokaler och arenor 
Sammanställning över avgift för föreningar 2014-2017 
 
Samråd har skett med: 
Mark- och fritidschefen 
NSVA 
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Kommentar

PartstatusFöreningsnamn Vattenmätare Rörlig Fast Total Rörlig Fast Total Rörlig Fast Total Rörlig Fast Total 2017/2014 Fast

Aktiv Stiftelsen Bjärupsgården Nej 0 10 388 10 388 0 10 388 10 388 0 15 611 15 611 0 15 815 15 815 52%
Aktiv Båstads Gif 2014-09-08 2 561 5 353 7 914 7 494 4 210 11 704 1 522 29 814 31 336 5 075 29 884 34 959 458%
Aktiv Torekovs Gamla Skola Nej 14 603 14 603 14 603 14 603 13 727 13 727 13 727 13 727 -6%
Aktiv Bjäre Scoutkår Nej 0 5 250 5 250 0 5 250 5 250 0 4 468 4 468 0 4 468 4 468 -15%
Aktiv Förslövs Bygdegårdsför 2014-09-01 899 15 381 16 280 28 394 4 210 32 604 13 859 14 461 28 320 20 930 14 461 35 391 -6%
Aktiv Förslövs If 2014-09-08 2 561 7 009 9 570 13 870 4 210 18 080 9 275 31 121 40 396 19 722 31 121 50 843 344%
Aktiv Förslövs Tennisklubb 2014-08-26 1 035 7 318 8 353 3 242 4 157 7 399 876 9 948 10 824 5 890 10 923 16 813 49%
Aktiv Föräldrakoperativet 2014-08-25 1 444 5 019 6 463 4 387 4 210 8 597 1 837 3 388 5 225 2 292 3 688 5 980 -27%
Aktiv Grevie Bygdegård 2015-04-08 0 5 459 5 459 5 995 4 591 10 586 88 905 17 146 106 051 19 057 17 146 36 203 214% Vattenläcka under 2015-2016 åtgärdad, reducerad enligt gällande riktlinjer.

Aktiv PRO Båstad Nej 0 4 417 4 417 0 4 417 4 417 0 4 883 4 883 0 4 468 4 468 1%
Aktiv Torekovs Ik Nej 0 5 459 5 459 0 5 459 5 459 0 4 468 4 468 0 4 468 4 468 -18% Underkänd anläggning, ej åtgärdad av kund. 

Aktiv Torekovs Båt- Och Segelklubb Nej 0 4 418 4 418 0 4 418 4 418 0 4 483 4 483 0 4 483 4 483 1%
Aktiv V Karups Idrottsför 2015-08-11 0 5 253 5 253 1 608 4 844 6 452 2 625 11 113 13 738 8 715 11 113 19 828 112%
Aktiv Östra Karups Bygdegård Nej 0 4 832 4 832 0 4 832 4 832 0 4 468 4 468 0 4 468 4 468 -8%
Aktiv Föreningen Torekovs Tennisbanor Nej 0 0 0 0 0 0 0 2 117 2 117 0 2 117 2 117 0% Avser endast dagvatten gata

Aktiv Hovs Gymn-o Idrottsförening Nej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 740 4 340 10 080 0% Underkänd anläggning, ej åtgärdad av kund. Schablon 200 kbm sedan 2016-01-01

2014 2015 2016 2017
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Motion 2017 -09= 2 ~ 
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Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för föreningar med egna lokaler och arenor 

Ny konstruktion av VA-taxan infördes i Båstads kommun från 2015-07-01. En stor förändring 

var att vattenmätare infördes för lokaler som drevs av företag och föreningar. 

Liberalerna väckte ett ärende i maj 2015 där förvaltningen fick i uppdrag att belysa 

konsekvenserna för kommunens föreningsliv och ta fram förslag på ev. åtgärder, eftersom 

det var uppenbart att den nya taxan skulle få negativa ekonomiska konsekvenser för 

föreningslivet. 

Nu har två år gått med den nya VA-taxekonstruktionen och de föreningar som äger sina egna 

lokaler och anläggningar har nu sett konsekvenserna av den nya VA-taxan. Tyvärr visar det 

sig att VA-taxan blir mångdubbelt högre för många föreningar vilket är mycket olyckligt. 

Liberalerna vill med denna motion att: 

Dels en redovisning tas fram som visar på vad kostnaden för Vatten och Avlopp, för 

föreningar som äger sina egna anläggningar, var före och efter införandet av ny VA

taxekonstruktion. 

Dels ett förslag till hur kommunen kan justera stödet till föreningar med barn- och 

ungdomsverksamhet i syfte att mildra de ekonomiska konsekvenserna av VA

taxan. 

Båstad den 29 september 2017 

LIBERAL~RNA 
0

STAD 
~ · 

.~~ 
Thomas ndersson Sven-Olof Bengtsson Mats Lundberg 
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BASTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

Sida 

9av 25 

Bl.STADS KOMM' .N 

UN §49 DnrUN 000266/2015- 600 

Opt imal grundskoleorganisation - södra delen av Båstads 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-06-30 presenterades ett 
underlag som visar att fen-i av sju skolenheter i kommunen, bland annat 
Sandlyckeskolan, Västra Karups skola F-6 och Förslövs skola F-6 inte är 
anpassade till dagens utbildning och de krav som finns i skollagen och . 
läroplanen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från skolchef Sara Dam ber daterad 2017-06-07 (se bilaga) 

Förvaltningens förslag 1. Västra Karups skola renoveras och byggs till för att rymma eleverna från 
Sandlyckeskolan. 
2. Förslövs skola F-6 byggs om enligt förstudie. 
3. Sandlyckeskolan läggs ned. 

Föredragande Sara Dam ber, skolchef, föredrar ärendet. 

Yrkanden Helena Stridh (BP) yrkar följande: 

Ajournering 

1. Behålla Sandlyckeskolan tillsvidare och renovera så att den blir 
ändamålsenlig. 
2. Västra Karups skola moderniseras och det skapas lokaler för slöjd, grupprnm 
lärararbetsplatser etc. 
3. Projektering av Grevie skola sätts igång 2019. 

Stefan Olsson (C) yrkar bifall till Helena Stridhs yrkande. 

Sammanträdet ajourneras 20 minuter. 

Carolin Gräbner (SD) yrkar bifall till Helena Stridhs yrkande. 

Mats Lundberg (L), Ingrid Zäther (S), Susanne Jung (M) och Linda lvarsson (M) 
yrkar följande: 
1. En F-6 skola inom kommunens södra del och en F·9 skola i Förslöv. 
2. Västra Karups skola och Förslövs skola moderniseras för att motsvara 
dagens krav och möjlighet att möta morgondagens krav på hållbar, tidsenlig 
och likvärdig utbildning. 
3. Sandlyckcskolan läggs ned. 

Propositionsordningar Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden 
bifaller Helena Stridhs yrkande. Omröstning begärs. 

Justerandcs signaturer Utdn1gsbeslyrkande 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Utbildningsnämnden 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

2017-06-13 10 av 25 

Utbildningsnämnden beslutar anta följande bes I utsgång: 
Ledamot som vill bifalla Helena SLTidhs yrkande röstar ja. Ledamot som vill 
bifalla Mats Lundberg, Ingrid Zäther, Susanne Jung och Linda Ivarssons yrkande 
röstar nej. 

Ledamot Ja Nej Avstår från att rösta 

Kerstin Johansson (BP) X 

Marie-Louise Nilsson (BP) X 

Ingrid Zäther (S) X 

Carolin Gräbner X 

Stefan Olsson (C) X 

Linda Ivarsson (M) X 

Susanne Jung (M) X 

Mat~ Lundberg (L) X 

Helena Stridh (BP) X 

Omröstningen faller ut med S ja-röster och 4 nej-röster. Ordförande finner att 
utbildningsnämnden beslutar att bifalla Helena Strids (BP) yrkande. 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Behålla Sandlyckeskolan tillsvidare och renovera så att den blir 
ändamålsenlig. 
2. Västra Karups skola moderniseras och det skapas lokaler för slöjd, grupprum 
lärararbetsplatser etc. 
3. Projektering av Grevie skola sätts igång 2019. 

Mats Lundberg (L), Ingrid Zäther (S), Susanne )ung (M) och Linda Ivarsson (M) 
reservar sig mot beslutet till förmån för silt eget yrkande. 

Justerandes signaturer Utdra sbest rkande 

'-------'<'--'--- - ------------ ---------'--------------' 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-06-07 

Handläggare: Sara Damber 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Skolorganisationen för södra delen Båstad 

Förslag ti ll beslut 

1 (2) 

1: Västra Karups skola renoveras och byggs till för att rymma eleverna från Sandlyckeskolan. 
2: Förslövs skola F-6 byggs om enligt förstudie. 
3: Sandlyckeskolan läggs ned. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-06-30 presenterades ett underlag som visar att 
fem av sju skolenheter i kommunen bland annat Sandlyckeskolan, Västra I<arups skola F-6 och 
Förslövs skola F-6 inte är anpassade till dagens utbildning och de krav som finns i skollagen 
och läroplanen. 

Bakgrund 
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-06-30 presenterades en utredning för "Hållbar 
och optimal förskole- och grundskolestruktur för en tidsenlig och likvärdig utbildning": 
se bilaga 1. 

Aktuellt 
I Förslövs skola F-6 har en utredning gjorts i tre av byggnaderna som visar stora problem med väg
gar, tak och ventilation vilket påverkar inomhusmiljön. Dessutom är den befintliga skolbyggnaden 
och dess utformning inte anpassad till dagens utbildning och de krav som finns i skollagen och läro
planen. Bland annat saknas i hög grad möjligheter till flexibla lärmiljöer, där samverkan, kollabora
tivt och individualiserat arbete kan äga rum. Grupprum och ytor anpassade för elever i behov av 
särskilt stöd saknas. 

Västra Karups skola har problem med ventilationen. Skolan är trång och i stort renoveringsbehov. 
Skolbyggnaden är inte heller anpassad till dagens utbildning och de krav som finns i skollagen och 
läroplanen. Även här saknas flexibla lärmiljöer där rum för lärande och utveckling kan ta form. Möj
ligheter ti ll avskildhet i grupprum för elever i behov av särskilt stöd saknas. För en del av personalen 
saknas arbetsrum och rum för reflektion och kollegialt samarbete. 

Sandlyckeskolan, som föreslås läggas ner, har renoveringsbehov, särskilt stora svårigheter att rekry
tera utbildad personal och svårt att erbjuda heltidstjänster. Då Sandlyckeskolan dessutom saknar 
slöjd och hemkunskapslokaler blir kostnader stora för att bussa elever till andra skolor. Skoldagen 
förlängs för eleverna och skapar logistiska utmaningar för bussorganisationen. Ett begränsat elevan
tal med små klasser minskar förutsättningarna för en likvärdig skola i Båstads kommun och kan in
nebära ett socialt utanförskap. Skolverket föreskriver att alla elever har rätt till en likvärdig utbild
ning var eleven än bor. 

Konsekvenser av beslut 
Vid till- och ombyggnation av Förslövs och Västra Karups- skola enligt förslag, kommer driftse
konomiska fördelar att uppnås när det gäller ventilation, uppvärmning, städ och belysning. 
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Dessutom kan följande uppnås: 

• Årliga driftkostnaderna för Sandlyckeskolan på 1,6 mkr försvinner. 
• Renoveringar om 4,6 mkr behöver inte göras på Sandlyckeskolan 
• Marken kan säljas 
• Elever i behov av särskilt stöd kan få förbättrade förutsättningar då resurser samlas vid 

färre enheter och lokalerna anpassas 
• De nya lokalernas utformning och tillgängliga lärmiljöer kan stödja lärares möjligheter 

att nå ökad måluppfyllelse för eleverna. 
• Kollegialt samarbete kan utvecklas då personalgruppen samlas på färre skolor. 
• Båstads attraktionskraft som arbetsgivare ökar 
• Måltidstransporter blir överflödiga 
• Skolskjutsorganisationen kan optimeras 
• En rektorstjänst kan sparas in 

Barnkonsekvensanalys 
Barnens rätt till välbefinnande och utveckling blir i högsta grad påverkad av beslutet. Barnets 
bästa ska alltid komma i första rummet enligt Barnkonventionens artikel 3. Barns rätt till en 
tillgänglig lärmiljö för gemenskap och delaktighet är grundläggande. Alla barn ska uppleva 
begripliga, hanterbara och meningsfulla sammanhang. Arbetsmiljölagen gäller i skolan 1. Skolan 
planeras utifrån ett barnperspektiv för att på bästa sätt främja deras utveckling. Skolverket 
menar att alla skolor ska vara bra skolor när det gäller likvärdighet och resultatutveckling. Om 
vi satsar på att främja och förebygga ger det långsiktigt hållbara mänskliga och 
samhällsekonomiska vinster enligt SKL's rapport Psykisk hälsa, barn och unga, 2016. SKL 
betonar att den byggda miljön ska stödja barns intressen och aktiviteter samt erbjuda 
mötesplatser som kan utgöra stödjande miljöer för både sunda levnadsvanor och social 
gemenskap. "Barn och unga har rätt att vara delaktiga i samhället och ha inflytande i beslut 
som rör dem. När barn och unga kan påverka sin omgivning stärks de av att vara delaktiga 
samtidigt som de bidrar till att miljön både lockar och fungerar bättre." (SKL, 2016) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 "Hållbar och optimal förskole- och grundskolestruktur för en tidsenlig och likvärdig 
utbildning" 

1 https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/arbetsmiljon-i-skolan-broschyr-adi565.pdf 
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I denna utredning kartläggs faktorer som inverkar på förskolans och grundskolans 
verksamheter i Båstads kommun. Genom omvärldsbevakning utreds nuläget för förskolorna och 
grundskolorna, vad framtiden kan bringa och vilka utmaningar och möjligheter som finns 
gällande demografi, lärmiljö, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. För att få till den bästa 
organisationen och för att förankra kommande förändringar krävs ett brett perspektiv. 
Omvärlden förändras och det sker en ständig utveckling som påverkar förskolans och 
grundskolans verksamheter genom nya krav och behov. För att kommunen som huvudman, och 
förskolan och grundskolan som verksamhet, ska kunna möta dessa krav och behov krävs en 
långsiktig och strategisk satsning. Slutprodukten är ett förslag till en hållbar och optimal 
förskole- och grundskolestruktur för en likvärdig och tidsenlig utbildning. Till utredningen 
tillkommer fyra bilagor: 

Bilaga 1: Teoretisk modell utifrån nuvarande F-6 skolor och tabeller över födelsesiffror. 
Bilaga 2: Siffror för demografi. 
Bilaga 3 och bilaga 4: Kostnadsberäkning. 
Bilaga 5: Befolkningsprognos för Båstads kommun år 2016-2025. 

Inledning 

"Förskolan ska lägga grunden för ett Livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt 
erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov 
och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet." 

- Läroplan för förskolan Lpfö 98, s 5. 
Genom en trygg och utvecklande omgivning får barnen skapa, och växa in i sin roll som 
medborgare i vårt samhälle. Förskolans uppdrag handlar om att skapa en bas för kommande 
möjligheter och utmaningar för barnen. 

"Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa 
samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Skolan ska 
förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället 
behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsjlöde 
och en snabb förändringstakt." 

- Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 9. 
Grundskolans uppdrag innefattar bland annat att vägleda eleverna i den komplexa verklighet 
som de befinner sig i. Genom att rusta eleverna med breda kunskaper och förhållningssätt 
utvidgas den bas som skapades i förskolan. Eleverna blir reflekterande individer med ett 
analyserande förhållningssätt. Dessa elever är framtidens medarbetare, entreprenörer, 
kreatörer, inspiratörer och samhällsmedborgare. Förskolans och grundskolans uppdrag är 
tydligt klargjort i läroplanerna och bygger på en bred värdegrund. Både förskola och grundskola 
bedriver viktiga verksamheter och formar barn och elever i deras roller som 
samhällsmedborgare. Förskolans och grundskolans utveckling är tätt sammankopplat med 
samhällets utveckling. Den grund som skapas i förskolan och grundskolan måste vara hållbar 
under hela livet. 

Kommunen som juridisk person är huvudman inom skolväsendet. Huvudmannen har det 
yttersta ansvaret för att utbildningen genomförs i enlighet med de bestämmelser som finns i 
skollag, läroplaner och andra föreskrifter. Detta ansvar innebär bland annat att fördela resurser 
och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa upp, utvärdera och 
utveckla verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas. 
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Grundläggande i huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens krav 
på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. Utöver de lagkrav som förskolan och grundskolan måste förhålla sig till finns det 
flera omvärldsfaktorer som påverkar verksamheterna inom förskola och grundskola. 
Omvärldsfaktorer såsom ökad urbanisering, ekonomiska skillnader mellan kommuner samt 
möjligheter att rekrytera kvalificerad personal påverkar kommunernas möjligheter att 
organisera verksamheterna inom förskola och grundskola. Det gör att skillnaderna mellan 
kommuner ökar i fråga om vilka förutsättningar de har att utforma en likvärdig förskola och 
grundskola. Verksamheten behöver bygga på en effektiv organisation och utformas så att varje 
barn och elev får utveckla kunskaper, förmågor och färdigheter så långt möjligt. Detta för att få 
så goda förutsättningar som möjligt för att forma sina liv i en allt mer globaliserad framtid.1 

Mål 

Utbildningsnämnden har målet att Båstad ska bli bland de 10 bästa skolkommunerna i Sverige. 
Därutöver har både förskolan och grundskolan ett kompensatoriskt uppdrag enligt Skollagen, 
och skall vara likvärdig. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 
upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. Ett 
av målen för grundskolan är att alla elever ska nå godkänd nivå i samtliga ämnen. Uppdraget är 
att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt. 

Uppdrag 

Utbildningsnämnden beslutade 2015-12-01 att uppdra till förvaltningen att:2 

1. Göra en sammanfattning av remissyttranden 
2. Ta fram siffror för demografi 
3. Kostnadsberälma de olika förslagen 
4. Lämna förslag på en optimal förskole- och grundskoleorganisation. 

Uppdrag 1 har genomförts och återfinns i protokoll från Utbildningsnämnden.3 
Uppdrag 2 redovisas i bilaga 2. 
Uppdrag 3 redovisas i bilaga 3 och bilaga 4. 
Uppdrag 4 redovisas i detta underlag. 
Förslaget på en optimal förskole- och grundskolestruktur baseras på underlaget i denna 
utredning, med fokus på tre områden: Demografi och nya upptagningsområden, lärmiljö och 
arbetsmiljö samt kompetensförsörjning. 

Med avstamp i resultatet från dessa fokusområden, samt nämnda mål och uppdrag ämnas 
följande frågeställningar att besvaras: 

Hur skapas en optimal förskole- och grundskolerganisation 2027 utifrån lokaler, 
kompetensförsörjning och lärmiljö / lärverktyg? 
Vilka steg ska tas varje år - från 2017 och fram till år 2027- för att nå dit? 

1 http://skolchef.sc/wp-content/uploads/20 14/ 12/5. Samha%CC%88 I lsut veck I i ngen-och-dess-pa%CC%8A verkan
~a%CC%8A-skolan-Bearbctad revB.pdr 
l1ttp://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A411e/Om%20kommunen/M%C3%86ten,%20handlingar<>lo20 
och%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Protokoll/2015/2015-12-0 I .pdf 
3 Kallelse från 2016-01-19, UN000266/2015-600 s. 16-20 
Sammanfattning av remissyttrande - skolutredning för tidsenlig och likvärdig utbildning 
http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A4lle/Om%20kommuncn/M%C3%86ten.%20handlingar°/o20o 
ch%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Kallelser/20 16/2016-0 l-19.pdf 
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I Båstads kommun är befolkningsprognosen byggnadsbaserad, vilket innebär att kommunens 
befolkningsprognos för åren 2016-2025 baseras på historiska data och påbörjat, samt planerat 
bostads byggande i kommunen. Befolkningsprognosen tar hänsyn till flera parametrar. 
Kommunen har en stor andel bostäder som används som fritidshus. Därför beräknas ökningen 
av antalet invånare i prognosen vara lägre än i andra svenska kommuner. Dessutom sker störst 
inflyttning till kommunen av människor i åldern 50-65, följt av ålderskategorin 27-40. 
Människor i åldern 19-26 lämnar kommunen för att utbilda sig, resa eller bosätta sig i större 
städer. Det är främst genom inflyttning som Båstads kommun det senaste året har ökat sin 
befolkningsmängd och enligt prognosen kommer kommunens invånare att fortsätta öka i antal. 
Mellan åren 2016-2025 förväntas kommunen att öka med cirka 1750 individer.4 De närmsta två 
åren förväntas ökningen vara blygsam. Från år 2021 förväntas grupperna 1-5 år, 6-12 år samt 
13-15 år att öka, vilket påverkar underlaget för förskolor och skolor.s 

Det föds i genomsnitt 115 barn i kommunen per år, baserat på de senaste 8 åren. Antalet 
nyfödda har minskat något i kommunen, trots ökad befolkningsmängd. Det främsta skälet till 
minskningen är att föräldrar får barn på annan ort för att sedan flytta till Båstads kommun. Det 
genomsnittliga födelseöverskottet förväntas att fortsätta vara negativt. Antalet kvinnor i ålder 
27-36 förblir någorlunda oförändrat kommande 10 år. Detta innebär att antalet nyfödda ligger 
kvar på samma nivåer som de senaste fem åren.6 Även om födelseöverskottet förväntas vara 
negativt kommer antalet barn öka. Inflyttningen för 0-12 åringar förväntas bidra till denna 
ökning. Baserat på historiska data kan kommunen förvänta sig inflyttning av barn, eftersom en 
byggboom ökar antalet barn. 

Framtid 
Ur ett historiskt perspektiv har järnvägsstationer varit en samhällsdrivande motor som 
genererat både bostäder, arbetstillfällen och handel. De nya stationerna i Båstads kommun har 
gett ringar på vattnet. Planerat bostadsbyggande är inte enbart koncentrerat till de stationsnära 
lägena. Inte sedan början av 90-talet har det byggts så mycket som det har påbörjats, och 
planerats för i kommunen. Förändring av befolkningsmängden är inte enbart kopplad till antalet 
tillgängliga bostäder - variation av bostadstyper, antal arbetstillfällen, brett utbud av kultur, 
handel och inte minst kommunal service är nyckelfaktorer för att få befintliga invånare att 
trivas, och för att locka nya invånare till kommunen. 

1 den barn- och elevprognos som tagits fram av samhällsbyggnadskontoret, har utvecklingen 
av olika bostadsområden i kommunen vägts in.7 Med etableringen av två nya stationer beräknas 
befolkningsmängden att öka. Det blir även en ökning av barn i de åldrar som behöver förskola 
och grundskola. Dessa effekter av expansionen av vissa områden i kommunen, som exempelvis 
Hemmeslövsområdet, är viktiga att beakta. Prognosen tjänar som underlag för framtida 
planering av förskole- och grundskoleorganisation. Eftersom befolkningsprognosen är 
byggnads baserad och föränderlig över tid bör planeringen för förskole- och skolorganisation 
följa utvecklingen av områdena noga och anpassa verksamheten utefter. 

4 Bilaga 5, s. 3. 
5 Bilaga 5 s. 18 
6 Bilaga 5, s. 13. 
7 Tjänsteskrivelse, s. 12-13 
hltp:l/bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A4lle/Om%20kommunen/M%C3%B6ten,%20handlinear%120o 
ch%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Kallelser/20 16/2016-03-1 5%20.pdf 
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På Bjärehalvön sker en urbanisering och de större tätorterna växer. Samtidigt bor cirka 25 % av 
kommunens 0-5 åringar på landsbygden, eller i orter med färre än 500 invånare. Denna spridda 
fördelning av invånare påverkar kommunens verksamhet gällande förskolor, grundskolor och 
skolskjutsar. Dessutom skapar den åldrande befolkningen stora utmaningar för framtiden 
gällande skatteunderlag för att finansiera ökade kostnader för kommunal service. Behovet av att 
attrahera arbetskraft och nya invånare att bosätta sig på året-runt basis i kommunen ökar. 
Kommunens egen verksamhet kan dra direkt nytta av den ökade tillgängligheten med 
kollektivtrafiken då goda kollektiva förbindelser är en av de viktigaste faktorerna i val av 
arbetsplats. De egna verksamheterna, såsom förskolor och skolor, är stora arbetsplatser vilket 
gör lokalisering av attraktiva och kollektivtrafiksnära lägen viktigt för att vara en attraktiv 
arbetsgivare och underlätta rekrytering. Tillgängligheten underlättar för anställda att få ihop 
livspusslet med arbete, familj och fritid. Befolkningsprognosen och barn- och elevprognosen bör 
tjäna som en fingervisning för planering av framtida förskolor och skolor. Förskolor och skolor 
utgör en viktig del i det närliggande samhället och förändringar i organisationen omges av 
komplexitet. Den byggnadsbaserade befolkningsprognosen är viktig att beakta för att anpassa 
förskolorna och skolorna utifrån utvecklingen i samhället. I takt med att 
befolkningssammansättningen förändras i kommunen påverkas även elevunderlaget. En 
förutsättning för en optimal skolorganisation i en kommun av Båstads storlek ställer krav på ett 
visst elevantal på varje F-6 skola. Grunden bör vara minst 22-30 elever per årskull. Det blir då 
mellan 154 och 210 elever på en skolenhet, vilket fortfarande räknas som en liten skola. Ett 
stabilt elevunderlag ger rektor möjligheter att bilda klasser och grupper utifrån elevernas rätt 
till måluppfyllelse i varje ämne. 

Lärmiljö och arbetsmiljö 

Nuläge 
En bedömning av lokalerna i förskolorna och grundskolorna har genomförts utifrån 
läroplanerna, Lpfö 98 för förskolan och Lgr 11 för grundskolan och fritidshemmet.B 
Bedömningen har genomförts med hänsyn till de funktioner som ska finnas i enlighet med 
Skollagen vad gäller fysisk utformning. Denna bedömning finns även som bilaga i redovisningen 
av Vårdnadshavarenkäten 2014. Vad gäller förskolan uppfyller inte Backabyns eller Skogsbyns 
förskolor de krav som finns. Resterande förskolor uppfyller delvis kraven, men ingen förskola 
uppfyller alla krav. Liknande resultat återfinns i fråga om grundskolorna. Förslövs skola 7-9 och 
Strandängsskolan 7-9 uppfyller kraven till största delen. Resterande saknar däremot en stor del 
av de funktioner som krävs för en optimal lärmiljö. Utifrån läroplanerna och Skollagen saknar 
både förskolor och grundskolor de flesta funktionerna vad gäller lokaler och fysisk utformning. 

Efter genomförandet av Vårdnadshavarenkäten 2014 utfördes en statuskontroll av alla 
förskole- och grundskolelokaler av Båstadhem i maj 2015. Båstadhem har för varje enhet 
beskrivit renoveringsbehoven med tillhörande kostnadsuppskattning. Östra Karups förskola är 
den enda förskolan som i nuläget inte har ett renoverings behov. Skogsbyns förskola inväntar 
svar om rivning/renovering/nybyggnation. Statuskontrollen kopplas inte till kraven i 
styrdokumenten. 

8 Vårdnadshavarenkät 20 14 - utredning UN000266/2015-600. s. 14 7-240 
Del I: 
http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A411e/Om%20kommunen/M%C3%86ten.%20handl ingar%>20o 
ch%20protokol l/Utbildningsn%C3%A4 mnden/Kal lelser/2015/20 J 5-09-08%20del%20 I .pdf 
Del 2: 
hllp://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A411e/Om%20kommunen/M%C3%B6ten.%20handlingar°/o20o 
ch%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Kallelser/2015/20 l 5-09-08%20del%202.pdf 
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Bedömningen utifrån läroplanerna och Skollagen påvisar brister vad gäller den digitala 
lärmiljön, det saknas lokaler för barn och elever i behov av särskilt stöd och enskild 
undervisning.9 Dessutom är både ljudmiljö, ljusmiljö och luft, värme och ventilation bristfälliga. 
Dessa faktorer påverkar både elevernas och personalens arbetsmiljö och inverkar på så sätt 
negativt på elevernas lärmiljö. Vad gäller personalens arbetsmiljö återfinns stora brister 
beträffande platser för möten och arbetsplatser. Pedagogerna behöver rätt förutsättningar för at 
lyckas med uppdraget att uppfylla kraven i skollagen och läroplanerna. Undervisningen i 
grundskolan utvecklas från lärarnas individuella arbete till ett gemensamt arbete, vilket innebär 
att tillgång till både enskilda och gemensamma adekvata arbetsplatser krävs. Lärarbristen är ett 
faktum varför pedagoger kan välja, och även välja bort, om arbetsmiljön inte är tillräckligt god. 

Utöver den fysiska arbetsmiljön bör även den psykosociala arbetsmiljön för barnen och 
eleverna beaktas. För barn och elever på mindre enheter kan det begränsade kompisunderlaget 
inverka negativt på den psykosociala arbetsmiljön. Även problem med gruppdynamiken kan 
uppstå. Möjligheterna att utveckla sin sociala kompetens urholkas på en mindre enhet och 
risken för isolering ökar. Den sociala kompetensen är en viktig faktor för att skapa framtidens 
samhällsmedborgare. 

Pedagogerna och ledningen arbetar aktivt med att utveckla den digitala lärmiljön. En IKT
plan har implementerats och arbetet fortskrider. IKT-satsningarna är en långsiktig strategi och i 
linje med att skapa en hållbar, optimal och likvärdig förskola och grundskola i Båstads kommun. 

Framtid 
Bedömningen som gjordes av lokalerna utifrån läroplanerna och skollagen visade på stora behov 
av en anpassad lärmiljö med lokaler för barn och elever i behov av särskilt stöd och enskild 
undervisning. Dessutom saknades det på de flesta förskolor och skolor platser för möten och 
arbetsplatser för personal. För att möta de behov som finns har en kostnadsberäkning på en 
tillbyggnad av grupprum, mötesrum och arbetsrum tagits fram.10 Denna kostnadsberäkning är 
endast en schablon och syftar till att ge en bild av behövliga investeringar. I samband med 
eventuella tillbyggnader bör även ljusmiljö och ljudmiljö ses över och justeras eftersom brister 
påvisats. Undertak och belysning bör bytas ut efter dagens krav, samt byte av armaturer och 
byte till Jågenergilampor. Förbättring av ljusmiljö och ljudmiljö är en förutsättning för god 
lärmiljö och arbetsmiljö, och ska ske i samråd med sakkunniga. 

Ett ungefärligt pris per kvadratmeter vid tillbyggnad har använts vid kostnadsberäkning och 
detta schablonpris har tillhandahållits från Teknik och Service. Priset för nybyggnad och 
ombyggnad inomhus skiljer sig från fall till fall och kan därför vara missvisande. Därför har 
fokus lagts på tillbyggnad där priset är cirka 30-35 tkr /kvm. Kostnaderna för tillbyggnad 
beräknas på 30 tkr/kvm. Utifrån de brister som påvisats vid bedömningen av lokalerna har ett 
antal grupprum, arbetsplatser och mötesrum per enhet antagits och kostnaderna redovisas i 
bilaga 3 och bilaga 4. 

Utmaningar och möjligheter 
Utbildningen i förskolan och grundskolan ska äga rum i lokaler som är anpassade till nuvarande 
Skollag och läroplaner. Det gäller både innehållet i utbildningen för barnen och eleverna, så väl 
som kravet på legitimerad personal som måste ha tillgång till en god arbetsmiljö. Merparten av 
grundskolorna är byggda för en helt annan verksamhet än den verksamhet som lagstiftningen 

9 Vårdnadshavarenkät 2014 - utredning UN000266/2015-600. s. l 47-240 
Del I: 
http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A411c/Om%20kommuncn/M%C3%86ten.%20handlingar'/o20o 
ch%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Kallelser/2015/20 I 5-09-08%20del%20 I .pdf 
Del 2: 
http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A411e/Om%20kommunen/M%C3%B6ten.%20handlingar>/o20o 
ch%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Kallelser/2015/20 I 5-09-08%20del%202.pdf 
10 Bilaga 3 ocb 4. 
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idag kräver, vilket är en stor utmaning. Kostnadsberäkningen i bilaga 3 och bilaga 4 åsyftar 
perioden 2017-2022 och visar renoveringsbehov på samtliga förskole- och grundskolenheter i 
Båstads kommun. Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön påverkar lärmiljön i 
förskolorna och grundskolorna och stora satsningar krävs. Tidsenliga lokaler är en viktig del av 
en hållbar och optimal förskole- och grundskolestruktur. Möjligheten att dela stora grupper i 
små grupper, skapar stora och små mötesplatser vilket ger möjlighet till avskildhet ger alla barn 
och elever förutsättningar att utvecklas och nå uppsatta mål. För att kunna erbjuda 
verksamhetsanpassade lokaler med flexibla lärmiljöer är det viktigt att beakta frågan om 
kommunala medel ska användas till byggnader eller till utbildning. Klok lokalplanering ger 
förutsättningar för effektiv lokalanvändning vilket ger lägre lokalkostnader på sikt. 

Kompetensförsörjning 

Nuläge 
Utifrån HR-avdelningens underlag som belyser framtida kompetensförsörjningsbehov kommer 
det finnas ett antal utmaningar för Båstads kommun. På nationell nivå har Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) gjort bedömningen att det kommer behövas 150 000 nya medarbetare inom 
skola och förskola fram till år 2023. De två bidragande faktorerna till det ökade behovet är 
pensionsavgångar samt ökat antal barn i förskole- och skolålder under de kommande 10 åren. 
Förändringar i demografin påverkar rekryterings behovet tillsammans med hur snabbt skolan 
anpassas till att bli en tekniskt och pedagogiskt modern lärmiljö och arbetsplats. Dessutom 
försvårar de snäva behörighetskraven planering och bemanning på mindre skolor, i de ämnen 
som inte har så många undervisningstimmar. 

I den SWOT-analys som genomfördes med rektorer och förstelärare, som visar på styrkor och 
svagheter, i Båstads kommun kring den framtida kompetensförsörjningen visas att styrkorna är 
det positiva klimatet i kommunens skolor samt hög ambitionsnivå och måluppfyllelse. Analysen 
visar att svagheter och risker ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är slitna lokaler och sliten 
utrustning som gör det svårt att bedriva modern och likvärdig undervisning. Lokaler som inte är 
ändamålsenliga påverkar arbetsmiljön för barnen, eleverna och medarbetarna. En annan risk 
som tas upp i SWOT-analysen är ett begränsat elevunderlag och det geografiska läget som 
minskar möjligheterna till attraktiva heltidstjänster.11 På små enheter där det både finns ett 
begränsat elevunderlag och begränsat antal tjänster påverkas rekryteringsläget avsevärt. Att 
erbjuda attraktiva tjänster är en konkurrensfördel när antalet anställningsbara, legitimerade 
medarbetare minskar. 

Framtid 
I Båstads kommun kommer pensionsavgångarna att påverka rekryteringsbehovet. Fram till år 
2025 kommer 42 % av förskollärarna gå i pension, och 32 % av lärarna i årskurs 1-6 gå i 
pension. 50 % av lärarna inom de estetiska ämnena kommer att gå i pension under tiden. 
Eftersom barnkullarnas storlek skiljer sig åt mellan olika år förändras också behovet av lärare 
för skolans olika delar. Detta ställer stora krav på rektorns och förskolechefens förmåga att 
anpassa verksamheterna. 

11 Vårdnadshavarenkät 2014 - utredning UN000266/2015-600. s.147-240 
Del I: 
http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A4lle/Om%20kommunen/M%C3%86ten.%20handlini:tar%,20o 
ch%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Kallclser/2015/2015-09-08%20del%20 I .pdf 
Del 2: 
http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A4 I le/Om%20kommunen/M%C3%B6ten. %20handl ingar%,20o 
ch%20protokol l/Utbi ldn in gsn%C3 %A4 mnden/Kal lelser/2015/20 l 5-09-08%20del%202. pd f 
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Enligt den prognos som SKL har gjort har samtliga pedagogiska yrkesgrupper inom förskola 
och skola goda chanser till en anställning. Utmaningen blir att få rätt medarbetare till de olika 
typerna av lediga tjänster. De närmaste årens stora rekryteringsutmaningar innebär dock 
betydande möjligheter. Kloka arbetsgivare ligger steget före och utvecklar nya arbetssätt som 
kommer till nytta för både barn, elever och medarbetare. För att påverka rekryteringsbehovet 
behöver Båstads kommun som arbetsgivare använda en palett av åtgärder, förhållningssätt och 
nytänkande som tillsammans påverkar rekryterings behoven och utvecklar grundskolan och 
förskolan till än mer attraktiva arbetsplatser. 

Utmaningar och möjligheter 
Utmaningarna som pensionsavgångar och varierande storlek på barnkullarna innebär måste 
mötas med långsiktig, hållbar och strategisk planering inför framtiden. De närmaste årens stora 
rekryteringsutmaningar innebär att arbetsgivaren behöver bli mer attraktiv. Att vara en 
attraktiv arbetsgivare beror av flera faktorer så som karriärmöjligheter, löneutveckling och god 
arbetsmiljö. Det finns mycket som arbetsgivaren Båstads kommun kan göra för att påverka 
rekryteringsbehovet och möjligheterna att rekrytera rätt personer. Genom att utveckla den 
psykosociala arbetsmiljön, utnyttja tekniken bättre samt skapa bättre löne- och 
karriärmöjligheter förbättras förutsättningar för nuvarande samt kommande medarbetare. De 
stora utmaningarna för verksamheterna är att utveckla den fysiska och psykiska arbetsmiljön 
samt anställningsvillkoren. 

Förskolorna och grundskolorna i Båstads kommun har påbörjat arbetet mot en mer 
digitaliserad lärmiljö, som är en viktig strategi för att modernisera och utveckla verksamheten. I 
samband med den ökade digitaliseringen krävs även kompetensutveckling för förskollärare och 
lärare. I Båstads kommun finns utvecklingsorienterade medarbetare och ledning vilket 
möjliggör framsteg mot en modern och ändamålsenlig lärmiljö. Kompetensutveckling är en 
viktig bit för att attrahera framtida medarbetare inom förskola och grundskola. Idag finns olika 
typer av tillfälliga satsningar, genom statsbidrag, som leder till kompetensutveckling och 
verksamhetsutveckling. Satsningar på karriärstjänster, lärarlyftet, och andra utvecklingsprojekt 
är en investering i både medarbetare som i verksamheten. Effekten av användningen av 
statsbidrag blir en kompetenshöjning hos medarbetarna. Eftersom statsbidragen endast är 
tillfälliga satsningar är det viktigt att behålla och utveckla den kompetensutvecklingsinsats som 
pågår. Genom en hög grad av samverkan mellan pedagoger med olika kompetenser möjliggörs 
en pedagogisk helhet och likvärdighet i verksamheterna. Olika kompetenser måste tas till vara 
inom ett arbetslag eller en arbetsgemenskap. Inom en mindre enhet kan det vara svårt att täcka 
in de olika kompetenser, även ämneskompetenser, som behövs för den pedagogiska helheten 
och likvärdigheten. Dessutom är hel tidstjänster svåra att erbjuda på mindre enheter, vilket 
påverkar marknadsföringen av verksamheterna som attraktiva arbetsplatser. 

Slutsats 

Förskola 
Förskolornas storlek är idag från en och en halv avdelning till sex avdelningar vilket gör att det 
är svårt att erbjuda likvärdig utbildning i förskolan. Förskola ska erbjudas barn 1-5 år till 
förvärvsarbetande eller studerande föräldrar, samt till alla barn 3-5 år. För asylsökande barn 3-5 
år ska allmän förskola erbjudas. Skolverket har arbetat fram nya riktmärken för mindre 
barngrupper, vilka framgår av Skolverkets allmänna råd. Barngruppernas storlek baseras på 
forslming. Riktmärke för antal barn i en barngrupp i förskolan sätts till 6-12 barn i åldern 1-3, 
respektive 9-15 barn i åldern 4-5 år. Ekonomiskt kan då en tvåavdelningsförskola inte bära sig 
och den sociala miljön påverkas negativt. Varje förskola bör ha minst fyra avdelningar för att få 
en verksamhet i enlighet med läroplanen, skolpengens storlek, barnens vistelsetider och 
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skollagens krav på likvärdig utbildning. Klokast är att bygga med minst fyra avdelningar - eller 
bygga till där det är möjligt - med möjligheten att utöka till sex avdelningar. I nuläget finns det 
nio kommunala förskolor i Båstads kommun med allt från 1,5 avdelningar till 6 avdelningar. 

Under 2015 var det i snitt 576 folkbokförda barn inskrivna i förskoleverksamhet, antingen i 
egen verksamhet, i fristående verksamhet eller i annan kommun. Antalet 1-5 åringar i 
kommunen förväntas inte öka avsevärt under 2016-2020. En ökning syns först år 2021. 
Ökningen kommer inte att vara stor och kommer att plana ut. Dock är en befolkningsprognos 
endast en fingervisning och utbyggnaden vid stationsområdena bör beaktas. 
Befolkningsprognosen kan skifta över tid. En ökning av barnfamiljer som söker sig till Förslöv 
och Hemmeslöv kan innebära en ökning av antalet 1-5 åringar i kommunen, vilket ställer krav 
på förskoleplatser. Utöver befolkningsprognosen bör de brister som påvisats i skolutredning 
beaktas vid planering av förskoleorganisationen. Lärmiljön i förskolan ska utformas för lek och 
lustfyllt lärande. Den ska inspirera, skapa nyfikenhet och stimulera till kreativitet samt ta tillvara 
och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter och kunskaper. 

Utöver renoverings behovet är den omedelbara utmaningen att skaffa förskoleplatser i 
H emmeslövsområdet 

Grundskola 
I grundskolorna finns det idag stora lokalbrister som påverkar arbetsmiljön och lärmiljön. Detta 
försvårar möjligheten att erbjuda likvärdig utbildning för barn och elever, samt att kunna 
erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna. För små enheter försvåras en redan ansträngd 
kompetensförsörjning utifrån ett begränsat elevunderlag och snäva behörighetsregler 
(legitimationskrav). Planeringen av grundskoleorganisationen baseras på befolkningsprognoser, 
där antalet barn utgår från födda och inflyttade barn. Dessutom spelar det framtida 
bostadsbyggandet roll för befolkningsprognosen och för framtida barn- och elevunderlag. För att 
kunna planera utifrån framtida elevunderlag har födelsesiffror tagits fram utifrån fyra olika 
geografiska områden.12 Dessa geografiska kluster ger tillsammans med födelsesiffrorna en bild 
av elevunderlaget. Område 3 består av Torekov, Västra Karup och Grevie. Område 4 består av 
Båstad inkl. Hemmeslöv. Område 5 består av Förslöv, och område 6 av Östra Karup. Område 4 
och 6 måste ses som en helhet till dess att utvecklingen i Hemmeslövsområdet har tydliggjorts 
och behovet av en ny F-6 skola i området har utretts. Elever från nuvarande Hemmeslövsområde 
tillhör Östra Karups skola, vilket inte framgår av bilagan. Kapaciteten på grundskolorna idag 
behöver sättas i relation till födelsesiffrorna i tabellen.13 Sifforna i tabellerna visar att det behövs 
ytterligare två klassrum på Västra Karups skola för en utökad kapacitet. Renovering av 
Strandängsskolan F-9, Östra Karups skola F-6, Förslövs skola F-9 och Västra Karups skola F-6 
måste genomföras för att få en lärmiljö som uppfyller Skollagens och Arbetsmiljölagens krav. 

Grundskolans nuvarande kapacitet F-6 
Område 3: 285 elever 
Område 4 och 6: 460 elever 
Område 5: 260 elever 

Konklusion 
Följande konklusion utgår från frågeställningarna om hur en optimal förskole- och 
grundskoleorganisation ska skapas utifrån lokaler, kompetensförsörjning och lärmiljö samt vilka 
steg som ska tas varje år för att nå dit. 

En hållbar och optimal förskole- och grundskoleorganisation för en tidsenlig och likvärdig 
utbildning skapas utifrån flera faktorer. Det finns utmaningar i fråga om den demografiska 

12 Bilaga 1, s. 1. 
13 Bilaga 1, s. 2-3. 
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utvecklingen, men samtidigt möjligheter med nya upptagningsområden i kommunen. Vad gäller 
lärmiljön och arbetsmiljön krävs stora satsningar och investeringar på alla enheter. De stora 
lokalbristerna påverkar möjligheterna att nå det politiskt satta målet om att Båstads kommun 
ska bli bland de tio bästa skolkommunerna i Sverige. Dessutom är kompetensförsörjningsfrågan 
är tätt sammankopplad med arbetsmiljön på enheterna. Lokalerna ska stärka lärandet och 
organisationen - inte begränsa. För att kunna konkurrera om framtida medarbetare krävs en 
pedagogisk helhet med satsningar på kompetensutveckling. Med små enheter begränsas 
möjligheterna till utbyte av erfarenheter pedagoger emellan. 

Dessa utmaningar innebär stora investeringar för förskolorna och grundskolorna och för att 
möta utmaningarna behövs en investeringsplan för åren 2017-2022. Dessutom krävs en 
beredskap för åren 2023-2027. Med ökade krav och små enheter behöver nuvarande skolpeng 
höjas. Eftersom barn- och elevunderlaget baseras på antal nyfödda och inflyttade till kommunen 
behövs en strategi som följer den föränderliga befolkningsprognosen. En klok planering utgår 
från fem år i taget, vilket möjliggör en flexibel och optimal organisation. På så sätt kan effekterna 
av framtida nybyggnationer i kommunen beaktas och organisationen planeras utifrån framtida 
befolkning. Befolkningsprognoserna är en r iktningsvisare som grundas på flera föränderliga 
variabler. Förutsättningar förändras kontinuerligt och därför är det ansvarsfullt och strategiskt 
att planera för organisationen i två perioder, 2017-2022 och 2023-2027. 

2017-2022: 
F-6 skola Östra Karup 
F-6 skola Västra Karup 
F-9 skola Förslöv 
F-9 skola Båstad 

Fritidshem i anslutning till F-6 i enlighet med 14 kap§ 3 Skollagen. 
Bevaka när F-6 skola behöver byggas i Hemmeslöv. 
Skolskjutsorganisationen kommer att anpassas utefter framtida grundskolestruktur. 

2023-2027 
Utifrån kommande befo1kningsprognoser och förändrade förutsättningar kan elevunderlaget 
skifta i andra områden. Då bör förskole- och grundskoleorganisation ses över för en fortsatt 
optimal förskola och grundskola i kommuner. När renoveringar av de fyra skolorna är 
genomförda kan ställning tas till eventuell byggnation av skola i Grevie. 
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Figur 1: 
Teoretisk modell utifrån nuvarande F-6 
skolor. 
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Födelsesiffror 

Västra Karup, 
Grevie, 

Område3 Torekov 

Födda Antal Snitt F-6 
2004 36 
2005 27 
2006 30 
2007 36 
2008 29 
2009 34 
2010 26 
2011 26 
2012 25 
2013 27 
2014 29 
2015 29 

205 
.. .. 

Forutsatter tillbyggnad av två klassrum . 

Båstad, Hov, 
Område4 Kattvik 

Födda Antal Snitt F-6 

2004 57 
2005 59 
2006 65 
2007 62 
2008 52 
2009 49 
2010 56 
2011 48 
2012 53 
2013 36 
2014· 41 
2015 35 

360 
Elever från Hemmeslövsområdet är inräknat 
men tillhör för närvarande Östra Karups skola. 
Ska bedömas ihop med Östra Karups skola. 

Område 5 Förslöv 

Födda Antal Snitt F-6 

2004 40 
2005 29 
2006 53 
2007 41 
2008 44 
2009 49 
2010 46 
2011 57 
2012 43 
2013 62 
2014 41 
2015 41 

315 
Planerad renovering och flytt av bibliotek. 

Östra 
Område 6 Karuo 

Födda Antal Snitt F-6 

2004 17 
2005 14 
2006 15 
2007 9 

2008 16 
2009 14 
2010 10 
2011 15 
2012 13 

2013 15 
2014 8 

2015 10 

90 
.. Beredskap for att ta emot elever från 

nybyggnation i Hemmeslöv och Östra Karup 
varför modulerna fortfarande behövs. ' 
Ska bedömas ihop med Strandängsskolan. 

2 (2) 
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Den sista december år 2015 var befolkningsmängden i Båstads kommun 14 373 individer. 
Befolkningsprognosen baseras på fyra parametrar - födda, döda, inflyttade och utflyttade. 
Kommunens invånarantal förändras av födelseöverskottet, genom att subtrahera antalet födda 
med antalet döda. Båstads kommun har, och kommer under åren 2016-2025 ha ett negativt 
födelseöverskott. Dock kommer flyttnettot att påverka befolkningsmängden positivt. Från år 
2016-2025 förväntas kommunen att öka med cirka 1750 individer. Ökningen sker enbart genom 
ett positivt flyttnetto. Befolkningsförändringarna i Båstads kommun har varierat sedan 90-talet 
men har sedan början av 2000-talet haft en genomsnittlig ökning av 35 personer/år. 

Det föds i genomsnitt 115 barn i kommunen, baserat på de senaste åtta åren. Antalet nyfödda 
har minskat något i kommunen, trots ökad befollmingsmängd. Det främsta skälet till 
minskningen är att föräldrar får barn på annan ort för att sedan flytta till Båstads kommun. Det 
genomsnittliga födelseöverskottet förväntas att fortsätta vara negativt. Antalet kvinnor i ålder 
2 7-3 6 förblir någorlunda oförändrat kommande 10 år. Detta innebär att antalet nyfödda ligger 
kvar på samma nivåer som den senaste 5 åren.i 

Även om födelseöverskottet förväntas vara negativt kommer antalet barn att öka. Ökningen 
förväntas bli störst för 6-12 åringar. Baserat på historiska data kan kommunen förvänta sig 
inflyttning av barn eftersom en byggboom ökar antalet barn. 

Båstads kommun står inför en intressant framtid sett till bostadsbyggande, det byggs mycket 
och med stor variation, framförallt i kommunens två större orter. Effekterna av 
bostads byggandet relaterat till befolkningsökning blir tydligt ett till två år efter 
bostadsbyggandet påbörjats, vilket innebär att antalen barn och elever i kommunen väntas öka 
med början av år 2017 och framöver. Dessutom finns det ett samband mellan bostadsbyggande 
och antalet 1-5 åringar, men med en förskjutning på 2-4 år.2 Detta innebär att kommande 
bostadsbyggande i kommunen kommer att påverka antalet barn och elever i Båstads kommun. 

Var växer kommunen? 

Ur ett historiskt perspektiv har järnvägsstationer varit en samhällsdrivande motor som 
genererat både bostäder, arbetstillfällen och handel. De nya stationerna i Båstads kommun har 
gett ringar på vattnet. Planerat bostadsbyggande är dock inte enbart koncentrerat till de 
stationsnära lägena och inte sedan början av 90-talet har det planerats för och påbörjats så 
många bostäder som prognosen visar för år 2016-2025. Störst förändring av fasighetsbeståndet 
sker de närmsta åren i Båstad, framförallt genom projektet Tuvelyckan, vid den nybyggda 
järnvägsstationen. Även i Förslöv väntas bostads byggande. 

Hur många barn idag? 

Under 2015 var det i snitt 576 folkbokförda barn inskrivna i förskoleverksamhet, antingen i 
egen verksamhet, i fristående verksamhet eller i annan kommun. Antalet 1-5 åringar i 
kommunen förväntas inte öka avsevärt under 2016-2020. En ökning syns först år 2021. 
Ölmingen kommer inte att vara stor och kommer att plana ut. 

1 Båstads kommuns befo lkningsprognos 2016-2025, s. 13. 
2 Båstads kommuns befo lkningsprognos 2016-2025, s. 11. 
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s. 2 Total kostnad för nuvarande förskoleorganisation med tillhörande kostnader för tillbyggnad 
och uppskattat renoverings behov. 

s. 3 Total kostnad för nuvarande grundskoleorganisation med tillhörande kostnader för 
tillbyggnad och uppskattat renoveringsbehov. 

Förtydliganden 

Tillbyggnad av arbetsplats, grupprum och mötesrum är en antagning baserat på enheternas 
storlek och behov. Arbetsplats är för personalen och beräknas inhysa cirka 6 personer, beroende 
på enhetens storlek och antal anställda. Grupprum är beräknade på ungefär varannan avdelning. 

GäJlande Skogs byns förskola föreslås nybyggnation av en förskola på 6 avdelningar som har 
budgeterats till 32 000 000 kronor i Budget 2016, Båstads kommun, s. 38, kod 7018. 

Gällande Grevie skola är utgångspunkten i kostnadsberäkningen för nuvarande struktur, en 
nybyggnation på 38 000 000 kronor.i 

Schablonpriset för tillbyggnad som använts är 30 000 kronor, baserat på siffror från Teknik och 
Service. Kostnader vid byte av ljud- och ljusmiljö har inte beaktats i denna kostnadsberäkning, 
men kostnaden tillkommer vid ombyggnad/tillbyggnad. 

Det uppskattade renoveringsbehovet baseras på Båstadhem granskning av lokalerna och deras 
uppskattning från resultatet av Vårdnadshavarenkäten 2014. Summan baseras på kostnader i 
maj 2015. För detaljer om kostnader hänvisas till utredningen som genomfördes efter 
Vårdnadshavarenkäten 2014. 

1 Vårdnadshavarenkät 2014- utredning UN000266/2015-600. s.147-240 

Del 1: 

http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A4lle/Om%20kommunen/M%C3%86ten,%20han 

dlingar%20och%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Kallelser/2015/2015-09-08%20del%201.pdf 

Del 2: 

http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A4lle/Om%20kommunen/M%C3%86ten,%20han 

dlingar%20och%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Kallelser/2015/2015-09-08%20del%202.pdf 
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Den totala kostnaden för en nuvarande förskoleorganisation blir 58 638 000. 

Förskola Grupprum Kostnad Arbetsplats Kostnad 

ÖstraKarup 3 a 12 kvm 1 080 000 X X 

Malens 1 a 12 kvm 360 000 1 a 12 kvm 360 000 
förskola 
Päronbyn 1 a 12 kvm 360 000 1 a 12 kvm 360 000 

Äppelbyn 2 a 12 kvm 720 000 2 a 12 kvm 720 000 

Fiskebyn 1,5 a 12 kvm 540 000 1,5 a 12 kvm 540 000 

Klockare byn 1,5 a 12 kvm 540 000 1,5 a 12 kvm 540 000 

Backabyn 1 a 12 kvm 360 000 1 a 12 kvm 360 000 

Skogsbyn X X X X 

Ängsbyn 1,5 a 12 kvm 540 000 2 a 12 kvm 720 000 

2 (3) 

Mötesrum Kostnad Uppskattat Total 
renoveringsbehov kostnad 

X X X 1080 000 

1 a 12 kvm 360 000 2 260 000 3 340 000 

1 a 12 kvm 360 000 2 140 000 3 220 000 

1 a 12 kvm 360 000 4150 000 5 950 000 

1 a 12 kvm 360 000 1947000 3 387 000 

1 a 12 kvm 360 000 370 000 1810 000 

1 a 12 kvm 360 000 2 480 000 3 560 000 

X X Nybyggnation 6 32 000 000 
avdelningar 

1 a 12 kvm 360 000 2 671000 4 291 000 
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Den totala kostnaden för nuvarande grundskoleorganisation blir 157 801 000 kronor. 

Skola Grupprum Kostnad Arbetsplats Kostnad Mötesrum 

Östra Karup 7 a 20 kvm 4 200 000 2 a 15 kvm 900 000 1 a 12 kvm 
F-6 
Strandäng F- 14 a 20 kvm 8 400 000 3 a 15 kvm 1350 000 1 a 12 kvm 
6 
Strandäng F- Se ovan.* 3 a 15 kvm 1350 000 1 a 12 kvm 
9 
Västra 7 a 20 kvm 4 200 000 3 a 15 kvm 1350 000 1 a 12 kvm 
Karup F-6 
Sandlycke F- 4 a 20 kvm 2 400 000 1 a 15 kvm 360 000 1 a 12 kvm 
6 
Grevie X X X X X 

Förslöv F-6 14 a 20 kvm 8 400 000 3 a 15 kvm 1350 000 1 a 12 kvm 

Förslöv 7-9 Se ovan.* 2 a 15 kvm 900 000 1 a 12 kvm 

3 (3) 

Kostnad Uppskattat 
renoveringsbehov 

360 000 8 500 000 

360 000 14 525 000 

360 000 Se ovan.* 

360 000 3 252 000 

360 000 11475 000 

X Nybyggnation 

360 000 44 369 400 

360 000 Se ovan.* 

*För Strandängskolan och Förslövs skola är kostnaderna för grupprum och uppskattat renoverings behov räknat på hela enheten, F-9. 

Total 
kostnad 

13 960 000 

24 635 000 

1710000 

9162 000 

14 595 000 

38 000 000 

54 479 000 

1260 000 

47



BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Bilaga 4 

Kostnadsberäkning för en optimal förskole- och grundskolestruktur 

1 (3) 

s. 2 Total kostnad för den optimala förskoleorganisationen med tillhörande kostnader för 
tillbyggnad och uppskattat renoveringsbehov, i enlighet med förslaget för en optimal förskole
och grundskolestruktur. 

s. 3 Total kostnad för den optimala grundskoleorganisationen med tillhörande kostnader för 
tillbyggnad och uppskattat renoveringsbehov, i enlighet med förslaget för en optimal förskole
och grundskolestruktur. 

Förtydliganden 

Tillbyggnad av arbetsplats, grupprum och mötesrum är en antagning baserat på enheternas 
storlek och behov. Arbetsplats är för personalen och beräknas inhysa cirka 6 personer, beroende 
på enhetens storlek och antal anställda. Grupprum är beräknade på ungefär varannan avdelning. 

Gällande Skogs byns förskola föreslås nybyggnation av en förskola på 6 avdelningar som har 
budgeterats till 32 000 000 kronor i Budget 2016, Båstads kommun, s. 38, kod 7018. 

Schablonpriset för tillbyggnad som använts är 30 000 kronor, baserat på siffror från Teknik och 
Service. Kostnader vid byte av ljud- och ljusmiljö har inte beaktats i denna kostnadsberäkning, 
men kostnaden tillkommer vid ombyggnad/tillbyggnad. 

Det uppskattade renoveringsbehovet baseras på Båstadhem granskning av lokalerna och deras 
uppskattning från resultatet av Vårdnadshavarenkäten 2014. Summan baseras på kostnader i 
maj 2015. För detaljer om kostnader hänvisas till utredningen som genomfördes efter 
Vårdnadshavarenkäten 2014. 
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Den totala kostnaden för en optimal förskoleorganisation blir 58 638 000 kronor. 

2 (3) 

Kostnadsberäkningen åsyftar perioden 2017-2022. Utifrån kommande befolkningsprognoser bör behovet av förskolor ses över i 
Hemmeslövsområdet. 

Förskola Grupprum Kostnad Arbetsplats Kostnad Mötesrum Kostnad Uppskattat 
renoverings behov 

ÖstraKarup 3 a 12 kvm 1080000 X X X X X 

Malens 1 a 12 kvm 360 000 1 a 12 kvm 360 000 1 a 12 kvm 360 000 2 260 000 
förskola 
Päronbyn 1 a 12 kvm 360 000 1 a 12 kvm 360 000 1 a 12 kvm 360 000 2140 000 

Äppelbyn 2 a 12 kvm 720 000 2 a 12 kvm 720 000 1 a 12 kvm 360 000 4150 000 

Fiskebyn 1,5 a 12 kvm 540 000 1,5 a 12 kvm 540 000 1 a 12 kvm 360 000 1947 000 

Klockare byn 1,5 a 12 kvm 540 000 1,5 a 12 kvm 540 000 1 a 12 kvm 360 000 370 000 

Backabyn 1 a 12 kvm 360 000 1 a 12 kvm 360 000 1 a 12 kvm 360 000 2 480 000 

Skogsbyn X X X X X X Nybyggnation 6 
avdelningar 

Ängsbyn 1,5 a 12 kvm 540 000 2 a 12 kvm 720 000 1 a 12 kvm 360 000 2 671 000 

Total 
kostnad 

1 080 000 

3 340 000 

3 220 000 

5 950 000 

3 387 000 

1810 000 

3 560 000 

32 000 000 

4 291000 
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Den totala kostnaden för optimal grundskoleorganisation blir 113 216 400 kronor. 

3 (3) 

Kostnadsberäkningen åsyftar perioden 2017-2022. Den visar en omfördelning av ekonomiska resurser med fokus på skolorna i de områden som 
förväntas expandera i Båstads kommun under kommande fem år. Omfördelningen innebär en utökad tillbyggnad av Västra Karups skola, med bland 
annat två klassrum a 90 kvm inkl. korridor, för att inhysa elever från Sandlyckeskolan och Grevie. 

Skola Grupprum Kostnad Arbetsplats Kostnad Mötesrum Kostnad Uppskattat Total 
renoverings behov kostnad 

Östra Karup 7 å 20 kvm 4 200 000 2 å 15 kvm 900 000 1 å 12 kvm 360 000 8 500 000 13 960 000 
F-6 
Strandäng F- 14 a 20 kvm 8 400 000 3 å 15 kvm 1350 000 1 å 12 kvm 360 000 14 525 000 24 635 000 
6 
Strandäng F- Se ovan.* 3 å 15 kvm 1350 000 1 a 12 kvm 360 000 Se ovan.* 1 710 000 
9 
Västra Karup 7 a 2g lE\'m 4 2(:)Q ggg 3 a 15 lE\lm ± 35Q ggg ± a ±2 lwm 3€iQ ggg 3 252 ggg 91€i2QQQ 
F-6 10 a 20 kvm 6 000 000 4 a 15 kvm 1800 000 2 a 12 kvm 720 000 3 252 000 11772000 
Tillbiggnad 5 400 000 

17172 000 
Sa11Ellyel1:e F 4 a 2 Q lw:m 2 4QQ ggg ± a ±5 lwm 3€i0 ggg 1 a 12 lE\tm 360 QQQ H 475 QQQ ±4 595 ggg 
e 
Grevie * * * * * * NyhyggReäeR JB {){){) {){){) 

Förslöv F-6 14 a 20 kvm 8 400 000 3 a 15 kvm 1350 000 1 a 12 kvm 360 000 44 369 400 54 479 400 

Förslöv 7-9 Se ovan.* 2 a 15 kvm 900 000 1 a 12 kvm 360 000 Se ovan.* 1260 000 

*För Strandängskolan och Förslövs skola är kostnaderna för grupprum och uppskattat renoveringsbehov räknat på hela enheten, F-9. 
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SAMMANFATTNING 
Sedan början av 90-talet har det inte påbörjats så många byggprojekt i Båstads kommun som 
år 2016. Innan slutet av mars månad var antalet beviljade startbesked 99 till antalet - det 
prognostiserade antalet för hela året är ca 200 startbesked. Under år 2015 gav kommunen 
startbesked till 90 bostäder - en ovanligt hög siffra då den genomsnittliga siffran ligger runt 
80. En av effekterna av det ökade bostads byggande blir en ökning av kommunens invånarantal. 
Tidsrymden från startbesked till att bostaden blir bebodd tar ca 1-2 år varför effekterna på 
befolkningsmängden blir märkbar först år 2017 - 2018. 

Befolkningsprognosen baseras på fyra parametrar - födda, döda, inflyttade och utflyttade. 
Kommunens invånarantal förändras av födelseöverkottet: genom att subtrahera antalet födda 
med antalet döda. Kommunen har och kommer att ha ett negativt födelseöverskott över 
prognosens tidsdräkt. Invånarantalet ändras också av flyttnettot: antalet inflyttade subtraherat 
mot utflyttade. Det är genom inflyttning Båstads kommun senaste år ökat sin befolkningsmängd 
och enligt prognosen kommer kommunens invånare att fortsätta att öka i antal. 

Från år 2016 - 2025 förväntas kommunen att öka med ca 1750 individer. Ökningen sker enbart 
genom ett positivt flyttnetto. De närmsta två åren förväntas ökningen vara blygsam för att år 
2018 öka med över 200 individer. Den åldersgrupp som förväntas öka mest i% till år 2025 
är åldersspannet 16-18 år (75 %). Till antalet sker störst ökning i åldersspannet 66-85 år (ca 
3 70st). 41-50 åringar är det åldersspann som ökar minst kommunen, prognosen ser där ingen 
förändring i antal. 
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INLEDNING 
Syftet med att upprätta en prognos för befolkningen i kommunen är för att kommunens politiker 
och tjänstemän ska kunna planera för kommande samhällsbehov så som skola, vård och omsorg, 
infrastruktur samt som underlag för övergripande samhällsplanering. 

En kommun förändrar sin befolkningsmängd genom att invånare föds, flyttar in till kommunen, 
flyttar från kommunen eller dör. Dessa fyra variabler är grunden till att prognostisera 
befolkningsförändringar. Var och en av dessa variabler är i sin tur beroende av andra för
utsättningar, exempelvis påverkas födelseantalet av antalet fertila kvinnor i kommunen och 
flyttnettot påverkas bland annat av bostads byggandet. Det prognosen tar ställning till är 
beräkningsbara faktorer - mjuka värden som trygghet, kulturellt utbud, närhet till rekreations
områden, tillgång till skolplatser, äldrevård m.m finns inte med i prognosen. 

Befolkningsprognosen är uppbyggd på information ifrån Statistiska Centralbyrån, kommunens 
GIS-program FB-Webb, jämförelser med befolkningsprognoser från Höganäs och Ängelholms 
kommuner samt antaganden från större byggherrar och kommunens tjänstemän för åren 2016-
2025. Prognosen ska ses som just en prognos och flera variabler är osäkra, inte minst bostads
byggandet som kan både bli större eller mindre än vad prognosen visar. År 2015 tog Sverige 
emot ett stort antal asylsökande, så gjorde även Båstads kommun, siffror som ej är inarbetade, 
då de asylsökande inte är folkbokförda i kommunen. Därav menar förvaltningen att prognosen 
ligger i underkant av vad siffrorna visar. 

Utifrån erfarenhet från jämförbara kommuner (Höganäs och Ängelholm) har befolknings
prognosen enbart utarbetats som kommunomfattande. Prognosens felmarginal blir större desto 
mindre den geografiska avgränsningen är, varför det inte presenteras statistik på ortsnivå. Den 
enda geografiska beskrivningen som görs i befolkningsprognosen är redovisning om planerad 
bebyggelse. 

I befolkningsprognosen används ett antal statistiska begrepp som kan tyckas byråkratiska och 
krångliga. Nedan följer en kort beskrivning av begrepp som finns i texten: 

• Lägenhet= en bostadenhet. Kan exempelvis vara ett enbostadshus, radhus eller hyresrätt. 
• Födelseöverskott = Skillnaden mellan antalet nyfödda och avlidna. 
• Flyttnetto = Skillnaden mellan individer som flyttat till kommunen och från kommunen. 
• Startbesked = Efter att bygglovsavdelningen/nämnden gett bygglov ska den sökande visa 

exempelvis en kontrollplan, kontrollansvarig och brandskydd beroende på vad som ska 
byggas. 

• Fertilitet = I Sverige beräknar Statistiska Centralbyrån fertilitet för kvinnor mellan 14-49 års 
ålder. Att beräkna fertilitet från 14 års ålder kan tyckas vara väl tidigt men tiden är beräknad 
ifrån när det är fysiskt möjligt, inte moraliskt lämpligt. 
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Födelseöverskott 

Det föds i genomsnitt 115 barn årligen i kommunen, baserat på de senaste 8 åren, se figur 2. 
Antalet nyfödda har minskat något i kommunen, trots ökad befolkningsmängd. Det främsta 
skälet till minskningen är att föräldrar skaffar barn på annan ort för att sedan flytta till 
kommunen, vilket syns i kommunens flyttstatistik. 

För att kunna prognostisera antalet födda studeras kommunens antal fertila kvinnor. Ur en 
statistisk synvinkel är kvinnor fertila inom åldersspannet 14-49 år. I Båstads kommun föder 
kvinnorna i åldersspannet 27-36 år flest barn, då kommer 69 % av kommunens samtliga barn 
till världen, se figur 3. Genomsnittlig födsel/kvinna i kommunen är 1,69 barn, nationellt är mot
svarande siffra 1,85 barn/kvinna. 
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Figur 3. Diagrammet redovisar ett genomsnitt av antal födda 
barn/kvinna under åren 2005-2008. Statistik från SCB 
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Antal kvinnor i åldern 27-36, antal 
födda barn, år 2007-2015 
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yngre åldrarna. Statistik från SCB 
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Figur 5. Statistik från SCB 

I kommunen dör i genomsnitt 177 individer /år, baserat på de 8 senaste år. 177 individer motsva
rar ca 1,2 % av den totala befolkningen. Variationen mellan åren 2008-2015 är liten, med undan
tag för år 2015 då 213 indvider dog, se figur 5. Ca 10 % av befolkningen dör före pensionsålder, 
mellan åren 66-85 år dör 41 % och resterande 49% avlider efter en uppnådd ålder av 86, se figur 
6. Medellivslängden för kommunen är 84,1 år att jämföra med den nationella siffran på 82,3 år: 

Antal döda/ålder under t idsperioden 2008-2015 
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Figur 6. Statistik från SCB 
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Figur 7. Statistik från SCB 

Födelseöverskottet i kommunen har varit negativt de senaste 15 åren, i genomsnitt dör det ca 
60 individer fler än vad som föds, se figur 7. Kommunen har, tillsammans med Simrishamns 
kommun, Skånes högsta medelålder vilket är förklaringen till det stora negativa födelsenettot. 

7 

Figur 8. Antalet gullepluttar som föds i kommunen 
ligger runt 100-120/år. 
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Flyttnetto 

Kommunens invånare har med åren blivit 
allt mer rörliga i val av boplats, antalet in
och utflyttningar har ökat kontinuerligt 
sedan 90-talet, se figur 9. Som både figur 
9 och 10 visar så har Båstads kommun 1200 

nästan uteslutande en positivt flyttnetto 
men det har förekommit ett par år där 
flyttströmmarna gått från kommunen. 

I stort sett flyttar samtliga åldersgrupper 
under 75 år något mer än tidigare, vid 
75 och äldre är flyttmönstret ganska 
konstant över tid. Som mest flyttar be
folkningen mellan åren 15-34 och fram
förallt kvinnor i åldern 19-26, som i stor 
utsträckning under dessa år lämnar 
kommunen, se figur 10. 
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Figur 9. Statistik från SCB 

I figur 10 redovisas flyttnetto per kön - utmärkande förutom antalet i åldern 15-24 som lämnar 
kommunen, är att kommunen har en markant större inflyttning av kvinnor än män i åldern 25-
54 för att därefter ha en större inflyttning av män än kvinnor i åldern 55-7 4. Störst förändring i 
flyttmönster har skett i åldersgruppen 35-44 som hade störst positiv nettoinflyttning år 2014. 

Kön 

män 
kvinnor 

män 

kvinnor 

män 
kvinnor 

män 
kvinnor 

män 

kvinnor 

män 

kvinnor 

män 

kvinnor 

män 
kvinnor 

män 

kvinnor 

män 

kvinnor 

män 

kvinnor 

,. ,. ,, r r ,. ,. r ,. ,, ,, ,. ,. ,, r ,, r 
Summa Genomsnittligt 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 åren 97-14 flyttnetto 

3 2 10 1 4 -1 4 14 4 13 
3 5 2 5 3 -3 14 7 10 7 

15 6 10 14 -4 6 13 -1 -1 5 

27 0 9 -1 12 12 2 6 8 0 
-24 -37 -22 -46 -29 -24 -28 .45 -25 -13 
-36 -17 -30 -52 -22 -22 -33 -44 -44 -14 
23 -13 -12 -12 -14 4 12 -3 19 5 
11 -7 -2 -11 -2 -5 16 18 33 4 

6 -9 16 17 -4 -7 8 -6 8 15 

6 -3 11 19 13 21 22 12 6 24 
14 6 14 5 3 25 24 -7 6 1 

10 17 20 -4 14 30 6 5 0 8 
14 12 25 19 39 40 24 15 28 19 
18 5 29 20 16 23 28 13 15 37 

8 5 11 10 2 0 15 9 7 11 

6 0 -7 7 7 1 2 -3 9 13 
4 1 6 -6 -7 -2 -4 -3 1 6 

-6 -7 8 -8 -9 0 -4 -1 0 10 
-2 2 l 0 3 -1 -1 2 1 0 
3 3 -2 0 0 -1 2 2 2 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
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15 13 -4 12 0 11 7 15 123 7 
12 4 -4 8 6 24 -3 13 113 6 
17 19 9 13 5 8 0 30 164 9 

2 10 18 8 13 11 10 31 178 10 
-34 -59 5 -45 -30 -18 -20 -35 -529 -29 

-30 -45 -45 -35 -51 -32 -30 -17 -599 -33 

6 4 10 15 -9 20 11 3 69 4 
17 25 15 17 2 11 3 11 156 9 
18 13 11 12 4 0 10 40 152 8 
23 1 6 4 7 12 17 28 229 13 
9 23 -2 6 7 11 5 28 178 10 

18 -4 12 -5 22 8 16 18 191 11 

22 14 29 18 20 14 23 11 386 21 
17 15 23 19 14 22 11 13 338 19 
12 0 19 22 -2 -8 13 0 134 7 
9 7 10 -1 2 2 0 16 80 4 

-4 -3 4 -5 -5 -3 -7 5 -22 -1 
-3 -7 -2 -6 -5 -3 1 -1 -43 -2 
-1 1 -2 1 2 4 -2 -3 5 0 
0 -3 0 -1 -3 -3 0 -3 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

Figur 10 Tabell över flyttnetto i Båstads kommun åren 1997-2014, 
uppdelat i kön och åldersklasser definierade av SCB. Statistik från SCB 
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Figur 11. Efter gymnasieåldern lämnar en stor del unga vuxna 
kommunen, ett av de främsta skälen är för vidareutbildning .. 
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Bostadsbyggande 
För att få en bild av bostadsbyggandet i kommunen redovisas i figur 12 antalet startbesked 
som getts av kommunens bygglovsavdelning åren 2011-2015. Det statistiska urvalet med åren 
2011-2015 beror på förändringar i plan- och bygglagen, tidigare år användes inte begreppet 
startbesked. Skälet att prognosen använder antalet startbesked som indikator är för att det ger 
en god anvisning om hur många fastigheter som kommer att vara färdigställda kommande ett 
till två år - från det att ett projekt fått ett startbesked tar det ca 1 -2 år till dess att bostaden är 
bebodd. 

Effekterna av bostadsbyggande år 2014/2015 påverkar därför flyttnettot först år 2016/2017. I 
figur 12 redovisas även dåvarande års flyttnetto. Att år 2014 blev ett inflyttningsår kan bero på 
att år 2012 var med Båstads kommuns ögon ett nybyggnadsår. Det som även skiljer 2012 från 
närliggande år är att det under året påbörjades drygt 50 lägenheter i flerbostadshus. 

Antal startbesked för bostadsbyggnation 

• Antal startbesked 

• En/tvåbostadshus 

• Flerbostadshus(lgh) 

• Fritidshus 

• Flyttnetto 
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Figur 12. Statistik från SCB 
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Figur 13. Statistik från SCB 

Sent SO-tal/tidigt 90-tal upplevde Båstads kommun en byggboom - och en befolknings boom. 
Figur 13 visar hur bostadsbyggande och antalet 1-5 åringar följer varandra, men med en för
skjutning på 2-4 år. I figur 14 redovisas befolkningsförändring och bostadsbyggande. Som figuren 
antyder påverkar bostads byggande utvecklingen av befolkningsmängden - de år det byggs 
mycket. Åren 86-92 ökade befolkningsmängden kraftigt, under perioden byggde kommunen 
årligen 100-300 bostäde1~ Skillnaden mellan figur 14 och 13 är att befolkningen ökade i takt 
med bostads byggandet, andelen 1-5 åringar ökade efter det att bostäderna var färdigställda. 
Invånarna flyttade till kommunen och skaffade barn. År 2016 agerar inte människor på samma 
vis - de skaffar barn innan de flyttar till Båstads kommun. Figur 14 visar även att blandningen av 
flerbostadshus och småhus genererar ökad befolkning, se även kommunens bostadsförsörjnings
program. 

Befolkningsförändring och Bostadsbyggande år 1980-2014 

- Flerbostadshus - småhus - Befolkningsförändring 

Figur 14. Statistik från SCB 
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Befolkningsmängd 

Den siste december år 2015 var befolkningsmängden i kommunen 14373 individer. Året inne
bar en nedgång med 46 personer, jämfört med år 2014 som dock var ett mindre rekordår med 
en ökning av 144 personer. Det sker upp och nedgångar av befolkningsmängden men ur ett 
historiskt perspektiv har kommunen upplevt två större förändringar, se figur 15. 

Dessa två perioder med något snabbare befolkningsökning inträffade mellan 1970-1980 och 
mellan 1987-1992. I början av 90-talet byggdes det mycket, både av flerbostadshus och villor 
men sedan mitten av 90-talet har kommunen haft mycket liten ökning av befolkningsmängden 
jämfört med riket. 

Befolkningsförändringarna i Båstads kommun har sedan 90-talet varierat, vissa år har invånar
antalet ökat med över 100 personer, andra år har befolkningsmängden minskat. Kommunen har 
sedan början av 2000-talet haft en genomsnittlig befolkningsökning av 35 personer /år, mellan 
82-92 var ökningen 170 personer /år och mellan 93-02 var den årliga befolkningsökningen -3 
personer/ år. 

Befolkningsutveckling 1950-2014 
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År Figur 15. Statistik från SCB 

I figur 16 redovisas hur befolkningens sammansättning förändrats under de senaste 12 åren, där 
trenden varit en minskad mängd invånare i åldersgrupperna 0-24 och 24-45, oförändrad i ålder 
46-65 och 86-105, ökande i åldersgruppen 66-85 år. Förändringarna inom åldersgrupperna 
följer i stort sett rikets utveckling, men åldersspannet 66-85 utgör en betydligt större andel av 
den totala befolkningsmängden i kommunen än jämförelsetalen på nationell nivå. 
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Figur 16. Statistik från SCB 

62



PROGNOS 2016-2025 

Födelseöverskott 

Det genomsnittliga födelseöverskottet förväntas att fortsätta att vara 1ågt. Antalet kvinnor 
i åldern 27-3 6 år förblir någorlunda oförändrat kommande 10 år - vilket medför att antalet 
nyfödda ligger kvar på samma nivåer som de senaste 5 åren, se figur 17. Stora barnkullar på 
40-talet och stor inflyttning av individer över 65 år medför att antalet individer över 80 år ökar 
kommande år. Figur 18 visar att antalet avlidna passerar 200 personer /år runt år 2022, en 
ökning som accelererar kommande 20 år. Statistiken i figur 17 och 18 förutsätter att kommun
invånarnas goda hälsa håller i sig - att medellivslängden överstiger 84 år. 

Födelseöverskott år 2016 - 2025, samt historisk data år 2011-2015 

År Nyfödda Avlidna Födelseöverskott Kvinnor 27-36 år Befolkningsmängd 

2011 117 165 -48 613 14230 
2012 120 180 -60 618 14263 
2013 127 179 -52 600 14275 
2014 103 164 -61 595 1 14419 - ----··----· 
2015 105 213 -108 592 14373 
2016 107 187 -80 591 14390 
2017 106 187 -81 595 14443 
2018 107 188 -81 611 14687 
2019 110 191 -81 622 14780 
2020 112 192 -80 637 14947 ·- -· .. ·-·---··-... . , ... •---·-·······-·---................ ....._...._ ............ . ,._ ..... _,,, ................ .._ ..... _ .......... ................ _ ,,, ........... , .. _ ,, ................................................................................ . 
2021 115 194 -80 647 15255 
2022 116 198 -82 650 15514 
2023 117 202 -85 646 15705 
2024 116 204 -88 631 15928 
2025 114 207 -93 616 16139 

Figur 17. Prognos visandes Födelsetal , Avlidna, Kvinnor i åldern 
27-36 samt Befolkningsmängden. 

Andelen kvinnor i åldern 27-36 når lägsta antal år 2016 med följd att antalet nyfödda förblir lågt. 
Att antalet kvinnor sjunker och förväntas att ha en blygsam ökning beror på en kombination av 
stor utflyttning av 19-26 åringar samt att få barn föddes i slutet av 90-talet/början av 00-talet. 

Som både figur 17 och 18 visar så förväntas det negativa födelseöverskottet att öka med 
åren, och kommunen kommer än tydligare att påverkas utanför diagrammets tidsbestämda 
avgränsning. 
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Figur 18. Prognos för antalet 
nyfödda och avlidna. 
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Flyttnetto 

Flyttnettot baseras på bostadsbyggande. Då bostadsbyggandet i kommunen legat på en jämn 
nivå sedan en längre tid, men flyttnettot varierat, är det svårt att bedömma hur inflyttningen till 
kommunen ska beräknas. Pendlarkommuner har ofta en hög kvot per byggd lägenhet, semester
orter som Båstad har en låg inflyttning/lägenhet. Kommunen har därför valt att fortsätta att 
räkna med låg grad av inflyttning per lägenhet - 1,8 personer /lägenhet. I Höganäs kommun är 
jämförelsetalet 1,7 och i Kungsbacka >3 personer/lägenhet. 

Flyttnettot för 19-26 åringar väntas förbli negativt på grund av det tidiga 90-talets stora barn
kullar som efter gymnasieåldern i stor utsträckning lämnar kommunen för att vidareutbilda sig 
på universitets- och högskoleorter. 

Även ålderskategorin 86-105 åringar väntas ha ett negativt flyttnetto, främsta skälet till att kom
munen förlorar de äldsta kommuninvånarna går bara att spekulera kring, men troliga skäl be
döms vara bristande antal vård platser inom demensvård samt svårigheter att byta bostad ifrån 
villa till lägenhet, se även kommunens Bostadsförsörjningsprogram. Ytterligare skäl kan vara att 
människor önskar att flytta till sin födelseort eller dit barnen bor, i livet sista skede. 

Störst positiv förändring i flyttnettot förväntas i åldersspannet 51-65 åringar. Även om bostads
utbudet breddas kommande år attraherar varumärket Båstad och Bjärehalvön ålderskategorin 
( exempelvis genom närhet till naturen och havet, upplevd trygghet och rikt kultur- och fritids
utbud). 

Även om födelseöverskottet förväntas 
vara negativt kommer antalet barn öka, 
inflyttningen för 0-12 åringar blir stor, se 
figur 20. Skälet till att kommunen förväntar 
inflyttning av barn är baserat på historisk 
data - då ett samhälle upplever en bygg
boom ökar antalet barn. 
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Figur 19. Prognos för kommunens (lyttnetto. 

Flyttnetto år 2016 - 2025, samt historisk data år 2013-2015 
Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto 

Flyttnetto 6-12 13-15 16-18 19-26 27-40 41-50 51-65 66-85 86-105 samtliga 

År 0-5 åringar åringar åringar åringar åringar åringar åringar åringar åringar åringar åldrar 

2013 61 ----1#--·:#-----±.... -52 31 .li .......... 54 1 OL O __ ...§i 
2014 35 49 i 13! 8 -78 78 43 46! 161 -7 202 
2015 15 181 8! 8 -80 18 39 18 i 13 ! -5 57 
2016 23 23l 181 14 -72 27 18 32i 14! -5 92 

~::~::~::= ~~~; ·~:::=::::~:= ~~~:~::~:=:=::::: ~~]::=::::=::::: ~~l:::~=:~::::::: ~~ ~::::=:::: =: ~~ .. :=:::::::=_ ~: :=:::::~:~~::· ~~ ··:::::~::~::::=::· :~L .. ~:===· ~~L:::::=::> ~: ~:==:~~: ~~: 
2019 34! 34i 26j 18 -73 43 26 511 18! -8 167 

_ ......... _ 2020 .... -·-····· .. - 4sL--······· 451.. ..... _ 33L .. _______ 21 -···-·-·74 __________ 57 ·-······-·--··33 ,. ·-·-····-· 691.. . ... --·- 21!·-····-·-·· -12 -·-···-- 239 

·--· 2021 ---~ ----- 66j___ 4~----- 28 - ~ --~~ _ 41 104L - --·- 2~ -19 -·- 380 
2022 591 59! 431 26 -76 76 43 93! 26j -17 333 

----2023 - --- 5öf_ , _____ 501-----37r_,, ___ 23---·--78 ·-·-·63 ____ 37f- ---'"'77t· ··-- iir---~ii-·-- 268 

2024 55! 55! 401 25 -79 71 40 86! 251 -15 304 

__ 20_2_,5 55j 55j 40! 25 -80 10 40 85j 25! -15 299 

Figur 20. Prognos för kommunens flyttnetto uppdelat i åldersklasser. 
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Bostads byggande 

Prognosen för antal startbesked år 2016 och 2017 redovisas i figur 21. Den statistiska 
säkerheten för år 2016 är mycket god, det är något större osäkerhet för år 2017, åren där-
efter är än svårare att prognostisera. Flera oberoende händelser kan påverka bostads byggande 
- en vikande marknad, förändrat ränteläge, införande av statliga subventioner med mera. 
Förändringarna kan både ha stimulerande och dämpande effekt, därav minskar prognosens träff
säkerhet med åren. Valet av att använda startbesked som indikator beror på att det är ett tryggt 
verktyg då så gott som samtliga projekt med startbesked färdigställs inom två år (villor som 
byggs av privatpersoner kan ta något längre tid). 

Båstads kommun står inför två mycket intressanta år sett till bostadsbyggande. I kommunen 
kommer både andelen flerbostadshus och en/tvåbostadshus att kraftigt öka åren 2016-2017. 
Med bakgrund i figur 21 antyder det på ett kraftigt ökat flyttnetto för åren 2017-19, framförallt 
då bostads beståndet breddas med flerbos tadshus. 
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I figur 23 redovisas en prognos för hur bostads byggandet i kommunen väntas se ut över en 
längre period, 2016-2029. I sifforna finns inte projekt som föräntas bli fritidshus, inte heller det 
antal lägenheter som byggs inom äldre detaljplaner(årligen ca 20-50 st). Noterbart i prognosen 
är blandningen av bostadstyper och antalet lägenheter. 

Störst förändring av fastighets beståndet sker närmsta år i Båstad, framförallt genom projektet 
Tuvelyckan, vid den nybyggda järnvägsstationen, se figur 24. I tätorten väntas över 200 bostäder 
(varav ca SO st är fritidsbostäder) att söka startbesked under 2016 vilket får konsekvenser 
för befolkningsantalet i kommunen under åren 2017-2018. Figur 23 och 24 baseras på 
inrapporterade prognoser för större byggherrar och bedömningar ifrån kommunens tjänstemän, 
och figurerna visar på ett stort bostads byggande över flera år framöver. 
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Lägenheter med väntat startbesked 2016-2026 
Ort Markägare Planstatus Projekt Bostadstyp 2016' 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ---
Båstad Privat Aktuell DP Bonum Bostadsrätt 34 38 

Båstad Privat DP för antagande Tuvelyckan Hyresrätter 80 80 60 

Båstad Privat DP för antagande Tuvelyckan Bostadsrätter 40 50 60 

Båstad Privat OP för antagande Tuve.lyckan Villor 10 24 10 10 12 5 s 10 12 

Båstad Privat OP för antagande Tuvelyckan Radhus 10 14 20 20 9 5 5 

Båstad Privat Aktuel l OP Nedre Hasselbacken Bostadsrätter 30 29 20 18 

Båstad Privat Aktuell OP Nedre Hasselbacken Villor 10 10 9 

Båstad Kommunal Aktuell OP Heden Vil lor 2 14 28 16 15 17 10 20 16 10 

Båstad Privat DP på granskning Tegelugnslyckan Bostadsrätter 10 10 

Bå~tad Privat DP på granskning Äppeldalen Vil lor 2 2 2 2 2 

Båstad Privat Aktuell DP Hallen 16 Bostadsrätter 15 

Båstad Kommunal Aktuell OP Trollbäcken Hyresrätter 16 

Båstad Kommunal Awaktar planuppdrag Hemmes löv 6:2 Okänt 10 10 70 40 40 30 40 

östra Karup Kommuna l DP för antagande Östra Karup 6:7 Villor 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 

tö stra Karup Kommunal OP för antagande Öst a Karup 6:7 Hyresrätter 20 20 

Förslöv Kommunal Planuppdrag Förslöv2:4 Villor 5 10 10 5 5 10 15 

Förs löv Kommunal Planuppdrag Förslöv2:4 Radhus 10 10 

Förs löv Kommunal Planuppdrag Förslöv2:4 Hyresrätter 15 15 10 

Förs löv Kommunal Pia nuppdrag förslöv2:4 Bostadsrätter 10 10 

Förs löv Kommunal Planuppdrag Båstadhem Vårdboenden 44 

Förs löv Kommuna l Avvaktar planuppdrag Vis torp 8:90 mfl Okänt 15 15 5 35 

Torekov Privat DP på samråd Sunnan 10 Bostads rätter 4 24 20 

Grevie Kommunal Aktuell DP Karlslund Villor 5 5 5 s 5 5 

Grevie Kommunal Aktuell DP Kyrkbyn Villor 10 5 5 5 5 

Grevle Kommunal Avvaktar planuppdrag Böske 37:1 Okänt 30 20 30 

Västra Karu11 Kommunal Pia nuppdrag Undströms backar Okänt 5 5 5 5 

Totalt antal: 177 93 133 211 185 149 169 166 175 170 147 

Figur 24. 
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Befolkningsmängd 

Prognosen för Båstads kommun visar att invånarantalet år 2025 har passerat 16000 invånare, 
se figur 25. Antalet bostäder som påbörjas år 2016 genererar år 2018 stor inflyttning till kom
munen, likaså förväntas ett stort antal bostäder påbörjas år 2019 med följden att även år 2021 
blir ett år med stor inflyttning. På 10 år kommer Båstads kommun att öka med ca 1750 individer 
som ur ett historiskt perspektiv är en mycket stor ökning. Ökningen väntas nästan bli lika stor 
som under 80-talet/början av 90-talet då kommunen ökade med 1820 personer inom samma 
tidsrymd. 

Befolkningsprognos 2016-2025 
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Då födelseöverskott och flyttnetto summeras minskar effekterna av att det ökande flyttnetto när 
antalet individer som avlider ökar över tid, se figur 26. Från tidigare år ses stora variationer och 
så kommer det även att se ut framöver, både för födelseöverskott och flyttnetto, även om det inte 
går att läsa ut i figur 26 då prognosen baseras på matematiska formler. 

Befolkningsförändringen mellan åren kommer att variera, från ca 10 till över 300 personer. Den 
genomsnittliga ökningen för prognosen beräknas att bli ca 175 individer /år. Siffrorna som anges 
i figur 26 visar hur befolkningsmängden förväntas att öka stadigt år för år som ett resultat av 
kraftigt ökat bostads byggande. 

Förändring i befolkningsmängd 2016-2025, historisk data år 2011-2015 

År Födelseöverskott Flyttnetto Befolkningsförändring Befolkningsmängd 

2013 ......................... ~.~? ......................... 651 .................................. 13 ..................... J1.?!.?. . 
. _ .......... ?.Q~4 ......................... ~-~~- ...................... 2021 ................................. 141 ..................... }~~?.. 

2015 -108 571 -51 14373 
2016 -80 92) 11 14390 

__ 2_0_17-+······· .. ······· .. ········:~~ . ...................... 1261 ................................... ~? . ...................... ~~~-
.............. ~~.!~ .......................... :~~ ....................... 3191 ................................. ~~~ ...................... ~~~~?. 

2019 -81 167) 86 14780 

2020 -80 239) 159 14947 

__ 20_2_1t .......................... :~~. ······················ 3801 .............................. ... ~~~ . .... .................. ~~~?.~. 
2022 .......................... :~~- ······················ 3331 ................................. 3?.~ . ...................... !~?.~.~. 

·-·····"··-?.Q~.~ .......................... :~? ....................... 2681 ................................. ~~~ . ...................... !.~?.~-~. 
2024 -88 30{ 216 15928 

2025 -93 2991 205 16139 
Figur 26. 
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Befolkningsmängd år 2016 - 2025, samt historisk data år 2011-2015 

År 

Nyfödda och inflyttade Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Be folkning Befolkning Befolkning Befolkning 
Oåringar l-5år 6-12år 13-15år 16-18år 19-26år 27-40 år 41-50år 51-65år 66-85år 86-105 år Befolkningsmängd 

2011 123 645 890 402 540 1083 1816 1818 3172 3230 5l1 14230 

2012 124 656 942 362 511 1102 1835 1773 3109 3335 514 14263 

2013 136 643 930 402 463 1124 1811 1763 3049 3428 526 14275 

2014 111 680 985 401 425 1124 1836 1755 3037 3541 524 14419 

2015 107 662 1020 415 392 1101 1794 1734 3046 3616 486 14373 

2016 110 649 1034 418 439 1041 1795 1715 3015 3664 509 14390 

2017 111 636 1057 459 443 993 1794 1674 3033 3719 524 14443 

2018 117 656 1116 497 474 947 1796 1698 3067 31n 542 14687 

2019 116 648 1125 526 485 935 1803 1706 3056 3847 533 14780 

2020 120 663 1140 548 536 897 1828 1694 3103 3864 555 14947 

2021 126 699 1180 S89 573 891 1855 1713 3159 3896 572 15255 

2022 126 726 1206 601 616 915 1883 1739 3183 3928 591 15514 

2023 125 739 1227 610 644 965 1879 1747 3206 3930 633 15705 

2024 126 751 1247 640 679 1026 1860 1741 3236 3961 663 15928 

2025 123 761 1272 649 688 1117 1842 1730 3287 3986 685 16139 

Figur 27. 

I figur 2 7 presenteras en sammanställning av förändring inom 11 åldersgrupper. Den ålders
grupp som förväntas öka mest i % är åldersspannet 16-18 år (75 %) men även 13-15 åringarna 
ökar kraftigt(56 %). Åldersgruppen 86-105 åringar ökar med 40 % eller ca 200 individer. Till 
antalet sker störst ökning i åldersspannet 66-85 år (ca 380st). 41-50 åringar är det ålders
spann som ökar minst kommunen, prognosen ser där ingen förändring i antal. Ökningen är även 
obetydlig för 0-åringarna, 19-26 åringar och 27-40 åringar. En jämförelse mellan intervallen 
presenteras i figur 28. 

För läsare som önskar att arbeta vidare med siffrorna så presenteras i avslutande kapitel 
samtliga åldrar i ettårsklasser. 
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FELKÄLLOR SAMT ALTERNATIVA PROGNOSER 
Felkällor 

Det finns ett antal felkällor till befolkningsprognosen, det är därför av största vikt att prognosen 
läses som en riktningsvisare - inte som exakta siffror. 
• Uppskattat och planerat antal lägenheter är just skattningar - inte sökta bygglov, antalet 

förändras kontinuerligt. Byggandet påverkas av en mängd faktorer som konjunktur, 
subventioner, skatteregler med mera. 

• Prognosen tar inte med den genomsnittliga befollmingsökningen utan utgår enbart ifrån de 
större (minst 10 lägenheter) byggprojekten. Det byggs ca 30-50 enbostadshus årligen, ett an
tal som inte finns med i prognosen. Fastigheter taxerade som fritidshus finns heller inte med i 
befolkningsprognosen. 

• Avrundning av decimaler gör att det totala antalet inte blir exakt. Att exempelvis redovisa ett 
flyttnetto på 8,4 personer är inte rimligt i en befolkningsprognos varför avrundning till heltal 
blir en felkälla. Den observanta läsaren kan se attsiffrorna mellan födelseöverskott+flytt
netto+befolkning för föregående år inte stämmer överens med det framräknade årets 
invånarantal. Detta slår årligen på 5-9 personer och beror på avrundning till decimaler. 

• Asylsökande individer finns inte med i prognosen då de inte är folkbokförda i kommunen. 
• Värden som fruktsamhet, livslängd, mortalitet och inflyttade per bostad förändras 

kontinuerligt vilket påverkar prognosen, framförallt för prognosens senare år. 

A lternativa prognoser 

Det finns flera prognoser för Båstads kommuns befolkningsutveckling, se figur 29. Samtliga 
förutspår en snabbare befolkningsökning än vad den historiska jämförelsen visar. Skillnaden 
mellan prognoserna visar att det är mycket svårt att beräkna befolkningsökning. Förvaltningens 
bedömning är att kommunen har flest parametrar att tillgå och blir därför mest träffsäker. 
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BEFOLKNINGSUTVECKLING I ETTARSKLASSER 

År 0 åringar 1 åringar 2 åringar 3 åringar 4 åringar 5 åringar 6 åringar 7 åringar 8 åringar 9 åringar 

2011 123 118 128 122 130 147 123 144 133 117 
2012 124 132 127 136 128 133 148 120 138 140 
2013 136 124 131 127 133 128 137 151 119 141 
2014 111 137 131 137 134 141 135 143 166 121 
2015 107 115 135 130 143 139 146 137 149 163 
2016 110 111 119 139 134 147 142 149 140 152 
2017 111 115 115 123 143 138 151 146 153 144 
2018 117 120 124 125 133 153 147 159 154 161 
2019 116 122 126 130 131 139 158 151 164 159 
2020 120 123 130 134 138 138 145 164 158 170 
2021 126 131 134 141 145 149 148 155 174 167 
2022 126 136 140 144 151 155 157 156 163 1821 
2023 125 135 144 149 152 159 162 164 163 170 
2024 126 134 144 153 158 162 167 170 172 171, 
2025 123 135 144 153 162 167 170 175 178 180 

År 10 åringar 11 åringar 12 åringar 13 åringar 14 åringar 15 åringar 16 åringar 17 åringar 18 åringar 19 åringar 

2011 117 149 107 133 114 155 181 171 188 195 
2012 119 121 156 111 133 118 160 181 170 172 
2013 142 118 122 154 112 136 120 161 182 170 
2014 149 147 124 123 159 119 138 126 161 169 
2015 129 148 148 126 126 163 124 138 130 143 
2016 166 132 151 154 132 132 168 129 143 121 
2017 156 170 136 158 161 139 137 173 134 134 
2018 152 164 178 150 172 175 148 145 181 125 
2019 166 157 169 187 159 181 181 153 151 172 
2020 166 173 164 180 198 170 188 188 160 142 
2021 180 175 182 179 196 214 179 197 197 151 
2022 176 188 184 196 194 210 223 188 206 188 
2023 189 183 195 196 209 206 218 230 195 196 
2024 178 197 191 209 209 222 214 226 239 186 
2025 179 186 205 204 222 223 230 223 235 229 

År 20 åringar 21 åringar 22 åringar 23 åringar 24 åringar 25 åringar 26 åringar 27 åringar 28 åringar 29 åringar 

2011 158 164 146 103 118 93 106 117 93 116 
2012 182 146 147 146 103 108 98 112 115 96 
2013 166 159 146 136 130 114 103 95 118 117 
2014 156 142 158 134 133 125 107 108 100 116 
2015 152 137 151 147 125 128 118 111 104 102 

2016 134 143 128 142 138 116 119 120 113 106 
2017 112 125 134 119 133 129 107 121 122 115 
2018 125 103 116 125 110 124 120 112 127 128 
2019 115 115 94 107 116 101 115 123 115 130 
2020 163 106 106 85 98 107 92 119 127 119 
2021 133 153 97 97 75 88 97 98 125 133 
2022 142 123 144 87 87 66 79 103 103 130 
2023 178 132 114 134 78 78 56 83 107 108 
2024 186 168 122 104 124 68 68 61 88 112 
2025 176 176 158 112 94 114 58 73 66 93 , 
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År 30åringar31åringar32åringar33åringar34åringar35åringar36åringar37åringar38åringar39åringar 
2011 112 120 125 126 144 137 136 148 150 149 
2012 120 119 127 132 129 152 140 139 152 153 
2013 101 121 116 127 132 132 157 145 137 159 
2014 116 110 120 124 130 135 146 166 150 146 
2015 123 117 113 118 123 133 134 146 173 153 
2016 104 125 119 115 120 125 135 136 148 175 
2017 108 106 127 121 117 122 127 137 138 150 
2018 121 114 112 133 127 123 128 133 143 144 
2019 131 124 117 115 136 130 126 131 136 146 
2020 134 135 128 121 119 140 134 130 135 140 
2021 125 140 141 134 127 125 146 140 136 141 
2022 139 131 145 146 139 132 130 151 145 141 
2023 135 143 135 150 151 144 137 135 156 150 
2024 113 140 148 140 155 156 149 142 140 161 
2025 117 118 145 153 145 160 161 154 147 145 

År 40 åringar 41 åringar 42 åringar 43 åringar 44 åringar 45 åringar 46 åringar 47 åringar 48 åringar 49 åringar 
2011 143 145 175 170 176 197 174 216 213 169 
2012 149 144 145 169 166 177 207 167 217 210 
2013 154 146 142 151 174 165 181 204 176 219 
2014 169 160 150 146 155 177 165 184 210 180 
2015 144 175 165 152 144 164 181 166 190 216 
2016 155 146 177 167 154 146 166 183 168 192 
2017 177 157 148 179 169 156 148 168 185 170 
2018 156 181 161 152 183 173 160 152 172 189 
2019 147 158 ·184 164 155 186 176 163 155 175 
2020 150 150 162 187 167 158 189 179 166 158 
2021 146 154 155 166 192 172 163 194 184 171 
2022 146 150 159 159 171 196 176 167 198 188 
2023 146 150 154 162 163 174 200 180 171 202 
2024 155 150 154 158 166 167 178 204 184 175 
2025 166 159 154 158 162 170 171 182 208 188 

År 50 åringar 51 åringar 52 åringar 53 åringar 54 åringar 55 åringar 56 åringar 57 åringar 58 åringar 59 åringar 
2011 183 187 179 190 191 178 181 185 204 226 
2012 171 186 187 183 194 194 184 190 186 203 
2013 205 176 189 185 188 200 195 190 193 181 
2014 228 221 177 189 187 192 201 197 193 195 
2015 181 219 215 181 190 182 193 206 190 197 
2016 218 183 221 217 183 192 182 193 206 190 
2017 194 221 186 224 220 186 193 183 194 207 
2018 174 200 226 192 230 226 190 197 187 198 
2019 192 177 203 230 195 233 227 191 198 189 
2020 178 196 182 208 234 200 236 230 194 201 
2021 163 185 203 189 215 241 205 241 235 199 
2022 175 169 191 209 195 221 246 209 245 239 
2023 192 180 174 196 215 200 224 249 212 248 
2024 206 197 186 180 202 220 204 228 252 216 
2025 179 211 203 191 185 208 224 208 231 256 
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År 60 åringar 61 åringar 62 åringar 63 åringar 64 åringar 65 åringar 66 åringar 67 åringar 68 åringar 69 åringar 

2011 217 218 218 246 271 281 244 234 266 245 
2012 226 222 213 224 246 271 278 244 234 261 
2013 208 230 222 215 226 251 275 277 244 234 
2014 178 206 230 221 222 228 244 287 274 248 , 

2015 198 188 212 228 222 225 229 240 289 267 

2016 197 198 188 212 228 222 222 226 237 286 
2017 191 198 199 189 213 229 219 219 223 234 
2018 211 195 202 203 193 217 227 217 216 220 
2019 200 213 197 204 205 195 214 224 214 214 
2020 191 202 215 199 206 207 192 211 221 211 
2021 206 196 207 220 204 211 205 189 209 218 
2022 203 210 201 212 225 209 209 202 187 206 
2023 242 206 213 204 215 228 206 206 199 184 
2024 252 246 210 217 207 218 225 203 203 196 
2025 219 255 249 214 221 211 215 222 200 200 

År 70 åringar 71 åringar 72 åringar 73 åringar 74 åringar 75 åringar 76 åringar 77 åringar 78 åringar 79 åringar 

2011 185 202 170 178 173 155 152 146 98 126 
2012 241 181 195 170 171 169 154 146 141 97 
2013 257 244 177 190 163 164 162 151 142 135 
2014 230 253 246 176 191 161 164 164 145 137 
2015 247 243 249 239 175 189 157 158 161 135 
2016 264 244 240 246 236 172 184 152 153 156 
2017 283 261 241 237 243 233 167 179 147 148 
2018 231 280 258 238 234 240 229 163 175 143 
2019 218 229 278 256 236 232 236 224 158 170 
2020 211 215 226 275 253 233 227 231 219 153 
2021 209 208 212 223 272 250 228 222 226 215 
2022 216 206 206 210 221 270 246 224 218 222 
2023 203 213 203 203 207 218 265 241 219 213 
2024 181 201 210 200 200 204 213 260 236 214 
2025 194 178 198 207 197 197 199 208 255 231 

År 80 åringar 81 åringar 82 åringar 83 åringar 84 åringar 85 åringar 86 åringar 87 åringar 88 åringar 89 åringar 

2011 113 137 101 115 101 89 95 64 58 59 

2012 122 105 133 94 104 95 84 81 63 51 
2013 90 122 104 115 84 98 88 77 74 60 
2014 132 90 117 99 106 77 86 79 70 67 

2015 130 122 83 112 94 97 70 78 65 53 
2016 130 125 117 78 107 89 91 64 72 59 
2017 151 125 120 112 73 102 83 85 58 66 
2018 144 147 121 116 108 69 95 76 77 so 
2019 138 139 142 116 111 103 62 88 69 71 
2020 165 133 134 137 111 106 96 55 81 62 
2021 149 161 129 130 133 107 99 88 48 74 
2022 210 144 156 124 125 128 99 91 81 40 
2023 217 205 139 151 119 120 121 92 84 73 
2024 208 212 200 134 146 114 113 113 84 76 
2025 209 203 207 195 129 141 107 105 105 77 
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År 90 åringar 91 åringar 92 åringar 93 åringar 94 åringar 95 åringar 96 åringar 97 åringar 98 åringar 99 åringar 

2011 54 44 39 25 21 24 12 8 3 4 
2012 52 45 35 30 20 15 15 11 6 3 
2013 44 45 38 24 21 17 11 10 9 5 
2014 52 31 41 31 16 12 12 8 8 7 

2015 56 42 27 29 22 11 8 10 6 5 
2016 47 so 36 21 23 16 9 6 8 4 
2017 53 41 44 30 15 17 14 7 4 6 
2018 58 45 33 36 22 7 15 12 5 2 
2019 44 52 39 27 30 16 6 13 10 3 
2020 64 37 45 32 20 23 14 4 11 8 
2021 54 56 29 37 24 12 21 12 2 9 
2022 66 47 49 22 30 17 10 19 10 0 
2023 33 59 39 41 14 22 15 8 17 8 
2024 66 25 51 32 34 7 20 13 6 15 
2025 68 58 17 43 24 26 4 18 10 4 

År 100 åringar 101 åringar 102 åringar 103 åringar 104 åringar 105 åringar 

2011 1 0 0 0 0 0 
2012 3 0 0 0 0 0 
2013 2 1 0 0 0 0 
2014 3 1 0 0 0 0 
2015 2 1 1 0 0 0 
2016 3 0 0 0 0 0 
2017 2 1 0 0 0 0 
2018 4 0 0 0 0 0 
2019 0 2 0 0 0 0 
2020 2 0 1 0 0 0 
2021 6 0 0 0 0 0 
2022 7 4 0 0 0 0 
2023 0 5 2 0 0 0 
2024 6 0 3 0 0 0 
2025 13 4 0 1 0 0 
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Datum: 2017-08-28, revidering 2017-09-05 

Handläggare: Sara Damber  

Konsekvensanalys av utbildningsnämndens beslut gällande optimal 

grundskolestruktur 2017-06-13 

Sammanfattning  

Båstads kommun har som nämndsmål att utvecklas till att bli en av de tio bästa skolkommu-

nerna i landet. Några primära förutsättningar för att kunna uppnå det politiska målet är att vi 

har en adekvat grundskolestuktur där maximal nytta kan uppnås. I konsekvensanalysen beaktas 

nyttan inom en mängd olika områden som ökar likvärdigheten för eleven.  

Konsekvensbeskrivningen tar sin utgångspunkt i den Barnkonsekvensanalys som bifogas.  

”Barnets bästa ska, enligt skollagen (1 kap. 10 §) vara utgångspunkten i all utbildning och annan 

verksamhet inom skolväsendet. Denna bestämmelse har sin utgångspunkt i FN:s konvention om 

barnets rättigheter. Med barn avses i barnkonvention varje människa under 18 år. För att kunna 

bedöma barnets bästa behöver ett barnperspektiv i alla beslut. I detta ligger att en bedömning 

ska göras av vilka konsekvenser ett visst beslut eller åtgärd får för ett barn eller för en grupp av 

barn. Utifrån denna bedömning ska avgöras vad som är bäst för barnet eller barnen. Att ta 

hänsyn till barnets bästa i frågor som rör utbildning innebär att utbildningen ska vara utformad 

för att ge barnet bästa möjliga förutsättningar för utveckling (prop. 2009/10:165, s. 230). ”                                                                                                                               

Aktuellt 

Följande beslut som togs i utbildningsnämnden 13 juni ligger till grund för förvaltningens 

konsekvensanalys:  

1. Behålla Sandlyckeskolan tillsvidare och renovera så att den blir ändamålsenlig. 

2. Västra Karups skola moderniseras och det skapas lokaler för slöjd, grupprum, lärarar-

betsplatser etc.  

3. Projektering av Grevie skola sätts igång 2019  
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Konsekvenser av beslut 

Konsekvensbeskrivning med utgångspunkt av:  

 

- Elevens lärande och socialisering, se separat Barnkonsekvensanalys bilaga 1.            

- Likvärdighet 

- Kompentensförsörjning – rekrytering 

- Rektor  

- Hållbarhetsaspekter 

- Framtida elevantal 

- Ekonomi 

Likvärdighet   
För att motverka skillnaderna mellan elever, lärare och skolor krävs att kommunen strategiskt 
använder redan tillgängliga resurser1. Tre mycket små skolor kommer inte kunna erbjuda 
flexibilitet i undervisningen eller heller erbjuda eleven ämnesbehöriga lärare för kvalitetsäkrad 
undervisning och betygssättning. Tre små skolor kan inte heller erbjuda ökad tillgång till 
resurser och kommer ha svårt att möta alla elever; elever i behov av särskilt stöd, flerspråkiga 
elever, utmanande elever m fl och det kommer vara sämre förutsättningar att arbeta 
förebyggande och främjande i samverkan med elevhälsan. 
 
Små skolenheter ger inte lärarna möjlighet att dagligen utmanas och utvecklas i sin praktik. 

Forskning om framgångsfaktorer bakom skolutveckling betonar starkt det kollegiala samtalet 

där lärare tar del av, diskuterar och utvecklar sin och andras undervisningspraktiker2. Stora 

skolenheter kan erbjuda mer effektfull resursanvändning och göra fler samordningsvinster.3 

Kompetensförsörjning – attraktiv arbetsgivare 

Ökad attraktionskraft är nödvändig, då lärare i skrivande stund är det största bristyrket i Skåne, 

enligt Arbetsförmedlingen augusti 2017. Lärarbristen kommer att fortgå många år framöver. 

Tillgång till skickliga legitimerade lärare påverkar likvärdigheten, möjligheten att betygsätta 

enligt skollagskrav4, kvaliteten på utbildning och i förlängningen måluppfyllelsen för eleven. 

Svårigheterna till sambedömning av elevernas kunskap inför betygsättning försvåras i en liten 

skola. Vidare likaså möjligheterna till att ta till vara på kraften när flera personer samarbetar på 

en arbetsplats och skapar dynamik, diversitet och kunskapsspridning. Detta är en förutsättning 

för att skolan ständigt ska utvecklas.  

                                                           
1
 Skollagen, kap 2, § 8 

2
 Hattie, J. A. C. 2009. Visible Learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London, 

New York: Routledge. 
3
 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014. Klarar den lilla skolan de stora kraven? Om skolavveckling eller 

skolutveckling 
4
 Skollagen, kap 2, § 13 
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Arbetsmiljön är den främsta anledningen till varför lärare lämnar yrket. Det inkluderar stress 

och hög arbetsbelastning. Andra faktorer som leder till att lärare lämnar är lön och arbetstid.5  

Skolverket rekommenderar därför att kommuner och skolor satser på kompetensutveckling och 

lärarförsörjning.6 

Utbildningsnämndens beslut skulle innebära mycket stora organisatoriska utmaningar för hela 

förvaltningen då legitimerade ämneslärare är och kommer att vara svåra att rekrytera. I 

förskolan ses samma problematik, då t ex Fiskebyn inte har några sökanden till utlyst tjänst 

inför hösten 2017. Små grupper/elevunderlag skapar stora svårigheter att erbjuda 

heltidsanställningar på samma enhet. Lärare behöver förflytta sig mellan skolor för att eleverna 

ska erbjudas bred lärarkompetens och ämnesbehörighet. Små skolors sårbarhet vid 

lärarfrånvaro, rekrytering, pensionsavgångar, elevers ut- och in-flyttningar mm påverkar 

organisationens möjligheter att genomföra en organisation som gagnar eleven och dennes 

måluppfyllelse. Arbetsbördan på respektive lärare blir också större i små skolenheter då det är 

färre personer som ska dela på undervisning, ikt-ansvar, rasttillsyn med mera.  

 

Ledarskapet  

Skollagen kräver känt och närvarande ledarskap på våra skolor7.  Studier pekar på närvarande 

ledarskap som stark faktor för friskare medarbetare och att skolledares behöver ägna mer tid åt 

det pedagogiska ledarskapet och chefskapet och mindre tid åt administration.8 

Utbildningsnämndens förslag förutsätter att en rektor ansvarar för flera skolor, vilket kräver 

mer tid till administrativt arbete som bemanningsplanering, budgetarbete och 

kvalitetsredovisningar arbetsmiljöarbete, skyddsrond, brandskydd, krisplan med mera. Att 

ansvara för flera skolor innebär också restid mellan skolorna.  

Att rektor har ansvar för flera skolor leder till ökad arbetsbelastning, sämre möjligheter till 

närvarande pedagogiskt ledarskap, mindre tid att genomföra skolutvecklande arbete.9 Små 

skolenheter med få medarbetare på olika skola, försämrar möjligheten till hög kvalitet på 

utbildning, möjligheter till en ledningsorganisation där ledningsstöd kan utformas med hjälp av 

befintliga resurser. Kollegialt lärande och systematiskt förbättringsarbete kan enklare 

genomföras då närheten till varandra och tidsanvändningen optimeras. Det kommer även vara 

svårt att rekrytera rektorer till vad de små skolenheterna kan erbjuda.  

 

Samhälle 

Ur ett hållbarhetsperspektiv får utbildningsnämndens beslut om tre mindre skolor både positiva 

och negativa konsekvenser. De ekonomiska konsekvenserna redovisas under rubriken 

”Ekonomi – investeringar & drift av lokaler och personal”. De sociala effekterna med en skola i 

respektive ort blir positiv i den bemärkelse att skolan har potential att vara en samlingspunkt 

                                                           
5
 SCB. 2017. Lärare utanför yrket. 

6
 Skolverkets lägesbedömning 2017 

7
 Skollagen kap 2 § 9-10 

8
 Skolverkets lägesbedömning 2017 

9
 Skolverkets lägesbedömning 2017 
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för ortsbefolkningen, både dag och kvällstid om lokaler som idrottshall, slöjdsal, aula eller 

bibliotek kan nyttjas av allmänheten. De negativa konsekvenserna består i 

upptagningsområdena inte genererar möten mellan barn och föräldrar mellan orterna och 

därmed ökar känslan av vi och dem på halvön. Då halvön har ett stort antal barn som bor utanför 

tätorterna fungerar skolorna som barnens viktigaste mötesplats och små upptagningsområden 

riskerar att inte föra barn samman utan istället öka det upplevda avståndet mellan orterna. 

Erfarenheten av sammanslagningen mellan elever från Grevie och Västra Karup visar på positiva 

sociala effekter för eleverna (framkom i samtal med elever från Grevie gåendes i Västra Karup 

vid framtagande av inriktningsdokument Grevie samt i skrivelse ”Vision för Västra Karup” från 

Västra Karup Byaråd). 

De ekologiska aspekterna får med utbildningsnämndens beslut positiva effekter sett till 

minskning av transporter då fler barn har möjlighet att gå eller cykla till skolan. Behovet av att 

bygga ut gång- cykelvägar kvarstår då upplevelsen av att cykla på sydvästra delen av 

Bjärehalvön kännetecknas av att vara otrygg. Det ska tilläggas att det är svårt att bedöma hur 

mycket transportbördan minskar då flertalet av barnen bor på landsbygden och ändå omfattas 

av skolskjuts, likaså ökar antalet transporter under skoltid förutsatt att samtliga skolor inte 

håller slöjdsalar, hemkunskapssalar eller idrottshall. Att bygga och underhålla tre fastigheter i 

stället för en får negativa konsekvenser ur ett ekologiskt perspektiv, likaså ökar 

anspråkstagandet av mark vilket ses som negativt. 

Framtida elevantal 

Konsekvenserna av beslutet som togs i utbildningsnämnden och framtida behov för invånare i 

grundskoleålder bör bedömas ur ett kommuntäckande perspektiv. Var bor eleverna idag och var 

förväntas ökning respektive minskning? Skolstrukturen bör inte brytas upp i delar enbart 

utifrån dagens behov – framtida behov bör ligga till grund för hur samhället ska använda 

tillgängliga resurser. I tabellen nedan redovisas antalet elever i kommunens tätorter samt på 

landsbygden.  

 

Tabellen visar att eleverna främst bor i Båstad, Förslöv och spritt på landsbygden (källa: FB-

webb). Upptagningsområden för kommunen visar hur elevernas bostadsadress är fördelade 

mellan de kommunala skolorna, se tabell nedan. Antal elever per upptagningsområde är inte att 
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jämföra med antal elever per skola då privata skolor, elever från andra kommuner och elever 

som väljer skola i annat upptagningsområde påverkar skolans storlek. Konsekvenserna av 

utbildningsnämndens förslag försvåras av att upptagningsområden inte finns utpekade, 

exempelvis blir storleken på en ny skola i Grevie beroende av ett nytt upptagningsområde.  

 

 

För att dimensionera antalet platser i både befintliga och föreslagna skolor bör respektive 

ort/upptagningsområde ta sin grund i kommunens befolkningsprognos och 

bostadsförsörjningsprogram som redovisar hur elevantalet förväntas öka. I tabellen nedan 

redovisas var i kommunen det planeras att bygga inom en 10 årsperiod och därmed var 

befolkningsökningen främst väntas. Konsekvenserna av utbildningsnämndens beslut är svåra att 

bedöma då det inte beskrivs hur investeringarna i Torekov, Grevie och Västra Karup påverkar 

skolorna i Förslöv, Båstad och Östra Karup. Elevantalet i just Förslöv och Båstad kan med 

prognoserna för byggandet väntas öka kraftigt, i Grevie kan en mindre ökning komma till stånd, 

mer tveksamt om det blir någon ökning alls i Torekov eller Västra Karup.  

 

 

 

 

 

Ekonomi – investeringar & drift av lokaler 
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och personal.     

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det alltid ekonomiskt mer lönsamt att ha färre skolor eftersom 

det blir färre lokaler, mindre ytor att ”hyra”, städa och servera mat i, värma upp mm. Denna 

konsekvensanalys tar inte upp några faktiska belopp eftersom det kräver en grundligare analys 

och beräkningar när alla förutsättningar är på plats. Men det är inte endast kostnader för 

lokalernas drift och investeringar som ska tas hänsyn till utan även de personalkostnader som 

förflyttningsresor för personal och/eller elever medför. Dock ska framhållas att en minskning av 

lokalkostnader och personalkostnader har ”dubbel effekt” på utbildningsnämndens ekonomi, 

eftersom den dels sänker de faktiska ”hyreskostnaderna” och personalkostnaderna samtidigt 

som det även bidrar till att minska lokal- och personaldelen av elevpengen och bidrar till att 

skapa bättre pedagogiska förutsättningar.   

Båstads kommun lägger mer pengar på lokaler än nödvändigt, vilket är en följd av stor 

överkapacitet, det vill säga att verksamheten ”hyr” mer lokalyta än vad som behövs. Att bygga en 

ny skola i Grevie leder till ännu större överkapacitet och därmed ännu högre lokalkostnader. 

Resurserna bör enligt förvaltningens mening användas till stimulerande lärmiljöer i lokaler med 

rätt utformade ljud, luft och ljusmiljöer. Miljöer där pedagogisk flexibilitet kan stödja elevens 

hälsa och lärande och bidra till ökad måluppfyllelse. 

Ekonomiska konsekvenser av utbildningsnämndens beslut: alternativ 1 

1. Ny F – 6 skola i Grevie 

2. Upprustning av Sandlyckeskolan F - 6 i Torekov 

3. Ombyggnad av Västra Karups F – 6 skola 

 

Förutsättningar för nybyggnation Grevie skola 

a. En F – 6 skola med elevantal 70 – 90 elever ca 2000 m²  

b. Skolbibliotek ska finnas i skolan (Folkbiblioteket finns kvar vid ICA) 

c. Matsal med serveringsmöjligheter – ej tillagning 

d. Några slöjdsalar byggs ej – eleverna skjutsas till Förslöv eller Västra Karups skola 

e. Några hemkunskapssalar byggs ej – eleverna skjutsas till Förslöv eller Västra Karups skola 

f. Kombinerad musik och bildsal byggs. 

g. Tillgång till idrottshall i anslutning till skolan måste finnas. Motiv: Antalet idrotts-timmar 

kommer att öka (Skolverkets förslag). Det är i högsta grad angeläget att stimulera våra elever till 

motion och rörelse varje dag och då är tillgång till idrottshall i anslutning till skolan ovärderlig 

och nödvändig. Placeras den nya skolan i anslutning till Grevieparken så kan Grevie GIKs 

idrottshall hyras. Om inte måste idrottshall byggas.  

Kostnader: 
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Kostnad för nybyggnation 2000 m² = 56 mkr 

Kostnad för ny idrottshall: Ca 850 m² = 18,7 mkr 

Kapitaltjänstkostnader – (räntor och avskrivningar) skola = 2 676 tkr 

Underhållskostnader + drift skola = 600 tkr         

Kapitaltjänstkostnader – (räntor och avskrivningar) idrottshall = 894 tkr 

Underhållskostnader + drift idrottshall = 255 tkr                                                                               

(Om vi hyr Grevie GIKs idrottshall: Driftskostnader inkl. vaktmästeri skola + idrottshall = 

1 000  tkr) 

 

Personalkostnader 

- Personalkostnader utöver nyckeltal. Lärarna överflyttas från Västra Karups skola till Grevie så 

dessa ska inte räknas med. Men eftersom skolan blir liten så måste en viss överanställning ske. 

- Lärare utöver nyckeltal   =  1367 tkr                                                    

- Lednings/rektorsfunktion bedöms öka med 0,2 tjänst = 161 tkr 

- Skolbibliotekarie 0,1 tjänst = 50 tkr 

- Personal skolbespisning – servering på två skolor istället för en kräver utökning av tjänst med 

0,4 tjänst =  162 tkr 

- Övrigt – överanställning, ambulerande lärare, skolskjuts av elever för slöjd och hemkunskap = 

95 tkr 

Upprustning av Sandlyckeskolan F-6 i Torekov 

Upprustning enligt den utredning som tekniska enheten har gjort till en kostnad av 18 mkr 

Kapitaltjänstkostnader – räntor och avskrivningar =  860 tkr (år 1)  

Några ökade driftskostnader blir det troligen inte 

Övriga kostnader är oförändrade 

 

Ombyggnad av Västra Karups F – 6 skola etapp 1 

Ombyggnad enligt det förslag som tekniska enheten har presenterat etapp 1 till en kostnad av 

16,6 mkr. 

Kapitaltjänstkostnader = 793  tkr (år 1) 

Driftskostnader (utökade ytor medför ökad drift)=  90 tkr/år 
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Ekonomiska konsekvenser av förvaltningens förslag: alternativ 2 

1. Bygga om och bygga till Västra Karups F – 6 skola så att de kan ta emot alla elever i 

västra delen av kommunen 

2. Nedläggning av Sandlyckeskolan i Torekov.  

 

Bygga om och bygga till Västra Karups F – 6  

Så att alla barn i västra delen av kommunen ryms. Dvs tekniska enhetens etapp 1 och 2 till en 

kostnad av = 40.2 mkr 

Kapitaltjänstkostnader = 1 922 tkr (år 1) 

Underhållskostnader = 55 tkr 

Driftskostnader = 165 tkr 

Övrigt 

-Utökning kökspersonal 0,25 tjänst = 150 tkr 

 

Nedläggning av Sandlyckeskolan F-6 (rivning, lokalkostnader och drift)                     

Engångskostnad     2,3 mkr 

 

Interkommunal ersättning och bidrag till enskilda verksamheter + Förändring intern 

skolpeng 

Beräkning av interkommunala ersättningar och bidrag till enskilda verksamheter för elever som 

går i andra kommuners skolor eller i friskolor utgår från kommunens genomsnittliga kostnad för 

en elev i kommunens egna skolor. Vid eventuellt beslut om nedläggning av Torekovs skola 

sjunker kommunens kostnader och vid eventuell nybyggnation av Grevie skola ökar 

kommunens kostnader. Detta leder till att den interkommunala ersättningen och bidragen till 

enskilda verksamheter påverkas/förändras. Ökad kostnad totalt per år: 

Inter. Kommunal ers/bidrag till friskolor   Alt 2. En skola i V Karup                          69 tkr 

Inter. Kommunal ers/bidrag till friskolor   Alt 1. tre skolor                                         515 tkr 

 

SUMMA ÅRLIG KOSTNADSFÖRÄNDRING  

Alt 1: 8 518 000 kr    
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Alt 2: 2 361 000 kr 

Att ha kommunala skolor i Grevie, Västra Karup och Torekov får till konsekvens att de årliga 

kostnaderna för skolverksamheten ökar med ca 5,9 miljoner kronor jämfört med en ombyggd 

skola i Västra Karup för elever från Grevie, Västra Karup, Hov och Torekov.  

OBS: Minskade lokalkostander inkl kostnad för rivning av Sandlyckeskolan (alt 2) är ej 

medräknat. Kostar rivning plus drift engångskostnad: 2,3 mkr 

Uträknade kapitaltjänstkostnader avser år 1 (kommer att sänkas med tiden).  

SUMMA KOSTNADSFÖRÄNDRING INVESTERING Alt 1: 109 300 tkr  Alt 2: 40 200 tkr 

Att ha kommunala skolor i Grevie, Västra Karup och Torekov får till konsekvens att 

investeringskostnaderna för skolverksamheten ökar med ca 69,1 miljoner kronor jämfört med 

en ombyggd skola i Västra Karup för elever från Grevie, Västra Karup, Hov och Toreko 

Bilagor till konsekvensbeskrivningen: 

Bil.1 Barnkonsekvensanalys 

 

Samråd vid konsekvensanalysen har skett med Henrik Andersson, chef för Bildning och arbete, 

Margaretha E Svensson adm. chef, Marika Forsell, utvecklingsledare, Natalie Engdahl, 

barnrättsexpert, Olof Selldén, planchef. 

Bilaga 1: Barnkonsekvensanalys gällande grundskolestruktur 

 

Sammanfattning 

Båstad Kommun bearbetar skolstrukturen i sydvästra delen av kommunen där denna 

barnkonsekvensanalys belyser olika aspekter av skolverksamheten för att analysera 

skolstrukturen från ett barnperspektiv. Forskning och studier pekar på olika faktorer som de 

mest drivande i att generera starka studieresultat för eleverna och det går inte att dra en 

generell slutsats om den optimala skolstorleken. Skolstorleken måste istället utvärderas i sin 

kontext och förutsättningar att möta olika elevers behov. Den lilla skolan är mer sårbar i 

förändringar i elevunderlag som påverkar både lärande resultat, social utveckling och 

resursfördelning. Den lite större skolan har jämnare elevunderlag men kan ändå säkerställa 

trygghet och individuellt bemötande genom personalens arbetssätt.  

Analysen lyfter även externa faktorer såsom ökande krav från skolverket i läroplanen och nya 

kunskapskrav från samhället i stort. Extra hänsyn behöver därför tas för framtida barns behov 

och bästa. En lite större skolenhet har mer flexibilitet och resurser att möta framtida krav men 

ändå kapacitet att skapa trygghet och möta de individuella elevernas behov. 

Analysen pekar på att en lite större skolenhet kan skapa bättre förutsättningar för flexibelt 

lärande, stabilitet i elevunderlaget och möta framtida krav medan skolenheten ändå inte blir så 

stor att den tappar styrkorna av en liten skola utan kan fortfarande tillgodose trygghet och 

individuellt bemötande. 
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Anledning till BKA 

Båstad Kommun bearbetar en omorganisering av skolan i sydvästra delen av kommunen. Olika 

underlag har beretts under processens gång, dock har inte en prövning av barnens bästa gjorts i 

form av en barnkonsekvensanalys. Tidigare underlag har heller inte utgått ifrån ett 

barnperspektiv eller inkluderat barnens egna perspektiv.  

En Barnkonsekvensanalys (BKA) är ett verktyg att använda som underlag för beslut som 

påverkar barn och unga. Syftet är att göra en prövning av barnets bästa i frågan, en rättighet som 

är säkrad i FN:s Konvention om Barnets Rättigheter (artikel 3) och i skollagen. 

Detta är ett beslut som påverkar barn, både idag och långt framåt, i allra högsta grad. Då barn 

inte har en politisk röst måste de få utrymme att påverka via en BKA. Dock har det inte funnits 

möjlighet att prata med barnen direkt gällande denna fråga för BKAn specifikt, då läsåret precis 

har börjat igen när denna skrivs. Barnens egna perspektiv har istället hämtats från tidigare 

elevenkäter. En BKA är en prövning av vad som är barnets bästa gällande beslutet. Andra 

aspekter av beslutet såsom arbetsmiljö för lärare och ekonomi undersöks i andra 

analysunderlag. 

Bakgrund 

Inom arbetet med skolutveckling i Båstad kommun har man valt att se över skolorganisationen 
för att adressera olika utmaningar. Det finns utmaningar gällande viktiga kärnfrågor såsom 
bristande lokaler och svårt att rekrytera kompetent personal samt en tydlig och skarp nedgång i 
studieresultat (åk9) i kommunen de senaste åren. Det finns även frågor kring närheten till 
skolor och resetider i samband med skolgången. I diskussionen nu gäller skolorganisationen i 
sydvästra Båstad, och där skolor i Torekov, Västra Karup och Grevie. Denna 
barnkonsekvensanalys belyser frågan från ett barnperspektiv. 

Vilka barn påverkas 

Kärnan i en barnkonsekvensanalys är barnen som påverkas av ett beslut. Det är viktigt att inte 

bara se barnen som en homogen generaliserbar grupp utan se unika barn med olika 

förutsättningar. Det är vanligt att enskilda barns bästa går emot varandra eller det enskilda 

barnet mot den större gruppen barn. Det är därför viktigt att belysa de olika perspektiven. I 

denna situation finns flera olika grupper av barn som behöver tas i åtanke. 

Barn i behov av särskilt stöd - Ett barn som har lätt för sig i skolan och skolmiljön påverkas i 

mindre grad av olika skolmiljöer. Det innebär att en förändring i skolorganisation och struktur 

får större konsekvenser för barn i behov av särskilt stöd. Barn med särskilda behov behöver 

tillgängliga lärmiljöer som erbjuder flexibla lösningar, extra anpassningar och individuell 

uppmärksamhet.  

Barn med olika förutsättningar – Skolan har kompensatoriskt uppdrag som innebär att 

kompensera för olika förutsättningar vilket inkluderar individuella behov och förutsättningar 

för utbildningsstöd i hemmiljön. Skolan behöver ha resurser, flexibilitet och pedagogisk närvaro 

för att tillgodose detta behov. 
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Pojkar och flickor - I generella utvärderingar av skolan, är det skillnader på pojkar och flickor i 

studieresultat. Pojkar och flickors genomsnittliga meritvärde skiljer med 20 meritpoäng.10  

Särskilt i glesbygdskommuner är denna skillnad anmärkningsvärd.11  

Avstånd till skolan - elever påverkas givetvis olika av detta beslut beroende på var de bor i 

förhållande till skolan. En elev som bor på gångavstånd från Sandlyckeskolan påverkas givetvis 

mer än en elev som bor mittemellan Sandlycke och Västra Karups skolor. Ungefär hälften av 

Sandlyckeskolans elever åker redan idag skolskjuts.  

Barn idag och barn i framtiden – Förutsättningarna i samhället ändras och därmed blir 

konsekvenserna för ett barn idag inte desamma som för ett barn om 5 eller 10 år. I ett beslut om 

skolorganisation måste det tas i beaktande både konsekvenser för barn idag och för barn i 

framtiden. Då kraven på skolans breda förmåga har ändrats och ökat, kan de förväntas fortsätta 

öka, vilket skapar vidare utmaningar för den lilla skolan att möta kraven. Detta kan alltså 

innebära att konsekvenserna kommer bli större i framtiden. Barnen som går i en skola vid en 

övergång får givetvis också uppleva lite förändringsproblem vid själva skiftet – så ett barn som 

går sista året vid övergången påverkas annorlunda än barnet som börjar efter övergången. Vid 

ett skifte av skola påverkas även reparationer och investeringar i skolan och de eleverna som går 

i skolan under tiden påverkas därför också av bristande skolmiljö och tillgänglighet.  

Översikt och kontext 

Sandlyckeskolan 

Sandlyckeskolan är belägen centralt i Torekov. Idag har skolan ca 81 elever i F-6 klasserna. Det 

är ett genomsnitt på drygt 12 elever per årskurs. Dock är några årskurser sammanslagna till en 

klass. Skolan har, relativt i kommunen, bra resultat i årskurs 6. Det finns problem med 

ventilationen i byggnaden som negativt påverkar arbetsmiljön för elever och personal. 

Skolbyggnaden består av många korridorer som skolan på kreativa sätt har ombildat till 

pedagogiska utrymmen. 

Västra Karup 

Västra Karups skola, ligger centralt på Bjärehalvön i Västra Karup. Skolan har i dagsläget 142 

elever. Upptagningsområdet täcker idag både Västra Karup och Grevie, vilket ändrades 2014 då 

Backsaskolan i Grevie hastigt fick stängas ner. Elever från Grevie har sedan dess gått i Västra 

Karups skola. 

Svensk lagstiftning och BK 

Skollagen och Konventionen om Barnets Rättigheter fastställer viktiga principer för 

skolverksamheten. 

Enligt 1:4 skollagen (2010:800) ska utbildningen ta hänsyn till elevers olika behov. Den säger 

vidare att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 

                                                           
10

 https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak
%2FBlob%2Fpdf1653.pdf%3Fk%3D1653 
11

 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014, “Klarar den lilla skolan de stora kraven” 
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långt som möjligt enligt utbildningens mål. Skollagen betonar principen om likvärdighet och att 

alla har rätt till lika tillgång och en likvärdig utbildning.  

Barnkonventionens fyra grundprinciper påverkar även skolverksamheten. Artikel 2 befäster 

rätten till icke-diskriminering och att alla barn behandlas lika. Artikel 3 fastställer att i alla beslut 

som berör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet. Artikel 6 beskriver barns rätt till liv, 

överlevnad och utveckling och artikel 12 ger barn rätt att uttrycka sin åsikt och att vuxna ska 

lyssna på barnet och ta deras åsikter i beaktande. Artiklar 28 och 29 ger barnet rätt till 

utbildning och säger att syftet med utbildningen är att utveckla barnets fulla möjligheter.  

Läroplan 11 

Den nya läroplanen utvecklar kraven på skolan jämfört med tidigare vilket påverkar den kraven 

på det pedagogiska arbetet i skolan. Läroplanen har ett starkt fokus på likvärdighet. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.12 

Var eleven än bor och oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden ska utbildningen ha en 

hög kvalitet. Utbildningen ska också kompensera för elevers olika bakgrund och andra 

olikartade förutsättningar.  

Krav på legitimation för lärare och förskollärare infördes i skollagen 2011. Målet med 

legitimation är att öka kvaliteten i svenska skolan. Små enheter har större svårigheter att 

rekrytera och behålla kompetent och behörig personal. I en uppdatering 2017 har läroplanen 

även förtydligat vikten av informations och kommunikationsteknik samt elevernas möjligheter 

att utveckla digital kompetens. 

Kartläggning 

Kartläggningen avser att samla in information om olika aspekter från flera perspektiv. Det ska 

innehålla både generell information från forskning och beprövad erfarenhet samt situation-

specifik information från berörda barn, vårdnadshavare och skolpersonal. För denna 

kartläggning har det inte varit möjligt att samla in åsikter frånberörda barn och 

vårdnadshavares perspektiv i den specifika frågan utan tidigare underlag har använts. Denna 

analys fokuserar på lärande och social kontext utifrån ett barnperspektiv, samt lyfter vissa 

aspekter av personal- och miljöfrågorna. 

Lärande 

Lgr11 säger tydligt att “skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att 

inhämta och utveckla kunskaper och värden”. Lärande är kärnan i skolverksamheten och måste 

därför belysas i en analys av skolsituationen. 

Många studier tittar på hur olika faktorer påverkar elevers lärande och resultat. Översiktlig 

forskning kan inte påvisa på generaliserbara slutsatser vid jämförelse av små och stora skolor 

och kunskapsresultat, utan belyser andra konsekvenser av skolstorlek som i sin tur kan påverka 

                                                           
12

 Läroplanen 11 s.8 
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lärandet såsom resurser, rekrytering, och liknande.13 Det finns en del studier som visar på att 

små skolor (färre än 300 elever) påvisar bättre resultat än stora skolor (över 800 elever).14 Men 

det finns även studier som visar att större skolor kan uppnå liknande resultat om lärare 

anpassar sin undervisning och fokuserar på de enskilda eleverna. 

I alltför små arbetslag på skolor begränsas även lärares kompetensutveckling, varierat tänkande 

i undervisningen samt lärargruppens sammantagna förmåga att anpassa undervisningen till 

varje elev. En framgångsfaktor i skolan är det kollegiala samarbetet där lärare tar del av, 

diskuterar och utvecklar sin och andras undervisningspraktiker.15  

Det har även visats på andra relevanta samband mellan olika skolor och framgång i skolan. 

Jämförelser visar att det är större skillnader mellan pojkar och flickor i glesbygdskommuner än i 

större orter. Det är också fler avhopp från gymnasiet hos elever från små skolor.16 

En förklaring till detta är att små skolor har små elevunderlag vilket innebär att gruppen är mer 

sårbar för variation. Detta har märkts på Sandlyckeskolan där Rektorn noterade att en årskurs 

nyligen inte hade någon elev med lite starkare driv vilket ledde till att hela gruppen hade lite 

mindre driv än vanligt. Det har även visats i forskning att lågpresterande elevers resultat blir 

bättre om de är i klasser med högpresterande elever. Detta gäller oavsett skolstorlek, men 

sannolikheten för en mer blandad klass är högre när klassen är större.17 Annan forskning visar 

att elever med särskilda behov får bättre resultat i en liten skola då de får mer uppmärksamhet 

från läraren. 

I den största sammanställningen av forskning om undervisning, visar John Hattie (2009) att den 

största faktorn som påverkar skolresultat är lärarens förutsättningar att anpassa 

undervisningen till varje elev. Andra metaanalyser pekar också på vikten att se till kontexten och 

förutsättningarna för undervisningen. Där till exempel läroplanens nya krav på att endast 

legitimerade lärare kan sätta betyg för ökande betydelse i skolan.18 

Skolans kompensatoriska uppdrag att tillgodose en likvärdig utbildning oavsett elevernas 

individuella förutsättningar är en central del i lärandet. Generellt i Sverige har skillnaden i 

resultat ökat beroende på socioekonomisk status.19 I Båstad kommun har skillnaden i resultat 

beroende på föräldrars utbildningsnivå ökat de senaste åren.20 För att bryta den trenden och 

                                                           
13

 Adolfsson, C-A, 2014. Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer och sociala situation i skolan – en 
forskningsöversikt, Linnéuniversitetet.  
14

 Mycket av forskningen är gjord i USA, där skolorna generellt är större än i Sverige. I studierna fanns även 
skillnader mellan skolorna i andra faktorer som påverkar skolresultat såsom socioekonomisk status på 
familjerna, lärares utbildning, erfarenhet och tid lagd på pedagogik. Exempel på forskning är: Darling-
Hammond, Ancess & Ort, 2002 och Eberts et al 1990 
15

 Hattie, J. A. C. (2009). Visible Learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. 
London, New York: Routledge. 
16

 ”Klarar den lilla skolan de stora kraven? Om skolavveckling eller skolutveckling”, Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2014 
17

 Eberts, R. W., Schwartz, E. K., & Stone, J. A. (1990). School reform, school size and student achievement. 
Economic Review, 26(2), 2. 
18

 ”Klarar den lilla skolan de stora kraven? Om skolavveckling eller skolutveckling”, Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2014 
19

 PISA, 2015, hämtat 170823 http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/SWE?lg=en 
20

 Statistisk från Skolverket för årskurs 9 då det inte finns tillgänglig statistik för åk6. 
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tillgodose en likvärdig skola är det viktigt att skolenheterna har tillräckligt med flexibla resurser 

för att skapa med extra stöd. 

Social kontext  

Lgr11 betonar även den sociala kontexten i skolan då “skolan ska sträva efter att vara en levande 

social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära”. Den sociala kontexten är viktig 

både för elevens trygghet och lärolust men även för dennes sociala utveckling och 

identitetsutveckling.  

Forskning visar att kompisrelationen är avgörande för att ett gynnsamt identitetsskapande ska 

ske. Kamratrelationen är den som det finns många utav t.ex. klasskamrater och som behövs för 

att kunna skapa identifikation med flera och eventuellt vid behov kunna skapa nya 

kompisrelationer. Ungdomarnas socialisationsprocess gör att gruppen blir mycket betydelsefull 

för dem, här söker de, förhoppningsvis tillsammans med en kompis bekräftelse och i gruppen 

sätts betyget på om de duger eller inte.”21 Pedagoger berättar att sammanslagningen mellan 

Backaskolan och Västra Karup skola visade liknande resultat då eleverna fick större grupper av 

potentiella kompisar.  

Barnen i Båstad mådde sämre 2016 än 2012 enligt självskattning i folkhälsoenkäten som görs av 

Region Skåne. Både pojkar och flickor i årskurs 6 i Båstad anger lägre än snittet i Skåne att de 

har en riktigt nära vän, samt lägre än snittet att de trivs i skolan och har i högre grad utsatts för 

trakasserier.22  

 

Tillgänglig personal 

I de små skolenheterna är det flera tjänster som blir deltid istället för heltid. Detta har lyfts till 

exempel gällande elevhälsoteamet (EHT) som fördelas över flera skolenheter. När deras tjänst är 

delad över flera skolenheter ökas deras belastning av logistik och administration på bekostnad 

av konsultationstid med barnen. Samma personalkostnad per elev leder alltså till färre 

arbetstimmar med eleverna. Personalen har själva lyft att de kan vara mer effektiva när 

elevgruppen är samlad på en skolenhet. Det ger även en trygghet till eleverna med stabiliteten 

av konsekvent närvaro på skolan. 

Fysisk miljö 

Den fysiska miljön är både viktig som arbetsmiljö och för elevernas utveckling. Enligt enkäter 

känner sig eleverna överlag trygga i sina skolmiljöer och har goda tillgångar till fina utemiljöer 

och aktiviteter. Inomhusmiljöerna är mer begränsade med problem i ventilation och likanande 

som påverkar arbetsmiljön och arbetsförmågan. Skolorna har varit kreativa och flexibla i att 

använda sina miljöer, där till exempel Sandlyckeskolan har gjort om korridorer till 

arbetsutrymmen. Vissa perspektiv menar att små skolor har högre trygghetskänsla. Dock visar 

elevenkäterna i Båstad kommun att eleverna på den största F-6 skolan, Strandängsskolan, 

känner sig tryggare än genomsnittet och alltså att trygghet kan skapas även i större skolor.  

                                                           
21

http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/kompisar-och-kamrater-brbarns-och-ungas-villkor-for-
relationsskapande-i-vardagen/ 
22

 Region Skåne, hämtat 170824 från ”Verktyget för folkhälsostatistik”  
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Beskrivning och analys 

Skolorganisationen påverkar olika barn på olika sätt. Forskning och erfarenhet visar på att 

elever som har goda förutsättningar att klara sig i skolan inte påverkas avsevärt av ändringar i 

skolorganisationen. Medan elever som har svagare resultat och svårare i skolan påverkas 

starkare och behöver därför tas hänsyn till. Dessa elever presterar bättre i klasser där det finns 

högpresterande elever och skulle därför gynnas av större klasser, samtidigt som de gynnas av 

individuell uppmärksamhet från läraren. Utvecklingen i skolan ställer även nya krav på 

utbildningen och pedagoger som belyses i uppdaterad läroplan där många lärare menar på 

större arbetslag underlättar utvecklingen av nya arbetssätt och pedagogers möjlighet att möta 

varje elev.  

Den snabba utvecklingen av nya pedagogiska krav och digitalisering i samhället i stort, innebär 

att behoven kommer att öka. Det betyder att det är ännu viktigare för barnen i den nära 

framtiden att ha en skola med större elevantal och lärarlag för att nå alla krav och mål i skolan. 

Den lite större skolan kommer ha med flexibilitet och kreativa impulser att utveckla och anpassa 

undervisningen mot nya krav och behov i skolan. 

Den mindre skolan som är nära eleverna kan ge ökad trygghetskänsla, men många stora skolor 

klarar av att skapa samma trygghetskänsla. De yngre eleverna i Båstad rapporterar dock låga 

nivåer av vänskap och trivsel i skolan och hög frekvens trakasserier trots små skolenheter. Det 

är en viktig aspekt att jobba med i alla skolor och särskilt vid en förändring som innebär nya 

miljöer och nya personer, både elever och lärare. 

Det finns för- och nackdelar med alla alternativ, men sammantaget ligger det i elevernas bästa 

att ha en skola med goda förutsättningar att se den enskilda eleven och förbereda dem för nya 

kunskapskrav och samhällsutveckling. I framtiden får detta en ökande grad av konsekvens och 

relevans för eleverna eftersom kraven ökar. Det ligger alltså i barnens bästa idag men även 

starkare i barnens bästa i framtiden med en resursstark och flexibel skola som kan möte varje 

elev vilket kan göras med en lite större skolenhet.  
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TOREKOVS SKOLA
NULÄGESBESKRIVNING

RÄKAN 1

Investeringsbehov skola = ca 14 mkr

Allmänt
Det förekommer problem med viss fuktighetsavgivning i grunden samt kvarvarande organiskt materiel. 
Taket är allmänt slitet och behöver åtgärdas.
Golv och ytskikt är slitna samt akustikförbättrande åtgärder behöver utföras.
Belysningen behöver förbättras och bytas ut.

Ventilation
Befintliga ventilationsaggregat är slitna och är i stort behov av utbyte. Placeringen av ventilationsaggregaten är inte utförd så att underhållspersonal kan komma åt dessa på ett för deras arbetsmiljö säkert sätt.
Det medför troligtvis merkostnader för att bygga om för att få plats med nya kanaler och aggregat.

Värmeproduktionsanläggning
Värmeproduktionsanläggningen består dels av pellets konverterad oljepanna och dels av oljepanna. Hela värmeanläggningen är i behov av utbyte inkluderande kulvert till idrottshall.
Lukt från pelletsanläggningen kommer idag in i verksamhetslokalerna. Detta märkt särskilt i köket.

Kostnad:

Fasad ca: 600 tkr
Tak ca: 900 tkr
Golv ca: 700 tkr
Ytskikt ca: 500 tkr
Grund: 900
Kök:1.4 mkr
Installation ca: 9 mkr

Investeringsbehov idhall = ca 4.7 mkr     

Allmänt
Underhållsarbeten på tak, golv,väggar, fönster, dörrar och solskydd.

Ventilation
Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö.

Kostnad:

Fasad ca: 300 tkr
Tak ca: 700 tkr
Golv ca: 600 tkr
Ytskikt ca: 600 tkr
Installation ca: 2.5 mkr
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Yttrande beträffande konsekvensbeskrivning av utbildningsnämndens beslut 
om skolorganisation 
 

Bakgrund 

Undertecknad har på extremt kort varsel blivit ombedd att yttra sig i frågan om den konsekvens-
beskrivning som tagits fram av skolchefen gällande utbildningsnämndens beslut om framtida 
skolorganisation. 
 

Aktuellt 

Undertecknad har inte haft möjlighet att läsa igenom hela skolutredningen och har bara läst 
igenom och tagit ställning till de delar av konsekvensbeskrivningen som rör ekonomin. 
 
Skolan i Grevie: 

Investeringar ur ett budgetperspektiv: 

Ny skola Grevie är redan upptagen i budget 2018 under planår 2020. Därmed har vi i budget 2018 
redan tagit höjd för dessa avskrivnings- och räntekostnader. Dock bör investeringssiffran för år 
2020 justeras från 50 till 56 mkr, dvs + 6 mkr i ökade investeringar för själva skolan. 

Idrottshall verkar inte vara upptagen i investeringsbudget så vida inte denna är tänkt att inklude-
ras i de 50 mkr som ligger där redan. Men den siffran är ju inte rimlig i förhållande till de nya 
siffror som T&S angett. Konsekvensbeskrivningen överväger även att vi hyr tid i Grevie GIKs 
idrottshall vilket i så fall skulle innebära att vi slipper investeringskostnad för idrottshallen i 
kommunens budget.  

Driftskostnader ur ett budgetperspektiv: 

Skolinvesteringen: 

När det gäller kapitalkostnader för Grevie skola är dessa dock bortplockade ur pengen och 
fastighetsbudgeten i och med att anläggningen är utrangerad ur anläggningsregistret. Denna 
kapitalkostnad återkommer när den nya Grevieskolan är klar och ersätts i budgetramarna per 
automatik den dagen investeringen är klar. Detta i och med den centrala hantering vi tillämpar för 
kapitalkostnader i budget och utfall vilket innebär att verksamheterna får exakt kompensation i 
budget jämfört med utfall för alla kapitalkostnader. 

Tillägg behöver sannolikt göras för underhåll och andra fastighetsrelaterade driftskostnader i och 
med att dessa plockats bort ur budgeten när Grevieskolan utrangerades. Dessa har teknik och 
service uppskattat till 600 tkr i konsekvensbeskrivningen. 

Om vi hyr idrottshall istället för att bygga en så tillkommer hyreskostnader för idrottshallen.  
En ökad hyres/driftskostnad på 1 000 mkr/år har i så fall uppskattats i konsekvensbeskrivningen 
för detta. 

Om idrottshallen inte är inkluderad i dagens avsatta summa i plan 2020 så tillkommer avskriv-
nings- och räntekostnader för denna ungefär med det belopp på 860 tkr/år helårseffekt som 
angetts. Likaså underhålls/driftskostnader som uppskattats till 255 tkr/år av T&S. 
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Personalbemanningen: 

När det gäller frågor om personalbemanning (lärare mm) så är min uppfattning att i och med att 
pengen är framtagen när vi hade en skolorganisation baserat på att även Grevie skola fanns så 
är skolpengen per elev redan i rätt nivå. Med andra ord kan man hävda att skolan åtnjuter en 
effektivitetsvinst i dagsläget när Grevieskolan inte är i bruk och eleverna samt deras skolpengs-
finansiering flyttats till övriga befintliga skolor. 

Enligt mitt sätt att tänka blir det därför svårt att föra något resonemang om extrakostnader för 
personal om Grevieskolan återuppbyggs. Jag vet inte hur ni resonerat när ni tog fram beräkning-
arna och om det finns någon koppling eller företeelse i skolpengen som jag inte är insatt i. Båda 
mina ekonomer är frånvarande för tillfället och återkommer inte för i slutet av nästad eller i 
början av nästnästa. Kan därför inte stämma av med dem och reserverar mig därför lite i denna 
fråga. 

 
Skolan i Torekov: 

Delar synpunkter och hänvisar till konsekvensbeskrivning! 
 
Västra Karups skola 

Delar synpunkter och hänvisar till konsekvensbeskrivning! 
 
Periodisering i budget 

Inga investerings- och driftskostnader som framhålls i konsekvensbeskrivningen verkar ha  
någon inverkan på budget 2018 utan får effekt på senare planår. 
 
 
 
 
Båstad 2017-09-22 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
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Datum: 2018-01-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Sven-Inge Granlund 

Dnr: KS 001059/2017 – 350 
 
 

Trafikregleringsåtgärder för vissa parkeringsytor i Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
Förvaltningens förslag om trafikregleringsåtgärder för parkeringsplats, numrerade 1, 2, 3, 4 
och 5 i ärendet, bifalls. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Genom trafikregleringsåtgärder har en kommun möjligheter att påverka och i viss mån styra 
trafikmängd, trafikflöden och tillgänglighet. För välbesökta områden med begränsade ytor är 
det speciellt viktigt att dessa möjligheter tas tillvara. Trafikregleringsåtgärder främjar även 
användandet av alternativa färdmedel, exempelvis att välja kollektivt åkande och att använda 
cykel framför användandet av personbil, vilket är positivt för miljön. En vanligt förekommande 
och fungerande trafikregleringsåtgärd är att avgiftsbelägga parkeringsytor, vilket även är den 
trafikregleringsåtgärd detta ärende handlar om.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog 2009-11-05, (dnr 1092/09-353) nivå för parkeringsavgifter och 
tidsvillkor för parkeringar i Båstads kommun. 2010-06-16 antog Kommunfullmäktige (dnr 
178/10-353) en mindre revidering, endast avseende maxtaxa för Malenbadets parkering som 
höjdes från 40 kr till 50 kr. Parkeringsavgifterna och tidsvillkoren från 2009-2010 är aktuella 
än idag. Gemensamt för alla avgiftsbelagda parkeringsytor i Båstads kommun är att de endast 
är belagda med avgift 1 juni till och med 31 augusti. 
Förvaltningen har, dels genom upplysningar från allmänhet och några näringsidkare, samt 
genom egna iakttagelser identifierat vissa parkeringsytor som har hög beläggning och låg ro-
tation. Detta medför att tillgängligheteten till parkeringsytan är låg. För dessa identifierade 
ytor bedömer förvaltningen att en tydligare trafikreglering genom en höjning av befintliga par-
keringsavgifter samt att belägga, idag avgiftsfria parkeringsytor, med en avgift kan få positiva 
effekter på trafikmängd, trafikflöden och tillgänglighet. De identifierade parkeringsytorna är 
Båstad torg (1), den asfalterade parkeringen vid Badhusparken/hamnen (2), centrumparke-
ringen vid biblioteket/agardh (3), Båstads järnvägsstation (4) och Torekovs hamn (5). 
 

Aktuellt 
1. Parkeringsytan vid Båstad torg, som idag är reglerad med 4 timmars fri parkering och 

p-skiva mellan 08.00 – 20.00 samt 1 timmes parkering direkt framför torgkiosken före-
slås få en ändrad reglering. Syftet med att reglera ytan är att styra trafiken till Prästli-
dens parkering för långtidsparkering och därmed få en ökad rotation på fordon och 
ökad tillgänglighet för åtkomst till verksamheter kring torget och längs Köpmansgatan. 
Förslagsvis regleras ytan framför turistbyrån mellan 08.00 – 20.00 med 1  timmes av-
giftsfri parkering (och p-skiva) året runt. Ytan framför torgkiosken regleras mellan 
08.00 – 20.00 till max 2 timmars avgiftsbelagd parkering á 15 kr per timme under tiden 
1 juni till 31 aug. Övrig tid på året avgiftsfritt men med samma tidsreglering och P-
skiva.  
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2. Parkeringsytan vid Badhusparken är i dag reglerad 1 juni till den 31 aug med max 4 
timmars parkering á 15 kr per timme under tiden 10.00 – 06.00. En del av parkeringen 
(öster om bommen) är upplåten genom avtal till Hotell skansens verksamhet. Denna 
del är inte reglerad med tid eller avgifter. Eftersom det pågår ett arbete att ta fram en 
ny detaljplan för hamnområdet, parkeringsytan inkluderad, samt att arrendeavtalet 
med ”hamnen” löper ut april 2019 föreslås den östra delen om bommen lämnas utanför 
detta ärende för att hanteras i samband med ovanstående. Stora delar av året har as-
faltparkeringen hög beläggning med låg tillgänglighet. Ett rimligt antagande är att par-
keringsytan till stora delar försörjer hotellets verksamhet som konferensparkering och 
personalparkering tiden utanför 1 juni till 31 aug. Önskemål om bättre tillgänglighet 
har framförts till förvaltningen från andra aktörer i området.  Förslagsvis höjs dagens 
timtaxa från 15 kr till 20 kr med avgift 10.00-06.00 året runt.  

 
3. Centrumparkeringen vid biblioteket/agardh är idag uppdelad i två parkeringar. Den 

norra delen är reglerad året runt med 3 timmars avgiftsfri parkering med p-skiva mel-
lan 08.00-20.00. Den södra delen (vid återvinningsstationen) är oreglerad, vilket inne-
bär 24 timmars avgiftsfri parkering, året runt. Det har framförts starka synpunkter från 
verksamhetsutövare runt Lyckan torget att det ofta råder brist på tillgängliga parke-
ringsplatser. Detta beror sannolikt till stor del på att den södra delen av parkeringen 
utgör personal- och elevparkering till verksamheter runt centrum. För att uppnå en 
ökad rotation och fler tillgängliga parkeringsplatser för besökare som ska nyttja ser-
vicen runt centrum förseslås följande. Den norra delen regleras endast tidsmässigt att 
gälla 08.00-18.00 med två timmars parkering och p-skiva, året runt. Den södra delen 
regleras med 10 timmars avgiftsbelagd parkering, vardagar, 08.00-18.00 á 10 kr per 
timme. Dock max 50 kr per dygn, året runt. 

 
 

4. Parkeringsytan vid Båstads järnvägsstation är oreglerad, vilket innebär 24 timmars av-
giftsfri parkering, året runt. Parkeringsytan utgör idag pendlarparkering med en upp-
skattad beläggning om 60 – 80 % på vardagar. Att ha en oreglerad och avgiftsfri pend-
larparkering är positivt för att främja användandet av kollektivtrafik. I takt med att 
närområdet till Båstads station byggs ut med villor och flerbostadshus och med inflytt-
ning inom snar framtid kommer antalet personer som nyttjar pendeltågen sannolikt 
öka. Dagens parkeringsyta kommer inte vara tillräckligts stor om den lämnas oregle-
rad. Vidare kan det antas att en oreglerad parkeringsyta i närhet av flerbostadshus 
sannolikt kommer att användas som boendeparkering. Trots att det kan upplevas nega-
tivt att reglera en pendlarparkering och snarare hindra än främja användandet av pen-
deltrafik anser förvaltningen att denna yta måste regleras. Förvaltningen föreslår att 
parkeringsytan regleras med 24 timmars avgift á 5 kr per timme dock max 50 kr per 
dygn, vardagar. I tillägg till detta ska det vara möjligt att köpa månadsbiljett förslagsvis 
för 500 kr per månad. Det finns få anledningar till att reglera parkeringsytan enligt 
ovan förslag i början av 2018 dock anser förvaltningen att en reglering av parkeringsy-
tan bör ske innan inflyttning till nybyggda områden påbörjas. 
 

5. Den stora parkeringsytan vid hamnen i Torekov är i dag reglerad med 24 timmar och 
avgift 10.00-06.00, 1 juni – 31 aug á 15 kr per timme. Vid fint väder på sommaren som 
genererar många besökare till Hallands väderö räcker inte parkeringsytan till. Det finns 
parkeringsytor som är avgiftsfria i relativ närhet, exempelvis vid busstorget, och ge-
nom en tydligare reglering är avsikten att få personer att avstå från att köra ner till 
hamnen. Förslagsvis lämnas tidsregleringen för parkeringsytan oförändrad medan av-
giften höjs till 20 kr per timme.  För att inte styra trafiken till parkeringsytan vid inre 
hamnplan föreslås även den ytan få samma avgift. 
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Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Ett rimligt antagande är att dessa trafikregleringsåtgärder kommer att bidra till att det sker ett 
ökat använde av alternativa färdmedel (kollektivtrafik, cykel).  En ökad tillgänglighet till parke-
ringsplatser förväntas också uppnås och därmed tillgänglighet till handel och andra verksam-
heter i närheten av parkeringsytorna. Ett annat rimligt antagande är att, det under ”icke högsä-
song”, i högre utsträckning kommer att parkeras bilar på avgiftsfria parkeringsplatser och 
längs med gator som ger sådan möjlighet. Detta i sig är ingen ny företeelse då det normalt sker 
under högsäsong. Parkeringsytan vid idrottsplatsen (Örebäcksvallen) kan komma nyttjas i 
större utsträckning vilket kan påverka föreningens verksamhet. Dock äger föreningen genom 
avtal med kommunen rätt att reglera parkeringsytan om det skulle behövas. 
 

Verksamhet 
I det fall beslut fattas om att avgiftsbelägga parkeringsytor som idag är avgiftsfria behövs nya 
parkeringsautomater installeras och arbetet med daglig tillsyn kommer därmed öka något.  
Omskyltning med nya skyltar med aktuella tids- och avgiftsangivelser måste också utföras. 
Verksamheten för teknik och service behöver även utöka parkeringsövervakningen med tätare 
bevakning utanför högsäsong än vad som sker idag.  
Arbetsgivare och verksamheter (däribland Båstads kommun) som nyttjar aktuella parkerings-
ytor som personalparkering kommer sannolikt uppleva tillkommande regleringar som negativt 
för deras personal.  
 

Ekonomi 
Investeringskostnad för inköp och installation av fyra parkeringsautomater samt inkoppling 
till el- och fibernät uppskattas till 400 – 500 tkr. Ökade kostnader för drift, underhåll och 
abonnemang för tillkommande parkeringsautomater är svårt att uppskatta då det är avhängigt 
hur mycket underhåll, tillsyn och reparationsarbete som kommer att krävas. Förvaltningen 
uppskattar driftskostnaderna för detta till 75 – 100 tkr per år.  
 
Förvaltningens förslag om trafikreglering för vissa parkeringsytor året runt medför att förvalt-
ningen måste köpa betydligt mer parkeringsövervakning. ”Idag” köper Båstads kommun ca 
1200 bevakningstimmar (för 400 tkr) från Securitas varav ca 1000 timmar fördelas på som-
marperioden juni till och med augusti. Förvaltningens bedömning är att bevakningstimmarna 
måste fördubblas för att täcka hela året och uppskattar därför de ökade driftskostnaderna till 
400 tkr för bevakning. Summerat medför förvaltningens förslag om trafikregleringsåtgärder en 
investeringskostnad om 500 tkr och en årlig driftskostnad om 500 tkr. 
 
Hur trafikregleringsåtgärderna påverkar intäkterna är underordnat syftet med regleringarna 
och det verkliga resultatet kommer främst att bero på beläggningsgraden på parkeringarna 
som i sin tur kommer beror på antal besökare och personbilar som kommer till platserna. Dock 
går det att göra matematiska antaganden. 
 
I förslaget finns tre parkeringsytor som är avgiftsbelagda med 15 kr per timme idag (1/6-
31/8). Två parkeringsplatser vid Torekovs hamn och vid Badhusparken i Båstad. Dessa tre 
föreslås få en ökad avgift till 20 kr per timme. Vid ett antagande om att parkeringsplatserna 
kommer ha samma beläggningsgrad kommande år som de hade 2017 skulle det innebära en 
ökad intäkt om 300 tkr per år.  
Gällande de nya och tillkommande trafikregleringsåtgärderna för föreslagna parkeringsytor 
har förvaltningen gjort en uppskattning som får anses som rimligt, om än med stort mått av 
osäkerhet. I antagandet tas hänsyn till antal P-platser, antal dagar, antal timmar, avgift och es-
timerad beläggningsgrad. Enligt förvaltningen parametrar och antagande skulle Badhusparken 
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generera ca 690 tkr, Båstad torg ca 80 tkr, Centrumparkeringen ca 240 tkr och Båstad järn-
vägsstation mellan 750 – 1200 tkr. Enligt förvaltningens antagande kan föreslagna trafikregle-
ringsåtgärder generera intäkter mellan ca 2000 och 2500 tkr.  
Investeringskostnaden borträknat skulle ett nettoresultat om 1500 – 2000 tkr per år vara ett 
rimligt antagande om förvaltningens förslag bifalls.  
 
 
Teknik och service 
Sven-Inge Granlund, Avdelningschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanställning nuvarande och föreslagna trafikregleringar 
 
 
 
 

100



Parkeringsplats 

Prästliden 

Torekov stora 

Torekov hamnplan 

Malen badet 

Båstad Hamn 

Badhusparken 

Båstad Torg Turistbyrån 

Båstad Torg Torgkiosk 

Centrumparkering söder 

Centrumparkering norr 

Båstad Jvg-stn 

Nuvarande trafikreglering Föreslagen ny trafikreglering 

P-tid avgift avgiftstid Maxbelopp Säsong P-tid avgift avgiftstid Maxbelopp Säsong 

24 h 10 kr/h 08.00-22.00 50 kr/dygn 1/6-31/8 Oförändrad 

24 h 15 kr/h 10.00-06.00 1/6-31/8 24 h 20kr/h 10.00-06.00 1/6-31/8 

24 h 15 kr/h 08.00-22.00 1/6-31/8 24 h 20kr/h 08.00-22.00 1/6-31/8 

24 h 10 kr/h 10.00-06.00 50 kr/dygn 1/6-31/8 Oförändrad 

4h 15 kr/h 10.00-06.00 1/6-31/8 Oförändrad 

4h 15 kr/h 10.00-06.00 1/6-31/8 4h 20 kr/h 10.00-06.00 1/1-31/12 

4h p-skiva 08.00-20.00 1/1-31/12 1h p-skiva 08.00-20.00 1/1-31/12 

4 h* p-skiva 08.00-20.00 1/1-31/12 2h 15 kr/h 08.00-20.00 1/6-31/8 
24 h 1/1-31/12 10h 10kr/h 08.00-18.00 50kr/dygn 1/1-31/12 

3h p-skiva 08.00-20.00 1/1-31/12 2h p-skiva 08.00-18.00 1/1-31/12 

24 h 1/1-31/12 24 h 5kr/h 00.00-24.00 50kr/dygn 
500 kr/månad 

* 
** 
*** 

6-8 p-platser mot torgkiosken/victoria har idag 1 timmes parkering med p-skiva 

Mellan 1/9-31/5 regleras parkeringsytan med 2 timmar avgiftsfri parkering med p-skiva. 08.00-20.00 

Möjlighet att köpa månadsbiljet ska finnas 

v= vardagar 

Fet, kursiv text innebär nya eller förändrade villkor 

Utanför avgiftstid är det fri parering 

** 
V 

V 

*** 
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Datum: 2018-01-15 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Per Selldén 

Dnr: KS000052/2018-300 

 
 

Förvärv av del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 6:2 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Båstads kommun förvärvar del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 6:2 för en köpe-
summa  om totalt 940.332 kronor och i övrigt på de villkor som framgår av bilagt över-
låtelseavtal, dokumentmärkt TRV 2014/7622 

2. Köpeskillingen  för dels förvärvet samt för dels bedömd kostnad för fastighetsreglering, 
1.000.000 kronor finansieras med tillgängliga medel för fastighetsförvärv i 2018 års 
budget. 

 
 

Bakgrund 
I samband med att Trafikverket arbetade med att genomföra projekt Hallandsås träffade Bå-
stads kommun och Trafikverket överenskommelse om vissa markfrågor. Parterna underteck-
nade år 2009 en avsiktsförklaring om att all mark som innehas av Trafikverket i anslutning till 
järnvägstunnelns mynningar och som efter tunnelns färdigställande inte behövs för järnvägs-
driften skall överlåtas till kommunen för en köpeskilling om 10 kr/kvadratmetern plus index. 
Båstads kommun och Trafikverket träffade i mars månad 2016 en överenskommelse om att 
fullfölja nyssnämnda överenskommelse varigenom kommunen förvärvade överenskomna fas-
tigheter med undantag av del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 6:2. 
Orsaken till att överlåtelse av del av fastigheten Hemmeslöv 6:2  undantogs var att miljötek-
niska frågor om markens beskaffenhet inte var utredda i tillräcklig omfattning. Markområdet 
har nyttjats till uppläggning av massor från tunneln under byggarbetets gång. 
Trafikverket har sedermera närmare låtit analysera marken inom fastigheten och underställt 
resultaten kommunens miljöprövning. Kommunens myndighetsnämnd har i augusti 2017 be-
handlat redovisningen  och  prövat och bedömt den till mindre känslig markanvändning. Vi-
dare beslutade nämnden  att det inte föreligger något ytterligare krav på åtgärder gentemot 
Trafikverket. 
Det nu föreliggande överlåtelseavtalet, dokumentmärkt TRV 2014/7622,  för del av fastigheten 
Båstad Hemmeslöv 6:2 är upprättat på samma grunder som överlåtelseavtalet mellan parterna 
tecknade år 2016. Överlåtelseområdet omfattar ca 85.000 kvadratmeter. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Genom förvärvet får kommunen rådighet över ett större markområde inom Båstad Stad som 
ger möjlighet till att tillgodose markbehov för flera samhällsverksamheter . Infrastrukturen  
kring området är utbyggd. 
 
 
Verksamhet 
Området är lämpligt att användas för flera ändamål och inte minst genom dess 
trafikorienterade läge för verksamheter som riktar sig mot staden och kommunen i sin 
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helhet.Kommunen  får i ett program närmare prioritera vilka verksamheter som lämpligast bör 
inrymmas i området och därefter upprätta detaljplan/detaljplaner för området. 
 

Ekonomi 
Medel för förvärvet, markförvärv, finns tillgängliga i budget för innevarade år. 
 
 
Miljökonsekvensanalys 
Markens beskaffenhet har varit föremål för analys och myndighetsprövning. I 
detaljplanearbetet får närmare prövas miljökonsekvenser utöver markens beskaffenhet. 
 
 
Båstad 2018-01-15 
 
 
……………………………………………………. 
Per Selldén, exploateringsingenjör 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Trafikverket, Borlänge 
Samhällsbyggnadschefen 
Teknik- och servicechefen 
Ekonomichefen 
Exploateringsingenjören 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avtal om överlåtelse av del av Båstad Hemmeslöv 6:2, TRV 2014/7622 
Karta utvisande förvärvsområdets läge. 
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Ärendenr:TRV 2014/7622 

1. Parter 

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV DEL AV 
BÅSTAD HEMMESLÖV 6:2 

Sid 1 (4) 

Staten gm. Trafikverket (202100-6297) 
781 89 Borlänge 

Båstads kommun (212000-0944) 
268 80 Båstad 

Ägare till Hemmeslöv 6:2 Ägare till Hemmeslöv 5:9 

Nedan kallat Trafikverket Nedan kallad Kommunen 

2. Bakgrund 
Parterna har år 2009 gjort en avsiktsförklaring att all mark som innehas av Trafikverket i anslutning 
till mynningarna i norr och söder för järnvägstunnlarna genom Hallandsåsen, och som efter 
tunnlarnas färdigställande inte behövs för järnvägsdriften, ska överlåtas till Båstads kommun till en 
kostnad av 10 kr/m2 justerat med förändringar i konsumensprisindex med januari 2005 som 
basmånad. Förestående avtal omfattar del av Hemmeslöv 6:2. Övrig berörd mark har redan enligt 
redan träffade avtal överlåtits till Kommunen. 

I detta avtal aktuell del av fastigheten Hemmeslöv 6:2 är belägen väster om Inre Kustvägen. 
Området har varit föremål för överväganden rörande återställningsåtgärder. Enligt Båstads 
kommuns beslut 2017-08-31, dnr 2015-001451, förklarar tillståndsmyndigheten genom 
Miljöavdelningen att det inte föreligger något krav på ytterligare åtgärder. Enligt 
tillståndsmyndighetens bedömning erfordras inte ytterligare undersökningar eller utökade 
avhjälpandeåtgärder. 

3. Försäljningsobjekt 
Försäljningsobjektet utgörs av det område av fastigheten Hemmeslöv 6:2 i Båstads kommun som på 
karta i bilaga 1 markerats med litt A. I det följande benämns området för Fastigheten. 

4. Överlåtelseförklaring, köpesumma och betalning 
Trafikverket överlåter Fastigheten för en överenskommen köpesumma om totalt 
niohundrafyrtiotusentrehundratrettiotvå (940.332) kronor. 

Fastigheten övergår i Kommunens ägo först vid tillträdet. 

Köpesumman ska betalas senast på tillträdesdagen. Betalning ska ske genom att Trafikverket 
utfärdar faktura som tillställs Kommunen. 

När köpesumman är till fullo betald kvitterar Trafikverket betalningen. 

5. Tillträde 
Kommunen ska tillträda Fastigheten 2018-03-01. 

6. Fastighetens skick 
Fastigheten överlåtes i befintligt skick, med undantag för vad som nedan i denna punkt anges. 
Förorenade områden beskrivs under särskild rubrik nedan. 

Innan Kommunen tillträder Fastigheten ska Trafikverket ha genomfört följande åtgärder: 
• städat Fastigheten från skräp och byggavfall samt avlägsnat mindre deponier av asfalt och 

massor i östra delen av Fastigheten 
• avlägsnat asfaltsyta, som tidigare nyttjats som upplagsområde, och ett elskåp i anslutning till 

därtill 
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• planat ut ett större upplag av massor i östra delen av Fastigheten i riktning västerut. I 
samband därmed ska staket och grindar från Hallandsvägen i söder och Stensån i norr tas 
bort. 

Åtgärderna i fråga finns även illustrerade på karta i bilaga 2. 

7. Föroreningar 
Trafikverket är ansvarig för utredningar och efterbehandlingsåtgärder för eventuella föroreningar 
inom Fastigheterna som uppkommit före tillträdestidpunkten och utifrån Fastighetens 
användningssätt. 

Kommunen är medveten om hur Trafikverket har nyttjat Fastigheten och hur den tidigare har 
använts, samt de begränsningar i Fastighetens användande som detta kan medföra. Vidare har 
Kommunen genomfört egna undersökningar och bedömningar för att värdera Fastighetens status 
vad gäller föroreningar. 

Användningssätt och begränsningar är beskrivna i avsnittet Användningssätt nedan. 

Kommunen ska hålla Trafikverket skadeslöst för föroreningar som har uppkommit efter 
tillträdestidpunkten samt för ändrad eller utökad användning av Fastigheten som innebär känslig 
markanvändning enligt Naturvårdsverkets klassificering, vilket inkluderar senare ägares bidrag till 
föroreningar vid framtida försäljningar. 

Köpeskillingen har bestämts med hänsyn till de förhållanden som angetts ovan. 

8. Inteckningar 
Fastigheten överlåtes fri från penninginteckningar. 

9. Kostnader och intäkter för Fastigheten 
Trafikverket svarar för alla kostnader, skatter och avgifter som belöper på Fastigheten till tidpunkten 
för tillträde enligt ovan. Kommunen svarar för kostnader, skatter och avgifter som belöper på 
Fastigheten från och med nämnda tillträdestidpunkt. Motsvarande fördelning gäller för intäkter från 
Fastigheten. 

10. Kostnad för lagfart mm 
Kommunen ansöker i förekommande fall om lagfart och svarar för kostnaderna för denna. Om 
Kommunen underlåter att söka lagfart kommer Trafikverket att ansöka om lagfart på Kommunens 
bekostnad samt därutöver ta ut en avgift om 3.000 kr för Trafikverkets hantering av detta. 

11. Användningssätt 
Fastigheten är i dess nuvarande skick avsedd för mindre känslig markanvändning enligt 
Naturvårdsverkets klassificering. 

Pga. av närheten till järnvägen kan delar av Fastigheten vara olämpliga att användas för 
bostadsändamål, skol- eller vårdverksamhet eller annan verksamhet som kan innebära konflikt 
mellan järnvägen och användningen av Fastigheten. Trafikverket kommer att vid prövning av 
ändring av användningssätt vid ny/ändrad detaljplan eller vid bygglovprövning avstyrka användning 
som inte är förenlig med järnvägsverksamheten och hävda riksintresset för järnvägen. 

12. Ledningsrätt 
I Fastigheten ska ledningsrätt upplåtas till förmån för Trafikverket avseende rätt att anlägga, 
underhålla och förnya vatten- och avloppsledningar inom ett fem meter brett område med 
ledningarna i mitten, i huvudsaklig överensstämmelse enligt med litt. å markerat område på karta i 
bilaga 1. 

Hemmeslöv_6-2_ Överlåteseavtal_ 171218.docx 106



Ärendenr:TRV 2014/7622 Sid 3(4) 

Särskilt förordnande om frigörande av fastighetstillbehör ska göras för ovan nämnda ledning, så att 
den inte längre kommer att höra fastighetstillbehör. Förordnandet ska således innebära att 
äganderätten för ledningarna kommer att höra till innehavaren av ovan nämnda ledningsrätt, 
Trafikverket. 

Ingen ersättning ska betalas för upplåtelsen av ledningsrätt, eftersom den är förutsatt i överlåtelsen 
av Fastigheten. 

13. Belastningar 
Kommunen har informerat sig om lantmäteriservitut och inskrivna rättigheter som belastar 
Fastigheten. 

14. Lantmäteriåtgärder 
För fullföljd av överlåtelsen av Fastigheten ska detta avtal i första hand läggas till grund för beslut 
om fastighetsreglering, som innebär att Fastigheten ska överföras till Kommunens fastighet 
Hemmeslöv 5:9 

Parterna ansöker gemensamt om fastighetsbildning. Trafikverket ger in ansökan till 
Lantmäterimyndigheten. Kostnaderna för fastighetsbildningen ska betalas av Kommunen. 

Smärre gränsjusteringar som förrättningslantmätaren anser lämpliga godkänns dock av parterna, 
utan justering av ersättningen. 

15. Övrigt 
Av detta köpeavtal är tre exemplar upprättade varav parterna tar varsitt och ett överlämnas till 
Lantmäterimyndigheten. 

Tillfart till sedimentationsdamm för vatten från järnvägstunnlarna, enligt karta i bilaga 1, för 
Trafikverkets tillsyn, underhåll och reparation av dammen kommer ske från Inre Kustvägen och via 
angränsande ge-väg. För det fall Kommunen vid detaljplaneläggning av Fastigheten finner det 
lämpligt att ändra tillfarten till sedimentationsdammen så förbinder sig Kommunen att tillse att ny 
tillfart till sedimentationsdammen säkerställs från allmänt tillgängliga förbindelseleder inom 
planområdet. 

Göteborg 20_

För Trafikverket 

Erik Lööv 

Barbro Ovren 

Båstad 20 __ _ 

För Båstads kommun 

Bo Wendt 

Kristina Geiger 
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Bilagor 
1. Karta, berörd del av Hemmeslöv 6:2 
2. Karta, Fastighetens skick 
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BÅSTADS l{ OMMUN 
l<ommunstyre!sen 

Motion 

2017 -05- 0 4 \ 
D~ ~ --~~.$.~.$ 
~~~~-~ ... .... ~~ ... .. 

Företagsamheten i vår kommun är mycket god. Entreprenörsandan är stor 

bland befolkningen och våra företag skapar välstånd för samhället. 

Kommunens roll är bland annat att skapa så goda förutsättningar för att 

utveckla företagen i vår kommun och att underlätta för nyetablering av företag. 

En viktig roll för kommunen är att tillhandahålla verksamhetsmark. Den mark vi 

har för detta ändamål är dock inte synlig och mycket svår att hitta för 

presumtiva köpare. 

Kommunen måste tydligt och enkelt visa - var har vi verksamhetsmark, vad 

kostar den, vad säger gällande detaljplan, vem är kontaktperson mm? 

Idag använder sig företagare av internet för att söka verksamhetsmark och det 

finns många tjänster som erbjuds, till exempel, Objektvision som många 

använder sig av. Region Skåne har Markregister Syd som är en tjänst för de som 

söker tillgänglig mark för att etablera sig i Skåne. Dessa är exempel på var 

denna typ av mark bör saluföras men som inte görs idag. Men också på 

kommunens hemsida ska man enkelt hitta vad man söker och idag är det inte 

enkelt att se vad kommunen har att erbjuda när det gäller just 

verksamhetsmark. 

Därför vill vi att: 

En handlingsplan tas fram att göra kommunens verksamhetsmark synlig, och 

exponerar vad kommunen kan erbjuda för företagare, såsom kommunens 

innehav av verksamhetsmark, var den ligger, vad säger gällande detaljplan, 

köpevillkor, kontaktpersoner mm. 

"Syns man inte så finns man inte" är en devis som passar in här. Det ska vara 

enkelt för företagare att finna lösningar på sina behov av verksamhetsmark. 

Båstads kommun ska vara det självklara valet om man vill expandera sitt 

företag, utveckla en ny verksamhet eller hitta bättre läge för sitt företag. 

Båstad maj 2017 

Socialdemokraterna Centeri#vli f Liberalerna 

ln~~Stefa!f;f-{f/~ ~6 
/j~ 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171123\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 
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Datum: : 2017-01-18 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Per Selldén / Lisa Rönnberg 

Dnr: KS 000505/2017-200 
 
 

Svar på Socialdemokraternas, Centerns, Liberalernas och Miljöpartiets mot-
ion om exponering av kommunens verksamhetsmark. 
 
 
Förslag till beslut 
 

1. Förvaltningens förslag är att föreslaget i motionen föranleder ett uppdrag till  
Kommunstyrelsen att genom sin förvaltning målmedvetet och prioriterat arbeta vidare 
med att tillskapa mer verksamhetsmark och i enlighet med motionens förslag mark-
nadsföra tillgänglig verksamhetsmark genom att nyttja hemsida och andra kanaler som 
kan bedömas vara lämpliga för ändamålet.  

2. 2. Motionen anses därmed vara besvarad. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet har kommit in med en motion 2017-
05-04 om exponering av Båstads kommuns verksamhetsmark. 
 
 

Bakgrund 
I motionen framhålls att en viktig roll för kommunen är att tillhandahålla verksamhetsmark. 
Det finns anledning att notera att kommunens tillgång på verksamhetsmark som är detaljpla-
nelagd för ändamålet och där infrastrukturen är utbyggd är starkt begränsad. Kommunens 
innehav av råmark som är lämplig att omvandla till verksamhetsmark är också begränsad. Pro-
cessen att förvärva mark, detaljplanelägga den och förse marken med infrastruktur tar ofta 
mycket lång tid. Verksamhetsmark efterfrågas främst i tätorterna Båstad, Förslöv och Östra 
Karup. Alla tre orterna har kvaliteter med åtskilliga värden, riksintressen, som konkurrerar om 
marken och som innebär svårigheter att få fram laga kraftvunna planer. 
 
 

Aktuellt 
Även om efterfrågan och konsumtionen av verksamhetsmark i kommunen är relativt låg finns 
det all anledning för kommunen att arbeta för att tillgodose den efterfrågan som finns och sti-
mulera till ökad efterfrågan. Arbete med hela processen, från råmark till byggklar verksam-
hetsmark, pågår inom förvaltningen för mark som är möjlig och lämplig för olika verksamhet-
ers behov. Det är ett omfattande arbete som kräver resurser att få fram. 
 
Att marknadsföra den verksamhetsmark kommunen innehar kan, som framhålls i motionen, 
ske på flera sätt. I de allra flesta situationer förutsätter en överlåtelse av kommunal verksam-
hetsmark åtskilliga överläggningar mellan kommunen och köparen om de detaljerade förut-
sättningarna för att nyttja marken och överlåtelsevillkor. Det är därför mest angeläget att 
kommunens mark kan marknadsföras så att en köpare blir intresserad och nyfiken på att träffa 
kommunen och då föra en dialog där kommunens företrädare kan få utveckla markens attrak-
tivitet och möjlighet för köparen att nyttja den.  
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Förvaltningens förslag är att föreslaget i motionen föranleder ett uppdrag till Kommunstyrel-
sen att genom sin förvaltning målmedvetet och prioriterat arbeta vidare med att tillskapa mer 
verksamhetsmark och i enlighet med motionens förslag marknadsföra tillgänglig verksam-
hetsmark genom att nyttja hemsida och andra kanaler som kan bedömas vara lämpliga för än-
damålet. Motionen anses därmed vara besvarad. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
För Båstads kommun är det av väsentlig vikt att kunna erbjuda och tillhandahålla verksam-
hetsmark för nya och befintliga företag. Att kunna attrahera nya företagsetableringar förutsät-
ter att kommunen har tillgång på lämplig mark. Även befintliga företag har behov av nya om-
råden och lokaler när de expanderar eller behöver omlokalisera. Kan inte kommunen erbjuda 
attraktiva etableringsmöjligheter riskerar vi därmed att tappa etableringar och/eller att före-
tag flyttar från kommunen. 
 

Verksamhet 
Arbete med hela processen, från råmark till byggklar verksamhetsmark, pågår inom förvalt-
ningen för mark som är möjlig och lämplig för olika verksamheters behov. Det är ett omfat-
tande arbete som kräver resurser att få fram och idag är dessa resurser begränsade. 
 

Ekonomi 
Utveckling av byggklar mark för verksamheter är i många fall en kostand som kommunen får 
bära fram till dess att marken realiseras, avyttras och säljs. Behov finns av att avsätta medel i 
kommunens budget för att kunna arbeta med strategiska markköp och därefter förädling och 
förmedling av densamma. 
 
Båstad 2018-01-18 
 
 
Per Selldén   Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnad 
 
Exploateringsingenjör   Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Samhällsbyggnad och Teknik och Service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion - Framtagande av handlingsplan riktad mot företagare, 2017-05-04 
 
Samråd har skett med: 
Teknik och servicechef Jan Bernhardsson, samt Planchef Olof Séllden. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 137 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-18 

Dnr VN 000064/2017 - 700 

Remiss - Namn på nytt äldreboende i Förslöv samt ny gata 

Sida 

9av12 

Beskrivning av ärendet Namnkommitten har tagit fram ett förslag på namn för det nya vård- och 
omsorgsboendet i Förslöv samt på den nya gatan upp till boendet. 
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till namnkommitten för att ge 
vård- och omsorgsnämnden möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Underlag till beslutet Remiss från Samhällsbyggnad den 7 december 2017, med tillhörande 
tjänsteskrivelse. 

Förvaltningens förslag 1. Det nya vård- och omsorgsboendet i Förslöv ska ha namnet "Lingården". 
2. Den nya vägen som går upp till boendet ska ha namnet "Linvägen". 

Notering Nämnden anser enhälligt att förslaget "Lingården" är olämpligt eftersom 
detta namn redan förekommer på ett par verksamheter i närheten, bland 
annat i Hov och i Laholm. 

Yrkande Eddie Grankvist (BP), So nia Larsson (C), Ingrid Edgarsdotter (KD), 

Proposition 

Beslut 

Tony Jvarsson (M), Marianne Mjöberg Eriksson (BP), Irene Ebbesson (S), 
Ulf}iewertz (M), Olle Larsson (L) och Claes Sjögren (BP): Det nya vård
och omsorgsboendet i Förslöv ska ha namnet "Haga Park". Nämnden har 
inga synpunkter angående namnförslaget på den nya vägen som går 
upp till boendet. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta förslag. 

Vård- och omsorgsnämndens yttrande: 

1. Det nya vård- och omsorgsboendet i Förslöv ska ha namnet "Haga Park". 

2. Nämnden har inga synpunkter angående namnförslaget på den nya 
vägen som går upp till boendet. 

usterandes si aturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Handläggare: 
Roger Larsson 
0431-77735 
roger.larsson@bastad.se 

Grannehörande 

REMISS 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

J.017 -12- 0 7 
Dnr. ./:!...Q.9. . .QJ?. .. fi.:tj 
-.'J::.Qf.1:.::::..±:i) 0 

···········•• 

Verksamhetsområde 
Vård- och omsorg 

Ärendemening Namn på nytt äldreboende i Förslöv samt ny gata 

Ärendenummer B 2017-000877 
Utskickat 2017-12-07 
Svar inkommit senast 2018-01-31 

Ärendet 

Namnkommitten har tagit fram ett förslag på namn för det nya vård- och omsorgs boendet i Förslöv samt på 
den nya gatan upp till boendet. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till namnkommitten för att ge 
vård- och omsorgsnämnden möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Nämnden ges härmed möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Nämndens svar vill vi ha senast den 31 
januari 2018. Ni kan maila det till samhallsbyggnad@bastad.se, glöm inte ange ärendenumret i ämnesraden. 

Enligt uppdrag 

Roger Larsson 
namnkommitten 

Upplysningar 

I de fall beslut kan överklagas använder vi oss av så kallad förenklad delgivning. Information om detta hittar 
du på vår hemsida. 

Tack för hjälpen! 

Postadress 
269 80 Båstad 
Gatuadress 
Vångavägen 2 

Telefon 
0431 -770 00 vx 
Telefax 
0431-770 20 

E-post 
samhallsbyggnad@bastad.se 
Hemsida 
www.bastad.se 

Plusgiro 
11 11 11-1 
Organisationsnummer 
212000-0944 rev 2016.04.08 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-09-04 

Handläggare 
Roger Larsson 
roger.larsson@bastad.se 
0431-77735 

Diarienummer: B 2017-000877 

Till: Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 

Namnsättning av nytt vård- och omsorgs boende och ny väg i 
Förslöv 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Det nya vård- och omsorgs boendets i Förslöv namn ska vara 11 Lingården". 

2. Den nya vägen som går upp till äldreboendet ska ha namnet 11Linvägen11
• 

Sammanfattning 

Kommunen planerar för att bygga ett nytt vård- och omsorgs boende i Förslöv. Den 
föreslagna lokaliseringen är under prövning i en detaljplaneprocess som är inne i sin 
slutfas. Det finns därför behov av att fastställa ett byggnadsnamn för själva boendet och ett 
gatunamn för den nya väg som planeras byggas till det nya boendet och i förlängningen till 
det nya bostadsområdet. Vård- och omsorgsnämnden anser att namnet ska vara 11 Haga 
Park". Namnförslaget bedöms inte vara lämpligt av i huvudsak förväxlingsskäl och istället 
föreslås namnen 11Lingården" och "Linvägen" för att anknyta till linbastun i området. 

Ärendet och dess förutsättningar 

Kommunen planerar för att bygga ett nytt äldreboende i Förslöv. Den föreslagna 
lokaliseringen är under prövning i en detaljplaneprocess som är inne i sin slutfas. Det finns 
därför behov av att fastställa ett byggnadsnamn för själva äldreboendet och ett gatunamn 
för den nya väg som planeras byggas till det nya boendet och i förlängningen till det nya 
bostadsområdet. Vård- och omsorgsnämnden anser att namnet ska vara "Haga Park". 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

26980BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.09 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Tjänsteskrivelse 

Namnkommitten har till uppgift att ta fram förslag och bereda namnärenden till 
kommunstyrelsen. Namnsättningen ska följa kulturmiljölagens regler om god 
ortnamnssed och stavning enligt svenska stavningsregler. 

För att en byggnad ska kunna få en så kallad belägenhetsadress krävs ett gatunamn. Till en 
belägenhetsadress kan ett alternativnamn eller byggnadsnamn kopplas i sådana fall där 
platsen eller byggnaden är välkänt och underlättar exempelvis när man frågar om vägen till 
det objekt som kopplats till belägenhetsadressen. Informationen kan ge blåljusaktörerna 
värdefull information vid till exempel en utryckning. 

Namn i adresser ska vara unika i utskrift men också i uttal. Namnen bör vara lätta att uttala, 
uppfatta och förstå även vid telefonsamtal. Numera sker en stor del av telefonerandet 
utomhus med de störningar från trafik med mera som det innebär. För att undvika risken 
för förväxlingar är det olämpligt att skapa för många namn med samma förled eftersom det 
lätt leder till förväxlingar. Förväxlingsrisk finns alltid vid telefonsamtal varför det är viktigt 
att undvika adressnamn som kan vara svåra att uppfatta. Det är också viktigt att tänka på 
språkmelodin och betoningen i orden. De som har andra modersmål än svenska kan ha 
problem med att uppfatta eller uttala vissa språkljud. 

Föreningen Förslövs Socken Förr och Nu har till namnkommitten lämnat in förslag på namn 
i det nya bostadsområdet som planeras på del av fastigheten Förslöv 2:4 och på vård- och 
omsorgs boendet. De har föreslagit att boendet ska heta "Haga" och har lämnat ett flertal 
namnförslag på gatorna, bland annat "Hagavägen". Vård- och omsorgsnämnden har i VN § 
61/ 2017 ansett att det planerade vård- och omsorgs boendet ska heta "Haga Park". 

Namnkommitten gör bedömningen att namnet "Haga" i sig är ett bra namn men då det dels 
finns förväxlingsrisk med det särskilda boendet "Hagagården" på "Hagagatan" i Båstad, dels 
med traktnamnet "Haga" och "Haga byaväg" väster om Kattvik, är det ett olämpligt namn då 
det inte blir unikt inom kommunen. Efterleden "Park" är olämplig på byggnader då den i 
svenskt språkbruk förknippas med välskötta och lummiga större grönytor. Ord som inte är 
egennamn ska stavas med liten begynnelsebokstav enligt svenska skrivregler. 

I Båstads kommun har olika typer av särskilda boenden som till exempel äldreboenden av 
tradition haft olika efter leder som "-liden" eller" -gården". Namnkommitten föreslår att 
namnen i området ska följa den tidigare traditionen av efterleder samt syfta till lintillverk
ning och den gamla linbastun som finns bevarad i området. 

Namnet på den nya gatan föreslås bli "Linvägen" och namnet på det nya vård- och 
omsorgs boendet föreslås bli "Lingården". 

För namnkommitten 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 
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Tjänsteskrivelse 

Samhällsbyggnad 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet skall expedieras till: 
Kart- och GIS-avdelningen, kulturstrategen 

För kännedom: 
Vård- och omsorgsnämnden, teknik och service, planarkitekt Henrik Eliasson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag VN §61/2017 
Namnförslag från Föreningen Förslövs Socken Förr och Nu 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOl<OLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-05-29 7 av14 

VN § 61 Dnr VN 000004/2017 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

Noteringar 

Beslut 

a). Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten 
(Health Navigator AB deltar under förmiddagen). 
Dnr: 000136/2016-700 

b). Nya enhetschefer: Jessica Arvidsson och Pernilla Halte 
c). Verksamhetsstatistik: SOL och LSS, inklusive antal som tackat nej 

till särskilt boende 
d). Bassängen på Vårliden 
e). Åsliden: Status/riskanalys/ekonomiska effekter. 

Dn~OOOOSS/2017-700 
f). Sommaren 2017: Status, medarbetare/sommargäster 
g). Namnförslag på vård- och omsorgsboende i Förslöv. 

Dnr: 000064/2017-700 
h). Kommande revideringar av vägledningsdokument enligt SOL 

Dnr: 000131/2015-900 
i). Inriktningsdokument för Grevie och framtidsmingel den 30 maj 
j). Mottagningsteamet 
k). Informationen från nämnden på kommunfullmäktige 
I). Månadskostnad för rullatorer 
m). Pågående budgetarbete 

Angående punkt d) ovan noteras följande: Vård- och omsorgschefcn informera r 
om att privatpersoner inte kommer att ha tillträde till bassängen under 
perioden september-december 2017. Detta bland annat av säkerhetsskäl då 
bassängen är obevakad. Nämnden anser enhälligt att avtalet med Båstadhem 
AD inte ska förlängas när detta går ut den 31 december 2017. Informationen 
skickas vidare för kännedom till Båstadhem AB. 

Angående punkt g) ovan noteras följande: Nämnden anser enhälligt att det 
planerade vård- och omsorgsboendet i Förslöv ska heta Haga Park. Inform
ationen skickas vidare för kännedom till kulturstrateg Helene Steinlein. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 
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