
	

	

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 

Datum:	 Onsdagen	den	7	mars	2018.	

Tid	och	plats:	 Kl.	10.00	‐	Astrakanen,	kommunkontoret	i	Båstad.	
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3. Informationsärenden:	
	
a).	Redovisning	av	medarbetarundersökningen	från	2016	‐	Bilaga	

‐‐ KS 5‐12

4. Planeringsunderlag	för	landskap,	natur‐	och	kulturmiljöer
i	Båstads	kommun	

Kristina	Bell	 KF 13‐97

5. Avtal	om	räddningssamverkan	2018	 Pelle	Pettersson	 KS 98‐105

6. Avlopps‐	och	vattenledningar	längs	med	sydkusten Andreas	Jansson	 KS 106‐111

7. Cykelvägar	i	anslutning	till	Laholms	kommun Andreas	Jansson	 KS 112‐116

8. Politisk	styrgrupp	för	framtida	investeringar	i	skolorganisationen	
avseende	kommunstyrelsens	ansvarsområden	

Jan	Bernhardsson	 KS 117‐119
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18. Beslutslogg	 ‐‐ KS 220‐226

19. Delgivningar	 ‐‐ KS 227‐302
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Bo	Wendt	
Ordförande	

Catharina	Elofsson
Sekreterare	
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Datum: 2018-02-28 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001412/2017 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Ingela Stefansson (S). 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Thomas Nerd (S). 
3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 13 mars kl. 09.00. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justerings-
personen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och 
justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar vid varje sammanträde. 
 
I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska justeras av en 
ledamot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån 
valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver 
justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på 
nästkommande sammanträde. 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Datum: 2018-02-28 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001413/2017 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
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. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om 
dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Datum: 2018-02-28 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001411/2017 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

Förslag till beslut 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
a). Redovisning av medarbetarundersökningen från 2016 - Bilaga  
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-02-12 

Handläggare: Csaba Illyes 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

K S"bolt..t[y-,_,or+ -'foo 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Redovisning av medarbetarundersökning 2016 

Förslag till beslut 

Att lägga redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Båstads kommun har vart annat år med extern medverkan genomfört medarbetarundersök
ning bland kommunens samtliga antällda. Föreliggande undersökning genomfördes 2016. 
Undersökningen utgör underlag för en omfattande aktivitet inom kommunen, samt avstämning 
mot de fackliga organisationerna. 

Undersökningen skall bidra till att bl a stärka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare. 
Det huvudsakliga utfallet kan ses som positivt. De mindre positiva delarna kan hänföras till de 
under undersökningsåret verksamma ledningspersoner. 

Sammanfattning av undersökningen och dess olika delar framgår av bilaga 1. 

Ekonomi 
Eventuella ekonomiska konsekvenser skall framföras i anslutning till arbetet med 2019 års 
budget. 

Csaba lllyes, tf. HR-chef 

Beslutet ska expedieras till: 
HR-avdelningen 

Bilagor till tjänsteskrive lsen: 
Klicka här för att ange text. 

Samråd har skett med: 
Klicka här för att ange text. 
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Sammanfattning 

övergripande resultat 
Båstads kommun uppnår ett HME på 80, vilket år i nivå 
med mätningen 2014 och något högre än det 
genomsnittliga resultatet för 102 kommuner i Kolada . Alia 
tre ingående delindex ligger något över genomsnittet. 

Teknik och service uppnår högst HME (85), följt av Barn 
och skola samt Samhällsbyggnad (84). lägst uppnår 
Vård och omsorg (7 4) och Kommunledning (75). 
Samhällsbyggnad samt Teknik och service uppnår ett 
högt resu ltat gällande Ledarskap, medan Vård och 
omsorg uppnår det lägsta resultatet. 

Resultaten för de bakomliggande frågorna för HME 
ligger överlag på en hög nivå. Främst anser 
medarbetarna att deras arbete känns meningsfullt samt 
att de vet vad som förväntas av dem. 

Delområdet Motivation uppnår högst resultat i mätningen 
med ett index på 81. 

Minst nöjda är medarbetarna med Lön och utveckling , 
men även Medarbetarsamtal samt Häisa och arbetsmiljö 
ligger på något !åga resultatnivåer. 

Båstads kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 3 

Hä~sa och arbetsmiijö 
Tre av fem medarbetare är som helhet nöjda med sin 
arbetssituation . De instämmer främst i att de sjä lva kan 
påverka hur deras arbete ska utföras, samt att de har 
balans meiian arbete och fritid . 

De allra flesta medarbetarna är nöjda med den 
sysselsättningsgrad de har idag. Knappt var tionde vili 
jobba mer, och av dessa kan drygt hälften tänl<a sig att 
delvis arbeta på annan arbetsplats inom kommunen. 

Nära tre av tio uppger att de alltid har för mycket att 
göra. 

Dialog och samverkan 
Nio av tio uppger att de har arbetsplatsträffar 
regelbundet, och nästan lika många tar initiativ med chef 
eller kollegor när de anser att det behövs. 

Knappt var femte är missnöjda med hur man hanterar 
oenigheterll<onf!ikter på arbetspiatsen. 

} 1~ uVTI!6\ ~ ;:"'. 1~1S F-., At~C,_:~ 
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Sammanfattning 

Medarbetarsamta! 
82 procent har haft ett medarbetarsamtal under de 
senaste 12 månaderna. Majoriteten av de som inte haft 
ett samtal är relativt nyanstäl lda eller 
deHidsbrandman/förman . 

Hälften av de som haft ett medarbetarsamta~ upplever att 
det bidragit ti ll deras utveckling . Majoriteten uppger att 
de tagit fram individuella mål/aktiviteter under samtalet 
samt att de haft möj lighet att genomföra det som 
planerades. 

De medarbetare som haft ett medarbetarsamtal är 
överlag mer nöjda är de som har arbetat i minst 12 
månader men inte haft något samtal, framför allt är de 
mer nöjda med Lön och utveckling. 

Lönesamtai 
8 'I procent av medarbetarna har haft ett iönesamtal 
under det senaste året. 

Nära var tredje medarbetare anser sig inte kunna 
påverka sin lön genom sina prestationer, och anser att 
det inte finns utvecklings- och/eller karriärmöj ligheter för 
dem. 

Båstads kommun, Medarbetarundersökning 2016, sicla 4 

Motivation 
Frågeområdet uppnår överlag höga resultat. Drygt nio av 
tio anser sig bidra till ett gott arbetsklimat, och de 
upplever dessutom att de har de kunskaper som krävs 
för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Ledarskap 
Nära tre av fyra medarbetare är totalt sett nöjda med sin 
närmaste chef, och något fler har förtroende för chefen . 

Medarbetarna instämmer främst i att chefen ger dem det 
stöd de behöver, ger kla ra direktiv om ansvar och 
befogenheter samt är tiiigäng!ig i den utsträckning som 
behövs. 

Var femte är dock missnöjd med chefens förmåga att 
hantera oenigheter/konflikter. 

•• ~"""!" •i1 /.'i. 
"- IL" LI/ut.'...:: 
~ HEc:..er::,r-' C H 
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Sammanfattning 

Jämstä!idhet, mångfald och likabehand~ing 
Fyra av fem anser att deras arbetsplats är fri från negativ 
jargong, kränkande bilder och nedsättande skämt samt 
att de respekterar och tar tilivara varandras olikheter. 

Fyra procent (38 personer) uppger att de varit utsatta för 
trakasserier på arbetsplatsen under de senaste tolv 
månaderna. De flesta har varit utsatta av koi~egor eller 
någon ur verksamhetens målgrupp, medan drygt var 
tionde uppger att det är en chef som utsatt dem. 

Sju procent (62 personer) uppger att de varit utsatta för 
kränkande särbehandling/mobbning på arbetsplatsen 
under de senaste tolv månaderna. De flesta har varit 
utsatta av kollegor, medan nästan var fjärde uppger att 
det är en chef som utsatt dem. 

Nio procent (87 personer) uppger att de varit utsatta för 
hot på arbetsp!atsen under de senaste to!v månaderna. 
De aiira flesta har varit utsatta av någon ur 
verl<samhetens målgrupp. 

Fem procent (51 personer) uppger att de varit utsatta för 
våld på arbetsp~atsen under de senaste tolv månaderna . 
Samtliga har varit utsatta av någon ur verksamhetens 
må~grupp. 

Båstads kommun, Medarbeta1·undersökni11g 20'16, sida 5· 

Kommunspecifika frågor 
En klar majoritet av medarbetarna deiar. Båstads 
kommuns värderingar/kärnvärden; professionalism, 
arbetsglädje och respekt. Merparten kan tänka sig att 
rekommendera andra att söka jobb inom Båstads 
kommun, medan drygt en av tio inte skuiie kunna tänka 
sig det. 

Föregående medarbetarundersökning 
Två av tre har tagit del av resuitaten 'från föregående 
medarbetarundersökning. Nära tre av tio uppger dock att 
de inte har arbetet med resultaten av undersökningen. 

f"" r,~ ifll ff,1 
·- i.!..:x.TJ ll ~/ LI C.n~~ 
~ 1-"ESEAl4C H 
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Fakta om undersökningen 

Bakgrund och syfte 

Medarbetarundersökningar är för Skåne Nordvästs 
kommuner en viktig de~ i arbetet med att följa upp och 
utveckla persona~arbetet. Kommunerna behöver följa 
upp hur medarbetare uppfattar sina arbetsgivare, viika 
områden som kan förbättras och vad som behöver 
vidareutvecklas. Syftet med samarbetet rnel~an 
kommunerna är att kunna jämföra sig med varandra , 
framför am vad gäiier HME, men även vad gäi ier övriga 
områden . 

Genomförande 

Undersökningen har genomförts under perioden oktober
november 2016 av CMA Research AB 
(www.cmaresearch.se ). 

Projektledare på CMA: Fredrik Knutsson. 

Kontal<tperson på Båstads kommun : Anna Löfström. 

Båstads lwrnrnun, IVledarbetarundersökning 20"16, sicla t:i 

Enkät 

Enkäten består av frågeområdena Hä!sa och arbetsmi!jö , 
Dialog och samverkan, Medarbetarskap, Motivation, 
Ledarskap, J ämstäi~dhet , mångfald och likabehandling , 
Föregående medarbetarundersökning , HME - Hålföart 
medarbetarengagemang samt Kommunspecifika frågor. 

Andelar redovisas vid minst tio svar, och medeivärden 
redovisas v id minst fem svar. Partieiia bortfaii kan 
förekomma i undersökningen , vi!ket påverkar enstaka 
grafer. 

1 IC!Mf!J. 
~ r.i1::.!::-. E P,!'4C!-i 
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Fakta om undersökningen 

Metod och svarsfrekvens 
Enkät utskickad till 1 088 medarbetare inom Båstads 
kommun. 762 enkäter skickades ut via webben medan 
325 enkäter skickades ut postalt. Tre påminnelser 
skickades ut till de som sku lle besvara enl<äten via 
webben. 

Uppnådd svarsfrekvens: 86 procent 
(Totalt 1 088 utskick och 933 svar) 

Svarsfrekvens webb: 88 procent 

Svarsfrekvens postalt: 80 procent 

Barn och skola 

Bildning och arbete 

Kommunledning 

Sam hälls byggnad 

Sam hällss kydd 

Teknik och service 

Vård och omsorg 

Båstads kommun , fVledarbetarundersökning 2016, sida 7 

Svars-
Utskick Svar frekvens 

351 315 90% 

147 135 92% 

51 48 94% 

17 17 100% 

52 41 79% 

82 77 94% 

387 298 77% 

· .. 

·,,\ 

\ 

1. Cf'if~A\ 
~ 1;:iec E P. 1:.:i 1.:;1-1 
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Båstads kommun, Medarbetarundersökning 201 6, sida 8 

Fakta om respondenterna 

!-fur gammal är du? Jag har jobbat inom Båstads kommun: 

< 30 år Il 8°io Mindre än 2 år 

30 - 39 år 2 - 5 år 

40 -49 år 30% 6 - 10 år 

50 - 59 år 3'1% Mer än 10 år 47% 
- ,-- ------1--· ------·-1 

0% 20% ·40% 60% 80% 100% 
60 år eller äldre 

r-~--------, 

0% 20% 40% 60% 80% '!00% 

Jag är: 
-

Man 

Kvinna I 79% 
-,----,-----,----,- ---1---··---· ··1 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

• ((" li\1 !fil 1i"I. I!.. ~ll\Y' U ~;,"d 
~ R!::SEAPCH 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-02-20 1 av 1 

 

 

KS § 29  Dnr KS 000153/2018 - 300 

Planeringsunderlag för landskap, natur- och kulturmiljöer 
i Båstads kommun  

 
Beskrivning av ärendet Ett planeringsunderlag för landskap, natur- och kulturmiljö har tagits fram som 

stöd till arbetet med översiktsplanen och vägledning för bygglov och 
förhandsbesked. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell, daterad 2018-02-07, 

med tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag Kommunfullmäktige antar planeringsunderlaget för landskap-, natur- och 

kulturmiljö som underlag för översiktsplanen. 
 
Föredragande Kristina Bell, översiktsplanerare. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

Kommunfullmäktige antar planeringsunderlaget för landskap-, natur-  
och kulturmiljö som underlag för översiktsplanen. 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2018-02-07. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Kristina Bell 

Dnr: KS 000153/2018 – 300 
 
 

Planeringsunderlag för landskap, natur- och kulturmiljöer i Båstads kommun  
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Anta Planeringsunderlag för landskap, natur- och kulturmiljö som underlag för över-
siktsplanen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett planeringsunderlag för landskap, natur- och kulturmiljö har tagits fram som stöd till arbe-
tet med översiktsplanen och vägledning för bygglov och förhandsbesked. 
 
Bakgrund 
Under flera år har behovet av uppdaterat underlag för bedömningar av natur- och kulturmil-
jöer diskuterats. I arbetet med översiktsplanen har frågan återigen aktualiserats i och med de 
antagna utvecklingsstrategier som ligger till grund för arbetet med översiktsplanen där det 
från politiken tydliggjorts att viktiga natur- och kulturmiljöer ska värnas och varsamt utveck-
las. Behovet av konkretisering av landskapsklassificeringen La, Lb och Lc som används i hand-
läggning av bygglov som efterfrågats både från myndighetsnämnden, förvaltningen och läns-
styrelsen.  
 
Eftersom det inom förvaltningen inte finns tillräckliga resurser och kompetens inom de områ-
den som krävts för att utföra arbetet har en konsult anlitats. Efter en direktupphandling anlita-
des WSP i konkurrens med sex andra anbudslämnare. Motiveringen till valet av konsult var en 
tydlig arbetsmetod som möter behoven i översiktsplanearbetet och vägledning för bygglov och 
förhandsbesked. WSP presenterade också en bredd bland kompetenserna för att täcka områ-
dena landskap, naturmiljö och kulturmiljö. Planeringsunderlaget har tagits fram av en grupp 
som inkluderat bebyggelseantikvarier, ekologer, landskapsarkitekt, expertstöd kulturmiljö 
samt kartstöd.  
 

Aktuellt 

Planeringsunderlaget som tagits fram av WSP innehåller en beskrivning av de olika kategori-
erna av landskapsområden och tydligt kartmaterial som visar hur områdena avgränsas geogra-
fiskt. Inom delområdena presenteras befintliga utpekande att förhålla sig till, beskrivningar av 
karaktärsdrag och kärnvärden med fokus på områdena landskap, naturmiljö och kulturmiljö. 
Förhållningssätt och känslighet för exploatering presenteras för varje område. För varje del-
område finns även ett urval av bilder från området för att illustrera exempel på värdefulla mil-
jöer. 
 
Planeringsunderlaget kommer att användas som underlag till översiktsplanen, verktyg för 
bygglovshandläggare i bedömning av bygglov på landsbygden men även som en service till 
personer som har för avsikt att söka bygglov och vill veta kommunens intentioner för bostads-
bebyggelse på landsbygden och vad som finns att förhålla sig till. 
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Resultatet kommer att användas i avvägning av olika intressen. I varje enskilt ärende måste 
platsspecifika bedömningar göras av exploateringsintressets påverkan på natur- och kultur-
värden. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Allmänna intressen i natur- och kulturmiljön identifieras och beskrivs och kan därmed med 
tydlighet värnas i översiktsplanen. Planeringsunderlaget ger tydlighet till den som ansöker om 
bygglov för bostadsbyggnation.  
 

Verksamhet 
Planeringsunderlaget ger stöd åt översiktsplanearbetet och tydligare riktlinjer i handläggning 
av bygglovsansökningar och förhandsbesked.  
 
 
Samhällsbyggnad 
Kristina Bell, Översiktsplanerare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Kristina Bell, Olof Selldén, Roger Larsson och Carina Ericsson.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 Planeringsunderlag landskap, natur- och kulturmiljö 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Planchef 
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PLANERINGSUNDERLAG LANDSKAP,  
NATUR- OCH KULTURMILJÖ

BÅSTADS KOMMUN
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PLANERINGSUNDERLAG LANDSKAP, 
NATUR- OCH KULTURMILJÖ
BÅSTADS KOMMUN 
Beställare: Båstads kommun 

Konsult: WSP Göteborg 2018 

Uppdragsansvarig: Andreas Hansen  

Utredare: Jessica Gilbertsson, Mathias Öster (naturmiljö), Anna Widman (landskap), Andreas Hansen (kulturmiljö)

Expertstöd kulturmiljö: Paul Hansson

Granskning: Mari Ferring, Anna Östling 

GIS-kartor: Adam Augustsson 

Foto: WSP  

Uppdragsnr: 10260981

Leverans: 20180208
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UPPDRAG, GENOMFÖRANDE OCH METOD
BAKGRUND
Båstads kommun arbetar med att ta fram en 
kommunövergripande översiktsplan för att er-
sätta befintlig översiktsplan från 2008.

Denna rapport ska fungera som ett kunskaps-
underlag för vägledning i frågor som rör natur- 
och kulturmiljöer samt landskapsbild.

UPPDRAGETS OMFATTNING
Rapporten beskriver särskilt skyddsvärda na-
tur- och kulturmiljöer samt områden med vär-
defull landskapsbild inom Båstads kommun, 
med fokus på kärnvärden och känslighet för 
exploatering. Arbetet är baserat på såväl be-
fintliga kunskapsunderlag som på egen analys. 
I uppdraget ingår att med hjälp av kartor visa 
geografisk avgränsning av de s k landskapsom-
råden som presenteras i Översiktsplan 2008. 

Arbetet redovisas med utgångspunkt i en in-
delning i delområden. En kartöversikt över 
respektive delområde utgör en grund som kom-
pletteras av text och bild. Kartorna visar särskilt 
skyddsvärda områden, särskilda värdefokus 
samt viktiga siktlinjer i landskapet samt identi-
fierar förslag till gränser för landskapsområden 
La och Lb. Landskapsområde Lc utgör en gene-
rell grundnivå för varsamhet.

Målet har varit att presentera ett överskådligt 
material med konkretisering av värden och kort-

fattad text som i största möjliga grad går att om-
sätta genom vidarebearbetning till övergripande 
och enskilda ställningstaganden för tjänstemän 
och politiker inom relevanta sektorer. 

GENOMFÖRANDE OCH METOD
Arbetet har inletts med inläsning av befintliga 
kunskapsunderlag. Kunskapsinhämtningen har 
utgjort grund för fältbesök rörande naturmiljö, 
kulturmiljö samt landskap under december 
2017 och januari 2018. Kunskapsunderlag med 
värdemotiveringar, fältarbete, studier av bilder 
inklusive ortofoto har utgjort viktiga underlag 
för analys av befintliga värden.

Stort antal befintliga värdeutpekanden
Inom Båstads kommun finns ett stort antal 
geografiskt avgränsade värdeutpekanden fram-
tagna sedan tidigare. Dessa rör såväl naturmiljö-, 
kulturmiljö- som landskapsbildsvärden. Vid si-
dan om dessa utpekanden utgör de landskap-
sområden som tagits fram inom ramen för 
Översiktsplan 2008 viktig bedömningsgrund för 
förhållningssätt till tillägg av bebyggelse eller 
annan verksamhet i olika delar av kommunen. 

Beaktade kunskapsunderlag
Till befintliga kunskapsunderlag som varit sär-
skilt viktiga utgångspunkter för arbetet har hört: 
• Riksintressen naturmiljö samt kulturmiljö
• Naturreservat
• Natura 2000

• Landskapsbildsskydd
• Kommunalt kulturmiljöprogram
• Regionalt kulturmiljöprogram för Skåne
• Regionalt naturvårdsprogram “Från Bjäre till 
Österlen”
• Naturvårdsprogram Båstads kommun 

Områden med särskilda värden
Genom samverkan rörande värden och förhålln-
ingssätt rörande naturmiljö, kulturmiljö samt 
landskap har samlade områden med särskilda 
värden avseende dessa frågor identifierats. De-
lområdenas avgränsning utgår också från tidig-
are gjorda värdutpekanden och bearbetar dessa 
vidare. 

LÄSANVISNING
Indelningen i delområden är i hög grad knu-
ten till landskapskaraktärer inom kommunen. 
Respektive delområde presenteras genom ett 
kartutsnitt där särskilt viktiga egenskaper eller 
fokuspunkter markeras. Till kartan kopplas ett 
text- och bildmaterial med målsättningen att lät-
tillgängligt och operativt användbart förtydliga:
• Viktiga parametrar för områdets karaktär
• Befintliga värdeutpekanden inom området
• Konkret formulerade kärnvärden som är viktiga 
bärare av områdets karaktärsdrag
• Rekommendation av förhållningssätt för att 
värna befintliga kärnvärden. Potential att stär-
ka befintliga naturmiljövärden.   
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OMRÅDEN MED SÄRSKILDA VÄRDEN - FÖRUTSÄTTNINGAR

FÖRUTSÄTTNINGAR
UTGÅNGSPUNKTER
Landskap
Fokus ligger på de fysiska strukturerna som to-
pografi, landmärken, utsiktspunkter, riktningar 
och rumsligheter samt på egenskaper som skala 
och komplexitet. Detta är faktorer som spelar 
stor roll för bedömningen av hur eventuell till-
kommande bebyggelse av olika slag skulle kun-
na komma att påverka landskapet.

Baserat på ovanstående beskrivning av land-
skapet samt på befintligt material (ÖP 08, 
landskapsbildsanalys, m.fl.) och befintliga ut-
pekanden för natur- och kulturmiljö samt land-
skapsbildsskydd har sedan en bedömning av 
dess visuella tålighet gjorts och landskapet har 
delats in i olika områden (La och Lb) som pre-
senteras med hjälp av kartor. 

Kulturmiljö
Tätheten fornlämningar särskilt från bronsålder 
är unik i landet. Kombinationen av monumenta-
la gravhögar, skålgropsstenar, fossila åkrar m. 
m. är anmärkningsvärd. 

Bebyggelsen i Båstads kommun har i delar en 
hög läsbarhet vad gäller sitt historiska samman-
hang och sin tillkomsttid. På landsbygd och i 
tätort finns emellertid också en stor andel be-
byggelse som genom åren ändrats på sätt som 
otydliggjort dess värdebärande karaktärsdrag. 

Sammantaget innebär detta att en hög varsam-
hetsnivå bör tillämpas vad gäller ändringar som 
berör kvarvarande bebyggelse med hög histo-
risk läsbarhet genom volym, gårdsbild, material 
och utförande av delar. 

För utpekande av kärnvärden och lämpliga för-
hållningssätt inom utpekade delområden inne-
bär ovanstående att parametrar som bebyggels-
ens struktur, placering i landskapet,  relation till 
vägnät samt koppling till andra landskaps- och 
odlingselement samt enskilda byggnaders volym 
och övergripande formspråk växer i betydelse.

Graden av sentida förändringar av bebyggelsen 
gör det än viktigare att vid kommande ny- eller 
tillbyggnation på ett tydligt sätt förhålla sig till 
en lokal och regional byggnadstradition. Mål-
sättningen bör generellt sett inte vara att upp-
föra ny bebyggelse i form av fullt genomförda 
pastischer sprungna ur en annan tid. Beakta is-
tället nyckelfaktorer som material i fasad, tak, 
snickerier samt volym och proportioner i form 
av längd, bredd och höjd.  Lägg därtill drag som 
takvinkel, takutsprång och färgsättning. Förena 
detta med samtidens uttryck. På så sätt kan re-
ferenser till byggnadstradition skapas. 

Naturmiljö
Det finns stora ytor naturmiljöer i Båstads kom-
mun, knutna till hav, kust, odlingslandskap och 
åsformationer. Dessa miljöer omfattar strand-, 

betes- och ljunglandskap, bäckraviner, skogsmil-
jöer och vattendrag av högt värde för den biolo-
giska mångfalden.
 
Det småskaliga, öppna mosaiklandskapet med 
stort inslag av betesmarker med lång nyttjande-
kontinuitet som är vanligt förekommande i kom-
munen är sällsynt i Skåne. Stora ytor är utpekade 
som riksintresse för naturvård och många ytor är 
också skyddade genom naturreservat och Natura 
2000-miljöer. 

Odlingslandskapet är helt beroende av en fortsatt 
jordbruksdrift, ofta starkt förknippat med att be-
tande djur håller beteslandskapen levande. 

Utpekade skogsmiljöer kan med rätt skötsel ut-
vecklas till att hysa högre naturvärden. Dock 
styrs skötseln av markägarens intentioner eller 
genom avtal som styr markanvändningen, t ex 
naturvårdsavtal eller naturreservatsföreskrifter.  

Vattendragen fungerar som bra spridningslänkar 
för fältviltet i landskapet. Där La/Lb-områden 
tangerar varandra finns goda förutsättningar för 
djuren att röra sig i landskapet längs linjeobjekt 
som stengärdesgårdar eller diken/bäckar.  Även 
skogsdungar och buskrik betesmark utgör ett 
gott skydd.

Båstads kommun visar genom utpekande med 
La och Lb vilken intention kommunen har med 

marken, och ger rätt förutsättningar för bibe-
hållandet av natur- och kulturvärden genom en 
restriktiv syn på exploatering i dessa områden. 
Många mindre objekt med naturvärden ligger 
inte inom La eller LB områden. Dessa ytor hyser 
ändå värden som är viktiga att beakta vid explo-
atering. En exploaterings lämplighet får prövas i 
varje enskilt fall.  

VARSAMHET
Översiktsplan 2008 utgör ett föredömligt ge-
nomarbetat dokument med tydliga inriktnings-
mål och förhållningssätt för landskap, kul-
turmiljö och naturmiljö värda att ta med sig i 
kommande planeringsdokument. Föreliggande 
arbete ansluter sig till de utgångspunkter som 
präglar den befintliga Översiktsplanen: Natur- 
och kulturmiljöer i Båstads kommun bör ses 
som grundläggande resurser för kommunens 
utveckling. Varsamhetsnivån för landskap, 
natur- och kulturmiljö bör utgå från den höga 
attraktionskraft som kommunens natur- och 
kulturmiljö har.

Varsamhetsnivån i föreliggande arbete utgår 
från förhållningssätt till framtagna landskaps-
områden i Översiktsplan 2008. Det innebär en 
generellt restriktiv hållning till ny bebyggelse i 
kommunens landsbygdsmiljöer och ett fokus på 
lämpliga exploateringsområden i anslutning till 
befintliga tätorter med närhet till kollektivtrafik. 
För tillägg och förändringar av byggda struk-
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turer ansluter sig föreliggande arbete till och 
utvecklar förhållningssätt framtagna inom 
Översiktsplan 2008. Rekommenderade generella  
förhållningssätt för varsamhet förtecknas inom 
ramen för beskrivning av landskapsområde Lc 
nedan. 

LÄMPLIGA PRINCIPER FÖR FORTSATT  
PLANERINGSARBETE
• Inom tätbebyggt område sker ett aktivt arbete 
med reglering av kulturvärden genom detaljpla-
ner med planbestämmelser för varsamhet och 
utformning (k, q, f).

• Områdesbestämmelser för områden på lands-
bygd kan övervägas där landskapsområde La 
tillsammans med övriga utpekanden inte be-
döms utgöra tillräckliga styrdokument med ju-
ridiskt bindande verkan.

• Vid förändringsärenden i delar av framför allt 
tät orterna Båstad, Torekov, Rammsjöstrand 
samt för övriga enskilda byggnader med särskil-
da kulturvärden bör framtagande av antikvarisk 
förundersökning med konsekvensbeskrivning 
ses som nödvändigt beslutsunderlag för ställ-
ningstagande till bygglovansökan.

• Vid områdesövergripande planerings- eller 
visionsarbete i framför allt tätorterna Båstad, 
Torekov, Rammsjöstrand bör framtagande av 
kulturhistorisk utredning ske för att belysa och 
värna områdets kulturhistoriska kvaliteter.

BEHOV AV KOMPLETTERANDE KUNSKAPS-
UNDERLAG
• Tillgängliggörande och spridning av befintliga 
och kommande dokument. Tydlig kommunikation 
av natur-, kultur- och landskapsvärden.

• Byggnadsordning/utvecklingsprogram för sär-
skilda kulturhistoriska värden i Båstad, Torekov 
och Rammsjöstrand. Tillgängliggörande av kul-
turvärdesbeskrivningar.

• Bebyggelseinventering i Förslöv, Grevie, Stora 
Hult, Västra Karup och Östra Karup. Bebyggelse-
inventering samt hänsynsbestämmelser i dp för 
Kattvik. Uppdatering av bebyggelseinventering 
i Rammsjöstrand och Torekov.

• Det kommunala naturvårdsprogrammet är 20 
år gammalt och behöver uppdateras. Invente-
ringar och ekologiska analyser av landskapet 
innebär bra förutsättningar för att peka ut de 
idag intressanta naturmiljöerna. I detta arbe-
te bör även kommunens tankar kring grön in-
frastruktur inarbetas så att värden på sikt kan 
kopplas samman, både till nytta för ekologi och 
människors hälsa.

• Aktiva åtgärder för att knyta ihop kommun-
ens naturvårdsområden och skapa grönstråk 
för människor och djur där utpekade naturom-
råden saknas. 

• Det finns många vandringshinder för fisk och 
utrivning av dammar skulle förbättra konnekti-
viteten, d v s möjligheten till spridning och fria 
passager för främst fauna, i vattendragen. 

Ovan: Tvåstegsdiken fångar näring och minskar 
risken för översvämning. Åtgärden är lämplig på 
åkermark som dräneras med öppna diken. Skillna-
den mellan ett tvåstegsdike och ett vanligt dike är 
att ett tvåstegsdike har utvidgade dikeskanter som 
ett slags trappsteg eller platåer på sidorna, istället 
för helt släta sidor från dikesbotten till marknivå. De 
brukar kallas tvåstegsdiken för att dikesslänterna är 
tvådelade som i ett trappsteg. Källa: Länsstyrelsen i 
Västra Götalands läns hemsida 2018 Höger: Vy från 
Grevie backar mot väster.

• Återskapande av våtmarker kan komplettera 
grönstråken.

• Tvåstegsdiken, diken med skapade terasser på 
båda sidor i syfte att fungera flödesutjämnande 
vid högflöden, och beträdor på åkrar skulle av-
sevärt förbättra rörelser för människor i åker-
landskapet. Beroende på hur dessa utformas 
skapas en mer skyddad passage för djur. 
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RELEVANT LAGSTIFTNING
FLERA OLIKA LAGAR STYR
Att förvalta kulturmiljö är allas vårt ansvar, men 
kulturmiljövärdena skyddas också av flera lag-
stiftningar. De viktigaste är Miljöbalken (MB), 
Plan- och bygglagen (PBL) och Kulturmiljölagen 
(KML). Kommunerna har huvudansvaret för 
Plan- och bygglagen, medan huvudmannaska-
pet för de två övriga lagarna vilar på länsstyrels-
erna och Riksantikvarieämbetet. 

MILJÖBALKEN
Utgångspunkten för det allmännas ansvar att 
skydda kulturmiljön finns i miljöbalken (MB). I 
miljöbalkens tredje kapitel om hushållning med 
mark- och vattenområden ställs det krav på att 
områden och miljöer som har allmän betydelse 
på grund av deras kulturvärden så långt som 
möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påta-
gligt skada dem. 

Miljöbalken har ett vitt miljöbegrepp och när 
det i balken talas om ”miljön” så innefattar det 
även kulturmiljön.

Hänsynsregler
I hänsynsreglerna beskrivs vilka krav som ställs 
på en verksamhetsutövare för att förhindra 
skador på miljön. I miljöbalken beskrivs det 
också när det kan ställas krav på en verksam-
hetsutövare ska utföra åtgärder för att kompen-
sera för den skada som uppstår i olika allmänna 
intressen som till exempel kulturmiljön.

Riksintresse (kap 3 och 4)
Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i 
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras naturvärden eller kul-
turvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Be-
hovet av grönområden i tätorter och i närheten 
av tätorter skall särskilt beaktas.

Områden som är av riksintresse för naturvården, 
kulturmiljövården eller friluftslivet skall 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
natur- eller kulturmiljön. Riksintresseförklar-
ing av ett område innebär inte per definition ett 
tillräckligt stöd för att hantera berörda värden, 
utan kan kräva kompletterande skyddsformer. 

I kapitel 4 listas områden som i sin helhet är av 
riksintresse där bland annat samtliga Natura 
2000-områden omnämns. 

Skydd av områden (kap 7)
Särskilda skyddade områden (ex Natura 
2000-områden), naturreservat, kulturreservat, 
naturminne, biotopskyddsområde, djur- och 
växtskyddsområde och strandskyddsområden 
omfattas av 7 kap miljöbalken. 

Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade natu-
rområden inom EU. Områdena är utpekade för 
att de innehåller arter och livsmiljöer som be-

höver ett särskilt skydd ur ett EU-perspektiv. 
Syftet är att främja biologisk mångfald. Om-
rådena ska skyddas och skötas så att arterna och 
livsmiljöerna ska kunna finnas kvar i EU på lång 
sikt. Det framgår av miljöbalkens 7 kap 27–28 §§ 
miljöbalken att utpekade områden ska förteck-
nas och förklaras ingå i Natura 2000-nätverket. 
För dessa gäller sedan särskilda bestämmels-
er som bland annat framgår i 7 kap 28–29 §§ 
miljöbalken. Att nätverket ska bildas och de 
bestämmelser som gäller är en följd av Sveriges 
medlemskap i EU och framgår av fågeldirektivet 
samt art- och habitatdirektivet.

Naturreservat, kulturreservat och naturminne
Naturreservat är mark- och vattenområden 
utpekade i syfte att bevara biologisk mångfald, 
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller 
tillgodose behov av områden för friluftslivet. 
Kulturreservat är ett mark- eller vattenområde 
utpekade i syfte att bevara värdefulla kultur-
präglade landskap. Naturminne är ett särpräglat 
naturföremål som pekas ut av länsstyrelsen 
eller kommunen om det behöver skyddas eller 
vårdas särskilt.

Generellt biotopskydd
Generellt biotopskydd gäller för alléer, trädrad-
er, källor med omgivande våtmark i jordbruks-
mark, odlingsrösen i jordbruksmark, pilevallar, 
småvatten och våtmarker i jordbruksmark,  st-
enmurar i jordbruksmark och åkerholmar. Med 

jordbruksmark menas här mark som används 
som åker, äng eller betesmark. Dessa bör i så 
stor utsträckning som möjligt bevaras.

Djur- och växtskyddsområden syftar till att in-
skränka rätten till jakt eller fiske eller allmän-
hetens eller markägarens rätt att uppehålla sig 
inom området under vissa tidpunkter.

Strandskydd
Strandskyddet ska slå vakt om allmänhetens 
tillgång till stränderna samt värna det växt- och 
djurliv som är beroende av vattenmiljöer. 

DISPENS NATURMILJÖ
Dispens från föreskrifter gällande, 
naturreservat, strandskydd och det ge-
nerella biotopskyddet får endast lämnas 
om det finns särskilda skäl. I samband 
med en detaljplaneprocess får eventuella 
dispenser prövas utifrån aktuell plans sy-
fte och utformning. 

Tillstånd kan sökas för åtgärder i eller i 
nära anslutning till Natura 2000-områden 
och lämnas i princip endast om de är 
förenliga med arters eller livsmiljöernas 
bevarande eller om det är ett väsentligt 
allmän intresse. 

25

25



11

RELEVANT LAGSTIFTNING

Landskapsbildsskydd
Begreppet landskapsbildsskydd är ett skydd en-
ligt naturvårdslagen 19 § (i dess lydelse före den 
1 januari 1975). Trots att begreppet inte finns 
i MB gäller skyddet dock fortfarande så länge 
länsstyrelsen inte beslutar något annat. Varje 
enskilt område med landskapsbildsskydd har 
sina föreskrifter och skyddet reglerar bland an-
nat olika former av byggnation som kan skada 
landskapsbilden. Även icke bygglovspliktiga åt-
gärder innefattas av landskapsbildsskyddet och 
förutsätter tillstånd från Länsstyrelsen.

KULTURMILJÖLAGEN
Genom kulturmiljölagen (KML) anger samhället 
grundläggande bestämmelser till skydd för vik-
tiga delar av kulturarvet. Lagen innehåller bland 
annat bestämmelser för skydd av värdefulla 
byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, 
kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål.
Länsstyrelsen har enligt KML tillsyn över kul-
turmiljövården i länet och Riksantikvarieämbe-
tet har överinseende över kulturmiljövården i 
landet.

Fornlämningar
Fornlämningar är skyddade i enlighet med be-
stämmelser i lagen och får inte skadas. I lagen 
anges vad en fornlämning är, vilken utbredning 
en sådan har och hur tillståndsprövningen går 
till. Länsstyrelsen beslutar om fornlämningar 
och Riksantikvarieämbetet beslutar om forn-
fynd. Den som på något sätt vill ändra en forn-
lämning måste ha länsstyrelsens tillstånd.

Byggnadsminnen
För att en byggnad ska kunna förklaras som bygg-
nadsminne ska vissa kriterier vara uppfyllda. Vid 

byggnadsminnesförklaringen fastställs skyddsbe-
stämmelser som bland annat säger hur byggna-
den ska vårdas och hur ändringar får göras. Lagen 
innehåller dessutom bestämmelser om handlägg-
ningen av ett ärende om byggnadsminnesförkla-
ring. Länsstyrelsen är beslutande myndighet.

Kyrkliga kulturminnen
Kyrkor, kyrkliga inventarier och begravnings-
platser ska vårdas och underhållas så att deras 
kulturhistoriska värde inte minskas. Alla änd-
ringar kräver tillstånd från länsstyrelsen. Kyrkor 
och begravningsplatser anlagda före år 1940 är 
alltid skyddade enligt KML och ska förvaltas så  
att det kulturhistoriska värdet består. För änd-
ringar av sådan anläggning krävs tillstånd från 
länsstyrelsen. Vissa särskilt kulturhistoriskt vär-
defulla kyrkoanläggningar uppförda efter år 1940 
omfattas också av motsvarande skydd. 

PLAN- OCH BYGGLAGEN 
Kulturvärden är ett allmänt intresse
Den kommunala Plan- och bygglagen (PBL) är 
det främsta instrumentet för att ange bestäm-
melser för kulturvärden hos bebyggelse. 

En grundläggande skillnad mellan PBL och KML 
är att medan Plan- och bygglagen är generell 
och omfattar all mark- och vattenanvändning 
och bebyggelse så utgår Kulturmiljölagen från 
kulturminnena, det vill säga objekt med ett kul-
turhistoriskt värde såsom fornlämningar, bygg-
nadsminnen och kyrkor. Den bebyggelse som 
skyddas genom en byggnadsminnesförklaring 
är ett urval som gjorts på en statlig nivå av bygg-
nader med synnerligen höga kulturhistoriska 
värden. Den mycket höga kvalifikationsgränsen 

DEN ARKEOLOGISKA PROCESSEN 
Det är den som avser att bygga eller förändra 
marken som har ansvaret för att ta reda på 
om åtgärderna kan beröra någon fornlämn-
ing. Finns misstanke om att fornlämning ska 
ett samråd hållas snarast med länsstyrelsen. 
Riksantikvarieämbetets fornminnesinforma-
tionssystem (FMIS) är en bra källa och indi- 
kation om det finns kända fornlämningar.

Tillstånd
Om fornlämningar riskerar att skadas måste 
en ansökan göras om tillstånd till ingrepp i 
fornlämningen göras. Tillstånd till detta läm-
nas av länsstyrelsen endast om bevarandet 
av fornlämningen medför hinder eller olä-
genhet som inte står i rimligt förhållande till 
fornlämningens betydelse. Länsstyrelsen kan 
som villkor för ett tillstånd ställa skäliga krav 
på en arkeologisk undersökning för att doku-
mentera fornlämningen. Ett tillstånd enligt 
kulturmiljölagen kan behövas även om bygg-
projektet inte ska utföras på, utan i närheten 
av en fornlämning, det vill säga inom forn-
lämningsområdet. Det är länsstyrelsen som 
beslutar vem som ska utföra undersökningen.

Om en fornlämning påträffas och blir känd 
först under grävning eller annat arbete, ska 
arbetet omedelbart avbrytas till den del där 
fornlämningen berörs. Den som leder ar-
betet ska omedelbart anmäla förhållandet 
hos länsstyrelsen. Om fornlämningen inte 
förut varit känd så bekostas borttagandet av 
en sådan fornlämning av staten.

Arkeologisk utredning
Efter samråd med länsstyrelsen för att utre-
da om fornlämningar påverkas kan läns-
styrelsen fatta beslut om att ett fördjupat 
underlag i form av en arkeologisk utredning
behöver tas fram. Utredningen ska ge 
svar på om fornlämningar påverkas och 
bidrar med nödvändig information, så som 
förutsättningar och eventuella svårigheter.

Arkeologisk förundersökning
Om en fornlämning ska tas bort föregås detta 
vanligen av en arkeologisk förundersökning, 
vilken utgör länsstyrelsens underlag för 
beslut. En förundersökning är mer om-
fattande än en arkeologisk utredning. En 
förundersökning kan även användas för att 
identifiera fornlämningens avgränsning för 
att eventuellt projekt ska kunna lokaliseras
utanför fornlämningen. Förundersökningen 
är då den enda undersökning som behövs.

Arkeologisk undersökning
Om en fornlämning måste tas bort beslutar 
länsstyrelsen om tillstånd till borttagande av 
lämningen. Detta görs med villkor enligt 2 
kap. 13 § KML om arkeologisk undersökning
(utgrävning) som innebär att fornlämningen 
tas bort och dokumenteras.

Efter undersökningen (utgrävningen) finns 
inga hinder i kulturmiljölagen för att marken 
ska kunna byggas. Undersökningen bekostas 
vanligtvis av byggherren. Resultaten från 
undersökningen publiceras i en rapport och 
ibland görs även förmedlingsinsatser.
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medför bland annat att enbart ett litet urval av 
landets bebyggelse omfattas av detta skydd. När 
det gäller fornlämningar och kyrkobyggnader 
tillkomna före 1940 innebär kulturmiljölagen ett 
skydd som omfattar i princip samtliga objekt.

Byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen 
utgör ofta viktiga delar i den byggda miljön och 
kulturlandskapet. De ingår därmed i de allmän-
na intressen som ska beaktas vid kommunens 
planläggning och lovprövning. Dessa anlägg-
ningar bör så långt möjligt hanteras och bedö-
mas i sina sammanhang. Det kan till exempel ske 

genom att kunskapsunderlag och fördjupningar 
avseende kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
tas fram inom ramen för den kommunala över-
siktsplaneringen.

En dubbel skyddsreglering av en byggnad eller 
anläggning, genom både en byggnadsminnes-
förklaring och detaljplan, kan vara rationell för 
att respektive myndighet ska kunna säkerställa 
ett bevarande utifrån de perspektiv de har att 
bevaka.

PBL 2 Kap
I plan- och bygglagens andra kapitel preciseras 
ett antal allmänna intressen. Där anges bland 
annat att man ska ta hänsyn till stads- och 
landskapsbilden och platsens natur- och kul-
turvärden. Ett bebyggelseområdens särskilda 
historiska, kulturhistoriska miljömässiga och 
konstnärliga värden ska skyddas. Befintliga ka-
raktärsdrag ska respekteras och tas tillvara. 

3 § Planläggning enligt denna lag ska med hän-
syn till natur- och kulturvärden, miljö- och kli-
mataspekter samt mellankommunala och regi-
onala förhållanden främja 1. en ändamålsenlig 
struktur och en estetiskt tilltalande utformning 
av bebyggelse, grönområden och kommunika-
tionsleder [...]

6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov 
och vid åtgärder avseende byggnader som inte 
kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den av-
sedda marken på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till 1. stads- och landskapsbilden, natur- 
och kulturvärdena på platsen och intresset av 
en god helhetsverkan [...]

PBL 3 Kap
5 § En översiktsplan ska utformas så att dess 
konsekvenser tydligt framgår. Då kulturmiljön 
utgör ett allmänt intresse så ska även konse-
kvenserna för dessa tydligt framgår.

6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö 
i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras naturvärden eller kulturvär-
den eller med hänsyn till friluftslivet skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan på-
tagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet 
av grönområden i tätorter och i närheten av tät-
orter skall särskilt beaktas.

PBL 4 Kap
Hallandsåsen omnämns särskilt i Plan- och 
bygglagens Kap 4: 

2 § Inom följande områden skall turismens och 
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 
intressen särskilt beaktas vid bedömningen av 
tillåtligheten av exploateringsföretag eller an-
dra ingrepp i miljön: Kullaberg och Hallands- 
åsen med angränsande kustområden [...]

PBL 8 Kap
Varsamhetskrav och förvanskningsförbud
Ytterligare krav på byggnader, tomter och all-
männa platser finns i plan- och bygglagens åt-
tonde kapitel. Där finns bland annat krav på att 
en obebyggd tomt som ska bebyggas ska ord-
nas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärdena på platsen, samt ett förbud mot 
att förvanska särskilt värdefulla byggnader samt 
Ändringar av byggnader ska alltid göras varsamt 
och deras värden och kvaliteter ska tas till vara.

KULTURHISTORISK VÄRDERING 
Riksantikvarieämbetet har under de senaste 
åren drivit ett utvecklingsprojekt med syfte 
att tydliggöra arbetsprocessen kring kul-
turhistorisk värdering och urval. “Plattform 
för värdering och urval” beskriver ett grun-
dläggande förhållningssätt som ska ge stöd 
för arbetet. Plattformen förordar ett reflek-
terande och strukturerat arbetssätt där olika 
moment i värderings- och urvalsprocessen 
medvetandegörs och redovisas.

1. Beskrivande momentet
Att undersöka och beskriva ett landskap, en 
byggnad eller miljö utifrån dess fysiska och 
i förekommande fall immateriella innehåll 
och utifrån den präglande kulturhistoriska 
bakgrunden. 

Vad har hänt, vilken historia återspeglas?
 
2. Analyserande momentet
Den egentliga kulturhistoriska värderingen. 
Att närmare bedöma hur väl och i vilken 
grad den kulturhistoriska bakgrunden åter-
speglas eller uttrycks i företeelsens innehåll 
och egenskaper. 

Hur väl återspeglas historien, på vilket sätt och 
hur höga är värdena?

3. Planerande momentet
Prioritering och planering. Bedömningar 
av eventuella hot mot och förutsättningar 
för bevarande och utveckling av företeel-
sens kulturhistoriska värden. Vilka delar 
av landskap, byggnader, lämningar eller 
föremål som ska lyftas fram samt vad som 
kan väljas bort.

Vad är möjligt att åstadkomma?

4. Beslutande momentet
Formella beslut och avgöranden om skydds-
bestämmelser och resursfördelning men 
också om former och metoder för förvalt-
ning, förmedling och uppföljning. Det kan 
röra sig om vård, informationsinsatser och 
tillsyn avseende kulturreservat och bygg-
nadsminnen eller hänsynsbestämmelser 
inom Plan- och bygglagen.

Vilka åtgärder krävs för hävdande av värden och 
när?
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RELEVANT LAGSTIFTNING

Varsamhetsbestämmelse
All befintlig bebyggelse har ett allmänt varsam-
hetsskydd i Plan- och bygglagen. ”Ändring av en 
byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras 
varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tek-
niska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
och konstnärliga värden.” (PBL 8 Kap 17 §)

Det allmänna varsamhetsskyddet kan speci-
ficeras genom att utfärda en varsamhetsbe-
stämmelse (k) i detaljplan som preciserar vilka 
egenskaper hos en byggnad som särskilt ska tas 
hänsyn till. 

Skyddsbestämmelse
Särskilt värdefulla byggnader eller bebyggel-
seområden har ett starkare skydd i Plan- och 
bygglagen. ”En byggnad som är särskilt värde-
full från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.” 
(PBL 8 Kap 13 §)

Förvanskningsförbudet specificeras för den en-
skilda byggnaden genom att utfärda en skydds-
bestämmelse (q) i detaljplan som preciserar vil-
ka egenskaper och material som särskilt ska tas 
hänsyn till. 

Underhåll
PBL reglerar också underhållet av befintliga 
byggnader. ”Ett byggnadsverk ska hållas i vår-
dat skick och underhållas så att dess utformning 
och de tekniska egenskaperna som avses i 4 § i 
huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till 
omgivningens karaktär och byggnadsverkets 
värde från historisk, kulturhistorisk, miljömäs-
sig och konstnärlig synpunkt.” (PBL 8 Kap 14 §)

Kulturmiljö i områdesbestämmelse
Områdesbestämmelser kan värna kulturvärden 
utanför detaljplanelagt område. Kommunen bör 
ange i översiktsplanen vilka områden som kan 
vara aktuella för områdesbestämmelser. 

Vad kan regleras?
Områdesbestämmelser ger möjlighet att pre-
cisera särskilda värden och vilka krav dessa 
medför. Framför allt kan följande regleras med 
områdesbestämmelser: Bygglovplikten kan utö-
kas och krav på rivningslov kan införas. Kultur-
värdenas skydd genom varsamhetskrav och riv-
ningsförbud kan regleras som inom detaljplan.

Egenskaper som ska värnas hos bebyggelsen kan 
anges. I viss utsträckning går det också att reg-
lera placering, utformning och utförande hos 
tillkommande bebyggelse.

Mark som är till för gemensam användning och 
som är särskilt värdefull från historisk, kultur-
historisk, miljömässig eller konstnärlig syn-
punkt kan också säkerställas genom bestämmel-
ser om utformning och skyddsbestämmelser. 
(PBL 4 kap 42 §)
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LANDSKAPSOMRÅDEN
Utveckling av befintliga utpekanden
I Översiktsplan 2008 har landskapet delats in 
i tre olika klasser eller landskapsområden La, 
Lb och Lc för att lättare kunna hantera frågor 
som rör exploatering med mera. De tre land-
skapsklasserna baseras på landskapets känslig-
het för tillkommande bebyggelse och andra ele-
ment som kan påverka landskapsbilden.

Föreliggande rapport utgår från landskapsom-
rådenas varsamhetsnivå. De berörda område-
na som i Översiktsplan 2008 beskrivs i text har 
sammanförts med befintliga värdeutpekanden 
för naturmiljö, kulturmiljö och landskap och 
och definierats genom avgränsningar på karta. 
Kärnvärden och förhållningssätt utgör konkreta 
verktyg för att tydligare kunna förhålla sig till 
möjliga åtgärder inom utpekat delområde.

De olika områdena har bearbetats genom kon-
kret beskrivning av kärnvärden och lämpliga 
förhållningssätt till förändring. Kartbilder ang-
er områdesgränser samt särskilda värdefokus 
inom respektive område. 

Landskapsområde La
La-områden är områden där i princip ingen ny be-
byggelse bör tillkomma. Detta är kommunens mest 
skyddsvärda områden och avgränsningarna baseras 
framförallt på befintliga utpekanden som riksintres-
seområden, naturreservat, Natura 2000-områden, 

strandskydd och de högst värderade natur- och kul-
turmiljöerna i  de regionala och kommunala natur-
vårds- respektive kulturmiljöprogrammen.

Inriktningen för dessa områden ska vara att ka-
raktären ska bevaras och således skyddas från 
förändringar som kan försvaga befintliga värden.

Detta innebär bland annat fortsatt hävd, men 
också att endast ny bebyggelse får tillkomma 
som behövs för att upprätthålla nuvarande an-
vändning eller som stödjer allmänna intressen 
som rekreation, natur eller kultur. Sådan bebyg-
gelse ska vara mycket återhållsam i sin utform-
ning och får inte blockera viktiga siktlinjer eller 
andra landskapsvärden som utgör kärnvärden. 

Inom La-område bör i princip ingen ny bostads-
bebyggelse tillkomma. Eventuella tillägg till be-
fintliga bostadshus får inte vara dominerande i 
varken befintlig bebyggelsekaraktär eller i land-
skapsbilden.

Strandskyddsområden
Samtliga vattendrag som har strandskydd är 
utpekade som La-områden. Strandskyddets ju-
ridiskt bindande restriktioner avseende uppfö-
rande av ny bebyggelse samt förändring av livs-
villkor för djur- och växtliv motsvarar närmast 
förhållningssätten för landskapsområde La. 

Dessa vattendrag utgörs av bäckar som rinner 
från åsen, ibland i djupa raviner, ner till åker-
landskapet där terrängen inte längre faller så 
mycket. I jordbrukslandskapet har bäckarna 
ibland rätats. För flora och fauna är vatten-
dragen livsnerven i landskapet. Kommunens 
nätverk av grönstruktur följer i många fall vat-
tendragen. Genom att hålla bebyggelsen på ett 
behövligt avstånd till strandzonerna så garan-
teras också en möjlig bra grönstruktur på länge 
sikt. 

Då vattendragen ofta kantas av vegetation kan 
de fungera som rumsindelare såväl som land-
märken då de ofta höga träden syns på långt 
håll. Att strandzonerna inte bebyggs gynnar 
också rekreationen i området då möjligheten att 
beträda dem bibehålls.

Med grund i ovanstående värdeaspekter och 
juridisk skyddsstatus görs i kartmaterialet en 
generell klassificering av strandskydsddszoner. 
Specifika identifierade värden omnämns i text 
för respektive delområde.

Landskapsområde Lb
Lb-områden är områden med starka reservationer 
gentemot ny bebyggelse. Dessa områden har stor 
betydelse för upplevelsen av Bjärelandskapet. Av-
gränsningarna grundar sig bland annat på Land-
skapsbildsanalysen som tagits fram inom arbetet med 
Översiktsplan 2008 och på utpekade områden med 

KLASSIFICERING AV VÄRDEN        
landskapsbildsskydd. Naturvärden kan utgöra en 
grund för utpekande för landskapsbilds- eller kultur-
miljövärden även om naturvärdet i sig inte leder till 
värdeklassning.

Stor restriktivitet till ny bebyggelse och andra 
förändringar bör gälla. Ny bebyggelse placeras 
företrädesvis inom redan bebyggd miljö och bör 
inordna sig i befintlig skala och karaktär. Om fri-
stående placering kommer i fråga ska detta ske 
med stöd i landskapets karaktär, topografi och  
skala så att tillkommande element inte blir do-
minerande. Inga viktiga siktlinjer får blockeras. 

Landskapsområde Lc
Lc-områdena är övrig mark. Även här finns vissa res-
triktioner gentemot ny bebyggelse. Lc-områdena har 
inte lika höga värden ur natur- eller kulturmiljösyn-
punkt eller för landskapsbilden som La- och Lb-område-
na, men bebyggelse ska fortfarande utföras med hänsyn 
till områdets rådande karaktär eller tänkta utveckling. 
Exempelvis bör hänsyn tas till grönstrukturen så att 
inga viktiga länkar i strukturen bryts vid exploatering.

Områdena ska bevaras och utvecklas som lands-
bygd, gröna områden eller samlade rekreations-
områden. Bebyggelse och andra anläggningar 
kan tillkomma om det sker med respekt för den 
önskade utvecklingen av områdena. Viktiga 
siktlinjer bör inte blockeras. 
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OMRÅDEN MED SÄRSKILDA VÄRDEN

1    Gröthögarna - Segeltorp - Dejarp -    
     Norrviken

2   Bröddarp - Hov - Västra Karup

3   Dagshög - Rammsjö - Vasalt -  
     Segelstorp - Stora Hult

4   Grevie backar - Salomonhög - 
Sinarpsdalen - Nötte backar - Axelstorp

5   Hallandsåsens sydsluttning sydost om  
  Grevie

6   Hallandsåsens nordsluttning och   
  östra platå

Hallands Väderö utgör landskapsområde La och 
behandlas inte närmare inom detta arbete på 
grund av väl definierade befintliga skydd.

Landskapsområde La

Landskapsområde Lb
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GENERELLA FÖRHÅLLNINGSSÄTT FÖR 
VARSAMHET

Följande utgör lämplig grund för varsamhet 
inom Båstads kommun. Punkterna är till-
lämpbara som grundnivå för landskapsom-
råde Lc och innebär i sig en hög restriktivitet 
med grund i kommunens särpräglade natur- 
och kulturlandskap.

• Undvik exploatering av områden utpekade 
i kommunala och regionala naturvårdspro-
gram. En avvägning görs i varje enskilt fall 
om påverkan sker på de utpekade värdena.

• Undvik exploatering i de  gröna stråk som 
pekas ut i översiktsplanen 2008 för att skapa 
goda förutsättningar för en grön infrastruk-
tur i kommunen.

• Tydliga arkitektoniska kvaliteter hos till-
kommande bebyggelse. Hänsyn till befintliga 
karaktärsdrag vid renovering av bebyggelse. 

• Tillägg av bebyggelse och verksamheter bör 
präglas av småskalighet, med en tydlig an-
passning till rådande regional och historiskt 
förankrad tradition. Bebyggelse i en till 1,5 
våningar och en största skala där traditionell 
gårdsbebyggelse utgör måttstock. Mer stor-
skalig bebyggelse måste noggrannt övervä-
gas vad gäller placering och utformning.

 • Ny bebyggelse ska i första hand placeras 
i anslutning till befintliga hus, husgrupper 
eller gårdar. Lucktomter utmed vägar kan 
vara lämpliga lägen.

• Traditionella gårdsbilder i form av flerläng-
ade byggnadskomplex ska respekteras vid 
tillbyggnad eller komplettering.

• Vid nya bebyggelselägen i landskapet ska 
bebyggelsen ta stöd i landskapet genom an-
slutning till sluttning, anknytning till befint-
lig vegetation och anknytning till befintliga 
landskapsrum. Topografiska mellanlägen 
ska prioriteras framför krönlägen. Höjdlä-
gen som skapar silhuetter mot himlen eller 
lägen i landskapet som utgör dominanta in-
slag ska undvikas.

• Utblickar mot visuellt framträdande forn-
lämningar eller från dessa mot vyer i land-
skapet eller ut över öppet vatten får inte bry-
tas av tillkommande bebyggelse.

• Siktlinjer mellan visuellt framträdande 
fornlämningar ska upprätthållas och läm-
ningarna hållas fria från träd- och buskve-
getation.

• Viktiga siktlinjer som ökar förståelsen för 
landskapet ska inte blockeras.

• Topografin är en avgörande parameter för 
Bjärehalvöns karaktär. En restriktiv hållning 
till schaktning och fyllning för att utjämna 
nivåskillnader bör därför intas. Utgångs-
punkten, med grund i ett historiskt förhåll-
ningssätt, bör vara att anpassa bebyggelsen 
till rådande topografiska förhållanden. 
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OMRÅDEN MED SÄRSKILDA VÄRDEN - GENERELLA FÖRHÅLLNINGSSÄTT
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UTGÅNGSPUNKTER
För att kunna ha ett medvetet förhållningssätt 
till den befintliga bebyggelsekaraktären måste 
denna vara beskriven och känd. Det är också en 
förutsättning för att kunna ta hänsyn till plat-
sens kulturvärden enligt PBL 2 kap. 6§. För hela 
kommunen anges att den befintliga tätortsbe-
byggelsen nästan uteslutande är småskalig. 
Bostadshus är i ett eller två plan, som högst fö-
rekommer enstaka hus i tre och fyra plan, även 
offentliga byggnader och verksamhetslokaler är 
med få undantag småskaliga. 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH RIKTLINJER
Övergripande anges att tillkommande bebyggel-
se även fortsättningsvis – med få undantag – ska 
vara småskalig. Generellt finns också uttalade 
förhållningssätt till den befintliga bebyggelsen. 
För hela kommunen finns ett flertal riktlinjer 
för ny bebyggelse varav inte mindre än 13 av 
dessa syftar till varsamhet och anpassning till 
befintlig bebyggelses kulturvärden. För ny be-
byggelse i tätorterna (Tt-områden) så ska denna 
prövas i detaljplan medan enstaka komplette-
ringar inom samlad bebyggelse (Ts-områden) 
kan prövas i bygglov utifrån riktlinjerna ovan. 
Sammantaget ger detta goda förutsättningar för 
att ny bebyggelse kommer att anpassas till plat-
sens kulturvärden. 

Tätortsområden (Tt) avser de sex historiska tät-
orterna Båstad inklusive Hemmeslöv, Förslöv, 

Torekov, Grevie, Östra Karup, Västra Karup. Där-
till de större kustsamhällena längs Bjärehalvöns 
sydkust: Stora Hult, Ranarps-, Ängelsbäcks- och 
Segelstorpsstrand, Öllövsstrand, Glimminge 
plantering samt Rammsjöstrand. Sammanhål-
len bebyggelse (Ts) avser övriga områden där 
planreglering i form av detaljplan saknas men 
där tät bebyggelse råder. Här avses övriga större 
byar och småsamhällen.

BEFINTLIG BEBYGGELSEKARAKTÄR
Den befintliga bebyggelsekaraktären är för vissa 
orter utförligt beskriven, för några orter mindre 
utförligt och för några orter saknas den helt. 
För att förbättra tillvaratagandet av befintlig 
bebyggelse och anpassning av ny bebyggelse till 
platsens kulturvärden behöver den befintliga 
bebyggelsekaraktären, riktlinjerna och utbygg-
nadsområdena fördjupas enligt nedanstående 
tabell. Utöver detta är det en stor fördel om en 
inventering av bebyggelsen kan utföras så att 
de byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla 
kan kartläggas och klassificeras utifrån hur de 
kan komma att handläggas. 

Klassificeringen bör utgå från om det är kravet 
på varsamhet (PBL 8:17) eller förbudet mot för-
vanskning (PBL 8:13) som särskilt ska uppmärk-
sammas vid ändring/bygglov. Denna informa-
tion bör vara lätt tillgänglig på kommunens 
hemsida så att fastighetsägare och brukare kan 
få denna information tidigt i processen, innan 

anmälan och bygglov söks. I dagsläget finns ing-
en sådan information på kommunens hemsida.  

INVENTERING OCH KARAKTERISERING
Ett  kostnadseffektivt  sätt  att  både  utföra  och  
på  ett  lättillgängligt  sätt  presentera  en  karak-
tärisering  och  inventering  är  att  arbeta  kart-
baserat i GIS med digital blankett- och presen-
tationsapplikationer. Det innebär att man med 
digital blankett i mobiltelefon eller iPad inven-
terar de byggnader där kulturvärden särskilt 
ska uppmärksammas.  Efter  själva  byggnads-
inventeringen  går man  genom  orten/området  
och  karakteriserar bebyggelsen  utifrån  Bover-
kets  checklista  för bebyggelsekarakterisering. 
Med en presentationsapplikation knuten till 
kartdatabasen  kan  man  sedan  visa  olika  om-
rådens  karaktär  och  värdefulla  byggnader  på  
kommunens hemsida, lätt sökbart via karta. 

BEFINTLIGT SKYDD OCH  
REKOMMENDERAD ÅTGÄRD
Det befintliga skyddet för bebyggelsen i form av 
skydds- och varsamhetsbestämmelser är i Bå-
stad kommun svagt. De flesta byggnaderna med 
sådana bestämmelser finns i tätorten Båstad – 
och då främst vid Agardhsgatan – och i Torekov, 
utöver detta finns byggnader med bestämmel-
ser i Västra Karup och Förslöv (kommunalhuset 
från 1909). 

KULTURVÄRDEN I TÄTORT      

Motstående sida: Rammsjöstrand, äldre fiskeläges-
boställen med bostadshuset utmed gatan och ut-
husen vinkelställda, med gaveln mot gatan. Traditio-
nella material och stengärdesgård.
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Grevie
Befintlig karaktär
Gammal inventering. Karak-
tären är inte beskriven i något 
dokument.

Lämplig åtgärd
Bebyggelseinventering/ka-
raktärisering behöver utföras. 
Behov av att ge byggnader 
bestämmelser i detaljplan då 
tidigare utpekade byggnader 
rivits. 

Riktlinje och utformning
Uttalat att den ska anpassas, 
men inte direkt hur. ”Det kan 
ske bl a genom val av materi-
al på hus samt anpassning av 
husvolymer.” Detta är en vag 
hänvisning som blir använd-
bar först när den konkretise-
ras, direkt eller genom hän-
visning till en beskrivning av 
den befintliga karaktären.

Förslöv
Befintlig karaktär
Det är noterat att det finns ex-
empel på intressanta hus och 
miljöer från stationssamhället 
men de är inte utpekade eller 
beskrivna. 

Lämplig åtgärd
Omfattande nybyggnad före-
slås. Bebyggelseinventering/
karaktärisering behöver där-
för utföras. Finns det grupp-
husbebyggelse vars gemen-
samma karaktär behöver 
värnas? En byggnad, kommu-
nalhuset från 1909, har be-
stämmelser i plan.

Riktlinje och utformning
I inriktningsdokumentet finns 
riktlinjer endast för placering 
och höjd samt att stora tomter 
inte ska styckas om det påver-
kar kulturmiljön negativt.

Båstad
Befintlig karaktär
B e b y g g e l s e i n v e n t e r i n g 
genomfördes 1990 för samt-
liga byggnader i centrala  s 
och ett urval i kringliggande 
villakvarter. Inriktningsdo-
kumentet redogör översikt-
ligt för ortens karaktärsdrag. 
Även modernare grupphus-
bebyggelse med gemensam 
gestaltning tas med.Konkre-
tisering av karaktär som tak- 
och fasadmaterial, hägnader 
m m saknas.

Lämplig åtgärd
Gör befintliga underlag till-
gängliga. Uppdatera invente-
ringen och gör den tillgänglig. 
Endast inriktningsdokumen-
tet är nåbart via kommunens 
hemsida.

Riktlinje och utformning
1997 upprättades kvartersbe-
skrivningar där det redogörs 
för vad som bör bevaras. Rikt-
linjer i inriktningsdokument 
vad gäller förtätning, Atte-
fallshus. 

Kattvik
Befintlig karaktär
ÖP 2008 och FÖP 2008 redo-
visar landskapsbilden tyd-
ligt men redovisar inget om 
befintliga byggnaders karak-
tärsdrag eller kulturhistoriska 
värden.

Lämplig åtgärd
Bebyggelseinventering bör 
genomföras för att registre-
ra kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och för att kon-
kretisera ”Kattviksstilen” och 
andra lokala bebyggelsedrag.
En eller flera detaljplaner bör 
upprättas för att reglera be-
fintlig bebyggelse och styra 
ny bebyggelse. 

Riktlinje och utformning
ÖP 2008, FÖP 2008 och de Rikt-
linjer för Kattvik som med-
delats i tjänsteyttrande från 
2013 tar upp de restriktioner 
och andra hinder som finns 
för ny bebyggelse. Placeringar 
och omfattningar föreslås för 
ny bebyggelse liksom utform-
ning i ”Kattviksstil” eller an-
dra lokala särdrag.

Hov
Befintlig karaktär
ÖP 2008 redogör för Hovs 
äldre historia och de rika forn-
lämningarna samt gårdarna. 
Bebyggelsens karaktärsdrag 
redovisas inte närmare. 

Lämplig åtgärd
En karakterisering av be-
byggelsen i Hov kan utföras 
som stöd för vidare detaljpla-
neläggning och bygglovsgiv-
ning. 

Riktlinje och utformning
ÖP 2008 anger att ny bebyg-
gelse inta ska förekomma mot 
väster då landskapsbilden här 
ska bevaras intakt. I övrigt ska 
ny bebyggelse vara av samma 
typ som redan medgetts i de-
taljplan d.v.s. enskilda hus i 
ett plan eller blandad tätare 
bebyggelse med inslag av par- 
eller radhus. I övrigt saknas 
angivningar av utformning.   

KUNSKAPSLÄGE OCH REKOMMENDERAD ÅTGÄRD
Nedan följer en sammanfattning per tätort av hur befintliga kunskapsunderlag tecknar karaktärsdrag och 
riktlinjer för tillkommande bebyggelse. Utifrån detta föreslås lämplig åtgärd för att kunna värna bebyggelsens 
kulturvärden. Respektive ort har försetts med färgkod grönt-gult-rött med avseende på den vägledning be-
fintliga dokument kan ge och angelägenhetsnivån för rekommenderad åtgärd.

TILLFREDSSTÄLLANDE

VISS BRIST

STOR BRIST
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Stora Hult
Befintlig karaktär
Viss beskrivning finns i Kul-
turmiljöprogrammet.

Lämplig åtgärd
Bebyggelseinventering/ karak-
tärisering behöver utföras.

Riktlinje och utformning
I ÖP uttalat att ny bebyggelse 
ska anpassas till samhällets 
nuvarande karaktär, för vissa 
delar(södra) föreslås specifikt 
att inspiration kan hämtas 
från Stora Hults by. 

Östra Karup
Befintlig karaktär
”och orten har betydande kul-
turhistoriska värden med sitt 
läge vid ån och den historiska 
landsvägen över åsen. Kyrkan 
och några byggnader längs 
bäcken i Östra Karup är in-
tressanta som objekt.”

Riktlinje och utformning
I huvudsak en- till tvåplans-
hus på relativt stora tomter. 
Inslag av tätare grupphusbe-
byggelse och hyresbostäder. 
Föreslår byggnader i tre plan.

Lämplig åtgärd
I huvudsak en- till tvåplans-
hus på relativt stora tomter. 
Inslag av tätare grupphusbe-
byggelse och hyresbostäder. 
Föreslår byggnader i tre plan.  
Bebyggelseinventering/ka-
raktärisering behöver utföras. 

Behov av att peka ut och skyd-
da skyddsvärd bebyggelse. 
Miljöerna längs Postridarens 
väg och Viktor Ewalds väg är 
värdefulla. 

Västra Karup
Befintlig karaktär
ÖP 2008 beskriver landskaps-
bild och fornlämningar samt 
ett småskaligt jordbruksland-
skap. Byggnadernas karak-
tärsdrag eller kulturhistoriska 
värde redovisas inte. 

Lämplig åtgärd
Bebyggelseinventering bör 
genomföras för att registre-
ra det flertal kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader som 
finns i Västra Karup och för 
att konkretisera de tydliga 
lokala särdragen som finns i 
bebyggelsen.

Riktlinje och utformning
ÖP 2008 anger fornlämningar 
begränsar och ska skyddas, 
tomtstorlek och i söder att ax-
eln mot kyrkan ska tas tillva-
ra samt att ny bebyggelse ska 
inspireras av den miljö som 
skapats här. 

Torekov
Befintlig karaktär
ÖP 2008 och FÖP 2008 redo-
visar landskapsbilden tyd-
ligt men redovisar inget om 
befintliga byggnaders karak-
tärsdrag eller kulturhistoriska 
värden.

Lämplig åtgärd
Uppdatering av bebyggelse-
inventering så att även den 
nyare bebyggelsen kommer 
med. I flera fall är denna av 
grupphuskaraktär vilken kan 
behöva upplysning/reglering 
för att bibehålla den gemen-
samma gestaltningen.

Riktlinje och utformning
ÖP 2008 och Byggnadstradi-
tioner och Byggnadsvård i 
Torekov fångar på ett före-
dömligt och tydligt sätt de ka-
raktärsdrag som gäller för den 
äldre bebyggelsen. Det saknas 
beskrivning av den nyare be-
byggelsens karaktärsdrag. 

Rammsjö-Rammsjöstrand
Befintlig karaktär
I ÖP 2008 och i Byggnadstra-
dition och byggnadsvård i 
Rammsjö beskrivs de kultur-
historiska värdena för den 
äldsta bebyggelsen. Kulturhis-
toriskt värdefulla byggnader 
pekas ut men något restrik-
tivt ex.vis enbart en byggnad 
på en hel gård. Yngre bebyg-
gelse är inte beskriven. 

Lämplig åtgärd
Uppdatering av bebyggelse-
inventering för att kartlägga 
kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och miljöer.

Riktlinje och utformning
I ÖP 2008 undantas Rammsjö-
strand från vidare exploate-
ring. För Rammsjö föreslås ca 
40 nya hus som föreslås vara 
i ett plan på stora tomter. Ut-
formning i övrigt styrs inte. 
Råd och riktlinjer ges för den 
äldsta och kulturhistoriska 
bebyggelsen. 
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VARSAMHET I TÄTORTER  
- EN BEDÖMNINGSMALL

För ett antal av kommunens tätorter krävs en 
samlad bebyggelseinventering i syfte att möj-
liggöra kulturhistoriska värdeutpekanden 
och sammanhållna områdesbeskrivningar 
vilka fångar bebyggelsens karaktärsdrag. 

Innan sådan inventering och områdesbe-
skrivning genomförts kan en kort vägled-
ning till egenskaper med bärande påverkan 
på bebyggelsens kulturhistoriska värden 
användas som utgångspunkt för ställnings-
tagande vid förändring. 

Utgångspunkten vid förändring av befintlig 
bebyggelse är att värna egenskaper med his-
torisk koppling samt att vid nybyggnation 
på ett antal punkter förankra byggnaden i 
lokal byggnadstradition samt ortens områ-
deskaraktär. Denna bedömningsmall kan 
användas för ställningstaganden till föränd-
ring av befintlig miljö. Följande delar hos be-
byggelsen är särskilt viktiga att anpassa till 
befintlig miljö:

• Skala med hänsyn till byggnadsvolym och 
formspråk

• Markplanets egenskaper. Sockelvåning, 
markbehandling, vegetation.

• Gårdsbebyggelse, tomtavgränsningars re-
lation till grannfastigheter, sätt att avgränsa 
tomt mot grannfastigheter

• Relation till gata (avstånd, byggnadskrop-
pars orientering), utformning av entrésida.

• Material, kulör och färgtyp hos fasader, tak 
och snickerier

• Hustyp med avseende på proportion, sock-
elhöjd, fasaduttryckets stiltillhörighet, fasa-
dens, symmetri/asymmetri, horisontell eller 
vertikal betoning, eventuellt centralmotiv, 
förekomst av pilastrar, frontespis, risalit el-
ler utkragningar

• Fasaddetaljer och dekor. Burspråk, bal-
konger (placering, mått, utförande), veran-
dor, fönster (proportion, material, spröjs-
ning), dörrar, gavelröstning

VARSAMHET I TÄTORT M M 
- SÄRSKILDA NOTERINGAR
Båstad
Regionalt kulturmiljöprogram knyter kulturvär-
den särskilt till stadsplan, bebyggelsemönster och 
byggnadernas utformning, strandområdets väl-
bevarade villor samt stationsmiljön.  Huvudstråk 
med historisk kontinuitet utgörs av Agardhsga-
tan, torget, Köpmansgatan och hamnen. 

Riksintresset kulturmiljö Båstads uttryck utgörs 
av ”delvis bevarat medeltida gatunät och den 
medeltida Mariakyrkan. Småskalig bebyggelse 
som speglar köpmans - och kustsamhället under 
1700- och 1800-talen samt villor och pensionat 
från 1900-talets rekreationsort.”

Egenskaper identifierade som särskilt viktiga för 
kulturvärden
• De medeltida gatornas sträckning och kvar-
tersstruktur
• Gatornas rumslighet
• Byggnadernas placering i förhållande till gatan
• Omsorg vid materialval, både till markbelägg-
ning och byggnader
• Mycket restriktiv förtätning

För området vid Agardhsgatan är byggnadernas 
volym, placering, material och färgsättning sär-
skilt viktigt. För det Nobelska villaområdet är 
strukturen viktig, och området präglas av stora 
friliggande villor och gröna gaturum

Torekov
Torekov har en välbevarad 1800-talsbebyggelse. 
Ett för fiskeläge ovanligt rätlinjigt gatunät. 
Kvarteren bildar slutna enheter med husen i 
gatulinjen och trädgårdarna innanför. Särskilt 
väl bibehållna är gatumiljöerna vid Wulffs gata, 
Bläsingevägen och Väktaregränd. Tegel- och 
putsfasaderna överväger, flera med dekorativa 
detaljer. 

Egenskaper identifierade som särskilt viktiga för 
kulturvärden
• Hus utmed smala gator och gränder, direkt 
mot gatan utan eller med en mycket smal, ofta 
stenbelagd, remsa förgårdsmark. 
• Trädgårdar skyddade innanför husen, som är 
sammanbyggda eller ibland förbundna med 
plank, häckar eller murar.
• Gamla hamnen med omgivande bebyggelse, 
hamnplatsen och pirarmarna med bodarna är 
en omistlig del av Torekovs identitet.
• Landskapet kring Torekov, havet, stranden, 
odlingslandskapet och enebackarna utgör till-
sammans med den gamla bykärnan grunden för 
Torekovs attraktivitet.
• Ny bebyggelse bör närmast gamla Torekov ta 
upp kvartersmotivet med intima gator och län-
gre ut ge närhet till natur med utblickar mot 
hav och landskap.
• Tillkommande bebyggelse ges närmast gamla 
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Torekov en skala som anknyter till traditionen. 
Längre ut är det viktigt att bebyggelsen under-
ordnar sig landskapet.
• ”Väggarna” i gaturummen behandlas med om-
sorg. Höga plank eller murar på långa sträckor 
är inte önskvärda.

Kännetecknande karaktärsdrag, bostadshus
• En våning med vind
• Små takutsprång
• Rött taktegel ett dominerande takmaterial
• Färgsättning på snickerier vit, grön, brun eller 
röd
• Färgsättning på fasader ljus (vitt, gult)
• Fasadmaterial synligt tegel, puts eller locklist-
panel
• Entrédörrar är pardörrar med spegelfyllning 
och överljusfönster

Rammsjö-Rammsjöstrand
Präglande karaktärsdrag är byn Rammsjös 
gårdar på rad samt egnahemsbebyggelse längs 
Byavägen i Rammsjö. i Rammsjöstrand husrad-
erna norr om hamnen, Byavägens södra del 
samt Gröna torg med fiskebodarna.

Egenskaper identifierade som särskilt viktiga för 
kulturvärden
• Bostadshus med en våning med vind, brant 
takfall kring 45 grader

• Bostadshus i gatulinjen eller strax innanför
• Trädgårdar avgränsade med staket, stenmurar 
eller häckar
• Fasadmaterial puts eller locklistpanel i trä
• Färgsättning på snickerier är traditionellt vit, 
grön, brun eller röd 

Kattvik
FÖP konstaterar att Kattvik bör präglas av en 
huvudkaraktär av öppet, småbrutet betesland-
skap som övergår i lövskogsbevuxna sluttning-
ar. Föreliggande utredning stöder sådan inrikt-
ning. En restriktiv hållning till tillkommande 
bebyggelse utmed Kattviksvägen bör intas. För-
tätning på öppna ytor mellan vägen och strand-
linjen bör inte tillåtas. 

För Kattvik finns i FÖP förslag till förstärkta 
riktlinjer till skydd för ett urval av särskilt käns-
liga landskapsrum. Dokumentet är relevant för 
fortsatt planarbete och som utgångspunkt för 
enskilda ställningstaganden.

Norrvikens Trädgårdar
Riksintresset kulturmiljö Norrvikens 
trädgårdars uttryck utgörs av “trädgårdsan-
läggningen i sin helhet med byggnader, kon-
struktioner, parkmiljöer, fruktodlingar och 
stilträdgårdar. Anläggningens anpassning till 
omgivande terräng och vegetation, orientering 

med långsträckt mittaxel och kortare tvärax-
lar samt rumsliga indelning. Bebyggelsens och 
de olika trädgårdarnas formspråk, detaljer och 
material. Övergångar, rörelsestråk, siktlinjer 
och utblickar mellan landskapsrummen inom 
trädgårdsanläggningen samt ut mot havet och 
det omgivande landskapet. Apelrydsskolans 
läge, bebyggelsekaraktär och öppna vy mot 
havet.Skåneledens sträckning genom området 
med anslutande gångstråk och utblickar. Nor-
rvikens campinganläggning på tidigare åker-
mark, skyddad av omgivande terräng och träd-
vegetation, med öppen vy mot havet. Namn och 
benämningar på delområden, kommunikations-
stråk, byggnader och anläggningar.

Rekommendation
För Norrvikens trädgårdar med förslag till till-
kommande verksamheter bör kulturhistorisk 
utredning ligga till grund för detaljplan med 
hänsynsbestämmelser för kulturmiljö som 
tydligt värnar riksintressets uttryck. För att 
löpande värna anläggningens kulturhistoriska 
värden är på sikt även framtagandet av en vård- 
och underhållsplan för byggnaderna relevant.  
Ett sådant dokument bör även inkludera anlägg-
ningens struktur och växtmaterial och tydligt 
inkludera ett kulturhistoriskt förhållningssätt 
även till dessa delar.  
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markslag med historisk kontinuitet. Rummet ex-
ponerar från vägen nedanför också åsbrantens 
topp och åskådliggör de dramatiska topografiska 
förhållandena. Det finns kulturhistoriska skäl att 
värna den öppna släntdelen av exploaterings-
området från tillkommande byggnation. 

Föreliggande kunskapsunderlag ansluter sig vad 
gäller övriga förslag till exploateringsområden 
till hållningen att bevara öppna landskapsrum 
mellan byggnadskroppar samt att ta upp befintli-
ga drag av ängs- eller hedmark. För själva bebyg-
gelsen bör småskalighet och låg byggnadshöjd 
vara rådande principer och sluttningens karaktär 
av småbruten, variationsrik mark bör bestå.

Rammsjö
(1) Byn Rammsjö beskrivs inom ramen för del-
område 3. Exploateringsläge öster är beläget ut-
med byns entré från öster och från norr. Ramm-
sjövägen i öster utgör förankringspunkt för 
byns agrara gårdsmiljöer med lång kontinuitet, 
belägna på vägens södra sida. Rammsjövägen är 
väl förankrad i topografin med en viktig utblick 
i odlingslandskapet åt norr strax innan byn. Den 
större villan Rammsjövägen 177 med omgivande 

parkartad trädgård utgör en väl avgränsad miljö 
i landskapet. Med grund i ovanstående kan det 
anses att en exploatering utmed Rammsjövägens 
norra sida skulle otydliggöra de kulturhistoriska 
värden infarten till byn från öster idag erbjuder.

Burensvik
(2) Föreslagen anläggning för reningsverk är 
belägen omedelbart invid naturreservat och 
riksintresse kulturmiljö. Platsen utgörs av betes-
mark med stora upplevelsekvaliteter som kom-
bineras med vyer ut över öppet vatten. Utred-
ningen föreslår annat lokaliseringsalternativ för 
planerad anläggning med grund i ovanstående.

Torekov
Vid exploateringsläge längst i söder, Solsidan, är 
det av största vikt att bebyggelse infogas i land-
skapet utan att inta en dominant roll i detsam-
ma. Det innebär små volymer, låg byggnadshöjd 
och ett lågmält uttryck. En gles bebyggelse med 
påtagliga inslag av öppen tomtyta är viktig.

Exploateringsläge utmed Ängalagsvägen bör 
värna befintlig fruktodling med tillhörande 
byggnader. Befintliga inslag av äldre fruktod-
lingar med tillhörande bebyggelse är viktiga för 
att knyta an till en historiskt särpräglad näring 
på Bjärehalvön som tillför upplevelsemässiga 
kvaliteter till tätortsmiljön.

Stora Hult
Exploateringsläge söder. I den södra delen av 
området finns i anslutning till befintlig villa-
bebyggelse en äldre mindre gårdsmiljö med 
tydliga tidstypiska karaktärsdrag. Gården, som 
genom uppvuxna träd är tydligt avgränsad från 
omgivande åkermark, bör värnas genom beva-
rande och vid eventuell exploatering distans till 
tillkommande bebyggelse. Gården bör alltjämt 
vara läsbar som gårdsmiljö i landskapet.

Förslöv
Exploateringsläge längst i norr. Befintlig bebyg-
gelsegruppering vid Bokesliden är väl samlad, 

PLANERAD BEBYGGELSE
Merparten av de exploateringsområden för 
tillkommande bostäder och verksamheter som 
anges i Översiktsplan 2008 och senare tillkomna 
inriktningsdokument framstår som väl avvägda 
med hänsyn till läge i relation till befintlig be-
byggelse och landskap. 

Gentemot ett mindre antal av exploateringsom-
rådena gör föreliggande utredning bedömning-
en att invändningar kan resas med hänsyn till 
läget i relation till omgivande miljö och läge i 
landskapet. Dessa noteras nedan. 

Kattvik
FÖP Norrviken — Kattvik pekar på ett tydligt 
sätt ut landskapsrum med behov av särskild 
vård och skydd. Föreliggande planeringsunder-
lag ansluter sig till dessa utpekanden och beto-
nar vikten av att varsamhetsambitionerna följs 
upp i fortsatt planarbete. 

FÖP Exploateringsläge 3b
Den öppna släntens landskapsrum med karak-
tär av betesmark med enstaka träd utgör ett 
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med ett traditionellt svagt höjdläge i landska-
pet, tydliga gårdsbilder och bebyggelse med 
traditionella karaktärsdrag. Miljön har god 
anknytning till omgivande landskap. Den slut-
tande odlingsmarken mellan Bokesliden och 
järnvägen med avgränsande trädridåer utgör 
en visuellt attraktiv entré till Förslöv. För att 
fortsatt kunna uppleva den befintliga bebyg-
gelsegruppens integritet och förankring i land-
skapet samt värna entrén till tätorten föreslås 
exploateringslägenas utbredning på ömse sidor 
om nämnd befintlig bebyggelse utgå.

Grevie
(1) Exploateringsläge Grimmes väg — Marknads-
vägen. Grimmes väg i söder exponerar på ett 
värdefullt sätt äldre vägsträckning till gårdsläge 
på höjd. Mitt på Grimmes väg finns på den väs-
tra sidan en gårdsbildning med betydande äldre 
karaktärsdrag i struktur och material. Den bör 
förbli exponerad och synlig tillsammans med 
anslutande odlingslandskap vid färd på Grim-
mes väg söderut. Exploatering utmed Grimmes 
väg föreslås därför begränsas genom att områ-
det väster om vägen fram till i höjd med Grim-
mes väg 25 utgår.

(2) Exploateringsläge verksamhet öster Lindabs 
anläggning. Öster om exploateringsläget vid-
tar landskapsbild med historiska och upplevel-
semässiga värden i form av landskapets linjer, 
siktlinjer och perspektivskapande stengärdes-
gårdar med trädlinjer. Volymer, höjder och ut-
formning av tillkommande bebyggelse bör an-
passas för att åstadkomma en mjuk övergång till 
intilliggande landskapsbild.

Västra Karup
(3) Exploateringsläge norr, verksamhetsområde, 
Sönnertorpsvägens västra sida. Läget utgör en 
av samhällets entréer och är på så sätt känsligt. 
På respektive sida om Sönnertorpsvägen finns 
en samlad gårdsmiljö med tydliga kulturhisto-
riska kvaliteter. Genom relativ närhet i norr till 
gårdsmiljö väster vägen med viktig siktlinje väs-
terut genom landskapet bör exploateringsområ-
det i första hand begränsas till den södra delen 
som knyter an mot samhället och de två  befint-
liga verksamhetslokalerna där. Befintlig trädri-
då avgränsar exploateringsområdet visuellt och 

bör behållas. Tillkommande bebyggelse bör vara 
småskalig i volym inklusive höjd, där befintlig 
verksamhetslokal Sönertorpsvägen-Klockare-
brovägen utgör lämplig förebild. 

(4) Exploateringsläge norr med utbredning fram 
till Karpa Gada. Området utgör delvis landskaps-
område Lb. Karpa Gada utgör en entré till Västra 
Karup med påtagliga landskaps- och kulturhis-
toriska värden med närhet till fornlämningar 

samt betesmark med stengärdesgårdar, parti-
er med långa siktlinjer ut i landskapet samt en 
gårdsmiljö med höga kulturhistoriska värden.  
Exploateringsområde bör hålla tydlig distans till 
miljön kring Karpa Gada och begränsas till den 
västra delen, norr om och i anslutning till Bjäre- 
hemmet. 

Vänster: Förslöv, omsorgsfullt gestaltad villabebyggelse i rött tegel. Taktäckning av tegel och småspröjsade 
rutor hör till de viktiga karaktärsdragen.
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Analyskarta delområde 1, västra delen. Utvalda siktlinjer visas med pilar. Karta: © Geodatasamverkan Lantmäteriet.

Landskapsområde La

Landskapsområde Lb

Storskaligt, flackt 
landskap

Landskap med unika 
klippformationer

Hov

Väg 105

Gröthögarna

Tofta högar

Segeltorp

Väg 115

Distinkt bäckravin med välvuxna alar 
och vy mot havet.

Ungefärlig sträckning 
för litorinavallen

Hallavara

Hovs hallar

Landmärke i form 
av kyrka

Många utblickar  
längs denna väg

Vegetationsskärm  
blockerar vy från lägre höjd 
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BEFINTLIGA UTPEKANDEN
Riksintresse natur 
Kustområdet Torekov — Båstad

Naturreservat
Bjärekustens naturreservat (2000967)

Natura 2000-områden 
Bjärekusten SCI (SE0420232)

Riksintresse kulturmiljö
Gröthögarna — Segeltorp [L:K 34]
Norrvikens trädgårdar [M 36]

Skåne kulturmiljöprogram
Bjärehalvöns bronsålderslandskap — Tofta högar
Bjärehalvöns bronsålderslandskap — Gröthögarna
Segeltorp — Hovs hallar
Hov — Bjäragården
Dejarp

Kommunalt kulturmiljövårdsprogram
9 Dejarp
10 Gröthögarna — Hovs hallar
11 Hov
12 Segeltorp
13 Tofta högar
14 Troentorp

Länsstyrelsens naturvårdsprogram (Från Bjäre 
till Österlen)
18 Kusten mellan Hovs hallar och Torekov  
(objekt a-e, varav a och b är klass 1), 21 Norrvi-
ken-Elestorp

Båstads kommuns naturvårdsprogram
2 Strandskogen i Torekov, 3 Flytermossen,  
4 Kusten mellan Torekov och Hallavara (objekt 
a-e, klass 1), 6 Hallavaradal, 7 Dejarp, 8 Eng-
landsdal, 9 Norrviken, 10 Småryd, 101 Segeltorp,  
102 Äskekull, 103 Hallavara, 104 Dragabjär,  
105 Haga, 106 Hov, 107 Elestorp.

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG/KÄRNVÄRDEN
Landskap Väster
• Förutom åsens västsluttning är topografin ge-
nerellt sett relativt flack med svag sluttning mot 
stranden i nordväst. Litorinavallen är dock tyd-
lig längs nästan hela kuststräckan.

• Ofta större öppna landskapsrum och långa 
siktlinjer. Något mindre rumsligheter i norra 
delen av området samt i anslutning till åsens 
sluttningar. 

1. Gröthögarna – Segeltorp – Dejarp – Norrviken
•  Storslagna vyer uppifrån åsen, närmare kus-
ten bryts siktlinjerna ofta av växtlighet och be-
byggelse i anslutning till litorinavallen. 

• Åsen syns även ofta från kusten.

• Landskapet är starkt präglat av jordbruk med 
spridda gårdsmiljöer, men här finns också några 
mindre bystrukturer, samt områden med fri-
tidshusbebyggelse.

• Betesmarker och odlingsfält ligger längre inåt 
land medan steniga strandängar är karaktäris-
tiska för området närmast strandlinjen. Längst 
i norr finns Hovs hallar med mycket dramatiska 
klippformationer.

• Vegetationen i jordbrukslandskapet består 
främst av läplanteringar och självsådda träd och 
buskar i gränserna mellan fälten, samt träd i an-
slutning till vattendragen. Närmast kusten finns 
mindre partier av strandskogar. Även i anslut-
ning till åsens sluttningar är det mer skog

Landskap Öster
•  Uppe på åsen är landskapet ofta småkuperat 
för att sedan slutta brant mer mot stränderna i 
norr och öster.

•  Ofta något mindre landskapsrum där utblick-
arna är begränsade. Storslagna vyer kan dock fås 
på några ställen, bland annat ovanför Kattvik. 

•  Landskapet är starkt präglat av jordbruk med 
inslag av äppelodlingar. Uppe på åsen finns be-
tesmarker och odlingsfält blandas som tillsam-

I väster utgörs området av en flack sluttning 
med vyer mot havet. Den östra delen ut-
görs av platåer uppe på åsen. Gårdslägena 
är mestadels spridda, med inslag av byar. 
Bebyggelsen såväl som jordbruksmarken 
har genom bevarade traditionella karak-
tärsdrag, placering i landskapet, inslaget 
av betade marker åtskilda med stengär-
desgårdar en ålderdomlig karaktär. Längst 
i norr finns åsens branta nordsluttning som 
fortsätter fram till havet. Området kring 
Hovs hallar är sluttningarnas mest drama-
tiska del. 

mans med mindre skogspartier och skapar ett 
förhållandevis småskaligt landskap. Nedanför 
åsens sluttning finns steniga stränder

•  Bebyggelsen utgörs uppe på åsen av spridda 
gårdsmiljöer. Längs kusten finns en ganska ut-
bredd småhusbebyggelse.

• Vegetationen uppe på åsen utgörs främst av 
skogspartier och träd i anslutning till vattendra-
gen. Åsens sluttning är oftast helt skogsklädd.

Natur
• Representativt odlingslandskap med lång 
hävdkontinuitet och rik förekomst av natur-
betesmarker. På havsstrandängar och buskrik 
utmark återfinns art- och individrika växtsam-
hällen. Kuststräckan utgör häckningsområde 
för bl.a. strandskata, rödbena, större strandpi-
pare och gravand.

• Strandängarna norr om Torekov domineras av 
enefälad med strandzoneringar närmast havet. 
Fältskiktet är mycket mångformigt med närma-
re tjugo olika vegetationstyper. Området södra 
del ligger på sandstensberggrund som bitvis går 
i dagen. Klapperstensfält förekommer.

• Vid Hovs hallar har urstensgnejsen eroderats 
av havet och skapat rasbranter, klapperstens-
fält och klippor. Högre upp finns fläckvis med 
kalkrik morän med skalgrus som hyser ovanliga 
växter. I övrigt är vegetationen främst av hed-
typ med inslag av torräng. 
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Analyskarta delområde 1, östra delen. Utvalda siktlinjer visas med pilar. Karta: © Geodatasamverkan Lantmäteriet.
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Hov

Väg 105

Väg 115

Höjd som utgör 
landmärke

Mer vegetationsrikt 
landskap

Äppelodlingar på 
ravinsluttningar

Äppelodlingar

Småskaligt, 
småkulligt

Golfbanor

Strandnära väg med 
många utblickar

Ravin

Ravin

Ravin

Ravin

Dejarp

Norrviken

Kattvik

Troentorp
Englandsdal

Elestorp

Småryds gård

Landskapsområde La

Landskapsområde Lb

Mer vegetationsrikt Mer vegetationsrikt 
landskaplandskap

DejarpDejarp
Småskaligt, Småskaligt, 
småkulligtsmåkulligt

TroentorpTroentorp

Mer vegetationsrikt 

DejarpDejarp
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• Vid Hallavara dal finns en rik lundflora nere 
i sprickdalsravinen. På den norra sluttningen 
växter en bokskog på tidigare fodermarker. I 
dalens botten rinner en bäck i naturligt lopp.

• Kring Norrvikens trädgårdar finns omväxlande 
lövskogar med stort värde för växt- och djurli-
vet. Den branta boksluttningen ovanför par-
keringen har värdefull kryptogramflora. Bäck-
raviner, fuktstråk och askdungar utgör andra 
värdefulla delområden både för flora och fauna. 
De havsnära skogsområden runt Norrvikens 
trädgårdar har stort värde som rastlokal för 
sträckande fågel.

• Englandsdal utgörs i objektets centrala del av 
Englandsdals bäckravin, som i de norra delarna 
närmst havet blir dramatisk med ca 30 m höga 
bergväggar. Ravinens botten är täckt med frost-
sprängd sten.

Kulturmiljö
Övergripande
•   I väster till övergripande del flackt, storskaligt 
landskap som mynnar i kustlinjen i nordväst. I 
den centrala och östliga delen mindre land-
skapsrum, avgränsade av landskapets topografi, 
stort inslag av lövträdsdungar och trädridåer 
mellan odlingsytor.

Särskilda miljöer och områden
• Gröthögarna: Klapperstensfält utmed kusten 
med direkt havskontakt. Gravhögar i rad samt 
stenrösen. Möljligheten att uppleva kombina-
tionen natur- och kulturmiljöelement från land, 
utmed strandlinjen och från vatten. 

• Segeltorp: By med distinkta, från varandra åt-
skilda gårdslägen åtskilda av trädridåer. Tydlig 

förekomst av tre- och fyrlängade gårdsbilder. 
Bostadslängor målade med ljus oljefärg, ekono-
milängor målade med röd slamfärg. Trädkantad 
fägata västerut till f d utmarker utmed kusten. 

• Tofta högar: Kärnområde för Bjärehalvöns 
bronsålderslämningar. Gravhögar, gravrösen, 
fornåkrar och hällristningar. 

• Dejarp: Bebyggelsen kvar på ursprungliga byt-
omter. Väl förankrad i omgivande landskap där 
odlingsmark med skiftesgränser är väl läsbara. 
Flerlängade gårdar med gårdsrum, traditionella 
material. Stort inslag av träfasad målad med röd 
slamfärg. Inslag av skiftesverkskonstruktioner.  
Stort område fossil åkermark i form av åkerter-
rasser på byns f d ängsmark väster om byn. 

• Troentorp: Bymiljö i ursprungligt läge. Äldre 
struktur med tre- och fyrlängade gårdar. Stort 
inslag av träfasad målad med röd slamfärg. Före-
komst av skiftesverkskonstruktioner. Den äldre 
vägsträckningen som passerar genom byn. Läge 
i landskapet vid kanten av åsens nordsluttning.

• Hov: Vidsträckta vyer från kyrkbyn. Gravfält 
vid kyrkan. Mötet av vägar med lång historisk 
kontinuitet vid kyrkbyn.

• Småryds gård: Helhetsmiljö med viktigt läge 
vid Båstads västra entré. Fyrlängad gård byggd i 
natursten samt skiftesverk. Vasstak. Tillhörande 
äldre fruktodlingar i sluttningarna mot kusten. 

• Småskaligt vägnät med särskilt fokus på Ing-
elstorpsvägen förbi Segeltorp, Haga byväg 
mellan Segeltorp och Kattvik, Troentorpsvä-
gen samt Hallavaravägen. Vägsträckningarnas 

topografiska anpassning, god anslutning till 
äldre gårdslägen utmed väg, utblick över land-
skapsrum i olika skala, visuell anknytning till 
fornlämningsmiljöer. Fruktodlingar med lång 
kontinuitet utmed Troentorpsvägen.

Bebyggelsens struktur, förhållande till landskap 
och karaktärsdrag
• I den östra delen agrara bebyggelsemiljöer som 
i hög grad finns nära det äldre vägnätet. I den 
västra delen större inslag av ensamliggande går-
dar i odlingslandskapet.

• Såväl bostadshus som ekonomilängor har en 
låg karaktär med typisk våningshöjd om en vå-
ning plus vind. 

• Viktiga inslag av traditionella byggnadsmate-
rial och äldre gårdsformationer. Fasader i lock-
listpanel målad med röd slamfärg. Förekomst 
av ekonomibyggnader i skiftesverksteknik samt 
sten med vitkalkad fog. 

• Rött lertegel är ett typiskt taktäckningsmateri-
al. Under 1900-talet har släta eller sinuskorruge-
rade eternitskivor blivit ett karaktärsmaterial.

• Traditionellt präglad bebyggelse har stöd i 
omgivande landskap, där stenmurar, träd samt 
bebyggelsens förhållningssätt till intilliggande 
vägsträckning förmedlar kontakten med od-
lingslandskapet.

• Förekomst av gathus på landsbygden med ga-
vel eller långsida utmed och nära vägsträckning. 

• Bostadshus långsträckt, med låg takfot, relativt 
brant tak, små takutsprång, accentuerad sockel.
• Mångfald av material. Den enskilda byggnaden 

ofta mer än ett material i fasad. Olika material 
på bostadshus och ekonomibyggnader förekom-
mer också. Fasadmaterial med tradition är trä-
panel (locklist), ljus puts, natursten med ljus fog.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT/KÄNSLIGHET
Landskapsområde La
Det kustknutna området Natura 2000/riksintresse 
naturvård/naturreservat. Ingen tillkommande be-
byggelse bör tillåtas.

La-områdena är av stor natur- och kulturvetenskap-
lig betydelse främst genom att de innehåller en unik 
flora och fauna och goda livsmiljöer för utrotningsho-
tade växter och djur. La-områden ska skyddas från 
exploatering som kan inverka negativt på natur- och 
kulturvärden. 

För anläggningen Norrvikens trädgårdar, som är 
riksintresse för kulturmiljön bör huvuddragen i 
utvecklingsplan och därpå följande fördjupad över-
siktsplan följas. Specifik antikvarisk förundersök-
ning med konsekvensbedömning kan krävas för att 
ta ställning till eventuella tillkommande bebyggelse 
inom och i anslutning till anläggningen i relation till 
riksintressets uttryck.

Vid Norrviken har viss exploatering skett i närom-
rådet. Det är oklart om alla värden i tidigare under-
lagsrapporter består idag, till viss del kan skogsbruk-
såtgärder vidtagits som sänkt värdena i vissa delar. 
Området behöver återinventeras till sin helhet.

I samtliga objekt med lång hävdkontinuitet är fort-
satt hävd avgörande för värdenas bevarande. Åter-
kommande röjningar krävs där det sker igenväxning.
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Landskapsområde Lb
Siktlinjer är särskilt viktiga att bevara då de skapar 
både skönhetsupplevelser och förståelse för landska-
pet samt även ökar orienterbarheten. Fornlämningar-
na i landskapet gör området särskilt känsligt för be-
byggelsetillskott som reducerar utblicken mot dessa.  

I stora landskapsrum präglade av spridda, enskilda 
gårdar ska tillkommande bebyggelse av agrar karaktär 
i första hand förläggas till befintliga gårdsmiljöer. Kom-
pletterande bebyggelse bör inte otydliggöra befintlig 
gårdsbild och relationen mellan befintliga byggnader.   

Kompletterande bebyggelse inom befintliga bebyggel-
seenheter på landsbygden bör  inte dominera över be-
fintlig bebyggelse vad gäller skala eller bryta en tydlig 
gårdsbild av traditionell karaktär. Tillägg bör heller 
inte förläggas mellan bebyggelse och allmän väg när 
vägnätet har en tydlig förankring i gårdsläget. 

Vid tillägg inom befintlig gårdsenhet eller i anslutning 
till gathus traditionella karaktärsdrag bör tillägg på ett 
tydligt sätt förhålla sig till befintlig bebyggelse genom 
val av fasadmaterial, färgsättning samt nyckelkarak-
tärer som takvinkel och proportion. Tillägg bör inte 
tillåtas utgöra en dominerande del av befintlig miljö.

Friliggande kompletteringar är att föredra framför till-
lägg som byggs samman med befintliga byggnader med 
traditionella karaktärsdrag eller framträdande läge. 

I områdets östra del är bebyggelsens orientering kring 
befintliga vägnät med historisk förankring en viktig 
utgångspunkt. Utmed dessa sträckningar är känslig-
heten hög för tillkommande bebyggelse.

Bedömningen av möjliga tillägg bör grunda sig i en be-
dömning av tillägg i relation till vyer genom landska-

pet, förhållande till befintliga äldre vägnät, utblickar 
mot fornlämningar.

Bylägen med tydlig historisk förankring och läsbarhet i 
landskapet ska inte förtätas genom tillägg av bebyggel-
se mellan gårdsenheter eller organisk tillväxt utanför 
befintlig bebyggelse. Tomternas utbredning med öppna 
marker, träd och trädgårdar mellan respektive gård-
senhet är viktiga att lämna fria från bebyggelse. Detta 
är särskilt viktigt för Segeltorp, Troentorp och Dejarp. 

I det öppna odlingslandskapet ska bebyggelse av agrar 
karaktär inordnas i befintliga gårdsbild. Huvudprin-
cipen bör vara att tillkommande bebyggelse i skala, 
formspråk och material ska ansluta till befintliga 
byggnader med historisk förankring. 

Vid komplettering inom aktiva jordbruksenheter av 
byggnad i större skala måste läget i förhållande till 
befintliga byggnader liksom till äldre vägnät, närlig-
gande gårdar samt utblickar i landskapet noga över-
vägas. För att skapa en anslutning till formspråket hos 
1900-talets agrara byggnader. Typiska fasadmaterial 
är då rödmålad träpanel i kombination med vitputsa-
de ytor. Takfallen är alltjämt ganska branta. Taktäck-
ningsmaterial kan vara rött lertegel eller fibercement-
skivor (ersättningsmaterial för eternit).

I Hallavara kan komplettering av bebyggelse ske ge-
nom byggnation av lucktomter. Här finns en käns-
lighet för byggnation på betade och odlade marker 
framförallt på södra sidan av genomfartsvägen.

Vid tillägg av enskilda villor i anslutning till gathus, 
egnahem eller gårdsbildningar med traditionella 
karaktärsdrag bör nyckelreferenser till lokal bygg-
nadstradition vara närvarande. Graden av anpass-
ning är beroende av läget, där tillägg inom befintlig 

Ovan: Kustnära. Lågt och småskaligt, inslag av såväl 
röd träpanel, natursten och puts. Förankring i land-
skapet genom stengärdesgård.

Motstående sida, överst vänster: Kuperat med träd-
ridåer, fornlämningsknutna träddungar och äldre 
vägar anpassade till landskapet. Överst höger: Väg 
i övergång mellan bokskog och odlingsmark, områ-
det Småryd — Erikstorp. Viktiga vyer över Laholms-
bukten. Underst från vänster: Kuststräckan vid Katt-
vik, Segeltorps kaptensgårdar med ljusmålad fasad, 
Dejarps bymiljö med inslag av skiftesverk.

gårds- eller bebyggelseenhet kan kräva störst grad av 
anpassning. 

Volym och byggnadskroppens proportion samt höjd, 
fasadmaterial (träpanel målad i röd slamfärg eller 
ljus oljefärg), fönsterdisposition och -delning samt 
takmaterial är viktiga faktorer. Till detta kommer 
läge i förhållande till väg/gata, bebyggelsens stöd i 
landskapets topografi samt dess avgränsning mot om-
givningen. Att använda befintlig trädridå som tom-
tavgränsning kan vara lämpligt, alternativt att skapa 
tydlig avgränsning av tomten i form av nyplantering 
av häck, träd eller anläggande av stenmur.
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Ovan: Hallandsåsens visuella närvaro är ett av karaktärsdragen. Överst höger: Områdets västra del har en flack 
och öppen landskapskaraktär som sluttar mot havet i väster. Underst höger: Vyn mot landmärket Hovs kyrka 
från norr. Motstående sida: Gröthögarna, klapperstensfält vid kusten.
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Motstående sida: Bäckravin vid Englandsdal. Ovan: Bäck nära Norrviken. Höger överst: Kattvik med hamn, äldre 
bebyggelse i vägnära läge och förankrat i den smala kustzonen norr om förkastningsbranten. I bakgrunden Hal-
landsåsens skogdominerade del. Höger underst: Det flacka partiet närmast havet längs nordkusten. I bakgrunden 
höjderna söder om Hovs hallar.       
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Analyskarta delområde 2. Utvalda siktlinjer visas med pilar. Karta: © Geodatasamverkan Lantmäteriet.

Landmärke i form av 
vegetationsklädd kulle

Landmärken i form 
av vindkraftverk

Vegetationsskärm 
blockerar vy mot 
söder

Golfbanor

Ostört och böljande 
landskap med höga 
upplevelsevärden

Kuperat, kulligt,
relativt glesbebyggt

Ostört, småskaligt 
landskap med höga 
upplevelsevärden

Hov

Väg 105

Väg 115

Västra KarupBröddarp

Varan

Faritslöv

Bjäragården

Landskapsområde La

Landskapsområde Lb
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BEFINTLIGA UTPEKANDEN
Skåne kulturmiljöprogram
V Karup-Faritslöv-Påarp-Varan-Bröddarp
Hov-Bjäragården

Kommunalt kulturmiljövårdsprogram
19 Bröddarp, Faritslöv, Varan
22 Påarp, Västra Karup

Länsstyrelsens naturvårdsprogram (Från Bjäre 
till Österlen)
13a Västra Karup, 13b Glimminge 

Båstad kommuns naturvårdsprogram
13 Faritslöv, 14 Västra Karup, 14a Palmagården,  
14b Mäsinge, 14c Glimminge, 15 Påarp, 16 Bjäragår-
den, 110 Svenstad

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG/KÄRNVÄRDEN
Landskap
•  Mjukt böljande landskap där östra delområdet 
utgörs av en del av Hallandsåsens platå. I västra 
delen sluttar marken mot väster.

•  Större landskapsrum gör att landskapet upp-
levs som relativt öppet, långa siktlinjer på några 
ställen

•  Landskapet är starkt präglat av jordbruk med 
spridda gårdsmiljöer. Åkrar skiljs vanligen från 
varandra med stengärdesgårdar och självsådda 
träd och buskar. 

•  Betesmarker med rösen, enar, berg i dagen är ett 
relativt vanlig inslag särskilt i västra delområdet.

•  Ofta ålderdomlig karaktär.

•  Sparsmakad vegetation i form av enstaka träd 
eller mindre lövskogspartier. Mer vegetation 
väster om väg 105 mellan Hov och Västra Karup. 

•  Göaberg, en skogsklädd högre kulle utgör ett  
tydligt landmärke.

•  Öster om väg 105 finns ett område med särskilt 
höga upplevelsevärden. 

Naturmiljö
• De utpekade värdena vid Glimminge utgörs av 
ett omväxlande och småkuperat landskap med 
öppna betesmarker och lövskogsdungar. Kring 
Mylte bäck finns det i lövskogsområdet en rik 
lundflora med bland annat gulsippa, smånunne-
ört, vätteros, mellanhäxört och strutbräken.  

• Vid Palmagården finns en skogsdunge med 
skogliga värden i form av alkärr och ekbestånd.

• Vid Påarp finns betesmarker, rikkärr och skog-

2. Bröddarp – Faritslöv – Västra Karup
liga värden i form av alkärr och bokskog med 
lundflora.

Kulturmiljö
Övergripande
• De rika fornlämningsmiljöerna. Särskilt utmär-
ker sig fornåkrarna nordväst om Västra Karup 
samt grupper av gravhögar.

• De småskaliga landskapsrummen väster om 
Västra Karup där betesmarker avbryts av löv-
dungar och ägorna indelas av stengärdesgårdar 
samt busk- och trädridåer.

• Den bevarade karaktären av f d utmarksom-
råde som är avläsbar genom den stora andelen 
betesmark samt gles förekomst av bebyggelse.

• En hög grad av bevarade bebyggelselägen med 
lång historisk kontinuitet. 

• Förekomst av äldre vägnät som förbinder och 
ansluter till bylägen. De äldre vägarna är rela-
tivt smala och anpassade till topografin. 

• Vägnät med lång historisk kontinuitet. Smala, 
terränganpassade vägar med god förankring 
mellan väg och bebyggelselägen, t ex i form av 
byar.

Särskilda miljöer
• Byarna Faritslöv och Varan kombinerar his-

Området har prägel av äldre, ostörd od-
lingsbygd. Det är ett småskaligt odlings-
landskap med relativt gles bebyggelse 
koncentrerad till de historiska bebyggelse-
platserna. Vägnätet är bevarat sedan tiden 
innan skiftena med smala, terränganpassa-
de vägsträckningar. Fornlämningarna ut-
gör ett betydande inslag i landskapet vilket 
medför höga kontinuitets- och upplevelse-
värden. 

toriska strukturer med tydliga äldre karaktärs-
drag hos bebyggelsen. 

• Grupper av gravhögar inom området, forn- 
åkerområdet nordväst om Västra Karup.

• Bjäragården: Gårdens omgivningar med be-
teslandskap präglat av fornlämningar i form 
av domarring, skålgropar, stensättningar och 
bronsåldershögar.

• Västra Karups entré utmed Karpa Gada åt 
nordost har starkt förankrad historisk prägel 
genom fornlämningar, betesmark och befintlig 
bebyggelse. Samhället bör inte växa genom för-
tätning utmed vägens anslutning till samhället.

Bebyggelsens struktur, förhållande till landskap 
och karaktärsdrag
•  Bebyggelsens stöd i omgivande landskap, där 
stenmurar, träd samt bebyggelsens förhåll-
ningssätt till intilliggande vägsträckning för-
medlar kontakten med odlingslandskapet.

• Stengärdesgårdar samt busk- och trädridåer 
utgör viktiga karaktärselement i odlingsland-
skapet.  

•  Flerlängade ekonomibyggnader bildar tillsam-
mans med bostadshus inre gårdsrum med sluten 
karaktär.
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•  Agrar bebyggelse med gavel eller långsida ut-
med och nära vägsträckning. 

•  Bostadshus långsträckt, med låg takfot, rela-
tivt brant tak, små takutsprång, accentuerad 
sockel.

• Viktiga inslag av traditionella byggnadsmate-
rial och äldre gårdsformationer. Fasader i lock-
listpanel målad med röd slamfärg. Förekomst 
av ekonomibyggnader i skiftesverksteknik samt 
sten med vitkalkad fog. 

• Rött lertegel är ett typiskt taktäckningsmate-
rial. Under 1900-talet har också släta eller sinu-
skorrugerade eternitskivor blivit ett karaktärs-
material.

• Traditionellt präglad bebyggelse har stöd i 
omgivande landskap, där stenmurar, träd samt 
bebyggelsens förhållningssätt till intilliggande 
vägsträckning förmedlar kontakten med od-
lingslandskapet.

• Mångfald av material. Den enskilda byggnaden 
ofta mer än ett material i fasad. Olika material 
på bostadshus och ekonomibyggnader förekom-
mer också. Fasadmaterial med tradition är trä-
panel (locklist), ljus puts, natursten med ljus fog.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT/KÄNSLIGHET
Landskapsområde La
Naturvårdsstråk österut mellan Mylte bäck och Öre-
bäcken säkras genom det angränsande La-området 
vid Sinarpsdalen. Stråket bör i andra riktningen följa 
Mylte bäck söderut mot Rammsjöstrand.

Även ett naturvårdsstråk västerut är intressant. Där 
är dock vattendraget till viss del kulverterat. Det vore 

önskvärt att vattendraget åter förläggs i ytligt läge 
nordväst om Brödarp.

Landskapsområde Lb
Inga ingrepp som påverkar lundfloran negativt bör 
tillåtas vid Glimminge, dvs inga direkta fysiska in-
trång i lundmiljöer eller indirekt påverkan som kan 
förändra markfuktigheten i lundmiljön. Fortsatt be-
teshävd i betesmarkerna.

Naturvårdsstråk norrut bör också främjas mot vat-
tendragen i norra delarna av Båstad tätort. Ett stråk 
öster om Båstad golfklubb kan knyta ihop Båstad och 
Drängstorp - Västra Karup. Här saknas i stor utsträck-
ning utpekanden genom La- eller Lb-områden och den 
fysiska planeringen får därför ta extra hänsyn här.  

Naturvårdsstråk i nordväst mot vattendraget väster 
om Hov som tillrinner vid Hov och Påarp. Även här 
saknas utpekanden genom La- eller Lb-områden, men 
det finns en naturvårdsyta vid Ängalag som skapar 
relativt goda förutsättningar för ett stråk.  

Inga fysiska exploateringar bör tillåtas som minskar 
förutsättningarna för naturvärdena i de befintliga 
utpekade områdena. 

Objektet Västra Karup - Hov - Bröddarp fungerar 
troligen som en bra spridningsväg för vilt då det fö-
rekommer en hög andel skogsytor och marken är ku-
perad, vilket skapar naturligt skydd. Grönstråk bör 
skapas i alla riktningar i enlighet med översiktspla-
nen; öster, norr, nordväst, väst och syd.

Områdets kärnkaraktär av glest bebyggt område med 
grund i äldre utmark gör det känsligt för tillägg av ny 
bebyggelse. Det öppna eller halvöppna landskapet gör 
att nya anläggningar kan upplevas som påtagliga och 

ibland även främmande i det annars relativt småska-
liga och ålderdomliga landskapet. 

Siktlinjer är särskilt viktiga att bevara då de skapar 
både skönhetsupplevelser och förståelse för landska-
pet samt även ökar orienterbarheten. 

Fornlämningarna i landskapet gör området särskilt 
känsligt för bebyggelsetillskott som reducerar ut-
blicken mot dessa.  

Obebyggda landskapsrum bör inte bebyggas. Kom-
pletterande bebyggelse ska i första hand tillkomma 
i befintliga bebyggelselägen under förutsättning att 
den underordnas befintliga kärnvärden. 

Tillkommande bebyggelse av agrar karaktär ska i 
första hand förläggas till befintliga gårdsmiljöer.  
Kompletterande bebyggelse bör inte otydliggöra 
befintlig gårdsbild och relationen mellan befintliga 
byggnader.  

Kompletterande bebyggelse inom befintliga bebyg-
gelseenheter på landsbygden bör tydligt underordna 
sig befintliga byggnader vad gäller volym. Friliggan-
de kompletteringar är att föredra framför tillägg som 
byggs samman med befintliga byggnader med traditio-
nella karaktärsdrag eller framträdande läge. 
 
Inom byarna Bröddarp, Varan och Faritslöv bör en 
restriktiv hållning tillämpas till ny bebyggelse. Moti-
vet är att dels bevara förståelsen för dels byplatsens 
utbredning, dels de enskilda gårdsenheternas gårds-
bild. Tomternas utbredning med öppna marker, träd 
och trädgårdar mellan respektive gårdsenhet är vik-
tiga att lämna fria från bebyggelse. 

För att bibehålla förståelsen för byarnas äldre struk-
tur bör nya bebyggelselägen inte tillkomma inom om-
rådena för Brödarp, Varan och Faritslöv. 

Förståelsen för strukturen samt den äldre vägsträck-
ningen vid Slättaröd är viktig att bevara. Ny bebyg-
gelse bör därför inte tillåtas mellan dagens landsväg 
och den äldre vägsträckningen invid gårdarna.

Vägsträckningen från Mäsinge till Stockarydsvägen 
har bebyggelse med stort inslag av traditionell karak-
tär och placering. Försiktighet bör iakttas vid kom-
pletterande bebyggelse här och ny bebyggelse bör inte 
tillkomma mellan befintliga gårdslägen och vägen.

Mellan Stockarydsvägen och Västra Karup är kom-
plettering av bebyggelse möjlig på lucktomter utmed 
vägen. 

Förtätningar och tomtkompletteringar är möjliga 
utmed vägen Mäsinge-Västra Karup. Tillkommande 
bebyggelse bör ansluta i skala och läge i förhållande 
till väg till befintlig bebyggelse. Framför allt mellan 
Mäsinge och avfart Glimminge finns viktiga vyer sö-
derut som inte bör byggas för.

 

Motstående sida: Området har delvis utgjorts av 
utmark till kringliggande byar och har en för kom-
munen unik, glest bebyggd och ålderdomlig prägel 
med stora inslag av betesmark.
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Vänsterspalt, överst: I områdets västra del finns 
mer storskaliga rum. Vänsterspalt, underst: Väs-
tra Karup, naturmiljö Bjäragården. Högerspalt: 
Traditionella drag hos landsbygdens bebyggelse. 
Låga längor, branta tak, hög andel träpanel kom-
pletterad med flera andra material, flerlängade 
gårdar med inre gårdsrum.

Motstående sida: Gård med traditionellt rödmå-
lad fasadpanel, god anslutning till intilliggande 
småskalig väg (överst vänster). Träpanel kom-
pletterad av ytterligare material i fasad är typiskt, 
här i form av sten med vitkalkad fog. Gården är 
inbäddad bland äldre ädellövträd (underst vän-
ster). Bjärehalvön är starkt präglad av bronsål-
derns fornlämningar i form av bl a gravhögar som 
är av visuellt avgörande betydelse i landskapet.
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Analyskarta delområde 3, norra delen. Utvalda siktlinjer visas med pilar. Karta: © Geodatasamverkan Lantmäteriet.

1
km

±

Mycket speciellt 
landskap med forn-
lämningar och gammalt 
stenbrott

Storskaliga 
landskapsrum 
och vidsträckta 
vyer

Storskaliga Storskaliga 
landskapsrum landskapsrum 
och vidsträckta och vidsträckta 
vyervyer

Norra
 delområdet

Södra delområdet
Rammsjö

Torekov

Dagshög

Rammsjöstrand

Litorinavallen utgör gräns för 
bebyggelse inåt land såväl som 
för vyer ut mot havet.

Landskapsområde La

Landskapsområde Lb
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OMRÅDEN MED SÄRSKILDA VÄRDEN - DELOMRÅDE 3

BEFINTLIGA UTPEKANDEN
Riksintresse natur
Kustområdet Vejbystrand — Torekov

Naturreservat
Södra Bjärekusten (2030769)
Stora Hults strand (2014611)
Stora Hults fälad (2000971)

Natura 2000-områden
Bjärekusten SCI (SE0420232)
Stora Hults fälad SCI (SE0420149)

Riksintresse kulturmiljö
Dagshög [L:K 35]

Skåne kulturmiljöprogram
Rammsjö — Ranarp

Kommunalt kulturmiljövårdsprogram
2 Stora Hult
8 Vasalt — Vasaltheden
17 Skäldervikskusten Torekov — Glimminge
23 Rammsjöstrand

Länsstyrelsens naturvårdsprogram (Från Bjäre 
till Österlen)
1 Kusten vid Skälderviken (omfattar objekt a-f, 
där objekt a-b i söder är klass 2 och objekt c-f 
norrut är klass 1-områden)

Båstads kommuns naturvårdsprogram
12 Kusten mellan Torekov och Vejbystrand (om-
fattar objekt a-f klass 1, objekt g klass 2) samt 
122 Möllhult.

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG/KÄRNVÄRDEN 

Landskap
• Generellt relativt flack topografi med svag 
sluttning mot stranden i väster. Dagshög och 
andra lämningar blir därför mycket synliga i 
landskapet. 

• En viktig och distinkt nivåskillnad i landskapet 
utgörs av den strax innanför kustlinjen belägna 
litorinavallen.

• Ofta större öppna landskapsrum och långa 
siktlinjer på några ställen. Vyerna mot havet 
finns oftast längre inåt land där marken ligger 
något högre. Närmare stranden bryts siktlinjer-
na ofta av växtlighet och bebyggelse i anslut-

3. Dagshög – Rammsjö – Vasalt – Segelstorp – Stora Hult
ning till litorinavallen. Åsen syns ofta i fonden 
in mot land.

• Samhällena längs stranden avgränsas ofta inåt 
land av litorinavallen, vilket gör att de blir min-
dre synliga från öster.

• Landskapet är starkt präglat av jordbruk med 
spridda gårdsmiljöer, men här finns också flera 
mindre bystrukturer, samt områden med fri-
tidshusbebyggelse.

• Betesmarker och odlingsfält ligger längre inåt 
land medan steniga strandängar är karaktäristis-
ka för området närmast strandlinjen.

• Vegetationen i jordbrukslandskapet består 
främst av läplanteringar och självsådda träd och 
buskar i gränserna mellan fälten, samt träd i an-
slutning till vattendragen. Närmast kusten finns 
mindre partier av strandskogar. Några av de 
fritidshusdominerade strandsamhällena ligger 
inbäddade i skog.

•  Ofta mycket raka vägsträckningar som utgör 
siktlinjer. 

Naturmiljö
• Representativt odlingslandskap med lång 
hävdkontinuitet och rik förekomst av natur-
betesmarker. På havsstrandängar och buskrik 
utmark återfinns art- och individrika växtsam-
hällen. Kuststräckan utgör häckningsområde 
för bl.a. strandskata, rödbena, större strandpi-
pare och gravand. 

Sluttning och slätt söder och väster om Hal-
landsåsen. Landskapet är mjukt böljande 
till flackt, men med flera brantare partier. 
Landskapet är ofta öppet och vidsträckt 
med större rumsligheter. Litorinavallen är 
på flera ställen längs kusten mycket tydlig 
och har format kustsamhällena genom att 
utgöra gräns mot landsidan. Landskapet är 
i hög grad präglat av jordbruksskiftena på 
1800-talet, vilket innebär att gårdarna är 
enskilt placerade i landskapet. Bevarade 
byar står i flera fall i direkt relation till ett 
samhörande fiskeläge vid kusten. 

• Kusten domineras av steniga stränder bitvis 
med inslag av klippor. Strandmiljöerna omfattar 
även grus- och sandstränder. Naturreservatet 
omfattar marina miljöer till ca 20 m djup, vilka 
hyser höga marina värden för flora och fauna på 
både hård- och mjukbottnar. Revområden, ål-
gräsängar och blåmusselbankar utgör några av 
de värdefullaste miljöerna. (källa: Länsstyrelsen 
Skåne, 2013)

Kulturmiljö
Övergripande
• Sluttning och slätt med storskaliga landskaps-
rum präglade av enskilt liggande gårdar. Genom 
sluttningsläget skapas betydande vyer och sikt-
linjer åt sydväst, såväl över odlingsbygden som 
ut över havet. 

• Pärlband av byar innanför kusten samhörande 
med ett fiskeläge vid havet. Hit hör:
Rammsjö — Rammsjöstrand 
Glimminge — Glimmingestrand 
Öllöv — Öllövstrand 
Ängelsbäck — Ängelsbäcksstrand 
Segelstorp — Segelstorpsstrand 
Ranarp — Ranarpsstrand

• Kustparallellt vägnät som sammanbinder byar-
na innanför kusten. 

• Tydligt avstånd i bebyggelsen mellan by och 
tillhörande fiskeläge. 
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Bäckravin med ut-
präglade höjdskillnader

Litorinavallen utgör gräns för 
bebyggelse inåt land såväl som 
för vyer ut mot havet.

Väg med många 
utblickar och höga 
upplevelsevärden

Speciell topografi. 
Vägen ligger på tydlig ås

Väg med många 
utblickar och höga 
upplevelsevärden

Norra
 delområdet

Södra delområdet

Vasalt

Stora Hult

Segelstorp

Analyskarta delområde 3. Södra delen, Utvalda siktlinjer visas med pilar. Kommungräns visas med röd prickstreckad linje. Karta: © Geodatasamverkan Lantmäteriet.

Vasaltheden

Landskapsområde La

Landskapsområde Lb
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• Fiskelägen i backe ner mot havet. Längdut-
sträcning längs med kusten. Den ofta tydligt 
markerade litorinavallen utgör fiskelägenas tra-
ditionella gräns mot land. 

• Fiskelägenas äldre tomter orienterade paral-
lellt med kusten, ofta placerade på rad. Tät be-
byggelsestruktur, strandparallella gator, smala 
tvärgränder. 

• De äldsta husen ofta placerade närmast ha-
vet, avgränsning mot kustzonens f d betesmark 
i form av häck eller stengärdesgård. Äldre fis-
karbostäder placerade i gatulinjen, byggda i 1 
till 1,5 plan med fasader i tegel eller ljus puts. 
Huvudbyggnadens långsida vänd mot havet, 
mindre uthus placerat i vinkel mot huvudbygg-
naden. Även enstaka gårdar. 

• Stor representation av ett folkligt fritidsbo-
ende med rötter i 1900-talets första hälft och 
framåt. Småskalig, låg bebyggelse, fasader i trä, 
små tomter, ofta belägen i område bevuxet med 
strandskog.

• Småskalig hamn med sjöbodar och fiskebodar. 
Rödfärgade fasader, tak belagda med tjärpapp 
eller svart plåt. Garnhängningsplatser samt ut-
rymme för båtuppläggning. 

Särskilda miljöer
• Riksintresset Dagshög: Fri utblick över öppet 
vatten. Bronsåldershögen dominerar miljön. 
Samverkan med omgivande, strandnära ene- 
och ljungbevuxna betesmarker. Spår av sten-
krossverksamhet i form av vattenfyllda täkter 
och fundament i betong. 

• Segelstorp: Betesmarker avgränsade med 
stengärdesgårdar samt odlingsrösen. God inte-
gration med fornlämningslokaler t ex i form av 
skålgropsförekomster. 

• Rammsjö och Rammsjöstrand kombinerar pa-
ret by -  fiskeläge med särskilt i Rammsjöstrand 
rik förekomst av kulturhistoriskt intressant 
bebyggelse. I Rammsjö utgör byns bondgårdar 
med tomter viktiga delar, i Rammsjöstrand 
hamn med torg och fiskebodar samt husraderna 
norr om hamnen och Byavägens södra del.

• Rammsjö: Gårdsmiljöer på Rammsjövägens 
södra sida. Låga och långsträckta bostadshus 
med träpanel i röd slamfärg eller ljus oljefärg. 
Dominerar intrycket med långsidor vända mot 
vägen. Ekonomibyggnader i hög grad placerade 
bakom bostadshusen. 

• Rammsjöstrand: Gröna torg med kullerstensatt 
plan samt gräsyta. Bodar i tät formation, röd-
färgad träpanel, svarta plåttak. Byavägen med 
traditionellt utformade bostadshus med lock-
listpanel, låg våningshöjd om en våning plus 
vind, kring 45 graders taklutning, taktäckning 
av rött lertegel. Även motsvarande formspråk 
och volym men med putsade fasader eller fasad i 
rött tegel. Förekomst av uthus på tomterna samt 
tomtomgärdning av staket, stengärdesgård eller 
häck.

• Vasalt och Vasaltheden: Unikt tydlig koppling 
mellan bymiljö innanför kusten och dess kust-
nära betesmarker. Intakt bykärna med bygata 
som slingrar sig mellan gårdarna. Bebyggelselä-
gen, avgränsande stengärdesgårdar samt öppna 
marker mellan gårdarna. Frånvaron av utflyt-

tade gårdar. Bebyggelsens rester av flerlängad 
struktur och förekomsten av traditionella fasa-
der i trä.

• Naturbetesmarken söder om byn Vasalt. Öp-
pet och obebyggt landskap i tät integration med 
fornlämningar i form av gravhögar och rösen, 
förhistoriska boplatser samt skålgropar i fasta 
berghällar. 

Vägavsnitt
•  Vägavsnitt sammanfallande med delområdes-
gräns i norr-nordost-öster. Återkommande vik-
tiga vyer mot framför allt slätt i söder. 

• Ranarpsvägen med särskilt fokus korsningen 
Grimmesvägen — Segeltorpsvägen. Viktiga vyer 
mot slätt och hav. 

• Storahultsvägen. God anknytning mellan väg 
och gårdsbebyggelse med hög grad traditionel-
la karaktärsdrag i den östra delen. Låga bygg-
nader, fasader i röd slamfärg, korsvirkeskon-
struktioner. Halmtak och tak med rött lertegel. 
1900-talets tillägg av gårdsbebyggelse väl an-
passad genom materialval i fasad samt rimliga 
volymer. Vägnära träd och stenmurar. 

• Södra Hovallsvägen. Bebyggelse med inslag av 
flerlängad gårdsbild, traditionella låga volymer, 
fasad av träpanel vit oljefärg, röd slamfärg, in-
slag av putsade fasader. Vyer åt såväl havet i 
väster som slättens sluttning i öster med Hal-
landsåsen i fond. Illustrerar pedagogiskt land-
skapets topografi.

Bebyggelsens struktur, förhållande till landskap 
och karaktärsdrag
• Utskiftade gårdslägen liksom övriga bebyg-
gelselägen bildar ofta öar i tämligen stora land-
skapsrum. Stengärdesgårdar, klippta lövhäckar 
och omgivande lövträd är viktiga element som 
avgränsar bebyggelsen gentemot omgivande 
odlingsmark. 

• Kvarvarande flerlängade gårdsbilder kring en 
gårdsplan som ofta är stensatt.
 
• Stort inslag av 1900-talets ladugårdslängor 
med hög ovanvåning. Fasad av trä målad med 
röd slamfärg, med stalldelarna putsade och av-
färgade vita.

• Bostadshus såväl som ekonomilängor har en 
låg karaktär med typisk våningshöjd 1,5 plan 
plus vind. 

• Ekonomibyggnader med fasad av  locklistpanel 
i trä målad med röd slamfärg.

•  Bostadhus med fasad av locklistpanel målad 
med röd slamfärg, med ljus oljefärg eller med 
putsade fasader avfärgade i ljus kulör.

• Rött lertegel som taktäckningsmaterial. Under 
1900-talet har också släta eller sinuskorrugera-
de eternitskivor blivit ett karaktärsmaterial.

• Förekomst av bebyggelse i korsvirke samt sten 
med vitkalkad fog.

• Inslag av ytterligare traditionella karaktärs-
drag som fasader i rött tegel och halmtäckta tak.
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT/KÄNSLIGHET
Landskapsområde La
Det kustknutna området Natura 2000/riksintresse 
naturvård/naturreservat. Ingen tillkommande be-
byggelse bör tillåtas. Ingen bebyggelse bör heller 
tillåtas inom den del av La-området som utgörs av 
Riksintresse för kulturmiljö.

La-området är av stor natur- och kulturvetenskaplig 
betydelse främst genom att det innehåller en unik 
flora och fauna och goda livsmiljöer för utrotnings-
hotade växter och djur. La-området ska skyddas från 
exploatering som kan inverka negativt på natur- och 
kulturvärden. 

Samtliga vattendrag som tillrinner området är i över-
siktsplanen utpekade som samband och därmed po-
tentiella stråk att utveckla. 

Tillägg av bebyggelse inom och i anslutning till by-
miljön Vasalt bör endast ske inom befintliga gårds-
miljöer. Öppna, betade marker mellan byns gårdslä-
gen omgivna av stenmurar och trädridåer är viktiga 
ytor och ska hållas fria från bebyggelse. Bebyggels-
ens skala, förekomst av traditionella material och 
tendens till slutna gårdsbilder ska bevaras. Befintlig 
vägsträckning genom byn liksom bebyggelsens nära 
lägen till denna väg är viktig. Vasalthedens samman-
hängande område av betade marker ska hävdas och 
inte bebyggas. Fornlämningar ska vårdas så att deras 
läge i landskapet förblir framträdande och läsbara.

Landskapsområde Lb
Vyer och långa siktlinjer över stora landskapsrum 
samt ut över öppet hav präglar området och utgör en 
grundfaktor för dess känslighet. Dessa får inte block-
eras av tillkommande bebyggelse.

Områdets bebyggelsestruktur som idag till största 
delen består av tämligen glest placerade enskilda 
gårdar bör bibehållas. I landskapet bör en restriktiv 
hållning intas till ny bebyggelse som i skala eller ut-
formning tar platsen av landmärke eller på annat sätt 
blir dominant i landskapet. Detta är särskilt viktigt i 
landskapsavsnitt som erbjuder viktiga utblickar. Där 
obebyggda utblickar mot öppet hav erbjuds bör ingen 
ny bebyggelse tillåtas.

I det agrara slättlandskapet bör tillkommande be-
byggelse endast etableras i befintliga gårdsmiljöer 
och anpassas till angivna traditionella karaktärsdrag 
samt befintlig skala. Stengärdesgårdar, häckar och 
lövträd kring gårdsmiljöer ska värnas. 

Landskapets höjdstråk är känsliga för tillägg som 
reducerar utblickar och siktlinjer, liksom för tillkom-
mande bebyggelse som genom skala eller utformning 
utgör blickfång. 

Områdets vägnät utgör viktiga stråk varifrån vyer 
och utblickar på många platser erhålls. Vägavsnitt 
inkluderade i avsnitt Kärnvärden under rubrik 
”Vägavsnitt” ska härvidlag särskilt beaktas: Vägav-
snitt sammanfallande med delområdesgräns i norr-
nordost-öster. Ranarpsvägen med särskilt fokus 
korsningen Grimmesvägen — Segeltorpsvägen. Stora-
hultsvägen med särskilt fokus på dess anslutning till 
traditionell gårdsbebyggelse i sin östra del. Södra Ho-
vallsvägen. 

Kopplingen mellan byarna innanför kusten och sam-
manhörande f d fiskeläge får inte otydliggöras. Ett 
tydligt brott i bebyggelsen mellan fiskeläge och by 
hör till karaktären. 

Förtätningar alternativt organisk tillväxt av befint-
liga små samhällsbildningar är möjlig. Där litorina-
vallen är tydlig som distinkt nivåskillnad i landskapet 
och fiskelägenas bebyggelse är belägen nedanför den-
na bör försiktighet iakttas gällande principen att låta 
kustsamhällen växa inåt land. Att bebyggelsen från 
landsidan till stora delar döljs bakom litorinavallen 
är ett karaktärsdrag att ta vara på.

Fiskelägenas/fritidsområdenas bebyggelse bör på ett 
tydligt sätt präglas av småskalighet och låga bygg-
nadshöjder.

Rammsjö och Rammsjöstrand: Befintliga gårdsmil-
jöer med agrar bakgrund utmed Rammsjövägen ska 
värnas och förbli tydliga. Tillkommande bebyggelse 
bör inte tillåtas mellan gårdarnas bostadshus och 
vägen. 

I före detta fiskelägen och övriga samhällsbildningar 
vid  kusten finns en ytterligare förhöjd känslighet vad 
gäller skala. Småskaligt och lågt bör vara ledord. In-
slag av äldre bebyggelse med tydliga karaktärsdrag i 
fiskelägen ska värnas. 

  

Motstående sida: F d stenbrott vid Dagshög. Ett 
nyttjande av landskapets resurser med få motsva-
rande exempel inom kommunen. Miljön med de 
branta bergväggarna och vattenfyllda brott utgör 
idag också upplevelsevärden.
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Överst vänster: Traditionell agrar bebyggelse, överst 
i korsvirke. Överst höger: Bebyggelsen har god för-
ankring i lägen invid och under landskapets stig-
ning. Den är inte belägen i höjdläge. Underst: Dags-
högs bronsålderslämning i form av en i landskapet 
dominerande gravhög. Fornlämningsmiljön omges 
av en- och ljungbevuxna betesmarker.

Motstående sida: Den magnifika vyn från Ranarps-
vägen i höjd med Segeltorp representerar väl områ-
dets många vyer över stora landskapsrum.
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Överst vänster: Strandnära traditionell fiskarbostad. Låg med putsad fasad, avskild från kustzonens betesmark genom stengärdesgård.  
Mitten vänster: Traditionellt gathus med långsidan utmed och helt nära vägen. Underst vänster: 1900-talets fritidshusbebyggelse, påtagligt låg och 
därmed i sin helhet under litorinavallen i bakgrunden. Ovan: Strandknuten betesmark med stort inslag av stengärdesgårdar representerar stora värden.        
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Vasalt och Vasaltheden. Unikt läsbar koppling mellan bymiljö innanför kusten och dess kustnära betesmarker. Intakt bykärna med bygata som 
slingrar sig mellan gårdarna. Naturbetesmarken söder om byn är ett öppet och obebyggt landskap i tät integration med fornlämningar i form av 
gravhögar och rösen, förhistoriska boplatser samt skålgropar i fasta berghällar. 
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Motstående sida: Vy mot havet i sydväst från väg 105 
mellan V Karup och Grevie. Överst vänster: Vy från 
naturreservatet söder om Torekov mot Dagshög.  
Underst vänster: Rammsjöstrand. 
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Analyskarta delområde 4. Utvalda siktlinjer visas med pilar. Karta: © Geodatasamverkan Lantmäteriet.
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BEFINTLIGA UTPEKANDEN
Riksintresse kulturmiljö
Salomonhög — Stora Nötte [L:K 33]

Skåne kulturmiljöprogram
Sinarpsdalen
Bjärehalvöns bronsålderslandskap - Salomon-
hög och Stora Nötte

Kommunalt kulturmiljövårdsprogram
4 Axelstorp
5 Böskestorp
6 Grevie backar
7 Stora och Lilla Nötte

20 Drängstorp — Häljarp
24 Salomonhög
25 Sinarpsdalen

Naturvårdsprogram Från Bjäre till Österlen
5 Grevie åsar 
8b Sinarpsdalen 
8d Axelstorp - Stora Nötte

Länsstyrelsens naturvårds program
18 Sinarpsdalen, 19 Krogstorp, 20 Axelstorps 
fälader, 21 Axelstorps skogar, 33 Grevie back-
ar, 112 Västra Karup 1, 113 Västra Karup 2, 
114 Västra Karup 3, 115 Salomonhög, 118 Nötte

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG/KÄRNVÄRDEN

Landskap
Grevie backar
•  Område med mycket speciell topografi där fle-
ra rullstensåsar bildar större och mindre rums-
ligheter.

• Marken är till stor del helt öppen och betad. 
Några delar av området är skogsklätt.

• Uppifrån åsarna fås storslagna vyer.

Salomonhög
•  Högt beläget område nordväst om Sinarpsdalen. 

• Småkullig topografi med många synliga läm-
ningar i form av högar. Flera av högarna är träd-
bevuxna vilket gör de än mer synlig i det annars 
till stor del öppna landskapet.

• Landskapet är starkt präglat av jordbruk med 
spridda gårdsmiljöer framförallt i åsens väst-
sluttningen och uppe på platån. 

• En stor del av området utgörs av golfbanor 
vilket bevarar landskapet öppet, men samtidigt 
gör det otillgängligt för besökare som inte spe-
lar golf.

• De stora öppna landskapsrummet och det höga 
läget gör att vyerna är många och långa. 

• Längre ner mot söder där dalgången går är det 
mer skogsklätt.

Sinarpsdalen
• Mer eller mindre kraftig  sydsluttning ner mot 
dalen. 

• Landskapet är starkt präglat av jordbruk med 
spridda gårdsmiljöer, samt byn Sinarp med en 
mycket genuin karaktär.

• Några större skogspartier ramar in ett mer öppet 
landskap med mer sparsmakad vegetation fram-
förallt i ägogränserna.

• Vidsträckta vyer år flera håll.

Nötte Backar
• Högt beläget område söder om Sinarpsdalen. 
Landskapet är något böljande med flera synliga 
lämningar.

• Vyer över Sinarpsdalen samt mot havet i syd-
väst.

• Landskapet är starkt präglat av jordbruk med 
ett fåtal spridda gårdsmiljöer.

• Området är relativt småskaligt och består av 
flera mindre landskapsrum som skärmas av från 
varandra med vegetation och stengärdesgårdar.

Axelstorp 
• Höjdparti med småkullig topografi samt slutt-
ning ner mot Sinarpsdalen.

• Axelstorp har sitt ursprung i en ensamgård 
men är idag också en by med framförallt  villor. 
I övrigt är landskapet präglat av jordbruk/
skogsbruk med ett fåtal spridda gårdsmiljöer.

• Graden av öppenhet i området varierar mellan 
slutna skogsområden och ett mer mosaikartat 
landskap.  

Naturmiljö
• Grevie backar ingår i ett nätverk av rullstenså-
sar som sträcker sig i sydvästlig riktning från 
Sinarpsdalens mynning till Killebäckstorp. Ås-
ryggarna har under lång tid använts som na-
turbetesmarker.  Även Axelstorp – Stora Nötte, 
tidigare utmark till Axelstorps by, samt Krogs-
torp är naturbetesmarker. 

• Axeltorps skogar utgörs av ett varierat lövsk-
ogsområde rik på gamla träd och död ved samt 
naturligt rinnande bäckar med god vattenkvalité 
och värdefull bottenfauna. I gränserna mot åker 
och betesmark finns artrika träd- och buskbryn.

4. Grevie backar – Salomonhög – Sinarpsdalen  
– Nötte backar – Axelstorp

Grevie backar är ett område med mycket 
speciell kombination av natur- och kultur-
värden bestående av flera rullstensåsar och 
stora bronsåldershögar. Vackra vyer från 
höjderna. Sinarpsdalen är en stor dalgång 
som bryter åsen och leder mellan Grevie 
och Båstad. Sluttningarna är branta och 
omväxlande skogbevuxna och betade. I 
dalens fuktiga botten är vegetationen rik 
och varierande. Sluttningarna ger många 
utblickar över landskap och hav. Lyaravinen 
och Axeltorpsravinen leder in i Sinarpsda-
len. Salomonhög ligger på platån norr om 
dalen med vid utsikt över slätt och hav. Här 
finns ett tjugotal gravhögar med fritt läge.   
Nötte backar är en koncentration av grav-
högar. Fornlämningsområdena domineras 
av ett småbrutet, kuperat odlingslandskap 
med betesmarker och stengärdesgårdar. 
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• Nötte utgörs av en våtmark tidigare påverkad 
av utdikning och torvtäkt, med stort värde för 
främst djurlivet däribland fågel. 

• Salomonhög är en tidigare äng på inägomark 
som nu utgörs av lövskogsdunge och beteslycka 
med rik flora och fauna.

Kulturmiljö
Övergripande
• Både vid och djup dalgång, sluttningar med 
en karaktärsskapande växling mellan betade 
marker och lövskogspartier. Detta mosaikarta-
de landskap är väl synligt från ett antal viktiga 
vypunkter.

• Betesmarker med stort inslag av glest stående 
buskskikt, enstaka träd eller träd i grupper.

• Förekomst av fruktodlingar i sluttningsläge.

• Bebyggelse intar en underordnad roll i land-
skapet, är i stor utsträckning begränsad till 
lägen utmed vägar och utgörs dels av enstaka 
gårdar, egnahem eller villor, dels av några mer 
samlade bymiljöer.

• Bebyggelsen har karaktär av enstaka noder i 
dalen. Bebyggelsen utgörs till stor del av ensam-
liggande gårdar, egnahem eller villor.

Särskilda miljöer
• Sinarpsdalens sluttningar med välbevarade 
betesmarker. Därtill rik förekomst av fornläm-
ningar som bronsåldershögar, stensättningar 
och stenar med skålgropar. Tillkommande his-
toriska lämningar är hålvägar, fossila åkrar och 
odlingsrösen.  

• Salomonhög: Läget på kraftigt markerat höjd-
stråk. Gravhögar med fritt läge. Utblickar över 
Hallandsås och Skälderviken. I norra delen av 
området även stensättningar. Kuperad terräng 
med småskalig struktur och stort inslag av be-
tesmark. Rester av enefälad. 

• Stora och lilla Nötte: Läge i branten söder om 
Sinarpsdalen. Gravhögar med fritt läge. Utblick-
ar över Hallandsås och Skälderviken. Kuperad 
terräng med stort inslag av betesmark. Stengär-
desgårdar i ägogränser. 

• Byn Sinarp: medeltida läge. Fastighetsgränser 
följer byns äldre gränser inägor-utmark. Bebyg-
gelsens skala och proportioner, gårdsenhet med 
u-form av friliggande byggnader. Inslag av trä-
panel och sten med vitkalkad fog i fasad.

• Byn Drängstorp: medeltida läge. Placering i 
topografiskt mellanläge ovan betesmark i dal-
gång, åkermark på höjd. Bebyggelse med i ter-
rängen tydligt avgränsade gårdsenheter. Delvis 
kringbyggd karaktär och låga, långsträckta bo-
stadshus. Övrig bebyggelse ansluter i skala och 
material i hög grad till traditionella karaktärs-
drag och 1900-talets utveckling av ekonomi-
byggnader. 

• Sinarpsvägen mellan Bjäre Golfklubb och Äng-
elholmsvägen: Vida utsikter såväl mot dalgång 
som höjderna i norr. Småskalig väg, följer topo-
grafin. Stengärdesgårdar, glesa grupper av träd 
och buskridåer. 

• Nötte backar med utblickar åt såväl norr som 
söder. I anslutning till Axeltorpsvägen långa 
siktlinjer mot nordost.

• Söder om dalen utmed väg Nötte backar, södra 
delen. Stora landskapsrum med tydliga skiftes-
gränser i form av buskridåer. 

• Gimlevägens södra sida vetter mot viktiga 
vyer.

• Axelstorp: Skogsomsluten gårdsmiljö, ekono-
mibyggnader karaktäristiskt fyrlängad karak-
tär. Bostadshus separerat från ekonomilängor, 
omgivet av trädgårdsanläggning. Kvarnanlägg-
ning sedan medeltiden. 

Bebyggelsens struktur, förhållande till landskap 
och karaktärsdrag
•  Bostadshus långsträckt, med låg takfot, rela-
tivt brant tak, små takutsprång, accentuerad 
sockel.

• Kringbyggda gårdsbilder, ofta i U-form med 
friliggande enskilda byggnader.

Återkommande exempel på flerlängade gårdar 
med portlider till det inre gårdsrummet.

• Återkommande exempel på inre gårdsrum och 
halvöppna gårdsrum med grusad markyta.

• Dominans av locklistpanel i trä, målad med röd 
slamfärg. Komplement i form av träfasader må-
lade i ljus slamfärg. På ekonomibyggnader in-
slag av stenstomme samt putsad fasad infärgad 
i vit kalkfärg. Ekonomibyggnader med portar i 
kontrasterande kulör, grönt är vanligt.

• Genom byggnation i sluttningsläge har bebyg-
gelsen återkommande höga socklar utformade i 
sten eller putsade.

• Rött lertegel är ett typiskt taktäckningsmate-
rial. Under 1900-talet har också släta eller sinu-
skorrugerade eternitskivor blivit ett karaktärs-
material.

• 1900-talets ekonomibyggnader i rödmålad trä-
panel och vit puts, tegeltak eller eternittak som i 
skala ansluter till den traditionella bebyggelsen 
genom skala, proportion och materialval med 
traditionella referenser. 

•  Bebyggelsens stöd i omgivande landskap, där 
stenmurar, träd samt bebyggelsens förhåll-
ningssätt till intilliggande vägsträckning för-
medlar kontakten med omgivande landskap.

• Stengärdesgårdar samt busk- och trädridåer 
utgör viktiga karaktärselement i odlingsland-
skapet.  

FÖRHÅLLNINGSSÄTT/KÄNSLIGHET
Landskapsområde La
Planinriktning bör vara att inskränka tillkommande 
bebyggelse till kompletteringar inom befintliga an-
läggningar som knyter an till områdets användning.

Ingen ny bebyggelse får tillkomma inom området Gre-
vie backar.

Vid samtliga naturbetesmarker så är naturvärdena 
beroende av fortsatt hävd utan kvävepåverkan. Brän-
ning har föreslagits som åtgärd vid Axelstorps fälader.
Värdena i Axeltorps skogar bevaras genom att områ-
det inte påverkas av dikning, kvävebelastning i vat-
tendragen, avverkning av gamla träd eller rensning 
av död ved. Brynzonerna bör lämnas.
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Kärret vid Nötte behöver hållas öppet genom röjning 
och bete för att minska igenväxningen.

Vid Salomonhög måste skogsbruket bedrivas med stor 
hänsyn till områdets natur- och kulturvärden. 

Traditionella karaktärsdrag i form av kärnvärden hos 
bebyggelsen ska värnas aktivt så att de består. 

Tillkommande bebyggelse får inte utgöra dominan-
ta inslag i landskapet, i synnerhet inte som påverkar 
siktlinjer mot eller från de fornlämningar vilka anges 
som kärnvärden ovan.

Vid tillkommande bebyggelse inom byn Sinarp ska 
denna underordna sig befintlig bebyggelse vad gäller 
karaktär och materialval med historisk tradition. Till-
lägg ska förläggas i första hand till området norr om 
respektive gårdsenhet. Ingen bebyggelse ska tillåtas 
söder om Sinarpsvägen. 

Vid tillkommande bebyggelse inom byn Drängstorp 
finns en känslighet för tillägg som vid entrén till byn 
från öster döljer siktlinjer västerut. Byns gårdsenheter 
har en tydligt flerlängad karaktär. Tillägg ska lämna 
den flerlängade karaktären obruten. Byns pedago-
giskt tydliga topografiska mellanläge i landskapet mo-
tiverar särskilt att tillägg inte genom skala, utförande 
och materialval bryter byns struktur.

Landskapsområde Lb
Tillkommande bebyggelse får inte utgöra dominanta 
inslag i landskapet.

Tillägg av bebyggelse ska till sin karaktär, skala och 
placering i landskapet i första hand knyta an till det 
befintliga mönstret, d v s enstaka eller små grupper 
av gårdsbebyggelse i ett öppet odlingslandskap.

Områdets platålägen ger många långa siktlinjer, vil-
ka inte får otydliggöras genom tillägg av bebyggelse.
Vägsträckningar med sådana siktlinjer finns mellan 
Västra Karup och Grevie, på Gimlevägens södra sida 
samt vid Tarravägens östra del invid den branta ås-
sluttningen mot Båstad. 

Ovan: Axelstorps fälad.
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OMRÅDEN MED SÄRSKILDA VÄRDEN - DELOMRÅDE 4

Motstående sida samt ovan: Grevie backar är en unik kombination av natur- och kulturvärden. Det kuperade 
landskapet domineras av flera rullstensåsar. Stora bronsåldershögar är placerade på de naturliga höjderna. Efter 
jordbruksskiftena kom sänkorna att odlas upp som åker. Vänster: Sinarpsdalen är i många områden ett mosaik-
artat landskap där betesmarker i sluttning mot dalsänkan kombineras med lövdungar och odlingselement som 
avgränsande stengärdesgårdar.
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Motstående sida: Vy över Sinarpsdalen från Sinarpsvägen utmed dalens norra sluttning. Ovan: Byn Sinarp 
med traditionellt präglad bebyggelse och fasader i trä samt sten med vitkalkad fog. Byggnaderna har delvis 
höga socklar, här utförda i sten som lämnats oputsad. Höger överst: Hägnader bidrar till att skapa perspektiv i 
landskapet. Höger underst: Vy över Sinarpsdalen tagen från byn Sinarp i östlig riktning.
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Motstående sida: Nötte backar 
med långa siktlinjer åt sydväst. 
Ovan höger: Salomonhög utgör 
en central del av Bjärehalvöns 
bronsålderslandskap på Sinarps-
dalens norra sida. Terrängen är 
kuperad terräng med stort in-
slag av betesmark och rester av 
enefälad. Vänster: Stora Nötte 
söder om Sinarpsdalen består av 
gravhögar med fritt läge och ut-
blickar över såväl Hallandsås som 
Skälderviken. Gravhögar med fritt 
läge. Utblickar över Hallandsås 
och Skälderviken. 

OMRÅDEN MED SÄRSKILDA VÄRDEN - DELOMRÅDE 4
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Förslöv

Grevie

Analyskarta delområde 5. Utvalda siktlinjer visas med pilar. Kommungräns visas med röd linje. Karta: © Geodatasamverkan Lantmäteriet.

Nötte backar

Fogdarp

Böskestorp

Killeröd

Landskapsområde La

Landskapsområde Lb

Storslagna vyer och 
höga upplevelsevärden 
längs denna väg
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BEFINTLIGA UTPEKANDEN
Riksintresse naturvård
Riksintresse Natur; Hallandsås och Grevie åsar 
(N3)

Kommunalt kulturmiljövårdsprogram
5 Böskestorp

Naturvårdsprogram Från Bjäre till Österlen 
3 Hallandsås sydsluttning (objekt a-c)

Båstads kommuns naturvårds program
37 Håle, 124 Böskestorp, 126 Vadebäck, 127 Slot-
tet, 128 Rosenhult, 137 Fogdarp

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG/KÄRNVÄRDEN

Landskap
•  Relativt brant sluttning mot sydväst om än 
inte lika brant som åsens norrsluttning.

• Genom åsen rinner ett flertal bäckar med ra-
vinliknande karaktär.

• Nedanför åsen består landskapet av större och 
mindre rumsligheter avgränsade av skogspar-

tier och rader av vegetation. Graden av öppen-
het varierar.

• Åsens brant och uppe på åsen är marken oftast 
skogsbeklädd.

• Landskapet nedanför åsen är för det mesta 
präglat av jordbruk med spridda gårdsmiljöer, 
medan det i branten och uppe på åsen är mer 
präglat av skogsbruk. På några ställen finns 
samlingar av villa- eller fritidshusbebyggelse.

• Storslagna vyer kan fås i åsens sluttning mot sö-
der och väster.

Naturmiljö
• Äldre hedbokskog med lång kontinuitet. Stora 
sammanhängande bokskogar med bäckraviner, 
bland annat Vadebäck vid Böskestorp. 

• Slottet utgör en naturlig fodermark med lång 
hävdkontinuitet. 

Kulturmiljö
• Upplevelsen av åsens resning som betydande 
gräns i landskapet liksom utblicken från höjder-
na över det flackt böljande odlingslandskapet 
väster och sydväst om åsen tillhör områdets 
främsta upplevelsevärden. Odlingslandskapet 
söder om Fogdarp framstår genom trädridåer 
och andra odlingselement som särskilt varierat.

• Böskestorp utgör ett pedagogiskt exempel på 
småskaliga bebyggelsemiljöer i Hallandsåsens 

5. Hallandsåsens sydsluttning sydost om Grevie
sluttningar. Bebyggelsens läge samverkar med 
äldre vägsträckningar, småskaliga odlingsytor, 
fägata kantad av stengärdesgård, små ekono-
mibyggnader för ålderdomliga funktioner, läm-
ningar av kvarn och linbastu. Därtill kommer 
fornlämningar i form av gravanläggningar och 
åkerterrasser.

• Tämligen storskaliga landskapsrum präglade 
av åkermark framför åssluttningen närmast ös-
ter om Förslöv.

• Utmed Margretetorpsvägen små, flikiga land-
skapsrum med betesmarker, smådungar och 
trädridåer

• Utmed Killerödsvägen bebyggelsemiljöer 
vägknutna bebyggelselägen med väl samlade 
gårdsbilder. Kringbyggda gårdsformer, fasader 
i rödmålad träpanel och vita snickerier domi-
nerar och utgör traditionella drag liksom låga 
byggnadskroppar om en våning plus vind, bran-
ta takfall. Stort inslag av tak belagda med rött 
lertegel eller eternitskivor. Trädgårdar med rika 
inslag av buskar och gårdsomgärdande träd. 

• Killerödsvägen är genom sin sträckning väl 
förankrad i landskapet och för bebyggelsen är 
vägen en mycket viktig förankringspunkt. 

• Vid Killeröd gårdsmiljö och bostadshus med 
tydlig traditionell karaktär. Dels de äldre, låga 

Hallandsåsens sluttning mot sydväst öster 
och nordost om Förslöv bildar en mäktig 
fond för en varierad landskapsbild. Utmed 
Killerödsvägen är landskapet tämligen stor-
skaligt, medan det blir betydligt mer små-
brutet utmed Margretetorpsvägen.  Om-
rådet präglas av ett stort antal småskaliga 
gårdar med ofta välbevarad karaktär.

och långsträckta bostadshusen med stensockel, 
träpanelsfasad och brant takvinkel, dels ladu-
gårdslänga i vinkel från 1900-talets mitt i tegel, 
träpanel och med eternittak. Gårdsbilden tre-
längad med grusad gårdsplan. Stengärdesgårdar 
och uppvuxna vägnära träd.
 
• Fogdarps gårdsläge med karaktäristisk be-
byggelse i rödfärgad träpanel, även stensockel 
med vitkalkad fog. Material, skala och karaktär 
knyter väl an till det småskaliga landskapet och 
bebyggelsen är exponerad från Margretetorps-
vägen.  

• Vid korsningen Killerödsvägen — Bokesliden 
finns viktiga siktlinjer med långa, obrutna vyer 
söderut i landskapet.

• Utmed Margretetorpsvägen finns två typis-
ka bebyggelselägen. Dels nära anslutning till 
väg, där bostadshusen har långsidor vända mot 
vägen. Dels spridd, gles bebyggelse i det små-
brutna halvöppna landskapet ovanför vägen, i 
åssluttningen.

• Från korsningen Killerödsvägen — Bokesliden 
finns viktiga siktlinjer med långa vyer söderut i 
landskapet. 

• Upplevelsen av kontakt mellan åssluttningen 
och Grevie kyrkby.
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• Fruktodlingar norr Förslöv utgör ett inslag  
med historisk kontinuitet på Bjärehalvön.

• Korta inslag av äldre, grusade vägsträckningar 
vid sidan om befintlig väg vid bebyggelsegrupper

• Förekomst av flerlängade gårdsbilder i U-form

• Förekomst av grusade gårdsplaner.

• Inslag av traditionella material som rödmålad 
träpanel, putsade fasader. 

• Bostadshus långsträckt, med låg takfot, relativt 
brant tak, små takutsprång, accentuerad sockel.

• Förekomst av snickerier i karaktäristiskt avvi-
kande färgsättning (exempelvis dörrar i blå ku-
lör på bostadshuset).

• Förekomsten av 1900-talets jordbruksbyggna-
der i något större skala och höjd men i traditio-
nella material som fasader i rödmålad träpanel 
och tegel samt eternittak.

• Traditionellt präglad bebyggelse har stöd i 
omgivande landskap, där stenmurar, träd samt 
bebyggelsens förhållningssätt till intilliggande 
vägsträckning förmedlar kontakten med od-
lingslandskapet.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT/KÄNSLIGHET
Landskapsområde La
En trädridå bör lämnas vid bäckarna och fuktstrå-
ken måste skötas med stor hänsyn till den rika flo-
ran. Bäckraviner bör lämnas för fri utveckling och en 
skyddszon skapas på åkermarken invid vattendraget 
i syfte att minska påverkan av kväverikt vatten.

Slottet: Fortsatt hävd med röjningar och ingen göds-
ling.

Landskapsområde Lb
Skogarna bevaras och gamla träd ökar mängden död 
ved i olika former.

Tillkommande bebyggelse får inte utgöra dominanta 
inslag i landskapet.

Utmed Killerödsvägen mellan järnvägsbron och kors-
ningen Bokesliden bör en restriktiv hållning intas till 
såväl nya bebyggelselägen som komplettering av be-
fintlig bebyggelse. Detta med grund i vägens betydel-
se i landskapet, utblickarna från vägen i landskapet 
och förekomsten av endast glest spridd bebyggelse 
med traditionell skala och karaktärsdrag.

Bymiljön vid Bokesliden är väl samlad, med ett tradi-
tionellt svagt höjdläge i landskapet, tydliga gårdsbil-
der och bebyggelse med traditionella karaktärsdrag. 
Miljön har god anknytning till omgivande landskap. 
Exploateringsområde enligt ÖP 2008 kan på grund av 
detta ifrågasättas.

Området mellan Grevie kyrkby och Killerödsvägen 
bör hållas fri från tillkommande bebyggelse. För-
ståelsen av miljön som kyrkby är viktig och bör inte 
otydliggöras.

Bebyggelselägen i Hallandsåsens sluttning bör ta 
stöd i vägnära lägen där utblickar inte störs eller 
vara förankrade på nedsidan stigningspartier i det 
småskaliga landskapsrummet. Bebyggelselägen bör 
inte förläggas till höjdpartier på åssluttningen. Be-
byggelsen bör begränsas så att sammanhängande 
bebyggelsegrupper inte skapas. Att det alltjämt finns 

hävdade, öppna odlingsytor omgivna av lövdungar i 
åssluttningen är av central betydelse. 

Åsens höjdpartier vilka fungerar som fond synlig på 
långt avstånd bör alltjämt vara dominerade av skog-
klädda områden.

Motstående sida: Stora utblickar åt sydväst. Vy från 
åsens sluttning kring området Stenhotten.
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Ovan vänster, överst: Småskalig bebyggelsemiljö nordost om Förslöv. Ovan vänster, underst: Bebyggelseläge i 
övergången mellan odlad mark och åssluttning öster om Förslöv. Inslagen av såväl träpanel som stenstomme 
är typisk, liksom bostadshuset låga, långsträckta form. Ovan höger: Banvallen, här vid Böskestorp, utgör ett 
tydligt stråk i landskapet som minner om den gamla järnvägssträckningen nedanför åsen. 
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Ovan: Killerödsvägen erbjuder mäktiga utblickar över åsens sluttningar. Ovan vänster: Öster om Förslöv utgörs  
odlingsmarkens övergång till Hallandsåsens sluttning delvis av bokskogspartier med stora upplevelsevärden. 
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Analyskarta delområde 6. Utvalda siktlinjer visas med pilar. Kommungränsen visas med röd linje. Karta: © Geodatasamverkan Lantmäteriet.
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Landskapsområde La

Landskapsområde Lb

Speciell topografi 
kring bäckravin och 
gårdsmiljö

Bjäred

Bäckravin i 
bokskogsmiljö

Område med 
storslagna vyer

Finnsbo-Kungsberget

Speciell bymiljö med 
utblickar.

Östra Karup

Eskilstorp

Kyrkhult

Lya fälad

Lya
Gunnaröd

Väg E6

Område med Område med 
storslagna vyerstorslagna vyerstorslagna vyer

Finnsbo-KungsbergetFinnsbo-KungsbergetFinnsbo-Kungsberget
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BEFINTLIGA UTPEKANDEN
Riksintresse naturvård
Riksintresse Natur Hallandsås och Grevie åsar 
(N3), Riksintresse Natur Hallandsås Stensån (23)

Naturreservat; Lyadalen (2002912), Hallandsås 
Nordsluttning (2000964), Täppesås (2000965), 
Korup med Älemossen och Lya Ljunghed 
(2040429)

Natura 2000; Lyadalen (SE0420284), Hallandsås 
Nordsluttning (SE0420283), Lya Ljunghed och 
Älemossen (SE0420179), Ledtorpet (SE0420292), 
Älemossen — Hulrugered (SE0420277), Korup 
(SE0420273)

Kommunalt kulturmiljövårdsprogram
3 Atteköp
27 Finnsbo — Kungsberget
28 Gunnaröd
29 Hulrugered

30 Hunnestorp — Nidingstorp
31 Kyrkhult
32 Lya Fälad — Korup

Regionalt kulturmiljövårdsprogram
Korup — Lya fälad
Gunnaröd
Atteköp

Naturvårdsprogram Från Bjäre till Österlen
6 Hallandsås platå, 15 Hallandsås norra sluttning

Båstads kommuns naturvårds program
24 Lyadalen, 26 Finnsbo, 27 Hallandsåsens nord-
sluttning, 30 Dalahuset, 31 Hallandsåsens höjd-
platå

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG/KÄRNVÄRDEN
Landskap
• Nedanför åsens norrsida består landskapet av 
stora öppna landskapsrum med spridd gårdsbe-
byggelse traditionellt belägen vid åsfoten, och 
bymiljöer som Östra Karup och Eskilstorp. Detta 
område är också präglat av närheten till E6 och 
viss storskalig externhandel.

•  Branta sluttningar mot norr och väster med 
många vypunkter. Småkulligt landskap uppe på 
åsen. 

• Åsens brantaste partier är oftast skogsklädda.

• Genom åsen rinner ett flertal bäckar med ra-
vinliknande karaktär som skapar ytterligare va-
riation i landskapet.

6. Hallandsåsens nordsluttning och östra platå
• Graden av öppenhet uppe på åsen varierar 
kraftigt mellan slutna skogsområden, mosa-
iklandskap och halvstora till stora öppna land-
skapsrum med milsvida utsikter. 

• Mindre bystrukturer finns kring Lya och Finns-
bo, i övrigt består bebyggelsen av spridda går-
dar med jord- och skogsbruk.

• Vägarna är ofta relativt slingriga och anpassa-
de till landskapets topografi.

Naturmiljö
• Hallandsås norra sluttning var en öppen od-
lingsbygd under förhistorisk tid. I historisk tid 
var sluttningen betad utmark. De senaste hund-
ra åren har skogsmiljöerna vi idag ser vuxit upp. 

• Naturvärdena i skogsmarken är dock höga ef-
tersom trädkontinuiteten på åsen är lång. Ravi-
ner och vattendrag har fungerat som reservoar 
för hotade arter. Hallandsåsens förkastnings-
branter domineras av lövskog främst bok. Bok-
skogarna varierar från torra och näringsfattiga 
hedskogar på höjdplatåerna till fuktiga och nä-
ringsrika ängsskogar med en artrik markflora 
på de nedre delarna av sluttningarna. Sluttning-
arna innehåller flera djupt nedskurna raviner 
t.ex. Kägleån som med sitt rena och syrerika 
vatten innehåller en intressant flora. Barrskog 
kommer på sikt ersättas med lövskog i de utpe-
kade naturobjekten.

• På Hallandsås höjdplatå finns ett stort och högt 
beläget odlingslandskap med inslag av unika 
ljunghedar. Området har lång hävdtradition och 
har troligen utgjorts av utmarker i en svårtill-
gänglig terräng. Hallandsåsens höjdplatå rymmer 
ett av de sista stora ljung- och fukthedsområdena 
i sydvästra Sverige. Området har ingen motsva-
righet i landet (Länsstyrelsen i Skåne, 1996).

• Stensån, inklusive den nedre delen av ån, är ett 
oreglerat vattendrag med ursprungliga stam-
mar av lax och havsöring. Ån hyser alla svenska 
nejonögearter samt groplöja. Stensån i Skåne 
län, liksom nedre delen av ån på slätten i Hal-
lands län, är kanaliserad, dock ej utloppet ge-
nom Hemmeslöv som fungerar som estuarium 
(vattenområde med bräckt vatten).

• Klarningen är en sjö längs Stensån som har 
restaurerats i omgångar sedan 2002. Sjön har 
återfått fågelvärden, men är också viktig för 
vattenregleringen nedströms.

Kulturmiljö
Särskilda miljöer
• Lya fälad: Rest av karaktäristisk fäladsmark 
för Bjärehalvön. Ljunghed med enbuskar, od-
lingsmaker och kärr i kuperat landskap. Små-
skaligt och med tradition sedan medeltiden. 
Rik förekomst av historiska lämningar som 
stensträngar, fägata, hålvägar och odlingster-
rasser. Torpruiner och stengärdesgårdar.

Hallandsåsens nordsluttning är en distinkt 
gräns mot slätten nedanför och syns på 
stort avstånd. Närmast öster om Sinarps-
dalen är platån uppe på åsen flack med 
vida utblickar. Längre österut finns skogs-
områden, men också enefälader kring my-
rområden. Mindre områden av åker och 
betesmark öppnar sig också. I öster närma-
re motorvägen finns områden med äldre 
bokskog, också här med småskaliga rum av 
odlade marker.
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• Gunnaröd: Bebyggelsemiljö med karaktäris-
tiskt läge utmed sluttning och väg i mellanläge 
i åsens sluttning. Inslag av traditionellt präglad 
bebyggelse. Gårdar med kringbyggd gårdsbild, 
egnahem och mindre hus av närmast torpka-
raktär. Träpanel målad röd, puts och rött tegel 
hos den äldre bebyggelsen. Stora områden med 
terrasserade och röjda åkerytor med odlings-
rösen och i sluttningarna finns ett välbevarat 
hålvägssystem. Flera stora gravrösen och grav-
högar från bronsålder, möjligen samtida med 
åkersystemet. 

• Kyrkhult: Ensamgård i avgränsat odlat land-
skapsrum, typiskt för Hallandsås. Traditionellt 
bostadshus, lågt med rödmålad träpanel i fasad.  
Odlingsmarker med inslag av lövträd samt rik 
förekomst av stengärdesgårdar. Vägsträckning 
som är väl förankrad i landskapets linjer.

• Finnsbo — Kungsberget samt Lya: Småska-
ligt odlingslandskap. Stor förekomst av forn-
lämningar som storhögar från bronsåldern, 
stensättningar från järnålder, skålgropsföre-
komster samt stensträngar. Läge för riksgräns 
Sverige-Danmark (1645-1658) markerad inom 
området. Glest spridda gårdslägen, i första hand 
knutna till lägen nära vägnät med historisk kon-
tinuitet. Avgränsade landskapsrum kring Lya by 
genom dungar och ridåer i ägogränser liksom 
förekomsten av trädomgärdning kring flera av 
gårdarna. 

Från området kring Finnsbo storslagen vy över 
Laholmsbukten. 

• Finnsbo — Kungsberget samt Lya: Tydlig före-
komst av flerlängade gårdsbilder. Stort inslag av 

gårdsbebyggelsens traditionella karaktärsdrag i 
form av fasadmaterialen röd- eller ljusmålad 
träpanel samt ljus puts men även fasader i sten 
med vitkalkad kraftig fog. Bebyggelsen är väl 
förankrad i landskapet genom anknytning till 
väg, terrasseringar utförda i natursten samt rik-
lig vegetation. Genom nyttjande av suterräng-
byggnation samt omgivande grönska framstår 
bebyggelseenheterna inte som dominanta i det 
ganska storskaliga landskapsrummet i åsens 
sluttning. Stengärdesgårdar ett viktigt inslag i 
odlingslandskapet.

• Bjäreds by: Betesdominerade marker, tämligen 
stort landskapsrum med tydliga gränser i form 
av skogbevuxna omgivningar. Rik förekomst 
av fornlämningar i landskapet, ofta knutna till 
höjdlägen som också utgör avgränsade lövdung-
ar. God förankring i landskapet genom läget vid 
Axeltorpsbäcken och dess omgivande trädridå 
samt utmed väg som slingrar tätt invid går-
darna. Flerlängade gårdsbilder. ”Släpp” mellan 
respektive gård där öppna ytor eller trädridåer 
tydliggör gränserna för den enskilda gården. 
Byggnader med tydligt förankrad historisk ka-
raktär genom gårdsbild, skala, den låga karaktä-
ren, faluröd träpanel. Inslag av andra fasadma-
terial som puts infärgad i vitt, rött tegel. Portar i 
avvikande färg (grön). Häckar och vägnära träd 
i bymiljön.

• Gårdsmiljöer norr om Hallandsåsen: Områden 
mellan väg 115 och åsens skogklädda bas. Från 
tunnelmynning i väster till golfbanan i öster. 
Obrutet flackt åkerlandskap som stiger mot 
åsen. Den skogklädda åsen som bildar fond. Se-
parata gårdslägen i ett mellanläge mellan väg 
och åsbas. Tydligt traditionell flerlängad gårds-

bild. Byggnadernas traditionella skala, domi-
nans av rödmålad träpanel, stort inslag av bo-
stadhus målade i ljus oljefärg. 

Bebyggelsens struktur, förhållande till landskap 
och karaktärsdrag
• Såväl bostadshus som ekonomilängor har en 
låg karaktär med typisk våningshöjd om en vå-
ning plus vind. Bostadshus långsträckt, med låg 
takfot, relativt brant tak, små takutsprång.

• Viktiga inslag av traditionella byggnadsmate-
rial och äldre gårdsformationer. Fasader i lock-
listpanel målad med röd slamfärg. Förekomst 
av ekonomibyggnader i skiftesverksteknik samt 
sten med vitkalkad fog. 

• Rött lertegel är ett typiskt taktäckningsmate-
rial. Under 1900-talet har också släta eller sinu-
skorrugerade eternitskivor blivit ett karaktärs-
material.

• Traditionellt präglad bebyggelse har stöd i 
omgivande landskap, där stenmurar, träd samt 
bebyggelsens förhållningssätt till intilliggande 
vägsträckning förmedlar kontakten med od-
lingslandskapet.

• Stengärdesgårdar samt busk- och trädridåer 
utgör viktiga karaktärselement i odlingsland-
skapet. 

• Korta inslag av äldre, grusade vägsträckningar 
vid sidan om befintlig väg vid bebyggelsegrupper

• Förekomst av flerlängade gårdsbilder i U-form

• Förekomst av grusade gårdsplaner.

• Inslag av traditionella material som rödmålad 
träpanel, putsade fasader, låga byggnadskroppar.

• Förekomst av snickerier i karaktäristiskt avvi-
kande färgsättning (exempelvis dörrar i blå ku-
lör på bostadshuset).

• Förekomsten av 1900-talets jordbruksbyggna-
der i något större skala och höjd men i traditio-
nella material som fasader i rödmålad träpanel 
och tegel samt eternittak.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT/KÄNSLIGHET
Landskapsområde La
Bevara de öppna småbrutna odlingslandskapet med 
en variation av miljöer och hög andel betade land-
skap. Igenväxning och gödsling är aktuella hot liksom 
igenväxning, skogsplantering, energiskogsplantering 
på jordbruksmark. Bebyggelse och dikning är andra 
hot. All förenkling för djurhushållning bör vidtas för 
att minska risken för att betesdriften upphör. 

Skogarna bör utvecklas till flerskiktade/fullskiktade 
skogar där vissa träd tillåts blir riktigt gamla. Död ved 
bör lämnas i olika former.

Brynzoner bör bevaras i övergångszoner mellan skog 
och öppna marker.

Stensån är unik på grund av att det inte har släppts 
ut någon förädlad fisk. Fiskstammarna är ursprung-
liga. Hoten mot värdena i Stensån kan dels handla 
om bebyggelse, exploatering eller näringspåverkan 
men också inplantering av fisk, uttag av vatten för 
bevattningsändamål, överfiske eller tillförsel av orga-
niska gifter. Återskapandet av delar av sjön Klarning-
en är positivt för naturvärdena i området, och ytorna 
för vattenreglering och naturvärden skulle kunna 
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OMRÅDEN MED SÄRSKILDA VÄRDEN - DELOMRÅDE 6

utökas ytterligare om man jämför med hur området 
såg ut före de stora jordbruksreformerna (Skånska 
rekognosceringskartan 1812-1820). 

Som särskilt väl knutna till omgivande topografi och 
med stora upplevelsevärden framstår vägnätet i mil-
jön Finnsbo — Kungsberget med Lya by. Detta skapar 
ytterligare grund för en restriktiv hållning till bebyg-
gelsetillägg i vägnära lägen. 

Landskapsområde Lb
Tillkommande bebyggelse får inte utgöra dominanta 
inslag i landskapet.

Åsplatåns kulturlandskap har en karaktär av av-
skildhet och ostördhet som bör värnas. Viktigt är 
landskapsrum som både är tämligen stora men tyd-
ligt avgränsade av omgivande skog, befintligt äldre 
vägnät, begränsning av bebyggelse till befintliga be-
byggelselägen samt varsamt förhållningssätt till tra-
ditionella karaktärsdrag. 

Området uppe på åsen präglas av enskilt placerade 
gårdar och denna karaktär bör vidmakthållas. 

De långa utblickarna mot landskapet nedanför åsen 
utgör en del av upplevelsen av avskildhet och stor res-
triktivitet bör intas till bebyggelsetillägg som otydlig-
gör dessa vyer.  

Ny bebyggelse bör primärt ansluta till befintliga 
gårdslägen och då helt underordnas befintlig skala, 
karaktär och material. Där gårdsbilder och byggna-
der saknar sentida tillägg och har välbevarade äldre 
karaktärsdrag är medvetna ställningstaganden till 
placering och utformning av tillkommande bebyggel-
se särskilt viktiga.

Tillägg av anläggningar utan grund i områdets agra-
ra funktion bör föregås av särskild antikvarisk förun-
dersökning och konsekvensbedömning med avseende 
på påverkan på kulturmiljö och landskapsbild.

Miljöerna Kyrkhult och Axelstorp är historiskt sett en-
samgårdar, vilket gör gårdsmiljö med kringliggande 

Höger: Odlingsrösen och fornlämningar synliga som 
kullar i landskapet präglar åsens platå.landskapsrum särskilt känsliga för tillägg av bebyg-

gelse i det kulturlandskap som är knutet till gården.

Anblicken av åsbranten från norr med den odlade mar-
ken och de glest placerade, flerlängade gårdsenheterna 
är starkt karaktärsskapande och en restriktiv hållning 
till tillkommande bebyggelse rekommenderas. 

88

88



PLANERINGSUNDERLAG LANDSKAP, NATUR- OCH KULTURMILJÖ BÅSTADS KOMMUN

74

89

89



75

OMRÅDEN MED SÄRSKILDA VÄRDEN - DELOMRÅDE 6

Motstående sida: Finnsbo — Kungsberget. Småskaligt odlingslandskap med ägogränser synliga genom stängsel och buskar i gränslinjerna. Vida utblickar över La-
holmsbukten. 
Överst vänster: Örlid, småskaligt skogsgårdsläge med god förankring till intilliggande väg. Mitten: Finnsbo — Kungsberget. Flerlängade gårdsbild. Även här finns ett 
stort inslag av gårdsbebyggelsens traditionella karaktärsdrag i form av fasadmaterialen röd- eller ljusmålad träpanel samt ljus puts, men även fasader i sten med vitkal-
kad kraftig fog. Underst: Gunnaröd med karaktäristiskt läge utmed sluttning och väg i mellanläge i åsens sluttning. Inslag av traditionellt präglad bebyggelse. Killeröds-
vägen erbjuder mäktiga utblickar över åsens sluttningar. Ovan höger: Lya by har lång kontinuitet i det småbrutna landskapet uppe på åsen. Läge invid väg, anknytning 
till omgivande betesmarker samt omgivande uppvuxna träd bidrar starkt till att förankra bebyggelsemiljön i landskapet.
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Ovan: Lya fälad har stort värde som rest av en tidigare karaktäristisk fäladsmark för Bjärehalvön. Ljunghed med enbuskar, odlingsmaker och kärr i kuperat landskap. 
Småskaligt och med tradition sedan medeltiden. Rik förekomst av historiska lämningar som stensträngar, fägata, hålvägar, odlingsterrasser, torpruiner och stengärdes-
gårdar. Ovan höger, överst: Vägnät väl förankrat i landskapets linjer. Lya — Finnsboområdet. Ovan höger, mitten: Åsen möter staden. Båstads läge vid Sinarpsdalens 
mynning och den fortsatta åshöjden längre västerut avtecknar sig tydligt från Hallandsåsens krön ovan nordsluttningen. Ovan höger, underst: Kyrkhult är en ensam-
gård i ett avgränsat odlat landskapsrum, typiskt för Hallandsås. Odlingsmarker med inslag av lövträd samt rik förekomst av stengärdesgårdar.
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Ovan: Finnsbovägen löper ovanför och parallellt med åssluttningen. Landskapet är odlat och bebyggt, men utan att bebyggelsen intar en dominerade plats. Landska-
pet spelar en huvudroll genom marknyttjandet till bete, träd som bildar siluett mot himlen och den dramatiska utblicken.
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WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag.  
WSP Sverige har bred kompetens inom landskap, naturmiljö och  
kulturmiljö. Omkring 60 landskapsarkitekter utför utredningar och 
analyser av olika slag. Vi jobbar med formgivning samt olika typer av 
utredningar och analyser inom fysisk planering. Hänsyn till stadens och 
landskapets förutsättningar, miljö och människa är självklara utgångs- 
punkter. WSP har även ett stort nätverk av ekologer som kan utföra olika 
typer av ekologiska utredningar, naturinventeringar och ekologiska 
bedömningar. Vi fokuserar också på att förbättra den urbana ekologin 
för att skapa hållbara städer. Kulturmiljökompetensen omfattar cirka 15 
medarbetare över hela landet. Vi är bland annat byggnadsantikvarier, 
arkitekturhistoriker, konstvetare, kulturgeografer, arkeologer och  
samhällsplanerare. 

Tillsammans ser vi till att WSP kan försörja myndigheter, allmänheten, 
företag, exploatörer och privatpersoner med tydliga underlag och 
utredningar efter de senaste rönen inom kultur- och naturmiljöfältet.

www.wsp.com
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-02-20 1 av 1 

 

 

KS § 31  Dnr KS 000184/2018 - 200 

Avtal om räddningssamverkan 2018 
 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har en komplex riskbild. I vår risk- och sårbarhetsanalys 

identifieras de mest framträdande riskerna som på ett eller annat sätt påverkar 
vår kommun. Det handlar exempelvis om en ökad fordonstrafik på E6, 
utrymningskritiska och personintensiva anläggningar, väderrelaterade 
händelser, lång kuststräcka, fartygstrafik i sundet, intensiv passagerar- och 
godstrafik på järnväg genom en 8,7 km tunnel genom Hallandsås mm.  

 Den varierande riskbilden ställer stora krav på räddningstjänsten och dess 
förmåga att samordna, organisera samt anpassa för att kontinuerligt kunna 
leverera ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor, för de som bor, 
vistas och färdas i kommunen.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från räddningschef Pelle Pettersson, daterad 2018-02-08, med 

tillhörande bilaga 1-3.  
 
Förvaltningens förslag 1. Teckna samverkansavtal med Räddningstjänsten i Halmstad/HILL om 

larm & ledning och vattendykare. 
 2. Teckna samverkansavtal med Räddningstjänsterna i Familjen Helsingborg 

om gränslös räddningstjänst. 
 
Yrkanden Kerstin Gustafsson (M): tilläggsyrkande att avtalen tecknas till 2020-01-01.      
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på liggande förslag tillsammans med Kerstin 

Gustafssons tilläggsyrkande och finner att utskottet beslutat bifalla detsamma.     
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Teckna samverkansavtal med Räddningstjänsten i Halmstad/HILL om 
larm & ledning och vattendykare. 
2. Teckna samverkansavtal med Räddningstjänsterna i Familjen Helsingborg 
om gränslös räddningstjänst.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (3) 

 
Datum: 2018-02-08 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Pelle Pettersson 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Räddningssamverkan  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

- Att teckna samverkansavtal med Räddningstjänsten i Halmstad/HILL om larm & ledning och vatten-
dykare 

- Att teckna samverkansavtal med Räddningstjänsterna i Familjen Helsingborg om gränslös räddnings-
tjänst 

 
 
Bakgrund 
Båstads kommun har en komplex riskbild. I vår risk- och sårbarhetsanalys identifieras de mest framträdande 
riskerna som på ett eller annat sätt påverkar vår kommun. Det handlar exempelvis om en ökad fordonstrafik på 
E6, utrymningskritiska och personintensiva anläggningar, väderrelaterade händelser, lång kuststräcka, fartygs-
trafik i sundet, intensiv passagerar- och godstrafik på järnväg genom en 8,7 km tunnel genom Hallandsås mm.  
 
Den varierande riskbilden ställer stora krav på räddningstjänsten och dess förmåga att samordna, organisera 
samt anpassa för att kontinuerligt kunna leverera ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor, för de 
som bor, vistas och färdas i kommunen.  
 
Båstads kommun bedriver en olycksförebyggande verksamhet med uppgift att undvika eller lindra risken för 
olyckor. Tillsammans med andra kommuner samverkar vi om nationella kampanjer (ex. minskat antal om-
komna vid brand i bostad).  
Båstad har också en operativ räddningstjänstorganisation som kan hantera mindre och normala händelser. För 
att hantera flera samtidiga larm samt större händelser har Båstads kommun avtal om samverkan med andra 
kommuners räddningstjänster.  
 
Räddningstjänsten i Båstads kommun samverkar sedan flera årtionden med andra kommuner för att kunna lösa 
kommunens uppdrag enligt lagen om skydd mot olyckor. Samverkan med andra kommuner sker i olyckans alla 
tre skeden det vill säga före, under och efter en olycka. Syftet med samverkan är att erbjuda den drabbade en 
snabb och effektiv hjälp. 
 
Räddningstjänsten bedriver i huvudsak samverkan inom tre områden med: 

- Laholms kommun, om gemensam insatsledare och gränslös räddningstjänst 
- Familjen Helsingborg, om gemensamma ledningsfunktioner och gränslös räddningstjänst 
- Skåne, om gemensamma stabs- och specialresurser samt ett generellt Räddsam Skåne samarbete. 

 
 

 
Aktuellt 
 Räddningstjänsten i Båstad måste i framtiden fortsätta att samverka med andra kommuner för att kunna klara 
av de krav och utmaningar som vi ställs inför. Dock ser vi med oro på hur kostnaderna för samverkan inom 
Familjen Helsingborg tenderar att öka. I arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal efter avtalsuppsäg-
ningen av förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst ”RSNV” (Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga) 
den 8/9 2017 mellan de nordvästskånska kommunerna har kostnaden för samverkan ökat i presentationen av ett 
nytt avtalsförslag. Det är främst kostnader för lokaler och teknik i den regionala ledningslokalen i Bårslöv, 
Helsingborg, som ökar.  
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Därför har räddningstjänsten i Båstads kommun tagit kontakt med Räddningstjänsten Halmstad och HILL 
(Hallands Integrerade Larm och Ledning) för att undersöka förutsättningarna för ett samarbete. Gensvaret har 
varit positivt och vi ser möjligheter till en ökad samverkan.  
 
En utökad samverkan med HILL innebär dessutom en ekonomiskt bättre lösning jämfört med ett samarbete 
inom Familjen Helsingborg. Kostnaderna per år för en larm & ledningsfunktion i avtalsförslaget från RSNV är 
131’ mot 94’ i förslaget från HILL. 
 
Skillnaderna i larm & ledningsfunktionen är att på nivå 1-larm (tex. automatiskt brandlarm, sjukvårdslarm)  
inom Familjen Helsingborg är det den lokala SOS-operatören som hanterar larmet och vid nivå 2-larm och 
högre är det ett Inre befäl som hanterar larmet. 
På HILL i Halmstad är det ett Inre befäl som hanterar samtliga larm. Detta är en bättre och mer renodlad larm 
& ledningsfunktion där man på samtliga larm har ett räddningstjänstkunnigt Inre befäl som hanterar och stöttar 
upp Räddningstjänsten Båstads styrkeledare och insatsledare. Blir också en mer tydlig radiokommunikation då 
man har en part att kommunicera med och inte som idag två. 
 
Familjen Helsingborg erbjuder också ett avtalsförslag om en  TiB-funktion som ska starta upp kommunens 
eget arbete och det avtalet ger en kostnad på 29’ om året. Denna funktion ligger i avtalsförslaget från HILL. 
Båda avtalsförslagen är likvärdiga och funktionen omvärldsbevakar och startar upp Båstads kommuns egen 
TiB-funktion som idag är i form av en kontaktlista till fyra namnsatta individer + insatsledare i beredskap när 
någon från listan inte nås. 
 
Det är alltså av både ekonomiska skäl och av en tydligare larm och ledningsfunktion som Räddningstjänsten i 
Båstad planerar att inleda ett utökat samarbete med Räddningstjänsten Halmstad och HILL. Vi kommer dock 
att behålla vissa delar av samarbetet med de skånska räddningstjänsterna och vi, Båstad, hoppas med detta 
kunna bygga ”räddningstjänstbroar” mellan Halland och Skåne! 
 
 
 

Konsekvenser av beslut 
En utökad samverkan via samverkansavtal med HILL kräver en del förberedande arbete. Vid samtal med SOS 
och genomlysning kring eventuella brister har det inte framkommit några hinder för en överflyttning av ut-
larmning och medlyssning vid larm. 
 
I det framtagna förslaget till samverkansavtal med HILL ingår samverkan i olyckans tre skeden. I före skedet 
ingår Båstad i arbetsgrupperna förebyggande, operativ, gemensam preparandutbildning mm. I under skedet 
ingår Båstad i ett gemensamt operativt samarbete som delar på gemensamma ledningsfunktioner, gränslös 
räddningstjänst, stab, vattendykare mm. I efter skedet kommer Båstad via avtal anlita Räddningstjänsten Halm-
stads olycksutredare/insatsutvärderare 
 
För att skapa snabbast och effektivast hjälp för de som bor, vistas eller färdas i Båstads kommun kommer sam-
verkansavtal att tecknas även med RSNV. I det avtalet kommer vi att avtala att närmaste räddningsstyrka lar-
mas oavsett kommungräns.  
 
Vi kommer även fortsättningsvis ingå i det skånegemensamma ledningsfordonet. Detta ledningsfordon kan 
utgöra en resurs även för de halländska kommunerna. Vi fortsätter även att ingå i avtalsskrivningen med SOS 
Alarm och Rakel Skåne. Likaså kommer vi att kunna anlita regionala resurser såsom kemberedskap, kembefäl 
och tung räddning.  
 
Vid ett utökat samarbete med Räddningstjänsten Halmstad upphör Båstads deltagande och medverkan i: 

- övningsfältet i Helsingborg (Båstad använder då Laholm och Halmstad till en lägre kostnad än idag.) 
-  

Ute på skadeplats fortsätter vi att dela insatsledare med Laholms kommun och får vid behov dessutom snabb-
bare hjälp av både vattendykare och vakthavande brandingenjör som utgår från Halmstad.  
En nyckelperson i det operativa samarbetet är Inre befäl på HILL. Inre befäl fungerar i rollen som ledningsope-
ratör och går in direkt vid larm. Inre befäl kan också fungera som regional tjänsteman i beredskap. Vid behov 
förstärks den inre ledningen med stabspersonal. Räddningschef i icke drabbad kommun kallas vid behov till 
HILL i Halmstad.  
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Samverkansavtalet med Räddningstjänsten Halmstad kan med tiden och efter behov utökas till andra tjänster 
och uppgifter såsom slangtvätt, andningsskydd mm.   
 
 

Ekonomi 
Vid ett tecknande av räddningssamverkansavtal med Räddningstjänsten Halmstad innebär det minskade 
kostnader med ca. 73’ om året 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen 
- Kostnadsjämförelse Familjen HBG – Räddningstjänsten Halmstad 
- Avtal med Räddningstjänsten i Laholms kommun om gemensam insatsledare 
- Förslag till nytt samverkansavtal med Räddningstjänsten i Halmstad/HILL 
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Räddningssamverkan 2018 
Kostnader

Fam. Helsingborg Halmstad

RRC Regional 

Räddningschef i 

beredskap 16000 0

Larm & ledning 131000 94000

TiB 29000 0

Vattendykare 10000 19000

Summa 186000 113000

102

102



103

103



 
R Ä D D N I N G S T J Ä N S T E N  

 1 (3) 

Avtal om tjänster från HILL  
Hallands Integrerade Larm och Ledningscentral . 
 
 
§ 1   Avtalsslutande parter 
 
Mellan Räddningstjänsten i Båstads kommun (nedan kallad nyttjaren) och Räddningstjänsten i 
Halmstad (nedan kallad Halmstad), har följande avtal slutits avseende nyttjande av tjänster i 
HILL.  
 
§ 2   Avtalets syfte 
 
Idén med HILL är att vara systemledande funktion, dvs. över tid säkerställa en skälig operativ 
beredskap, för räddningscheferna/RäddSam Halland.  
HILL bemannas av en ledningsoperatör som är den som i normalfallet är utförare av tjänster i 
HILL. Vidare skall ledningsoperatören medlyssna inkommande 112-samtal för att bedöma 
resursbehov. Arbetet skall ske på det sätt som bäst gagnar medborgaren inom 
samverkansområdet.   
 
§ 3   Tillämpning 
 
Hur detta avtal skall tillämpas regleras i 4:e kapitlet i dokumentet Ledningssystem-N vilket 
fastställts av räddningschef i respektive kommun.  
Ledningsoperatören lyder vid räddningstjänst under utsedd chef för systemledning.  
Vid belastning skall HILL prioritera systemledning och att initiera insatsledande stab till 
respektive kommun. 
 
§ 4   Omfattning 
 
Nyttjaren erhåller genom ledningsoperatören i detta avtal tjänster som beskrivs under 4.2. i 
dokumentet Ledningssystem N. 
 
§ 5   Delegerade mandat 
 
För att kunna lösa avtalade uppgifter har nyttjaren genom detta avtal delegerat mandat till Hill 
enligt beskrivning i dokumentet Ledningssystem-N kap 4.2 rubriken delegerade mandat. 
 
§ 6   Halmstads åtaganden 
 
- Tillhandahålla lokaler och teknisk grundutrustning för ledningsoperatören. 
- Tillhandahålla ledningsoperatör med lägst kompetens Räddningsledare A, eller – 
 motsvarande samt särskild utbildning/övning för uppgiften. 
- Bemanna HILL inom 90 sekunder från inkommet 112-samtal/automatlarm. 
- Tillhandahålla förstärkning till Hill när så behövs. 
- Informera ansvarigt befäl i respektive kommun när styrka disponeras/flyttas. 

104

104



 
R Ä D D N I N G S T J Ä N S T E N  

 2 (3) 

§ 7   Nyttjarens åtaganden 
 
Tillhandahålla kartmaterial, planer, instruktioner och ledningsstöd i övrigt som används i egen 
kommun och som kan ha betydelse för ledningsoperatörens förmåga att lösa uppgifter enligt  
§ 4 ovan samt erlägga ersättning till Halmstad enligt § 8. 
Delfinansiera särskilda tekniska stöd och sambandslösningar enligt särskild överenskommelse 
i varje enskilt fall. 
 
§ 8   Finansiering  
 
Nyttjaren skall för tjänst enligt ovan erlägga en månatlig avgift om ca 7 800 kr. Avgiften 
räknas upp årligen med faktisk löneuppräkningsfaktor för aktuell personalgrupp. 
Avgiften faktureras kvartalsvis av Halmstad. 
Uppkomna faktiska kostnader till följd av att HILL beroende på belastning behöver förstärkas 
på grund av systemledning skall fördelas lika på inblandade räddningstjänster.  
 
§ 9   Avtalets giltighet 
 
Avtalet gäller för perioden 2018-01-01 – 2019-12-31. Sker ej uppsägning av avtalet från 
endera parten senast tolv (12) månader före avtalstidens utgång, anses avtalet förlängt på 
samma villkor för ytterligare ett (1) år i sänder. Uppsägningen skall vara skriftlig och 
tillställas samtliga avtalskommuner. 
 
§ 10   Tillämpning 
 
I frågor rörande tillämpningen i detta avtal företräds Halmstad av räddningsnämnden och 
övriga kommuner av de nämnder som företräder räddningstjänsten. Fortlöpande samråd skall i 
erforderlig omfattning äga rum mellan parterna och mellan räddningscheferna. 
 
 
§ 11 Tvist 
 
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk 
rätt. 
 
2017-12-xx    2017-12-xx    
För Räddningstjänsten i Båstad För Räddningstjänsten i Halmstad  
 
 
------------------------------------------ ------------------------------------------ 
Pelle Pettersson Hans Ekberg 
Räddningschef Räddningschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-02-20 1 av 1 

 

 

KS § 32  Dnr KS 000618/2017 - 500 

Avlopps- och vattenledningar längs med sydkusten 
 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen väckte den 7 juni 2017 ett ärende rörande avlopps- och 

vattenledningar längs med Sydkusten. Bakgrunden till ärendet är uppgifter om 
att VA-ledningarna längs sydkusten är i dåligt skick och att läckage från 
avloppsledningar kan ha negativ påverkan på ovärderliga naturområden. I 
beslutsunderlaget finns ett skriftligt svar och statistik från NSVA.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2018-02-05, 

med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 
 
Föredragande Andreas Jansson, projektingenjör. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna.  
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Datum: 2018-02-05 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000618/2017 - 500 

 
 

Avlopps- och vattenledningar längs med Sydkusten i Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen väckte den 7 juni 2017 ett ärende rörande avlopps- och vattenledningar 
längs med Sydkusten. Bakgrunden till ärendet är uppgifter om att VA-ledningarna längs 
sydkusten är i dåligt skick och att läckage från avloppsledningar kan ha negativ påverkan på 
ovärderliga naturområden. I beslutsunderlaget finns ett skriftligt svar och statistik från NSVA.  
 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA 
 
Samråd har skett med: 
NSVA 
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Svar på skrivelse från Centerpartiet Båstad 2017-05-30 

Spillvattensituationen på Sydkusten.  
NSVAs samlade bedömning är att ledningsnätet i sydkusten inte avviker i sitt skick från ledningar i 

övriga Båstad eller jämfört med andra kommuner inom NSVA. Vid de tillfällen saneringsplanen har 

utformats är den samlade bedömningen att tillskottsvatten kommer till systemet från större, spridda 

områden och någon omedelbar åtgärd som kraftigt förbättrar situationen kan inte genomföras. Vid 

efterföljande filmningar har sträckor i bristande skick identifierats och åtgärdats. Nedan följer NSVAs 

arbetssätt för att långsiktigt förbättra situationen.  

Filmplaner 
I år påbörjar NSVA arbete med att ta fram filmplaner över spill- och dagvattenledningar. I dessa 

kommer samtliga områden där läckage skulle riskera stor påverkan på miljö att tas hänsyn till. 

Filmplanen kommer att resultera i att man hittar eventuella brister så att dessa snarast möjligt kan 

åtgärdas. 

Ökad förnyelsetakt och aktivt arbete med förnyelseplanering 
Då Båstad under de senaste åren haft aningen lägre förnyelsetakt på VA-ledningsnätet än övriga 

kommuner inom NSVA, har vi lagt fram en plan på att öka förnyelsetakten till ungefär samma nivå 

som de övriga kommunerna ligger på. Att takten varit aningen lägre beror på att det underlag som 

NSVA har till sitt förfogande avseende ålder och material på ledningsnätet delvis varit bristfälligt. 

Men statistik från driftstörningar gör nu att vi avser höja takten för att nå en framtidssäker nivå. När 

det gäller förnyelsetakten på VA-anordningar, såsom ventiler och brandposter, har denna varit hög, 

då man aktivt arbetat med att bli av med de problem man haft med stort antal icke fungerande 

avstängningsventiler.  

I förnyelseplaneringen, där vi prioriterar vilka enskilda ledningar som ska läggas om, tar vi utöver 

parametrar såsom antalet påverkade kunder och risk för skada på egendom, även hänsyn till 

eventuell miljöpåverkan. Sydkustens VA-ledningsnät ingår denna avvägning. Ytterligare en parameter 

i det slutgiltiga valet är möjligheten till samordning.  

Missfärgat vatten vid sydkusten och Sydvatten 
I delar av sydkusten har enstaka kunder haft problem med missfärgat vatten. Detta arbetas med 

aktivt genom rensning av vattenledningsnät i form av spolning. Under februari månad utför man 

även luft-vattenspolning med hjälp av entreprenör.  

Under slutet av 2020 planeras inkopplingen av Sydvatten att ske, vilket kommer att påverka denna 

delen av Båstad positivt. NSVA kommer innan inkopplingen av de nya ledningarna att rensa befintligt 

vattenledningsnät. Man räknar med att dessa åtgärder kommer att leda till att de återkommande 

problemen med missfärgningar kommer att till stor del eller helt försvinna. I samband med 
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förläggning av ledningar i samband med Sydvattenanslutningen utreds i detta nu möjligheten att 

samförlägga en spillvattenledning för att på sikt avlasta sydkustens spillvattensystem.  

Statistik talar om skicket på ledningsnätet 
I tabellerna nedan ser man att Båstads kommun inte sticker ut vad gäller brister på ledningsnätet 

jämfört med övriga kommuner inom NSVA. Analyserar man statistiken ytterligare, visar denna att 

sydkusten, som en separat del av Båstads kommun, inte sticker ut.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-02-20 1 av 1 

 

 

KS § 33  Dnr KS 001048/2017 - 300 

Cykelvägar i anslutning till Laholms kommun 
 
Beskrivning av ärendet På kommunstyrelsens sammanträde den 4 oktober 2017 väcktes ett ärende 

med förslag om att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Laholms 
kommun ta fram en handlingsplan för att genomföra en cykelväg mellan Östra 
Karups kyrka och Hasslövs idrottsplats. Förvaltningen anser att den mest 
lämpliga lösningen är att placera en cykelväg i direkt anslutning till väg 115, en 
lösning som enligt Väglagen ska föregås av en vägplan och som Trafikverket är 
ansvariga för att genomföra. Förvaltningen har under 2017 tydligt prioriterat 
cykelvägsutbyggnaden gentemot Region Skåne i deras arbete med den nya 
Cykelvägsplanen 2018-2029, som Regionfullmäktige beslutar om under våren 
2018.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2018-02-14, 

med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag 1. En cykelväg mellan Östra Karup och Hasslöv bedöms vara lämpligast att 

anläggas i anslutning till väg 115. 
 2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Laholms kommun verkar 

för att en utbyggnad av cykelväg mellan Östra Karup och Hasslöv blir 
prioriterad av Region Skåne och Region Halland. 

 
Föredragande Andreas Jansson, projektingenjör. 
 
Yrkanden Thomas Andersson (L): Bifall till förvaltningens förslag punkt 1. I punkt 2 

stryks orden ”bli prioriterad av Region Skåne och Region Halland.”   
 
 Kerstin Gustafsson (M): Lägg till i beslutet: Projektet beräknas kosta 3,5 mkr.     
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att 

utskottet beslutat bifalla desamma.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. En cykelväg mellan Östra Karup och Hasslöv bedöms vara lämpligast att 
anläggas i anslutning till väg 115. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Laholms kommun verka för 
att en utbyggnad av cykelväg mellan Östra Karup och Hasslöv. blir prioriterad 
av Region Skåne och Region Halland. 
3. Projektet beräknas kosta 3,5 mkr. 
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Datum: 2018-02-14 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 001048/2017 - 300 

 
 

Cykelvägar i anslutning till Laholms kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 
 

1. En cykelväg mellan Östra Karup och Hasslöv bedöms vara lämpligast att anläggas i 
anslutning till väg 115. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Laholms kommun verka för att en 
utbyggnad av cykelväg mellan Östra Karup och Hasslöv blir prioriterad av Region 
Skåne och Region Halland. 

 
Sammanfattning av ärendet 
På kommunstyrelsens sammanträde den 4 oktober 2017 väcktes ett ärende med förslag om att 
ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Laholms kommun ta fram en handlingsplan för 
att genomföra en cykelväg mellan Östra Karups kyrka och Hasslövs idrottsplats. Förvaltningen 
anser att den mest lämpliga lösningen är att placera en cykelväg i direkt anslutning till väg 115, 
en lösning som enligt Väglagen ska föregås av en vägplan och som Trafikverket är ansvariga för 
genomföra. Förvaltningen har under 2017 tydligt prioriterat cykelvägsutbyggnaden gentemot 
Region Skåne i deras arbete med den nya Cykelvägsplanen 2018-2029, som Regionfullmäktige 
beslutar om under våren 2018.  
  

Bakgrund 
Östra Karup och Hasslöv binds samman av väg 115, som tillhör det statliga vägnätet. 
Förvaltningen anser att den mest lämpliga, genomförbara och hållbara lösningen är att en 
eventuell cykelväg placeras inom befintligt vägområde till väg 115. För en sådan åtgärd är den 
statliga väghållningsmyndigheten, Trafikverket, ansvarig för att genomföra, i enlighet med 
Väglagen, och en eventuell utbyggnad föregås av att den prioriteras och finansieras i den 
regionala transportinfrastrukturplaneringen, genom att bli prioriterad i Cykelvägsplanen för 
Skåne, som Region Skåne beslutar om. 
 
Förvaltningen har i samrådsskedet för Cykelvägsplanen 2018-2029 önskat att objektet 
prioriteras inom planperioden. I remissversionen blev den emellertid inte prioriterad för 
utbyggnad inom planperioden. Som skäl anger Region Skåne att det potentiella antalet 
cyklister är för lågt för att motivera satsningen samt att avståndet mellan Östra Karup och 
Hasslöv bedöms vara för långt för barn och unga, se bilaga. I Båstads kommuns yttrande, 
daterad 2017-09-12, till remissversionen anser kommunen att GC-vägen bör prioriteras inom 
planperioden 2018-2029.  
 
Regionfullmäktige förväntas ta beslut om Cykelvägsplanen 2018-2029 under våren 2018 och 
objektet Östra Karup-Hasslöv förväntas inte bli prioriterat för utbyggnad under planperioden.  
 
Cykelvägsplanen revideras vart fjärde år och nästa plan förväntas därmed beslutas om runt 
2022. 
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Aktuellt 
Förvaltningen har under hösten 2017 tillsammans med Laholms kommun tittat på möjligheten 
att bygga ut en cykelbana mellan Östra Karup och Hasslöv utanför vägområdet. Som 
förutsättning för arbetet har utgåtts från att cykelbanan blir placerad minst 7 meter från väg 
115 och därmed inte inkräktar på vägområdet.  
 
Förvaltningen bedömer att fastighetsgränsernas- och byggnadernas placering samt 
omkringliggande jordbruksmark utmed väg 115 medför att det inte är lämpligt eller 
genomförbart att placera en cykelväg utanför vägområdet till väg 115 längs sträckan mellan 
Östra Karup-kommungräns Laholms kommun inom Båstads kommun. 
 
 

Ekonomi 
Sträckan inom Båstads kommun som kräver en utbyggnad av cykelbana mellan Östra Karup 
och kommungräns till Laholms kommun är 600 meter lång och uppskattas kosta 3 500 000 kr 
att bygga ut i anslutning till väg 115. Kostnaden inkluderar planläggning, 
projekteringar/studier, marklösen, fastighetsrättsliga åtgärder och produktionskostnader. 
Kostnadsuppskattningen grundar sig på tidigare genomförda och pågående cykelvägsprojekt 
inom Båstads kommun längs med det statliga vägnätet. Om objektet prioriteras inom ramen 
för Cykelvägsplanen av Region Skåne förväntas Båstads kommun stå för 50 % av kostnaden. 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utdrag ur yttrande till Cykelvägsplan 2018-2029, Dnr KS 000895/2017. 
Utdrag ur remissversion Cykelvägsplan 2018-2029, objekt Hasslöv-Östra Karup, Dnr KS 
000895/2017. 
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[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

2017-09-12 

Båstads kommuns tillägg: Remissvar Cykclvägsplan 2018-2029 för Skåne 

1 (1) 

för att få en tydlig bild av potentialen för cykel vägar bör regionen titta på upptagningsområden för att se hur 
många som bor inte bara inom orterna, utan även befolkningen som bor mellan orterna. 

Kommunen tycker att de utpekade objekten i cykelvägsplanen inom Båstads kommun är relevanta och bidrar 
till all utveckla möjligheten till att cykla säkert i kommunen. Båstads kommun anser dock att tre projekt ligger 
för långt fram i tiden och två objekt bör prioriteras högre och inkluderas i planen. 

Objektid: 18 
Grevie - Västra J(arup 
Utbyggnaden av gång- och cykelväg mellan Grevic och Västra Karup är angelägen då skolbarnen från Grevie 
sedan 2014 går i skolan i Västra Kamp (klasserna f -6). Båstads kommun anser att objekten kring Västra 
Karup, dels Grevie-Västra Karup och Glinuninge-Västra Karup ska tidigareläggas, dock senast (2020-2022). 
Dessa cykelvägar är strategiskt viktiga för både arbetspendling och för utveckling av kommunen och regionen 
som cykeldestinationsmt/region. 

Objcktid: 19 
Glimmingc - Västra Karnp 
Utbyggnaden av gång- och cykelväg mellan Glimminge och Västra Kamp är angelägen p.g.a. dålig trafiksä
kerhet och vägens betydelse för resor till och från skola och fritidsaktiviteter. Båstads kommun anser att 
objekten kring Västrn Karup, dels Grevie-Västrn Karup och Glimminge-Västra Karup ska tidigareläggas, 
dock senast (2020-2022). Dessa cykelvägar är strntcgiskt viktiga för både arbetspendling och flir utveckling 
av kommunen och regionen som cykeldcstinationsorl/region. 

Objektid: 21 
Hasslöv - Östra Karup 
Objektet sträcker sig över läns- och kommungränsen till Hallands län och Laholms kommun. Objektet är i dags
läget inte prioriterat i planen men har potential eftersom en gäng- och cykelväg knyter samman orterna där det 
finns F-6 skolan i Östra Karup och fotbollsplan i Hasslöv. GC- vägen kan knytas samman med befintlig GC-väg 
till Båstads station. Kommunen anser att GC-vägen bör prioriteras inom planperioden. 

Objektid: 23 
Möllh ultsvägen 
Sträckan Rammsjö-Öllöv är en del av Kattegattsleden fr.o.m. 20 I 8 och utpekad som en sträcka i behov av åt
gärder av Region Halland i deras ansökan om Kattegattsleden som nationell cykelturistled (bilaga 6 i ansökan). 
Sträckan bör vara högt prioriterad även av Region Skåne och Trafikverket. 

Objcktid: 24 
Hov - Västra Karup 
Utbyggnaden av gång- och cykelväg mellan Hov och Västra Karup är angelägen p.g.a. dålig trafiksäkerhet och 
vägens betydelse som koppling till Hovs Hallar och Kattegattleden. Kommunen anser att GC-vägen bör priori
teras inom planperioden. 
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Banvall Förslöv-Båstad 
Konunun: Båstad 
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: 
Objektsid för kartreferens: 20 

Nuläge: 
Antal skadade (mellan 2000 od1april2017): 

Döda: 0 
Allvarligt: 1 
Måttligt: 1 

Del av nät eller led: 

Nuläge/brister. 

Prioriterat nät för cykling: Nej 
K.attegattleden: Ja 
Sydkustleden: Nej 
Sydostleden: Nej 

Potential: 
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30 
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste 
vägen: 

41 cyklister enkel väg. 

Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever: 
Nej 

Ta tillvara pi den möjliga kopplingen mellan Förslöv och Bistad pi den nyligen nedlagda banvallen. 
Åtgärdens syfte: 
Skapa ett turism- och rekreationsstrik på den nedlagda banvallen. 
Förslag till åtgärd: 
Iordningställande av banvallen for cykling 
Beslut och eventuelh år då objektet kan öppnas för tr.afik: 
Ej prioriterad 
Motivering av beslut: 
Banvallen är kommunal och kan därför inte ingå i objektslistan. 
Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad od1 kan komma att ändras) 

Hasslöv-Östra Karup 
Kommun: Bistad 
Eventuellt ytterligare berörda kommuner: 
Objektsid för kartreferens: 21 

Nuläge: 
Antal skadade (mellan 2000 och april 2017): 

Döda: 0 
Allvarligt: 0 
Mattligt: 0 

Del av nät eller led: 

Nuläge/brister. 

Prioriterat nät for cykling: Nej 
K.attegattleden: Nej 
Sydkustleden: Nej 
Sydostleden: Nej 

Potential: 
Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30 
minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste 
vägen: 

0 cyklister enkel väg. 

Snabbaste vägen till skolan for fler är tio elever: 
Nej 

Väg 115 är olämplig att cykla pi grund av stora trafikmängder. 
Åtgärdens syfte: 
Skapa en säker cykelmöjlighet mellan Bastad och Östra Karup via idrottsplatsen i Hasslöv. 
Förslag till åtgärd: 
Nycykelväg 
Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för tr.afik: 
Ej prioriterad 
Motivering av beslut: 
Det potentiella antalet cyklister är for ligt för att motivera satsningen. Närmare fyra kilometer bedöms dessutom vara 
for långt for barn och unga. 
Ungefårlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-02-20 1 av 2 

 

 

KS § 34  Dnr KS 000028/2018 - 903 

Politisk styrgrupp för framtida investeringar i skolorganisationen 
avseende kommunstyrelsens ansvarsområden  

 
Beskrivning av ärendet Ett flertal utredningar avseende att ta fram en för- och grundskoleorganisation 

har pågått en tid. Det fortsatta arbetet med att få beslut i 
fastighetsinvesteringar behöver få vägledning och en bred politisk förankring 
genom en politisk styrgrupp. Med en politisk styrgrupp skulle det fortsatta 
arbetet med fastighetsinvesteringar få stöd och inriktning som underlag inför 
beslut av programhandlingar, projektering och genomförande. Styrgruppen får 
också löpande redovisning och uppföljning av beslutade fastighetsinvesteringar 
avseende status, tidplan och ekonomi.  

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag KS 2018-01-10 § 29, 
 Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 2018-

02-08.  
 
Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut 2018-01-24, § 8 styrgrupp för program för om- och 
tillbyggnad av Förslövs skola till politisk styrgrupp för fastighetsinvesteringar i 
för- och grundskoleorganisationen. 

 
Föredragande Jan Bernhardsson, chef teknik & service. 
 
Yrkanden Bo Wendt (BP): 1. En politisk styrgrupp tillsätts omfattande två medlemmar 

från Bjärepartiet, vardera en medlem från Centern, Moderaterna, 
Socialdemokraterna och Liberalerna samt utbildningsnämndens ordförande. 

 2. Ersättare ska utses till ledamöterna i styrgruppen. 
 3. Styruppens uppdrag omfattar både förskole- och grundskoleorganisation 

avseende framtida investeringar i dessa båda organisationer avseende 
kommunstyrelsens ansvarsområden.   

 
 Thomas Andersson (L): Förvaltningen får i uppdrag att ta fram mötesstruktur 

och prioriteringslista över aktuella projekt.     
 
Propositionsordning 1 Ordföranden ställer proposition på Bo Wendts yrkande och finner att 

arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma.    
 
Propositionsordning 2 Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma. 
   
        Forts. på nästa sida. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-02-20 2 av 2 

 

 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. En politisk styrgrupp tillsätts omfattande två medlemmar från Bjärepartiet, 
vardera en medlem från Centern, Moderaterna, Socialdemokraterna och 
Liberalerna samt utbildningsnämndens ordförande. 
 

2. Ersättare ska utses till ledamöterna i styrgruppen. 
 

3. Styruppens uppdrag omfattar både förskole- och grundskoleorganisation 
avseende framtida investeringar i dessa båda organisationer avseende 
kommunstyrelsens ansvarsområden. 

 
4. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram mötesstruktur och prioriteringslista 

över aktuella projekt.     
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-02-08 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jan Bernhardsson  

Dnr: KS 000028/2018-903 

 
Politisk styrgrupp för fastighetsinvesteringar i skolorganisationen 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att utse ledamöter och ersättare i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut 2018-01-24, § 8 styrgrupp till program för om- och tillbyggnad av Förslövs skola till politisk styrgrupp 
för fastighetsinvesteringar i för- och grundskoleorganisationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett flertal utredningar med att ta fram en för- och grundskoleorganisation har pågått en tid. 
Det fortsatta arbetet med att få beslut i fastighetsinvesteringar behöver få vägledning och en bred politisk för-
ankring genom en politisk styrgrupp.  
Med en politisk styrgrupp skulle det fortsatta arbetet med fastighetsinvesteringar få stöd och inriktning som 
underlag inför beslut av programhandlingar, projektering och genomförande.  
Styrgruppen får också löpande redovisning och uppföljning av beslutade fastighetsinvesteringar avseende sta-
tus, tidplan och ekonomi. 
 
 
Bakgrund 
Utredning med att ta fram en skolorganisation för att få en tidsenlig och likvärdig utbildning har pågått en tid. 
Utbildningsnämnden beslutade 2017-06-13 att renovera skolan i Torekov, renovera och bygga till skolan i 
Västra Karup och bygga ny skola i Grevie. 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-24 att bevilja investeringsmedel och bilda styrgrupp till program för 
om- och tillbyggnad av Förslövs skola F-6. 
Fyra alternativ av skolstrukturer på kommunens norra del har tagits fram och presenterats för utbildnings-
nämnden med beslut att lämna över ärendet till kommunstyrelsen för ett gemensamt möte i januari 2018.  
Mötet var 2018-01-09 där alternativen presenterades. 
 
För att försäkra att behovet av fastighetsinvesteringar i förskole- och grundskolorganisationen får en bred poli-
tisk förankring, behövs en politisk styrgrupp utses för det fortsatta arbetet. 
 
Styrgruppen samordnas av kommunens fastighetsstrateg som blir projektsamordnare.  
Projektsamordnaren organiserar och planerar styrgruppens möten.  
 
Fastighetsinvesteringarna planeras in i budgetprocessen för beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Bernhardsson    
Teknik och servicechef    
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Teknik och service 
Barn och skola 
Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-02-20 1 av 1 

 

 

KS § 35  Dnr KS 000156/2018 - 905 

Överföring av budget för investerings-, exploaterings-, och 
driftsprojekt från 2017 till 2018 

 
Beskrivning av ärendet Investeringsbudgeten uppgick vid utgången av 2017 till -174 921 tkr inkl. 

budgeterad exploateringsverksamhet och anslutningsavgifter inom VA. Utfallet 
uppgår till -102 418 tkr vilket ger en avvikelse gentemot budget på +72 503 tkr. 
Avvikelsen fördelar sig på +30 640 tkr skattefinansierade investeringar, +11 
556 på medfinansiering av statlig infrastruktur, +32 807 tkr på VA-
investeringar, -2 621 avser anslutningsavgifter och +121 tkr på 
exploateringsinkomster.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-02-15, med 

tillhörande bilaga 1 och 2.  
 
Förvaltningens förslag Budgeterade investeringsmedel om -36 588 tkr överförs från 2017 till 2018 

varav -29 112 tkr avser skattefinansierade investeringar, -5 992 tkr avser 
medfinansiering av statlig infrastruktur och -1 484 tkr avser VA-finansierade 
investeringar. Därtill överförs budgeterade anslutningsavgifter inom  
VA-verksamheten om +2 500 tkr från 2017 till 2018. 

 
Föredragande Elisabet Edner, ekonomichef. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

Budgeterade investeringsmedel om -36 588 tkr överförs från 2017 till 2018 
varav -29 112 avser skattefinansierade investeringar, -5 992 avser 
medfinansiering av statlig infrastruktur och -1 484 tkr avser VA-finansierade 
investeringar. Därtill överförs budgeterade anslutningsavgifter inom  
VA-verksamheten om + 2 500 tkr från 2017 till 2018.  
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-02-15 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000156/2018 -905 

 
 
 

Överföring av budget för investerings-, exploaterings, och driftprojekt från 
2017 till 2018  
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Budgeterade investeringsmedel om -36 588 tkr överförs från 2017 till 2018 varav -29 112 av-
ser skattefinansierade investeringar, -5 992 avser medfinansiering av statlig infrastruktur och 
– 1 484 tkr avser VA-finansierade investeringar. Därtill överförs budgeterade anslutningsavgif-
ter inom VA-verksamheten om + 2 500 tkr från 2017 till 2018. 
 
Bakgrund 
Investeringsbudgeten uppgick vid utgången av 2017 till -174 921 tkr inkl budgeterad exploate-
rings verksamhet och anslutningsavgifter inom VA. Utfallet uppgår till -102 418 tkr vilket ger 
en avvikelse gentemot budget på +72 503 tkr. Avvikelsen fördelar sig på +30 640 tkr skattefi-
nansierade investeringar, +11 556 på medfinansiering av statlig infrastruktur, +32 807 tkr på 
VA-investeringar, -2 621 avser anslutningsavgifter och +121 tkr på exploaterings inkomster. 
Se tabell nedan. 
 

 
Budget Bokslut Avvikelse  Begärs över- 

  2017 2017 2017 fört till 2018 

Skattefinansierad investering -109 461 -78 821 30 640 -29 112 

Medfinansiering statlig infrastruktursatsning -6 500 5 056 11 556 -5 992 

VA-investeringar exkl anslutningsavgifter -79 517 -46 710 32 807 -1 484 

Anslutningsavgifter VA 9 997 7 376 -2 621 2 500 

Exploateringsutgifter/inkomster 10 560 10 681 121 0 

Summa -174 921 -102 418 72 503 -34 088 

 
Aktuellt 
Av avvikelsen på 72 503 föreslås i sammanställningen av verksamhetsområdeschefernas om-
budgeteringsblanketter att -34 088 tkr överförs till 2018 varav -29 112 tkr avser skattefinansi-
erade investeringar, -5 992 avser medfinansiering av statlig infrastruktur och -1 484 tkr avser 
VA-finansierade investeringar samt 2 500 tkr avser anslutningsavgifter inom VA-
verksamheten. 
 
Efter förslagen överföring av investeringsmedel från 2017 skulle investeringsbudgeten 2018 
inklusive exploatering, medfinansiering och anslutningsavgifter uppgå till 231 277 tkr. 
 
 
 

Övervägande/framtid 
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Ett av kommunfullmäktiges finansiella mål är att investeringar (exklusive va-investeringar) 
ska finansieras fullt ut av skattemedel, det vill säga kunna finansieras genom det utrymme som 
uppstår med anledning av avskrivningar och resultat. I den ursprungliga budgeten för 2018 
når vi inte upp till detta mål. Den föreslagna överföringen av skattefinansierade investerings-
medel om 29 112 tkr från 2017 till 2018 innebär att den budgeterade självfinansieringsgraden 
försämras ytterligare.  
 
Förvaltningen presenterar i nästa tjänsteskrivelse en översyn av den samlade investerings-
budgeten för 2018 innehållande förslag till reduceringar och senareläggningar av investeringar 
och investeringsmedel. 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Investeringsredovisning 2017 specifikation per projekt (tkr) 
Verksamhetsområdeschefernas ombudgeteringsblanketter  
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Räkenskaper Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, specifikation per projekt (tkr)
Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse

mot budget överfört
Kod Projekt 2017 2017 2017 till 2018

KOMMUNLEDNINGSKONTOR
1001 Möbler och teknisk utrustning -91 -60 31 -31 Inköp försenat
1002 Kundcenter -382 -79 303 -303 För betalning av ärendehanteringssystem mm.
1012 Läsplattor och mjukvara till ungdomsråd -30 0 30 -30 Ungdomsrådet ej igång då det saknas medel för tjänsteperson. Ärendet i politiken jan 2018 men 

återremitterades.
1014 Arkiv -139 -41 98
1601 Inventarier, arbetsmiljö barnomsorg -100 -100 0
1611 Inventarier, arbetsmiljö grundskola -300 -262 38
1618 Lärararbetsplatser -300 -288 12
1629 Inventarier vuxenutbildning -50 -47 3
1636 Individ och familj, barn/vuxna möbler -50 -32 18
1640 Inventarier arbetsmarknad -100 -35 65
1698 Inventarier/möbler gymnasieskolan -75 0 75
1700 Inventarier (VoO) -400 -392 8
1004 Webb/E-tjänster -348 -215 133 0 Intranät arbetet pågår, blir klart 2018
1050 IT-utrustning 0 -32 -32
1051 Serverplattform -200 -107 93 0 Utbyte av servrar sker 2018
1052 IP-Telefoni -50 -105 -55 0 Uppgradering av Trio hänvisningssystem
1053 Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät -200 -498 -298 0 Stor utbyggnad av trådlöst nätverk i förskolorna och på vårdhemmen
1054 Pc -900 -1 061 -161 0 Stort behov av utbyte av Pc & Skärmar
1058 Pc programvaror -200 -196 4
1059 Automatisering av användarkonton och processer -100 -191 -91 0 Kopplat in Apple School Configuration Manager för att hantera läraren ska kunna hantera elevernas 

iPads
1060 Verksamhetsstödssystem -100 -230 -130 0 Stöd till Hypergene & Artvise projekten
1061 Singel sign on (SSO) -50 0 50
1063 Backup lösning/Hög tillgänglighetslösning -300 0 300 -300 Projektet genomförs 2018
1065 Automatisering av mobila enheter -150 -121 29 0 Har infört ett nytt MDM system Jamf
1066 E-handel 0 -215 -215 0 E-handelsprojektet med systemet Proceedo, har drivit av upphandlingsavdelningen.
1068 Uppgradering av operativsystem 0 -70 -70

SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR -4 615 -4 376 239 -664

TEKNIK & SERVICE
Skattefinansierad verksamhet

Räddningstjänst
1406 Räddningsfordon -950 -515 435 -435 Bil beställd, levereras under 2018
1408 Skyddsutrustning -50 -29 21
1412 Räddningsutrustning -200 -207 -7
1414 Personlarm -176 -466 -290 Högre behov av larm än budgeterat

Måltid
1920 Ram Måltid -400 -453 -53
1923 Mattranportvagn 0 -109 -109 Nya transportvagnar till Åsliden

Gata
3000 Ram Gata -500 -130 370 Proj 3929, 3004, 3101, 3047
3929 Tennisvägen 0 -3 -3 Fördelas ur Ram Gata
3004 Stationsmiljö Förslöv, Bussangöring, parkering 0 -27 -27 Oförutsedda kostnader
3008 Trafiksäkerhetsprogram inkl statsbidragsberättigade åtgärder -500 -85 415 Ca 400 tkr belastar proj 3047
3314 GC-väg Järnvägsbanken -4 000 -275 3 725 -3 725 Entreprenad Grevie- Båstad 2018
3904 Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing -500 -478 22
3905 Mätbar gatubelysning -400 -9 391 -391 Utredningar 2017 och åtgärder 2018 
3030 Reinvestering asfaltsbeläggning -3 000 0 3 000 Fördelas på nedan projekt
3033 Skogsvägen 0 -200 -200 Fördelas från 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3044 Reinvestering Nyledsvägen 0 -498 -498 Fördelas från 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3045 Reinvestering Hindbärsvägen 0 -646 -646 Fördelas från 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3046 Reinvestering Pershögsvägen 0 -438 -438 Fördelas från 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3047 Reinvestering Hagalundsgatan 0 -855 -855 Kostnader för utförande 2017, färdigställande försenad till 2018 pga VA reinvestering. Fördelning av 

kostnader på budget för: 3030: 250tkr, 3008: 400tkr, 3000: 224tkr
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Räkenskaper Investeringsredovisning

Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2017 2017 2017 till 2018

3049 Reinvestering Galters väg 0 -170 -170 Fördelas från 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3051 Reinvestering Branta vägen 0 -148 -148 Fördelas från 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3052 Reinvestering Malenvägen 0 -146 -146 Fördelas från 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3053 Reinvestering GC Agardhsgatan-Strandgat 0 -53 -53 Fördelas från 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3054 Reinvestering GC Tunbyvägen 0 -203 -203 Fördelas från 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3055 Reinvestering GC Aromavägen 0 -121 -121 Fördelas från 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3056 Reinvestering Karstorps Mölleväg 0 -46 -46 Fördelas från 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3057 Reinv Lyavägen 0 -100 -100 Fördelas från 3030 Reinvestering asfalltsbeläggning
3101 Stationstorget Hemmeslöv 0 1 888 1 888 Rättning av tidigare års bokföring av projekt
3103 P-plats Hemmeslöv station 0 -631 -631 Rättning av tidigare års bokföring av projekt

Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning)
3003 Kattegattsleden -500 -1 529 -1 029 Trafikverket aviserar fördyringar i projekt 2018. Prel klart våren 2018.
3003 Kattegattsleden (bidrag) 0 808 808 Ersättning från exploatör
3005 Pågatågsstation Förslöv NordVäst (perrong och spårområde) 0 -1 517 -1 517 Rättning av tidigare års bokföring av projekt
3109 Standardhöjning inre kust 0 2 701 2 701 Rättning av tidigare års bokföring av projekt
3116 Trafik Norrut Förslöv 0 -4 105 -4 105 Rättning av tidigare års bokföring av projekt
3917 Köpmansgatan upprustning 0 0 0
3312 GC-väg Förslöv-Fogdarp -6 000 -8 5 992 -5 992 Entr 2017/2018, klart sommar 2018.  Budgetöverföring till 2018  behövs. Projekt bedöms överskrida 

budget med 1 mkr
Summa Gata (medfin. statlig infras.satsning) -6 500 -3 650 2 850 -5 992

Park
4900 Ram Park/lekplats/strand -600 -196 404 Viss del avser projekt 4913 och 4922
4907 Brunnsparken -200 0 200 Budget enligt förslag kraftigt reducerad vilket innebär att projektet inte är möjligt att genomföra.

4911 Dahlmanska Tomten -600 -603 -3
4913 Renovering offentliga toalettbyggnader -300 -331 -31
4915 Klimatsäkring utredning/åtgärder -1 500 -174 1 326 Enbart mindre åtgärder 2017.
4918 Tillgänglighetsanpassning Båstad torg -588 -536 52
4922 Upprustning lekplatser -327 -547 -220 Oförutsedda kostnader. Avvikelse fördelas ur ram 4900.
4941 Lejontrappan -100 0 100 -100 Medför möjlighet att utföra något större åtgärd för att bevara trappan
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Räkenskaper Investeringsredovisning

Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2017 2017 2017 till 2018

Fritid
1460 Ram fritidsanläggningar -500 -422 78
1478 Ombyggnad lekpool Malenbadet -400 -311 89
1492 Allvädersanläggning Örebäcksvallen -15 906 -15 915 -9
1493 Omklädningsrum Malenbadet -50 -56 -6
1496 Tillbyggnad brygga Torekov -100 -3 97 -97 Projekt i samarbete med Torekov turist och badförening

Hamn
1950 Ram hamnverksamhet (Torekov) -1 199 -38 1 161 -1 161 TBSS önskar överföring till 2018

Övrigt
1461 Utbyte fordon -2 500 -303 2 197 -2 197 Lastbil beställd, men inte levererad

Fastighetsservice
1403 Kameraövervakning -68 0 68 -68 Är beställt
1413 Passagesystem/skyddsåtgärder -262 -25 237 -237 Planerade åtgärder på kommunalafastigheter under 2018
7000 Ram Fastighetsservice -1 000 0 1 000 Fördelas enligt nedan
7003 Kallförråd förskola 0 -68 -68 Bugdet från ram
7004 ÖK förskola ny 5 avdelnin 0 -381 -381 Bugdet från ram
7005 ÖK skola värme o vent 0 -60 -60 Bugdet från ram
7009 Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö 1 -7 000 -5 357 1 643 -1 643 Backabynsförskola och Ängsbyndsförskola slutfört. Central förråd och Post/Polis återstår.
7014 Datanät, kablage, övervakning -300 -222 78
7018 Förskola Skogsbyn -20 891 -12 660 8 231 -8 231 Klart hösten 2018
7019 Ombyggnation Förslövs skola F-6 -2 000 -1 321 679 -679 Inväntat beslut för fortsatt projektering
7020 Oförutsett (ombyggnation trafikverkets lokaler samt bibliotek skola) -4 300 -87 4 213 -2 448 Se utfall 7026 och 7027
7021 Ombyggnation Västra Karups skola -1 000 -535 465 -465 Inväntar beslut om omfattningen av projektet
7026 Hjälpmedelscentrl Bjäreda 0 -1 498 -1 498 Budget från 7020
7027 Verk.anpassning Bjäredale 0 -267 -267 Budget från 7020
7030 Reinvestering fastighetsbestånd -6 000 -60 5 940 -2 475 Inväntar fakturor gällande 2017
7031 Fönster, fasad, tak Stran 0 104 104
7033 Takbyte A-hus Strandäng 0 14 14
7041 Reinvestering Musteriet 0 -253 -253
7042 Reinv Strandängskola F-6 0 -1 680 -1 680
7043 Reinvestering Centralförr 0 -350 -350
7044 Reinv Post och Polis 0 -150 -150
7045 Reinvestering Ängsbyn 0 -600 -600
7046 Reinvestering Backabyns förskola 0 -550 -550
7080 Utemiljö och lekredskap -600 -347 253

T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) -78 967 -50 942 28 025 -24 351
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. -6 500 -3 650 2 850 -5 992

TEKNIK & SERVICE
Taxefinansierad verksamhet

Reinvesteringar
6000 Ram -450 0 450
6995 Serviser -1 300 -1 810 -510
6954 Hagalundsgatan/Hagagatan -2 300 -2 751 -451
6970 Ventiler -500 -482 18
6077 Brandposter -100 -60 40
6955 Ekorrvägen -100 -29 71
6958 Annas väg vatten ledning -150 -94 56
6959 Lervik, Stora Hult Båstad 0 -213 -213 Arbete färdigställt och godkänt av kringboende.
6952 Bjärevägen -1 350 -838 512
6956 Fjärdingsmanvägen -150 -68 82
6079 Relining spillvatten Båstad -1 400 -621 779
6953 Slammarpsvägen -1 500 -1 301 199
6993 Dricksvattenproduktion -970 -986 -16

1 2017: Arbeten planeras på  Ängsbyn, Centralförrådet, Backabyn samt Post och Polis. Centralförråd och Post- och polis kommer pågå även 2018
2018: Arbeten planeras på Brandstationen Båstad samt Brandstationen i Förslöv
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Räkenskaper Investeringsredovisning

Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2017 2017 2017 till 2018

6994 Avloppsrening -5 605 -1 896 3 709 Behovet är mindre än vad som först planerades.

Landsbygdsinvesteringar
6029 Margretetorpsvägen -200 -217 -17
6033 Förslöv/Vadebäck, vatten+spillvatten -6 200 -1 446 4 754 Projekt framskjutet i tid, färdigställs 2018

Nyinvesteringar
6004 Ängstorp, nytt reningsverk -28 000 -23 957 4 043 Projekt framskjutet i tid
6006 Ledning till Ängstorp -12 500 -2 765 9 735 Projekt framskjutet i tid
6058 Nytt tillstånd Torekovs RV -300 -108 192
6007 Driftövervakning Dricksvattenproduktion -200 -207 -7
6009 Serviser, V S D -800 -1 212 -412
6012 Mätning V S D -250 -74 176
6014 Åtgärder enl. saneringsplan 0 0 0
6015 Skalskydd -500 -597 -97
6020 Ny vattenledning Hallandsvägen -500 -396 104
6041 Säkerhetsbarriär (UV-ljus) -300 -337 -37
6209 Reservkraft Eskilstorp VV -250 -225 25
6075 Samlingskammare, Eskilstorp VV -3 000 -111 2 889 Projekt framskjutet i tid
6214 Skottorp, nytt vattenverk -4 000 0 4 000 Projekt framskjutet i tid

Exploatering VA
5011 Grevie skoltomt -1 000 0 1 000 -1 000 Projekt framskjutet i tid
5004 Heden exploatering -1 642 -1 256 386
5010 Förslöv 2:4 exploatering -500 -16 484 -484 Budget avsedd för detaljprojektering av VA, projektstart försenad till kv1 2018 pga detaljplanarb
5012 Dagvattenåtgärder Förslöv 0 -2 -2
5027 Exploatering Trollbäcken VA -1 000 -209 791
5028 Ledningsrätt Håle 3:4 -500 -467 33
5020 Hasselbacken dagvatten 0 -3 -3 Enligt exploateringsavtal, faktureras exploatör
5021 Exploatering Åstad Bas Va inv -2 000 -1 653 347
5022 Exploatering Åstad v-omr 1 Va 0 0 0
5025 Hasselbacken nedre 0 -15 -15
5026 VA Friidrottsplats 0 -76 -76
5029 Expl Tuvelyckan 0 -214 -214
5030 Expl Varan 17:6 0 -1 -1

T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) -79 517 -46 710 32 807 -1 484
(NSVA har ingen plan för investeringar för åren 2019-2020)
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Räkenskaper Investeringsredovisning

Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2017 2017 2017 till 2018

Anslutningsavgifter
5205 Anslutningsavgifter Ängalag 0 0 0
5207 Anslutningsavgifter Lyavägen 0 0 0
5211 Anslutningsavgifter Östra Karup 997 419 -578
5213 Anslutningsavgifter Heden Hemmeslöv 0 0 0
5214 Anslutningsavgifter Förslöv verks.omr 2 500 0 -2 500 2 500 Utfall först 2018
5216 Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1 500 0 -500
5217 Anslutningsavgifter Trollbäcken 2 000 726 -1 274
5202 Övriga anslutningsavgifter 4 000 6 232 2 232

Summa Anslutningsavgifter 9 997 7 376 -2 621 2 500

TEKNIK & SERVICE
Exploateringsområden (Ej VA)

8000 Torekov 98:50
Skattefinansierade investeringar inom "Torekov 98:50"

5311 Toppbeläggning väg -650 -970 -320
Summa skattefin. investeringar "Torekov 98:50" -650 -970 -320 0
Övrig exploateringsverksamhet "Torekov 98:50"

8000 Kostnader 0 -286 -286 rättegångskostnader 
8000 Intäkter 0 307 307 ersättning för rättegångskostnader

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Torekov 98:50" 0 21 21 0

8005 Östra Karup 6:7 (Etapp 1)
Kostnader 
Skattefinansierade investeringar inom Östra Karup-projekt

5401 Grönområden/park (ägs av kommunen) -200 0 200
Summa skattefin. investeringar "Östra Karup" -200 0 200 0
Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup"

8005 Övriga exploateringsutgifter 0 -533 -533 Kostnader för flytt av ledning som del av explaoteringskostnader
8005 Tomtförsäljning 2 310 360 -1 950 Försäljning utav tomt kommer genomföras först i februari 2018

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" 2 310 -173 -2 483 0

8012 Hemmeslöv 6:2 del av 5:9
8012 Hemmeslöv 6:2 del av 5:9 0 -40 -40 Plankostnader

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Hemmeslöv 6:2 del av 5:9" 0 -40 -40 0

8024 Exp Eskilstorp 6:3
8024 Exp Eskilstorp 6:3 0 -13 -13 Plankostnader

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Exp Eskilstorp 6:3" 0 -13 -13 0

8025 Exp Hemmeslöv 8:2
8025 Exp Hemmeslöv 8:2 0 -24 -24 Plankostnader

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Exp Hemmeslöv 8:2" 0 -24 -24 0

8027 Trollbäcken
Kostnader 
Skattefinansierade investeringar inom "Trollbäcken"

5327 Vägar -1 000 -801 199 -199 Kvarstår GC-väg
Summa skattefin. investeringar inom "Trollbäcken" -1 000 -801 199 -199

8026 Grevie "Skoltomt"
Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Skoltomt"

8026 Rivnings- och planutgifter -3 100 -2 227 873 Rivning av f.d. skola samt markarbeten. Eventuellt något mindre återstående arbete.
8026 Tomtförsäljning 0 1 1

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Skoltomt" -3 100 -2 227 873 0

8017 Grevie Böske
8017 Övriga exploateringsutgifter 0 -612 -612 Rivning av gård slutförd (boningshus och tillhörande ekonomibyggnar). Finplanering återstår.

Tomtförsäljning
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Grevie Böske" 0 -612 -612 0
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Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört
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8018 Exp Del av Hemmeslöv 5:9
8018 Exp Del av Hemmeslöv 5:9 0 -78 -78 Plankostnader

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Exp Del av Hemmeslöv 5:9 " 0 -78 -78 0

8015 Heden, Hemmeslöv 10:10
Kostnader
Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmeslöv

5307 Vägar -7 500 -5 717 1 783 -990 Kvarstående åtgärder
5507 Belysning -2 500 -2 010 490 -490 Kvarstående åtgärder
5407 Grönområden/park (ägs av kommunen) -4 463 -2 850 1 613 -800 Kvarstående åtgärder
5437 Lekplats -1 000 -1 278 -278

Summa Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmeslöv -15 463 -11 855 3 608 -2 280
8015 Övriga exploateringsutgifter -500 -413 87
8015 Tomtförsäljning 10 800 12 199 1 399 Högre efterfrågan än beräknat

Summa Övrig exploateringsverksamhet "Heden, Hemmeslöv" 10 300 11 786 1 486 0

8010 Förslöv 2:4
Skattefinansierade investeringar inom Förslöv 2:4

5310 Vägar -500 -80 420
Summa Skattefin. investeringar inom Förslöv 2:4 -500 -80 420 0
Övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4

8010 Diverse exploateringsutgifter 0 -571 -571 Plankostnader
8010 Tomtförsäljning 0 0 0

Summa övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 0 -571 -571 0

8151 Förslöv Väster, verks. Omr. (Vistorp industriområde)
Skattefinansierade investeringar Vistorp industriområde

5306 Vägar -500 -915 -415
5309 Vägar (investeringsbidrag) 3 300 4 463 1 163

Summa Skattefin. Investeringar Vistorp industriområde 2 800 3 548 748 0
8151 Intäkter 2 550 2 001 -550
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Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört

Kod Projekt 2017 2017 2017 till 2018

8001 Området kring Båstads nya station
Skattefinansierade investeringar

4921 Konstnärlig utsmyckning stationstorg 0 -19 -19
3105 Mellanvägen/Karupsvägen -1 000 -1 314 -314
3119 Kollektivtrafikanläggningar Station Norra 0 -6 524 -6 524 Rättning av tidigare års bokföring av projekt
5405 Stationstorget inom planområde Tuvelyckan -300 -20 280
8001 Åstad (Nya Hemmslöv) 0 159 159

Summa skattefin. Investeringar -1 300 -7 717 -6 417 0

Medfinansieringar statlig infrastruktur
3117 Ny GC-tunnel (vid nya stationen) 0 6 136 6 136 0 Rättning av tidigare års bokföring av projekt
3119 Bullerskydd järnväg (Trafikverket äger) 0 2 570 2 570 0 Rättning av tidigare års bokföring av projekt

Summa Medfin. statlig infrastr. 0 8 706 8 706 0

Övrig exploateringsverksamhet
8052 Oförutsett projektet helhet -2 000 0 2 000

Summa Övrig exploateringsverksamhet -2 000 0 2 000 0
8960 Intäkter tomtförsäljning 1 000 0 -1 000

8100 Strategiska markinköp (markförsörjning)
8102 Övriga markinköp -2 000 -267 1 733

8099 Ospec exploateringar
8099 Kostnader -3 000 0 3 000
8099 Intäkter 2 500 612 -1 888 Försäljning Djäknebol

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefin. -18 313 -18 144 169 -2 479
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. 0 8 706 8 706 0
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl. 10 560 10 681 121 0

SAMHÄLLSBYGGNAD
1410 Uppgradering verksamhetssystem miljö -80 0 80 -80 Arbetet med översiktsplanen pågår även 2018 och pengarna kan behövas till det arbete som behöver 

göras med kartstödet under processen.
1411 Mätinstrument miljö -20 0 20 -20 Programuppdateringen sker först 2018.
1422 Kartstöd i samband med ny ÖP -57 -15 42 -42 Inköpet har inte varit lika akut som beräknat och kan därför skjutas till 2018
1427 Kvalitéetssäkring av befintlig kartdatabas -50 0 50
1428 Digital bygglovhantering - (Uppgrad. av ByggR/ Mittbygge) 0 0 0

SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD -207 -15 192 -142

BARN & SKOLA
1600 Instrument Kulturskola -50 -38 12
1602 Pedagogisk utrustning, barnomsorg -200 -200 0
1606 IKT-plan -1 800 -2 144 -344
1607 Pedagogisk utrustning, grundskola -400 -416 -16
1610 Stöd och utveckling -50 -34 16
1612 Datorer förskola, grundskola, personal -1 500 -1 200 300
1621 Barn och elever i behov av särskilt stöd -250 -108 142 -142
1624 Kursplanerelaterade, 8 grundskolor -200 -104 96

SUMMA BARN & SKOLA -4 450 -4 245 205 -142

BILDNING OCH ARBETE
1609 Individ och familj, kundmottagning -100 0 100 -100
1619 IT-utrustning vuxenutbildning -100 -85 15
1635 Socialstyrelsens metod system ASI (köp av licens) -50 0 50
1641 Datorer bibliotek -78 -56 22 -17
1642 Hyllsystem och inventarier Bibliotek -100 -37 63 -63
1692 Accesspunkter gymnasieskolan -100 -76 24
1693 Bio Scala -250 0 250 -250
1696 IT-utrustning/teknink AME -50 0 50
1699 Galleriet Kunskapscentrum -50 0 50 -50

SUMMA BILDNING & ARBETE -878 -254 624 -480
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Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse
mot budget överfört
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VÅRD & OMSORG
1702 Nyckelfri hemvård med integrerad tidshantering och personalplanering -963 -209 754 -754 Föra över resterande budget till 2018 pga att projektet sträcker sig över ett längre tidsperspektiv

1704 Trygghetstelefoner -878 -458 420 -100 Föra över 100 tkr 2018 pga att projektet sträcker sig över ett längre tidsperspektiv. Avslutas under 
2018.

1707 Elcyklar -100 -95 5 0
1713 Arbetstekniska hjälpmedel -90 -82 8 0

SUMMA VÅRD & OMSORG -2 031 -844 1 187 -854

TOTALT (inkl. exploatering, exkl. anslutningsavgifter) -184 918 -109 794 75 124 -36 588
varav:
Skattefinansierad investering -109 461 -78 821 30 640 -29 112
Medfinansiering statlig infrastruktursatsning -6 500 5 056 11 556 -5 992
Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) -79 517 -46 710 32 807 -1 484
Exploatering 10 560 10 681 121 0

Summa Anslutningsavgifter 9 997 7 376 -2 621 2 500
Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) -69 520 -39 333 30 187 1 016
Summa Exploateringsintäkter 19 160 15 172 -3 988 0
Summa utgifter relaterade till "Åstad"-projektet -3 800 -665 3 135 0
Summa Inventarier -1 466 -1 215 251 -31
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Om budgetering av investeringsanslag till 2018 (tkr) 
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I nvesteri ngsprojekt 

Projektnr I Benämning 

1063 

SUMMA 

Backup lösning/Hög 
til lgänglighetslösning/Ser 
vermiliö 

Budget 
2017 

300 

" 300 

UtfalllAvvikelse !Begärd !Motivering 
2017 om budgetering 

0 300 

I\ 0 300 

Vår servermiljö med tillhörande tillgänglighetslösning & backup behöver bytas ut då 
300 lden inte räcker till för att säkerställa att driftsmiljön är pålitlig. 

300 

.C:.~!'!c!'.~_r_~_,;_<)_fl!~-~!-~<>_~!-~9-~;--------------~~~~-----------
Anders Björk IT 
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Om budgetering av investeringsanslag till 2018 (tkr) 

Verksamhetsområde: Teknik och Service 

I nvesteri ngsprojekt Budget Utfall Avvikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2017 2017 ombudgetering 

1403 Kameraövervakning -68 0 68 68 Är beställt 

1406 Brandfordon -950 -515 435 435 Bil beställd, levereras under 2018 

1413 Passagesystem/skyddsåtgärder -262 -25 237 237 Planerade åtgärder på kommunalafastigheter under 2018 

1461 Utbyte fordon -2500 -303 2 197 2197 Beställd i maj har dock ännu inte levererats 

1496 Tiiibyggnad brygga Torekov -100 -3 97 97 Projekt i samarbete med Torekov turist och badförening 

1950 Ram hamnverksamhet (Torekov) -1199 -38 1161 1161 Torekov båt och segelsällskap önskar överföring till 2018 

Entr 2017 /2018, klart sommar 2018. Budgetöverföring till 
3312 GC-Väg Förslöv Fogdarp -6000 -8 5 992 5 992 2018 behövs. Projekt bedöms överskrida budget med 1 mkr 

3314 GC-väg J ä rnvägsba nken -4000 -275 3725 3725 Entreprenad Grevie- Båstad 2018 

3905 Mätbar gatubelysning -400 -9 391 391 Utredningar 2017 och åtgärder 2018 
Medför möjlighet att utföra något större åt gärd för att 

4941 Lejontrappan -100 0 100 100 bevara trappan 
Budget avsedd för detaljprojektering av VA, projektstart 

5010 Förslöv 2:4 exploatering -500 -16 484 484 försenad t ill kvl 2018 pga detaljplanarb 

5011 Grevie skoltomt -1000 0 1000 1000 Projektet framskjutet i t iden 

5214 Anslutningsavgifter Förs löv verks.omr 2500 0 -2500 -2500 Intäkt först 2018 

5307 Heden HemmeslövVägar -7 500 -5717 1783 990 Kvarstående åtgärder 

5327 Troll bäcken Vägar -1000 -801 199 199 Kvarstår GC-väg 

5407 Heden Hemmeslöv Grönområden -4 463 -2 850 1613 800 Kvarstående åtgärder 

5507 Heden Hemmeslöv Belysning -2500 -2 010 490 490 Kvarstående åtgärder 
Energieffektivisering, ventilation samt Backabynsförskola och Angsbyndsförskola slutfört. Central 

7009 arbetsmi ljö -7000 -5 357 1643 1643 förråd och Post/Polis återstår. 

7018 Förskola Skogsbyn -20891 -12 660 8231 8231 Klart hösten 2018 

7019 Ombyggnation Förslövs skola F-6 -2 000 -1321 679 679 Inväntat beslut för fortsatt projekter ing 
Oförutsett (ombyggnation trafikverkets Anpassning för hjälpmedelscentral och 

7020 lokaler samt bibliotek skola) -4300 -1852 2448 2448 verksamhetsanpassning pågår även under 2018 

7021 Ombyggnation Västra Karups skola -1000 -535 465 465 Inväntar beslut om omfattningen av projekt et 

7030 Rei nvesteri ng fastighet -6000 -3525 2475 2475 Inväntar fakturor för arbete utfört 2017 

SUMMA -71233 -37820 33413 31807 

~ 
(, / 
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Ombudgetering av investeringsanslag till 2018 (tkr) 

Verksa_mhetsområde: Samhällsbyggnad ---------------------

lnvesteringsprojekt Budget Utfall Awikelse Begärd Mot ivering 
Projektnr Benämning 2017 2017 om budgetering 
1422 Kartstöd i samband med nyÖP 57 -15 42 42 Arbetet med översiktsplanen pågår även 2018 och pengarna kan behövas till det arbete som behöver göras med karstödet under processen. 

1410 Uppgr ader ingverksamhetssystem miljö 80 0 80 80 Programuppdateringen sker först 2018 

1411 Mätinstrument miljö 20 0 20 20 Inköpet har Inte var it lika akut som beräknat och kan skjutas till 2018. 

SUMMA 157 -15 142 142 

~C/ 
-~h~_f_,_y_~.!"-~~~-'!!~~!~~~rå~e: ;/"-"""' ""'\... :::'.:) --------------------------------------------------------------------------------· 
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Ombudgetering av investeringsanslag till 2018 (tkr) 

Y. ~r-~?-~ ~-~~~?g!!l_~~-~~=--___ _____ __ ______ ~ ! !9.i:i J ~~ ~~-~ _ ~ r.~~~~- ____________________________________ ___ __ _ 

I nvesteringsprojekt Budget Utfall Awikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2017 2017 om budgetering 
1609 loF, kundmottagning 100 0 100 100 Projektet har blivitföresenat med anledning av 

rekrytering Socialchef. 

1693 BioScala 250 0 250 250 Det har varit svårt att planer atidpunkten för byte av matta 

pga biografens programutbud och t idskrockar. I dec 2017 

kommer toaletterna att renoveras från grunden och det 

finns en tydl ig plan på att byta matta i maj 2018. 

1699 Galleri kunskapscentrum 50 0 50 50 SI utföring av projektet skyltningsåtgärder för galleriet 

kommer att slutföras i januari 2018. 

1641 Datorer bibliotek 78 61 17 17 Den nya barnavdelningen på Förslövs bibliotek har inte 

1642 Hyllsystem och inv bibliote 100 37 63 63 kunnat genomföras under 2017 som planerat pga 

verksamheten inte har fått tillgång t ill nödvändig yta. 

/' I • 
SUMMA 578 98 ,// I 4/Jo 480 

<;;~t,_v_~i:_k:!j_~'!!..~~~'!!..C~"-'-~-~--~lj"-"-C!~~f',fl!'i~~'!..Drl__~~---~~~--------~-~---
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Om budgetering av investeringsanslag till 2018 (tkr) 

Verksamhetsområde: Kommunkontoret 

lnvesteringsprojekt Budget Utfall Awikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2017 2017 om budgetering 

1002 Kundcenter -382 -79 303 303 För betalning av ärendehanteringssystem mm 

SUMMA -382 -79 303 303 

f t:i~f,_'.!'_~-~~-~"'h~~-'!!!'_~~r!<!=---------~~--f-;:f~~F--
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Ombudgetering av investeringsanslag till 2018 (tkr) 

Verksamhetsområde: VÅRD OCH OMSORG 

I nvesteri ngsprojekt Budget Utfall Awikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2017 2017 om budgetering 
1702 Nyckelfri hemvård -963 -209 754 754 Projektet sträcker sig över ett längre tidsperspektiv 

1704 T rygghetstelefoner -878 -458 420 100 Projektet sträcker sig över ett längre tidsperspektiv 

men avslutas under 2018 

SUMMA -1841 -667 1174 854 

f_~t_y~~-~~~~~!!1_~-~-~,-~~--------------------------
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Om budgetering av investeringsanslag till 2018 (tkr) 

y_~~-~=-~~-~~!?.<?~~ ~-~~: ______ . __ . __ ___ __ ~.<?!!1. '!:'~~I-~~ ~i_f!~~~?.':'~.<? ~-~~: -~~~? J ! _______________________ _ 

I nvesteri ngsprojekt Budget Utfall Awikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2017 2017 om budgetering 

Möbler och teknisk 
1001 utrustning -91 -60 31 31 Inköp försenat 

Läsplattor och mjukvara Ungdomsrådet ej igång då det saknas medel för 
till ungdomsråd tjänsteperson. Ärendet i politiken jan 2018 men 

1012 -30 0 30 30 återremitterades. 
i A -A A ... ~~ .. -- --

,:.: - ·~ ~, - : . . o- · -- ....... ;"'" ;o,, • .,..... '/ CS(_ , ___ 
1 Ar1crv , .... ,.., 7v 

SUMMA -260 -101 159 ~'' 
( 

, , ' 
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Ombudgetering av investeringsanslag till 2018 (tkr) 

Verksamhetsområde: 1b 0 $ 

I nvesteringsprojekt Budget Utfall Avvikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2017 2017 ombudgeteri ng 

1621 250 108 142 .±Q8 Upphandlad mattläggare för att lägga ljuddämande golv blev k 
/12. blev klart i december. Skulle vilja använda de 142 t ll 

detta under 2018. 

SUMMA 250 108 142 406 /1Z 2' 

.~h~LY.E!!.~~-~!'1-~~!~-~.!1:1.C~~-~:----------~9_()_~_s_t?_d:_9_~h-~!~~_<;!<.l!~~~~D-~~!~D-----·//Mf au!JJ; [kdtNr/ s!Jf»tAJ7Ji 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-02-20 1 av 1 

 

 

KS § 36  Dnr KS 000164/2018 - 905 

Reducering och förändring av 2018 års investeringsbudget 
 
Beskrivning av ärendet Förvaltningen har på eget initiativ tagit fram ett förslag till reduceringar, genom 
 senareläggningar eller minskningar av 2018 års investeringsbudget. 

Sammanlagt föreslås reduceringar om -56 850 tkr. Förvaltningens initiativ 
beror på tidigare års liknande uppdrag av kommunstyrelsen samt för att spara 
tid.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-02-15, med 

tillhörande bilaga 1 och 2.  
 
Förvaltningens förslag Budgeterad ram för investerings- och exploaterings utgifter 2018 förändras 
enligt följande: 

1. Skattefinansierade investeringar minskas med 51 700 tkr. Kostnaderna för 
medfinansiering av statliga infrastruktursatsningar ökas med 2 500 tkr. 
Kostnaderna för VA-investeringar minskar med 5 500 tkr. Exploateringsnettot 
förändras med anledning av minskade utgifter och ökade intäkter totalt 2 150 
tkr. Sammantaget uppgår reduceringar, förändringar och senareläggningar av 
2018 års investeringsbudget till -56 850 tkr. 

 2. Den nya investeringsbudgeten för 2018 fastslås i enlighet med upprättat 
förslag. 

 
Notering Kerstin Gustafsson (M) deltar ej i beslutet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

Budgeterad ram för investerings- och exploaterings utgifter 2018 förändras 
enligt följande: 
1. Skattefinansierade investeringar minskas med 51 700 tkr. Kostnaderna för 
medfinansiering av statliga infrastruktursatsningar ökas med 2 500 tkr. 
Kostnaderna för VA-investeringar minskar med 5 500 tkr. Exploateringsnettot 
förändras med anledning av minskade utgifter och ökade intäkter totalt 2 150 
tkr. Sammantaget uppgår reduceringar, förändringar och senareläggningar av 
2018 års investeringsbudget till -56 850 tkr. 
2. Den nya investeringsbudgeten för 2018 fastslås i enlighet med upprättat 
förslag.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-02-15 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000164/2018-905  

 
 

Reducering och förändring av 2018 års investeringsbudget  
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Budgeterad ram för investerings- och exploaterings utgifter 2018 förändras enligt följande: 
 

1. Skattefinansierade investeringar minskas med 51 700 tkr. Kostnaderna för medfinan-
siering av statliga infrastruktursatsningar ökas med 2 500 tkr. Kostnaderna för VA in-
vesteringar minskar med 5 500 tkr. Exploateringsnettot förändras med anledning av 
minskade utgifter och ökade intäkter totalt 2 150 tkr. Sammantaget uppgår reduce-
ringar, förändringar och senareläggningar av 2018 års investeringsbudget till -56 850 
tkr. 

2. Den nya investeringsbudgeten för 2018 fastslås i enlighet med upprättat förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har på eget initiativ tagit fram ett förslag till reduceringar, genom senarelägg-
ningar eller minskningar av 2018 års investeringsbudget. Sammanlagt föreslås reduceringar 
om -56 850 tkr. 
 
Bakgrund 
Förvaltningens initiativ beror på tidigare års liknande uppdrag av kommunstyrelsen samt för 
att spara tid.  
 

Aktuellt 
Efter samråd inom förvaltningen har ett förslag tagits fram till reduceringar eller senarelägg-
ningar av budgeterade investeringsprojekt 2018 tagits fram. Förslaget framgår av bifogad bi-
laga ”Förslag till reducering och förändring av investeringsbudget 2018”. I förslaget ingår även 
utökning av två investeringar samt ett nytt investeringsprojekt. 
 
De totala reduceringarna och förändringarna består både av neddragningar av investerings-
projekt samt av senareläggning av investeringar vilket får beaktas i 2019 års budgetprocess. 
Av reduceringarna och förändringarna på totalt -56 850 tkr avser -51 700 tkr skattefinansi-
erade investeringar, +2 500 tkr avser medfinansiering av statlig infrastruktur, -5 500 tkr avser 
VA-finansierade investeringar och -2 150 tkr avser exploateringsutgifter/inkomster. 
 
Det nya projektet och de två utökade investeringsprojekten som föreslås i 2018 års budget är 
 

 2 500 tkr projekt Kattegattsleden som är medfinansiering statlig infrastruktursatsning 
 300 tkr projekt Oförutsett ombyggnation av Bjäredalen som är skattefinansierad inve-

stering 
 5 000 tkr R1 Ramsjö R1 Grevie VA investering som är taxefinansierad investering, se 

bilaga från NSVA 
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Se tabell nedan för sammanställt nytt förslag till investeringsbudget för år 2018. 

 
Urspr. Över- Redu- Ny 

 

budget föringar cering budget 

  2018 2017 2018 2018 

Totalt -197 139 -34 088 56 850 -174 377 

varav: 
    Skattefinansierad investering -139 570 -29 112 51 700 -116 982 

Medfinansiering statlig infrastruktursatsning -6 500 -5 992 -2 500 -14 992 

VA-investeringar exkl anslutningsavgifter -89 470 -1 484 5 500 -85 454 

Anslutningsavgifter VA 15 201 2 500 0 17 701 

Exploateringsutgifter/inkomster 23 200 0 2 150 25 350 

 
Jämförelse av begärd överflyttning från 2017 och förändrings- och reduceringsförslag av 2018 
års investeringsbudget. Efter föreslagen överflyttning från 2017 års budget samt efter förvalt-
ningens förslag om reducering och förändring av budget 2018 sänks totalt beloppet för budget 
2018 med 22 762 tkr för investeringar inkl medfinansiering, VA investering, anslutningsavgif-
ter samt exploatering. 

 
Över- Redu- Jämför- 

 

föringar cering else 

  2017 2018   

Totalt -34 088 56 850 22 762 

varav: 
   Skattefinansierad investering -29 112 51 700 22 588 

Medfinansiering statlig infrastruktursatsning -5 992 -2 500 -8 492 

VA-investeringar exkl anslutningsavgifter -1 484 5 500 4 016 

Anslutningsavgifter VA 2 500 0 2 500 

Exploateringsutgifter/inkomster 0 2 150 2 150 

 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten, Teknik och Service, Vård och Omsorg 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till förändring och reducering av investeringsbudget 2018 exklusive överföringar från 
2017 
Information från NSVA 
 
Samråd har skett med: 
Samtliga verksamhetsområden 
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Förslag till reducering och förändring av investeringsbudget 2018

OBS Överföringar från 2017 ej inkluderat Budget Förändring Ny budget Förändring Förändring

Plan Plan

Kod Tkr 2018 2018 2018 2019 2020

TEKNIK & SERVICE

Skattefinansierad verksamhet

Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning)

3003 Kattegattsleden 2 500 2 500 5 000
Summa Gata (medfin. statlig infras.satsning) 4 500 2 500 7 000 0 0

Fastighet

7019 Ombyggnation Förslövs skola F-6 40 000 -30 000 10 000 30 000

7020 Oförutsett (ombyggnation Bjäredalen) 300 300

7024 Ny avdelning Klockarebyns förskola, Västra Karup 2 000 -2 000 0 2 000

7021 Ombyggnation Västra Karups skola 10 000 -8 000 2 000 8 000
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 96 500 -39 700 56 800 40 000 0

T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. 4 500 2 500 7 000 0 0

TEKNIK & SERVICE

Taxefinansierad verksamhet

Reinvesteringar

Slättarödsvägen etapp 1 500 -500 0

Nyinvesteringar

R1-Ramsjö-R1-Grevie 0 5 000 5 000

Exploatering VA

5010 Förslöv 2:4 exploatering 12 500 -10 000 2 500 10 000
T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) 89 470 -5 500 83 970 10 000 0

TEKNIK & SERVICE

Exploateringsområden (Ej VA)

8005 Östra Karup 6:7 (Etapp 1)

8005 Tomtförsäljning -4 800 1 350 -3 450 -1 665 -1 665
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" -4 800 1 350 -3 450 -1 665 -1 665

8015 Heden, Hemmeslöv 10:10

8015 Övriga exploateringsutgifter 200 -100 100 200

8015 Tomtförsäljning -16 800 -3 200 -20 000 -10 000 -5 000
Summa Övrig exploateringsverksamhet "Heden, Hemmeslöv" -16 600 -3 300 -19 900 -9 800 -5 000

8010 Förslöv 2:4
Skattefinansierade investeringar inom Förslöv 2:4

5310 Vägar 8 000 -6 500 1 500 4 500 2 000
Belysning 1 600 -1 400 200 1 400

5410 Grönområden/park (ägs av kommunen) 2 000 -1 800 200 1 500 300
Lekplats i Förslöv 2 000 -1 800 200 1 800

Summa Skattefin. investeringar inom Förslöv 2:4 13 600 -11 500 2 100 9 200 2 300

Övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4

8010 Diverse exploateringsutgifter 450 -200 250 200 0
Summa övrig exploateringsverksamhet Förslöv 2:4 450 -200 250 -3 700 -7 400

T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefin. 27 100 -11 500 15 600 9 200 2 300
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. 2 000 0 2 000 0 0
T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl. -23 200 -2 150 -25 350 -15 165 -14 065

VÅRD & OMSORG

1718 Verksamhetssystem 2 000 -500 1 500
SUMMA VÅRD & OMSORG 2 940 -500 2 440 0 0

TOTALT (inkl. exploatering) 212 340 -56 850 155 490 44 035 -11 765

varav: 0

Skattefinansierad investering 139 570 -51 700 87 870 49 200 2 300

Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 6 500 2 500 9 000 0 0

Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) 89 470 -5 500 83 970 10 000 0

Exploatering -23 200 -2 150 -25 350 -15 165 -14 065

0

Summa Anslutningsavgifter -15 201 0 -15 201 0 0
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Följande önskar NSVA beslut om:

Kommun Projekt Proj.nr N Avd Typ Belopp Kommentar

Båstad R1-Ramsjö R1-Grevie L N 5 000 000 kr Avser förprojektering, upphandling, ledningsrättsarbete och arbete med vattendommar till 

följd av beslutet att teckna avtal med Sydvatten. Ett beslutsunderlag för hela förstärkningen av 

dricksvattenledningsnätet kommer att tas fram.

Båstad Slättarödsvägen etapp 1 L R -500 000 kr Skjuts på framtiden p.g.a. Sydvatteninvesteringar

Båstad

4 500 000 kr

Härmed beviljas ovanstående projekt för beslut:

Namnunderskrift Datum

Namnförtydligande

Tilläggsbeslut

Tilläggsbeslut
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KS § 37  Dnr KS 000440/2017 - 900 

Uppföljning av utvecklingsarbete gällande HR-servicecenter 
 
Beskrivning av ärendet Båstads kommuns löner, systemförvaltning och pensioner hanteras av ett, med 

flera kommuner, gemensamt HR-servicecenter i Helsingborg.  
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-06, § 207:  
 
1. Båstads kommun kvarstår i samverkansavtal med HR-servicecenter då 
utvecklingsarbete pågår, 
2. Båstads kommun vill ha förslag på SLA (Service Level Agreement), 
3. Båstads kommun vill ha utvecklingsarbetet konkretiserat så att det är  
möjligt att följa upp politiskt, samt 

 4. Det konkretiserade utvecklingsarbetet ska följas upp senast i februari 2018.  
 
 Ärendet vid dagens möte hanterar uppföljning av utvecklingsarbetet enligt 

ovanstående beslut. 
      
Föredragande Csaba Illyés, t.f. HR-chef. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Uppföljningen redovisas och läggs till handlingarna.      
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Sammanfattningsvis har tjugo förbättringsåtgärder avseende Båstad 
identifierats 

Hantera person- och anställningsuppgifter 

1. Börja använda Winlas 
2. Öka chefers förmåga att attestera och skicka in avtal i tid 
3. Förbättra bevakningen av tidsbegränsade och vilande anställningar 
4. Förbättra kunskapen kring hur placeringsscheman ska konstrueras 
5. Tydliggöra skillnaden mellan tjänstgörings- och arbetsgivarintyg 
6. Förbättra informationsdelningen genom tydlig internkommunikation 

Rapportera löneunderlag 

7. Säkerställa att chefer attesterar i tid 
8. Skapa en tydlig kommunikationslinje mellan HR och verksamhetschefer 
9. Säkerställa att medarbetare rapporterar i tid i Självservice 
10. Öka kunskapen i konstruktion av placeringsscheman vid partiell frånvaro 
11. Öka timavlönades användning av Självservice 
12. Säkerställa att blanketter för familjehem fylls i korrekt 
13. Motverka och minska antalet rättelser som behöver göras 

14. Motverka och minska antalet löneskulder 
15. Motverka och minska antalet direktutbetalningar 
16. Tydliggöra kommunens rutin för hantering av direktutbetalningar 
17. Etablera ombokningsroll i kommunen 

Hantera supportärenden 

18. Säkerställa att frågor som uppkommer ställs til l rätt mottagare 
19. Sä kerställa att frågor ställs till supporten när man behöver ta kontakt med HRSC 
20. Stötta chefer för att underlätta hanteringen av uppkomna frågo r 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -02- 2 3 
Dnr~ ... O..Q.Q . 'f.'!~/20/=/ 
......................... ~ .. ~a 

2017-06-08 25 y 
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rojekt 1 : Utbildning i attestering 

5 min 1) läs individuellt igenom samtliga aktiviteter I projektet (se utskrift) och fundera på: 
<\ 

o Finns det någon aktivitet som inte behövs för att nå målet? 

o Finns det någon aktivitet som saknas för att nå måiet? 

o Viktiga punkter att tänka på för att tidplanen ska fungera? 

Sammanstäii dina tankar och funderingar inför gruppdiskussion 

40 min 2) Diskussion i grupper kring: 
o Vilka aktiviteter som inte behövs.samt vilka aistiviteter som saknas 

o Viktiga punkter avseende tidplan . 

o Uppskattning av resursåtgång (i arbetsdagar) 

o Om möjligt, förslag/fundering på lämplig ansvarig för projektet? 

5 min 3) l<ort uppsamling i helgrupp 
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Projekt 2: Lathund i attestering 

5 min 1) Läs individuellt igenom samtliga aktiviteter i projektet (se utskrift) och fundera på: 

o Finns det någon aktivitet som inte behövs för att nå målet? 

o Finns det någon aktivitet som saknas för att nå målet? 

o Viktiga punkter att tänka på för att tidplanen ska fungera? 

Sammanställ dina tankar och funderingar inför gruppdiskussion 

25 min 2) Diskussion i grupper kring: 

o Vilka aktiviteter som inte behövs samt vilka aktiviteter som saknas 

o Viktiga punkter avseende tidplan 

o Uppskattning av resursåtgång (i arbetsdagar) 

o Om möjligt, förslag/fundering på lämplig ansvarig för projektet? 

5 min 3) Kort uppsamling i helgrupp 
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versikt 
Projekt: Lathund för attestering 

Bakgrund 
En betydande andel av HRSC:s tid ägnas åt korrigeringar, vilket till del beror på sent eller felaktigt 
attesterade poster. En sen/felaktig attestering driver tid i både HRSC och kommun (HR, ekonomi, 
m.m.) och konsekvenser kan bl.a. innebära utebliven lön för medarbetare eller felaktigt utbetalad 
lön. Detta innebär i sin tur merarbete i form av hantering av t.ex. löneskulder och direktutbetalningar. 
Som ett komplement till attesteringsutbildningen bör därmed en lathund för attestering tas fram för 
att förbättra attesteringsgraden och reducera antal supportärenden vid vanliga frågor. 

Syfte 
Att förbättra andelen korrekta attesteringar genom att förenkla och förtydliga instruktioner 

Mål 
• Att en pedagogisk lathund för attestering finns tillgänglig för samtliga användare under hösten 

2017 (preliminärt 2 oktober 2017) 

Avgränsningar 
• Lathundens målgrupp är i första hand attesterande chefer 
• Om behov finns kan lathund även skapas för medarbetare 

~ 

, 

~ I 

Resultat från projekt 

INDIKATIV 
Exakt projektplan ska 

fastställas under Arbetsmöte 3 

• Ökad andel korrekta attesteringar 

• Färre supportärenden då lathund kan besvara vanliga 
frågor 

• Tydlighet för attesterande chefer vad som förväntas 
vid attestering 

Projektledare: Namn A (TILLHÖRIGHET) 

Projektgrupp: 
Namn B HRSC 
Namn C Kommun)( 
Namn D Kommun V 
Namn E l<ommun Z 
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Projektplan 

Steg 

Vad ska 
göras? 

Resultat 

När ska det 
vara klart? 

• Formering av arbetsgrupp 
• Definition av innehåll och format för lathund 

(e-learning, etc) 
• Koordinering av innehåll med material i 

attesteringsutbildning 

• Arbetsgrupp för underlag 
• Definierat innehåll och format för lathund, 

avstämt med innehåll i utbildning 

• 22 september 2017 

• Framtagning av lathund för attestering 
• Förankring och validering av lathund med 

kommuner 

• Förankrad och validerad lathund för 
attestering 

• 29 september 2017 

INDIKATIV 
Exakt projektplan ska 

fastställas under Arbetsmöte 3 

• Publicera lathund 
• Kommunikation till samtliga kommuner och 

användare 
• Påbörja användning av lathund 

• Införd lathund för attestering 

• Påbörja användning av lathund : 
13 oktober 2017 
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Utkast på tidplan för projekt 

Vecka 

Definition av 
innehåll och 

34 35 36 37 

+ 
4/9 21/8 

format Arbetsmöte 3 Projektmöte 

Framtagning 
och förankring 

av lathund 

Kommunikation 
och påbörja 
användning 

Formera projektgrupp och 
påbörja projekt 

Aug 

Definiera 
innehåll 

Sep 

38 39 

Ta fram lathund 

Förankra och' 
validera 
lathund 

40 

Publicera 
lathund 

41 42 

1--- -
i KLAR : 
I 13/10 I l----

Kommunikation till 
attesterande chefer 

Okt 

43 44 46 47 48 49 

Nov 

INDIKATIV 
Exakt projektplan ska 

fastställas under Arbetsmöte 3 

50 51 52 

Dec 
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ProJe·kt 3: Standardisering av blanketter 

5 min 1) läs åndmvldueUt igenom samtliga aktiviteter i projektet (se utskrift) ©>ch fundera på: 

o Finns det någon aktivitet som inte behövs för att nå målet? 

o Finns det någon aktivitet som saknas för att nå målet? 

o Viktiga punkter att tänka på för att tidplanen ska fungera? 

SammanstäU dina tankar och funderingar inför gruppdiskussion 

25mhil 2) Diskl!lssion o grupper kring: 

o Vilka aktiviteter som inte behövs samt vilka aktiviteter som saknas 

o Viktiga punkter avseende tidplan 

o Uppskattning av resursåtgång (i arbetsdagar) 

o Om möjligt, förslag/fundering på iämp~ig ansvarig för projektet? 

Smh'il 3~ !<©>rt uppsamUng i helgrupp \., \ 

. ,'' 
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Projekt 4: Förtydligad ansvarsbeskrlvni 

5 mh,1 1) läs individuellt igenom samtliga aktiviteter i projektet (se utskrift) och fundera på: 

o Finns det någon aktivitet som inte behövs för att nå målet? 

o Finns det någon aktivitet som saknas för att nå målet? 

o Viktiga punkter att tänka på för att tidplanen ska fungera? 

Sammanställ dina tankar och funderingar inför gruppdiskussion 

40 min 2) Diskussion i grupper kring: 

o Vilka aktiviteter som inte behövs samt vilka aktiviteter som saknas 

o Viktiga punkter avseende tidplan · ·--

o Uppskattning av resursåtgång (i arbetsdagar) 

o Om möjligt, förslag/fundering på lämpiig ansvarig för projektet? 

5 min 3) l(ort uppsamling i helgrupp 
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 Tjänsteskrivelse  
	

180223\fel!	talet	kan	inte	representeras	i	angivet	format.\ha	

1 (2)

	
Datum:	2018‐02‐23.	 Till: Kommunstyrelsen	
Handläggare:	Csaba	Illyés	
Dnr: KS	001308/2017	–	900 
	
	

Svar på resultat av inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket           
7 november 2017, ert Dnr 2017/057871 
	
	
Förslag till beslut 
	
Kommunstyrelsen	antar	tjänsteskrivelsen	så	som	svar	till	Arbetsmiljöverkets	inspektionsmed‐
delande.		
	
 
Sammanfattning av ärendet	
Arbetsmiljöverket	utförde	en	inspektion	inom	äldreomsorgen	i	Båstads	kommun	25‐26	okto‐
ber	samt	7	november	2017.	Granskningen	utmynnade	i	två	inspektionsmeddelanden,	varav	ett	
ställt	till	Båstads	kommun.	Kommunen	ska	informera	Arbetsmiljöverket,	senast	23	mars	2018,	
om	vad	kommunen	gjort	för	att	åtgärda	de	brister	och	krav	som	redovisas	i	inspektionsmed‐
delandet.	
	
Redovisning av Båstads Kommuns åtgärder 	
Kommunens	verksamheter	och	dess	ledning	vilar	formellt	på	en	förtroendemansutformad	or‐
ganisation	med	Kommunfullmäktige	som	högsta	beslutande	organ.	Detta	ställer	i	vissa	avseen‐
den	annorlunda	krav	för	att	kunna	leva	upp	till	lagstiftarens	krav.	Båstads	kommun,	bland	an‐
nat	med	den	hjälp	vi	fått	genom	denna	inspektion,	ska	se	till	att	ha	en	fullgod	verksamhet	även	
avseende	arbetsmiljön.	Det	sätt	och	åtgärder	som	är	aktuella	redovisas	enligt	nedan.	
	

1. Organisatorisk	och	social	arbetsmiljö	–	Rutiner	för	undersökning,	riskbedöm‐
ning	och	åtgärder	

	
Grunden	för	den	befintliga	verksamheten	framgår	av	det	vi	kallar	”Årshjul	för	det	sys‐
tematiska	arbetsmiljöarbetet	(Bilaga	1”.	Av	inspektionens	meddelande	framgår	att	vi	
behöver	förstärka	den	organisatoriska	och	sociala	faktorerna	för	vår	ledningspersonal.	
	
Kommunkontorets	organisation	har	setts	över	och	en	ny	träder	i	kraft	den	1	januari	
2018.		I	den	finns	en	ny	tjänst,	avdelningschef	för	Verksamhetsstöd,	denne	tillsammans	
med	HR	chefen	ansvarar	för	att	ta	fram	rutiner	de	påpekanden	som	framkommit.	Re‐
krytering	av	både	Verksamhetsstödschef	och	HR	chef	är	på	gång.	

	
2. Undersökning,	riskbedömning	och	vidta	åtgärder	–	arbetsbelastning	för	chefer	

inom	Vård	och	omsorg	
	

Vård	och	omsorgsorganisationen	har	setts	över	och	fler	chefstjänster	har	inrättats	för	
att	råda	bot	på	situationen.	
	

3. Undersökning,	riskbedömning	och	vidta	åtgärder	–	arbetsbelastning	Hemvården	
	

Resurstilldelningen	i	kommunal	verksamhet	är	en	balansgång	mellan	olika	politiska	
ställningstaganden.	Detta	blir	särskilt	tydligt	när	det	saknas	en	tydlig	politisk	majoritet.	
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Trots	detta	förhållande	ska	den	nuvarande	majoriteten	verka	för	att	i	möjligaste	mån	
tillgodose	inspektionens	krav	på	tillräcklig	resurstilldelningen.	
	
Vad	gäller	bristande	kunskap	och	kompetens	i	belastningsergonomi,	kommer	vi	att	
kontakta	företagshälsovården	så	att	de	kan	ge	utbildning	i	ämnet.	
	

4. Detaljerat	svar	på	inspektionsmeddelande,	Dnr	2017/057364,	framgår	av	vård	och	
omsorgsnämnden	yttrande,	VN	2018‐02‐26,	§	X.	

	
	
Kommunkontoret	
Csaba	Illyés,	t.f.	HR‐chef	
	
	
	
Beslutet ska expedieras till:	
Arbetsmiljöverket,	HR‐avdelningen	
	
Bilagor till tjänsteskrivelsen:	
Vård‐	och	omsorgsnämndens	yttrande	
	
Samråd har skett med:	
Cesam	
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ARBETSMILJÖ 
VERKET 

Avdelningen för inspektion 

Helena Eneroth, 010-730 9182 
arbetsrniljoverket@av.se 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckning 

2017-11-24 2017 /057871 

BÅSTADS KOMMUN 

269 80 BÅSTAD 

Resultatet av inspektionen 7 november 2017 

Ert organisationsnummer: 
Arbetsställe: 
Besöksplats: 
Besöksdatum: 
Deltagare i inspektionen: 

212000-0944 
BÅSTAD KOMMUN KOMMUNKONTOR 
V ÅNGA VÄGEN 2, BÅSTAD 
25 och 26 oktober, 7 november 2017 
Emma Pihl, Verlsamhetschef Vård och omsorg 
Kristina Geiger, Kommunchef 
Eddie Grankvist, ordförande Vård och 
omsorgsnänmden 
Ingrid Pihlsgård, HSKO Kommunal 
Irene Ebbesson, vice ordförande Vård och 
omsorgsnämnden 
Ola Andersson, HSKO Vision 
Marianne Malm, HR chef 
Christina Palmkvist Wester, Samverkansansvarig 
Försäkringskassan 
Bo Wendt, ordförande Komunstyrelsen 
Nils Olof Johansson, arbetsmiljöinspektör 
Helena Eneroth, arbetsmiljöinspektör 

Vi var hos er den 25 och 26 oktober och den 7 november 2017 och inspekterade 
ert arbetsmiljöarbete genom att besöka hemvården i Förslöv, Grevie, Torekov, V 
Kamp, Häradsvägen och det särskilda boendet Almgården samt 
förvaltningsledning, verksamhetsledning och politiker. Vid inspektionen såg vi 
en del som fungerade bra, men vi hittade också en del som ni behöver förbättra. 
I det här inspektionsmeddelandet redovisar vi de brister vi såg och de krav vi 
nu ställer. 

Ni ska skicka ett svar till oss 

Ni ska före nedan angivna datum informera oss om vad ni har gjort med 
anledning av de brister och krav vi redovisar här. 

• hur ni har uppfyllt kraven 

Postadress: 112 79 Stockholm 
Telefon: 010-730 90 00 •Telefax: 08-730 19 67 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se •Webbplats: www.av.se 
Organisationsnummer: 202100.2148 

Sid 
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ARBETSMILJÖ 
VERKET 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår betecknin!'.1 

2017-11-24 2017 / 057871 

• hur skyddsombud och arbetstagare har varit delaktiga i åtgärderna . 

Ert svar bör vara underskrivet av skyddsombudet så att vi kan se att 
skyddsombudet har läst det. Skriv vår beteckning 2017 /057871 i svaret. 

Reglerna om att vi har rätt att få den information som vi behöver för vår tillsyn 
finns i 7 kap. 3 §arbetsmiljölagen. 

INFORMATION 

Under 2017-2019 genomför Arbetsmiljöverket en nationell tillsynsinsats av 
äldreomsorgen. Syftet är att bidra till att minska sjukfrånvaron, antalet 
arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor som är utmärkande för denna 
bransch för ett hållbart arbetsliv. 

Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön 

Ni som arbetsgivare ska göra det som behövs för att ingen av era arbetstagare 
skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet. Reglerna om detta finns i 3 kap. 2 § 
arbetsmiljölagen. Ert ansvar för arbetsmiljön gäller även under tiden ni har på 
er att åtgärda bristerna. 

Brister och krav 

1 Organisatorisk och social arbetsmiljö - Rutiner för undersökning, riskbedömning och 
åtgärder 

Brist 

Ni saknar rutiner som innebär att ni fortlöpande undersöker 
arbetsförhållandena med avseende på organisatoriska och sociala faktorer i er 
verksamhet för såväl chefer som övriga arbetstagare. 
Se bristbeskrivning avseende arbetsbelastningen för chefer inom 
verksamhetsområdet Vård och omsorg under punkt 2 i denna skrivelse. 
Se bristbeskrivning avseende arbetsbelastningen för medarbetarna inom 
hemvården under punkt 3 i denna skrivelse. 

Sid 
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INSPEKTIONSMEDDELANDE 

ARBETSMILJÖ 
VERKET 

Krav 

Datum 

2017-11-24 
Vår betecknini:i 

2017 /057871 

1.1 a) Ni ska se till att ni har rutiner, som innebär att ni fortlöpande undersöker 
arbetsförhållandena med avseende på organisatoriska och sociala faktorer i er 
verksamhet. 
Rutinerna ska säkerställa att minst följande faktorer omfattas av 
undersökningen: 

• 
• 
• 
• 

• 

Kraven i arbetet för såväl chefer som övriga arbetstagare . 
Om resurserna för arbetet är anpassade kraven . 
Om arbetstidens förläggning kan leda till ohälsa . 
Om det finns arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt 
påfrestande. 
Om det finns faktorer som kan ge upphov till kränkande särbehandling . 

Rutinerna ska också säkerställa att följande faktorer omfattas av 
undersökningen. 
Om chefer och övriga arbetstagare har kännedom om: 
1. Vilka arbetsuppgifter som de ska utföra. 
2. Vilket resultat som ska uppnås med arbetet. 
3. Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur. 
4. Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när den tillgängliga tiden inte 
räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras. 
5. Vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet. 

Rutinerna ska därutöver säkerställa att arbetstagarna känner till vilka 
befogenheter de har enligt punkt 1-5. 

Av rutinerna ska framgå att ni utifrån resultatet av undersökningen bedömer 
om det finns risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Av rutinerna ska också 
framgå att riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska framgå om 
riskerna är allvarliga eller inte. 

b) Ni ska också se till att ni har en rutin som innebär att ni, utifrån resultatet av 
riskbedömningen, i en skriftlig tidsatt handlingsplan anger de åtgärder som 
behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och som inte genomförs 
omedelbart. I planen ska anges vem som ska se till att åtgärderna genomförs. Ni 
ska även se till att ni har en rutin som innebär att de genomförda åtgärderna 
kontrolleras. 

Upplysning och råd 
Rutiner, det vill säga i förväg bestämda tillvägagångssätt, syftar till att få 

Sid 
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INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckninQ 

ARBETSMILJÖ 2017-11-24 2017 /057871 

• VERKET 

systematik i arbetsmiljöarbetet. Detta kan förhindra felaktiga beslut. 

Med krav menas de delar av arbetet som fordrar upprepade ansträngningar. 
Kraven kan exempelvis omfatta arbetsmängd, svårighetsgrad, tidsgräns, fysiska 
och sociala förhållanden. Kraven kan också vara kognitiva, emotionella och 
fysiska. 

Med resurser avses det i arbetet som bidrar till att antingen uppnå mål för 
arbetet eller hantera krav i arbetet. Resurser kan vara arbetsmetoder eller 
arbetsredskap, kompetens eller bemanning, rimliga och tydliga mål, 
återkoppling på arbetsinsats, möjlighet till kontroll i arbetet, socialt stöd från 
chefer och kollegor och möjlighet till återhämtning. 

För att åtgärda risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön behöver 
orsakerna till riskerna identifieras. Genom att påverka orsakerna till riskerna 
kan dessa minskas. Handlingsplanen med planerade åtgärder blir lättare att 
förstå och använda om åtgärderna beskrivs steg för steg, tydligt och konkret. 

Se 5, 8 och 10 §§ AFS 2001:01, 9, 10, 11, 12 och 13 §§ AFS 2015:04 samt 3 kap. 2 § 
AML. 

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 23 mars 2018 

2 Undersökning, riskbedömning och vidta åtgärder - arbetsbelastning för chefer inom Vård 
och omsorg 

Brist 

Ni har inte undersökt förekomsten av hög arbetsbelastning bland era chefer 
inom verksamhetsområdet Vård och omsorg. 
I samband med inspektionsinsatsen framkom att era enhetschefer inom 
Hemvården upplever en hög arbetsbelastning. En mycket stor del av 
arbetstiden går åt till rekryterings och bemanningsfrågor och de har svårt att 
hinna utgöra ett tillräckligt stöd för sina medarbetare. En av enhetscheferna har 
43 st fast anställda medarbetare och utöver det också ett antal timanställda. 
Verksarnhetschefen för Vård och omsorg har 17 st underställda varav 13 är 
direktrapporterande enhetschefer. Verksarnhetschefen uppger att 50% av 
hennes arbetstid är allokerad till politiker och att hon inte hinner utgöra det 
stöd för sina enhetschefer som de behöver. 
En del av de brister som verksarnhetschef, enhetschefer och skyddsombud 
beskriver i samband med inspektionsinsatsen och som de anser bidrar till den 
höga arbetsbelastningen är: 

Sid 
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INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår belecknini:i 

ARBETSMILJÖ 
VERKET 

2017-11-24 2017 /057871 

• Sommargäster som bor i Båstad kommun under allt större delar av året och 
har beviljade hemvårdinsatser sin hemkommun. De kommer ofta med kort 
varsel, eller ändrar sin vistelselängd med kort varsel. Förutsättningarna för 
att ge omvårdnad är många gånger mycket svårare i en trång sommarstuga 
än i det riktiga boendet i hemkommunen och ändå kopieras insatserna utan 
att på nytt bedömas enligt förutsättningarna i sommarhemmet. Det händer 
även att vård tagare som bor på särskilda boenden i sin hemkommun 
kommer till Båstads kommun på sommaren och ska ges omvårdnad i 
sommarhemmet utan de förutsättningar som finns på särskilda boenden i 
form av tex utrymme och hjälpmedel. Enligt enhetscheferna tar det mycket 
tid och är komplicerat att planera och genomföra hemvårdsinsatserna för 
sommarboende. I dagsläget uppgår hemvårdsinsatserna för sommarboende 
till 3250 timmar och denna siffra är ökande. Enhetscheferna beskriver att de 
utöver sin egen enhet täcker en kollegas enhet under semestern och 
samtidigt försöker få hela organisationen kring sommargästerna att 
fungera. Enhetscheferna uttrycker att situationen som de befinner sig i på 
sommaren är omänsklig. 

• Stora svårigheter att rekrytera personal till Äldreomsorgen under hela året 
och särskilt inför sommarperioden. 

• Grundbemanningen räcker inte till. Det saknas personal för att täcka 
behovet av hemvårdsinsatser. Detta beror enligt enhetschefer och 
skyddsombud bla på att arbetsgivaren räknar tillgängliga timmar per 
medarbetare felaktigt då man räknar på 25 semesterdagar per medarbetare 
trots att 73 % av medarbetarna har 31 semesterdagar. Flera 
hemvårdsinsatser genomförs med dubbelbemanning då arbetet inte kan 
utföras ensam pga belastningsergonomiska risker eller risker för våld eller 
hot om våld eller då arbetsuppgiften är starkt psykiskt påfrestande. Ingen 
dubbelbemanning är inräknad i grundbemanningen vilket ytterligare 
bidrar till att personalen inte räcker till för att täcka behovet av 
hemvårdsinsatser. Enhetscheferna inom hemvården använder upp till 70% 
av sin arbetstid för rekryterings/bemanningsfrågor. 

Sid 
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INSPEKTIONSMEDDELANDE 

ARBETSMILJÖ 
VERKET 

Datum 

2017-11-24 
Vår beteckninQ 

2017 / 057871 

• Enhetscheferna rapporterar i ett flertal olika system och de beskriver att IT 
systemen inte fungerar felfritt. De upplever också att IT stödet brister, både 
avseende tillgänglighet och förmåga att lösa problemen som uppstår. 
Enhetscheferna beskriver vidare att HR stödet som köps in från 
Helsingborg inte utgör det stöd som de behöver i personal/lönefrågor. 

Enhetschefer och verksamhetschef beskriver att de ägnar sig åt mycket som 
ligger utanför själva kärnuppdraget och att de upplever att detta har sin grund i 
att verksamheten/budgeten är underdimensionerad. För få chefer, för låg 
grundbemanning, för lite tid och pengar till kompetensutveckling leder till att 
de "släcker bränder" istället för att ägna sig åt att stödja och utveckla 
verksamheten och dess medarbetare. Denna bild delas av 
huvudskyddsombuden. 

De stora utmaningarna i Vård och omsorgsverksamheten i Båstads kommun 
med ett ekonomiskt underskott och en högre andel äldre i befolkningen än i 
övriga riket föranledde en genomlysning av verksamheten gjord av extern 
kompetens våren 2017. Slutrapporten från 24 augusti 2017 visar att 
verksamheten har färre anställda än rikssnittet och att betydande delar av 
verksamhetens underskott kan förklaras av att kostnader helt saknas i budget 
eller enbart delvis ingår i budgeten. Ett arbete är påbörjat med att komma till 
rätta med delar av de brister som beskrivs ovan. 

Om arbetstagarna har hög arbetsbelastning och resurserna inte är anpassade för 
att hantera arbetsbelastningen och det pågår under längre tid kan det vara en 
hälsorisk. 

Krav 

2.1 
a) Ni ska se till att en undersökning görs av arbetsförhållandena med avseende 
på organisatoriska och sociala faktorer för samtliga chefer i er Vård och 
omsorgsverksamhet. Undersökningen ska minst omfatta följande: 

• Kraven i arbetet för såväl enhetscheferna som för verksamhetschefen. 
• Om resurserna för arbetet är anpassade till kraven. 

Undersökningen ska också omfatta om enhetscheferna och verksamhetschefen 
har kännedom om: 
1. Vilka arbetsuppgifter som de ska utföra. 
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INSPEKTIONSMEDDELANDE 

ARBETS M I LJ Ö 
VERKET 

Datum 

2017-11-24 

2. Vilket resultat som ska uppnås med arbetet. 

Vår beteckninq 

2017 /057871 

3. Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur. 
4. Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när den tillgängliga tiden inte 
räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras. 
5. Vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet. 

Undersökningen ska därutöver omfatta om enhetscheferna och 
verksamhetschefen känner till vilka befogenheter de har enligt punkt 1-5. 

Ni ska utifrån resultatet av undersökningen bedöma om det finns risker för 
ohälsa eller olycksfall i arbetet. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt 
och det ska av den framgå om riskerna är allvarliga eller inte. 

b) Ni ska, utifrån resultatet av riskbedömningen, i en skriftlig tidsatt 
handlingsplan ange de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet och som inte genomförs omedelbart. I planen ska anges vem 
som ska se till att åtgärderna genomförs. Genomförda åtgärder ska kontrolleras. 

c) Ni ska ge arbetstagarna och skyddsombud möjlighet att medverka i 
uppfyllandet av krav a och b. 

d) Ni ska anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån för 
att uppfylla krav a och b. 

Se 8 och 10 §§ AFS 2001:01, 9 och 10 §§ AFS 2015:04 samt 3 kap. 2 § AML. 

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 23 mars 2018 

3 Undersökning, riskbedömning och vidta åtgärder - arbetsbelastning Hemvården 

Brist 

Ni har inte tillräckligt undersökt förekomsten av hög arbetsbelastning bland era 
arbetstagare. 
Ni genomför en typ av undersökningar av era vård tagares situation och får 
därmed en del information om vilka arbetsmiljöförhållanden som kan utgöra 
risker för ohälsa och olycksfall för era medarbetare. Men utöver checklistan hos 
vård tagaren och en skyddsrond av lokaler (Bjäredalen) görs inga 
undersökningar av arbetsmiljön för era medarbetare. 
I samband med inspektionsinsatsen beskriver enhetscheferna att bemanningen 
aldrig riktigt räcker till för dagpersonalen, mest märkbart är detta på kvällsturer 
och helgturer. 
Brister/möjliga orsaker till hög arbetsbelastning som verksamhetschef, 
enhetschefer, arbetstagare och skyddsombud beskriver i samband med 
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ARBETSMILJÖ 
VERKET 

inspektionsinsatsen är: 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår betecknin!'.l 

2017-11-24 2017 / 057871 

• Låg grundbemanning, antalet tillgängliga timmar räcker aldrig riktigt till 
för de insatser som ska genomföras. 

• Felaktig uträkning av semesterdagar vilket ger färre tillgängliga 
arbetstimmar i praktiken jämfört med i planen 

• Tiden som får läggas hos varje vård tagare utgår inte från faktiska data och 
tidsåtgång utan ifrån antaganden om schablontider. Chefer, medarbetare 
och skyddsombud upplever att schablonerna har satts utifrån att passa en 
budget istället för att återspegla den faktiska tid som behövs för insatserna. 

• Tiden för att förflytta sig till och från vård tagare är inte inräknad i själva 
arbetstiden utan ingår i sk kringtid tillsammans med möten, 
dokumentation, kompetensutveckling etc. Kringtiden utgår inte heller den 
utifrån faktiskt uppmätt tid. Chefer, medarbetare och skyddsombud 
upplever att kringtiden är för lågt satt vilket också ses då denna tid ligger 
under det i tidssystemet inrapporterade antalet arbetade timmar. 

• Dubbelbemanning är inte inräknat i tiden som finns tillgänglig bland 
medarbetarna. Det är räknat på singelbemanning trots att 
dubbel bemanning är vanligt pga fysiskt eller psykiskt krävande insatser 
eller förhöjd risk för våld eller hot om våld i samband med en insats. 

• Bristande kunskap och kompetens i belastningsergonomi, 
förflyttningsteknik, kunskap om demenssjukdomar och psykisk ohälsa 
vilket gör att arbetsuppgifter blir svårare och kan ta längre tid än vad som 
är tänkt. 
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• ARBETSMILJÖ tiJ VERKET 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckninq 

2017-11-24 2017 /057871 

• Arbetsuppgifter som ligger utanför kärnuppdraget och därmed utanför det 
som personalen är utbildad för att göra förekommer, som tex 
tilläggstjänsten att städa i ordinära boenden, samt att tvätta, byta däck och i 
övrigt ta hand om de bilar som används i hemvården. 

I samband med inspektionsinsatsen framkom också att nattpersonalens 
arbetsbelastning i än mindre grad, än vad som ovan beskrivs, är undersökt. 
Insatserna hos vård tagarna på natten finns inte med i några 
genomförandeplaner. Insatserna planeras inte i Alfa-E systemet som de gör för 
dagpersonalen. Nattpersonalen deltar inte i teammöten. Skyddsombuden 
beskriver en arbetssituation som präglas av ovisshet. Nattpersonalen erbjuds 
inte medicinska kontroller och precis som för dagpersonalen har de bristande 
kunskap och kompetens i belastningsergonomi, förflyttningsteknik, kunskap 
om demenssjukdomar och psykisk ohälsa. 

Efter den genomlysning av Vård och omsorgsverksamheten som Båstads 
kommun lät göra våren 2017 har ett arbete med att komma tillrätta med vissa av 
ovan beskrivna brister påbörjats. 

Om arbetstagarna har hög arbetsbelastning och resurserna inte är anpassade för 
att hantera kraven i arbetet och det pågår under längre tid kan det vara en 
hälsorisk. 

Krav 

3.1 
a) Ni ska se till att en undersökning görs av arbetsförhållandena för dag och 
nattpersonal i Hemvården med avseende på organisatoriska och sociala faktorer 
i er verksamhet. Undersökningen ska minst omfatta följande: 

• 
• 
• 
• 

• 

Kraven i arbetet för dag- och nattpersonal i Hemvården 
Om resurserna för arbetet är anpassade till kraven . 
Om arbetstidens förläggning kan leda till ohälsa . 
Om det finns arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt 
påfrestande. 
Om det finns faktorer som kan ge upphov till kränkande särbehandling . 
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INSPEKTIONSMEDDELANDE 

ARBETSMILJÖ 
VERKET 

Datum 

2017-11-24 
Vår beteckninq 

2017 /057871 

Undersökningen ska också omfatta om arbetstagarna har kännedom om: 
1. Vilka arbetsuppgifter som de ska utföra. 
2. Vilket resultat som ska uppnås med arbetet. 
3. Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur. 
4. Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när den tillgängliga tiden inte 
räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras. 
5. Vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet. 
Undersökningen ska därutöver omfatta om arbetstagarna känner till vilka 
befogenheter de har enligt punkt 1-5. 

Ni ska utifrån resultatet av undersökningen bedöma om det finns risker för 
ohälsa eller olycksfall i arbetet. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt 
och det ska av den framgå om riskerna är allvarliga eller inte. 

b) Ni ska, utifrån resultatet av riskbedömningen, i en skriftlig tidsatt 
handlingsplan ange de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet och som inte genomförs omedelbart. I planen ska anges vem 
som ska se till att åtgärderna genomförs. Genomförda åtgärder ska kontrolleras. 

c) Ni ska ge arbetstagarna och skyddsombud möjlighet att medverka i 
uppfyllandet av krav a och b. 

d) Ni ska anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån för 
att uppfylla krav a och b. 

Se 8 och 10 §§ AFS 2001:01, 9, 10, 11, 12och13 §§ AFS 2015:04 samt 3 kap. 2 § 
AML. 

Svar till Arbetsmiljöverket senast den 23 mars 2018 

Vad kan hända om ni inte åtgärdar bristerna? 

Det här inspektionsmeddelandet är en uppmaning till er att åtgärda de 
brister och risker som vi såg vid inspektionen. Kraven är ställda utifrån vår 
tillämpning av arbetsmiljöreglerna. Om ni inte åtgärdar bristerna och 
riskerna kan vi komma att besluta om ett föreläggande eller förbud. 

Vad är föreläggande och förbud? 

Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att den som 
beslutet gäller ska genomföra en viss åtgärd. Ett föreläggande kan förenas 
med vite, vilket betyder att den som inte följer föreläggandet kan tvingas 
betala en summa pengar. 
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ARBETSMILJÖ 
VERKET 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckninq 

2017-11-24 2017 /057871 

Ett förbud är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet 
gäller inte får lov att göra en viss handling. Ett förbud kan förenas med 
vite, vilket betyder att den som inte följer förbudet kan tvingas betala en 
summa pengar. 

Läs mer om arbetsmiljö och reglerna på www.av.se 

Läs gärna mer om oss och om arbetsmiljöreglerna på vår webbplats 
www.av.se. Där kan ni också hämta arbetsmiljölagen och våra föreskrifter. 

Har ni frågor går det bra att kontakta oss. 

Helena Eneroth 
Arbetsmiljöinspektör 

Sändlista epost 
kris tina. geiger@bastad.se 
eddie. grankvist@bastad.se 
ingrid.pihlsgard@kommunal.se 
irene.ebbesson@bastad.se 
bo.wendt@bastad.se 
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Datum: 2018-02-16 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000127/2017-700 

 
 

Svar på inspektionsmeddelande - Resultat från Arbetsmiljöverkets 
inspektion 7 november 2017, ert diarienr. 2017/057364 
 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner svaret som sitt eget och skickar det till 
Arbetsmiljöverket. 
 
Bakgrund 
Arbetsmiljöverket har som en del i sitt regeringsuppdrag utfört en inspektion inom 
äldreomsorgen i Båstads kommun. Granskningen utmynnade i två inspektionsmeddelanden,  
ett ställt till verksamhetsområde Vård och omsorg och ett till Båstads kommun med krav om 
åtgärdande av brister.  
 
Aktuellt 
Verksamheten har tillsammans med förtroendevalda och huvudskyddsombud arbetat fram en 
plan för att åtgärda de brister som identifierats av Arbetsmiljöverket i det svar som ställts till 
Vård och omsorg, 
 
 
 
Emma Pihl, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Arbetsmiljöverket 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Svar till arbetsmiljöverket 
Mall - Skyddsrond 
Mall - Checklista 
Innehåll introduktionsutbildning 
Utbildning Hot och Våld 
Rutin - Hot och våld 
Rutin - Test av personlarm 
 
Samråd har skett med: 
Vision 
Kommunal 
HR 
Kommunchef 
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Datum	 Arbetsmiljöverket	
2018‐02‐14	
	 112	79	Stockholm		
Handläggare	 Arbetsmiljoverket@av.se	
Emma	Pihl	 	
	 	
Vårt	dnr	 	
VN	000127/2017‐700	
	
	
	

Svar på inspektionsmeddelande, Båstads kommun ,  
ert diarienr. 2017/057364 

 
 
Vård och omsorg ser allvarligt på de påpekanden och anmärkningar som Arbetsmiljöverket 
anfört och arbetet har påbörjats med att åtgärda dem inom respektive delområde. 
 
Vård  och  omsorg  har  tillsammans med  nämndens  ledamöter,  enhetschefer  och  huvud‐
skyddsombud bearbetat verkets synpunkter och gemensamt  tagit  fram  föreliggande svar. 
Vård och omsorg har även  sammanträtt med upphandlad  företagshälsovård  för bistånd  i 
tillämpliga delar av arbetet. 
 
Det sätt och åtgärder som är aktuella redovisas enligt nedan. 
 
 

1. Systematiskt arbetsmiljöarbete – efterlevnad av rutiner 
 

Båstads  kommun  har  haft  övergripande  utbildningar  avseende  systematiskt  arbetsmiljö‐
arbete men  resultatet  av  inspektionen  visar  att  detta  inte  har  nått  full  effekt.  Vård  och  
omsorg  kommer  därför  att  anordna  ytterligare  utbildning  i  grundläggande  arbetsmiljö‐
arbete under senare delen av våren 2018, riktat mot vård och omsorgsverksamhet med de 
specifika behov som finns. Det framkom också i arbetsmiljöverkets inspektion att de rutiner 
som finns på övergripande nivå i kommunen behöver brytas ner för att bättre vara det stöd 
i  det  systematiska  arbetsmiljöarbetet  och  detta  kommer  att  ske  inom  ramen  för  utbild‐
ningen. 
 
Arbetet  kring  skyddsronder  kommer  att  förstärkas  och  kommer  att  innehålla  fler  delar  
avseende risker i äldreomsorgen, med tydliga krav på uppföljning, bilaga 1. Utbildning kring 
arbetet med skyddsronder kommer att finnas med i ovanstående grundläggande arbetsmil‐
jöutbildning. Ett led i att säkra att inte samma individer kontinuerligt utsätts för samma typ 
av  belastning  är  att  hemvårdsgrupperna  och  grupperna  inom  bemanningen  på  särskilt  
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boende inte innehåller för få individer utan det blir en rotation på medarbetarna.  
Detta ställs dock ständigt mot kravet på kontinuitet för vård och omsorgstagarna. 
 

2. Kunskaper, befogenheter och resurser för systematisk arbetsmiljöarbete inom 
Äldreomsorgen. 

 
Båstads kommun kommer, som redovisat under punkt 1, att genomföra en internutbildning 
för samtliga berörda chefer inom äldreomsorgen.  Att arbeta i vårdtagarnas eget boende 
ställer speciella krav på dem som ska utföra arbetet, med tanke på att varje enskilt hem är 
unikt. Bedömning av arbetsplatsernas beskaffenhet inom hemvården görs av vård- och  
omsorgstagarens kontaktman. Kontaktmannen är den som bäst känner vård och omsorgs-
tagarens behov men också förutsättningarna för att bedriva verksamhet i den enskildes 
hem. Dock har det genom inspektionsmeddelandet blivit tydligt att dessa inte har tillräcklig 
kompetens för att genomföra tilldelat uppdrag.  
 
Den checklista som idag används för systematiskt arbetsmiljöarbete inom hemvården 
kommer att uppdateras för att vara heltäckande, med förklarande texter, bilaga 2. Checklis-
tan ska användas till samtliga invånare med beviljade bistånd. Denna förtydligade checklista 
kommer att kompletteras med en riktad utbildning för just kontaktmän. Då det är många 
personer som berörs av utbildningen och verksamheten ska fungera trots stor utbildnings-
insats kommer denna utbildning att hållas under hela året 2018. Denna utbildning kommer 
sedan att vara en obligatorisk del av introduktionsmaterialet för nyanställda medarbetare 
som kommer att inneha funktionen som kontaktman.   
 

3. Verksamhetsanpassade rutiner för systematisk arbetsmiljöarbete inom  
Äldreomsorgen 

 
Som redovisat under punkt 1 kommer en utbildning att anordnas där ett delmoment är att 
de centrala övergripande rutinerna verksamhetsanpassas. 
 

4. Kunskaper i belastningsergonomi och färdigheter i förflyttningsteknik 
 
Vård och omsorgsverksamheten har medarbetare inom rehabiliteringsområdet och dessa 
har historiskt ansvarat för utbildning inom belastningsergonomi och förflyttningsteknik. Ut-
bildningen har bedömts av kommunens företagshälsovård att hålla samma standard som 
deras egen. Dock kan noteras att antalet utbildningsplatser varit för lågt inom kommunen 
för att samtliga medarbetare ska ha fullgod utbildning. Under 2018 kommer antalet utbild-
ningsplatser att utökas och för 2019 och framåt ska platser garanteras så att alla nya med-
arbetare, i introduktionsutbildningen, erhåller utbildning samt att det finns platser för repe-
titionsutbildning för berörda befintliga medarbetare.  
 
Även utbildarna inom rehabiliteringsverksamheten behöver kompletteras i sin utbildning 
för att på ett korrekt sätt kunna genomföra utbildningar samt förhålla sig till nya rön. Några 
medarbetare inom rehabiliteringsverksamheten kommer att få ett utökat uppdrag och  
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erbjudas fortbildning. I denna fortbildning kommer kompetensen säkras för att utfärda lift-
körkort till samtliga medarbetare som använder eller kommer att komma att använda lift.  
 

5. Rutiner för introduktion – Äldreomsorgen, hemvården och särskilt boende 
 
Introduktionsutbildning är en grundläggande insats för att skapa förutsättningar för en god 
arbetsmiljö men också hög kvalitet för vård och omsorgstagarna i verksamheten. Introdukt-
ionsutbildning har funnits en lång tid men endast kontinuerligt planerad för sommarvikari-
ernas del. Under 2017 sågs dessutom ett delvis nytt fenomen, sommarvikarier anställdes 
under alla sommarmånaderna och inte bara i början vilket medförde att dessa inte fick  
introduktionsutbildning. 
 
Introduktionsprogrammet innehåller de områden som bedöms viktiga för att kunna arbeta 
inom Vård och omsorg, bilaga 3.  
 
Verksamheten har för 2018 sedan tidigare planerat in minst en introduktionsutbildning vår 
och höst för de nyanställda medarbetare som kommer utanför sommarperioden. Verksam-
heten har också planerat in introduktionsutbildningar fortlöpande under sommaren för att 
fånga in alla sommarvikarier.  
 

6. Kunskaper om arbetsmiljöförhållanden som kan innebära risker för våld eller  
hot om våld 

 
Hot och våld blir allt mer förekommande i verksamheten. Förekomsten beror på olika  
anledningar och kräver därmed olika förhållningssätt. Verksamheten kommer att ta extern 
hjälp i detta utbildningsmoment, bilaga 4.  Det finns medarbetare i verksamheten som tidi-
gare haft en fördjupad utbildning i detta men inte har fortbildat sig på många år. Sannolikt 
är det dock en framgångsfaktor att det finns medarbetare med fördjupad kunskap, nära 
den verksamhet som kan komma i fråga att hantera hot och våld. Verksamheten kommer 
därför att utse ytterligare medarbetare som får en fördjupad kunskap för att kompetensen 
snabbt ska finnas på plats för handledning, utbildning och stöd när medarbetarna identifie-
rar risk för hot och våld. Rutinen för hot och våld som finns i kommunen, bilaga 5, ska  
uppmärksammas på nytt på samtliga arbetsplatsträffar inom hela vård- och omsorg. 
 

7. Våld och hot – larmrutiner Äldreomsorgen 
 
Det finns sedan tidigare en kommunövergripande rutin, utfärdad av Räddningstjänsten, för 
att kontrollera larmens funktion, bilaga 6. 
 

8. Kunskaper om smittrisker – verksamhetsområde Vård och omsorg 
 
I introduktionsutbildningen ingår utbildning kring basala hygienrutiner. Basala hygienrutiner 
är en utbildning som varje medarbetare ska genomföra årligen och denna innefattar  
kunskaper om smittorisker. Utbildningen kommer att förtydligas och skärpas under 2018. 
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Den checklista som kontaktpersonerna utgår från vid bedömning av arbetsmiljön kommer 
att innefatta kontrollpunkter avseende smittorisker, bilaga 2. 
 

9. Kemiska arbetsmiljörisker – förteckning, säkerhetsdatablad 
 
Det ska finnas säkerhetsdatablad för de kemiska preparat som används. Inom verksamhet-
ens särskilda boende är detta lättare att tillgodose då det är verksamheten själv som inför-
skaffar de medel som finns där. Inom hemvården bedrivs till del städning av vård- och om-
sorgstagarens hem, och då med vård och omsorgstagarens produkter. I den situationen är 
det svårare att garantera att det finns erforderlig information vid varje givet tillfälle. Vård 
och omsorg kommer under 2018 att införa ett krav på vård och omsorgstagare som har 
städning som beviljat bistånd att de ska tillhandahålla de produkter vi anvisar för städning. 
På så sätt kan de kemiska arbetsmiljöriskerna i det hänseende förutses. Alla hemvårdsbilar 
ska dessutom utrustas med ögonskölj. 
 

10. Tillbudsrapportering – kunskaper 
 
Tillbudsrapportering är en viktig fråga och är en stående punkt på arbetsplatsträffarna. 
Verksamheten kommer under våren att ytterligare informera kring fördelarna med att 
rapportera tillbud men detta är ett långsiktigt arbete då det handlar om att vända en  
kultur. I detta gör fackliga organisationer och arbetsgivare gemensam sak för att nå  
framgång. 
 
 
 
Avslutningsvis vill vi gärna framhålla att vi som arbetsgivare verkar för att våra 
medarbetare inte skadas, eller ens utsätts för risker i tjänsten och tackar för inspel 
och krav i syfte att förbättra arbetsmiljön som kommit i samband med inspektionen. 
 
 
 
 
 
Eddie Grankvist Emma Pihl  
Ordförande i Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgschef 
 
    
 
 
 
 Charlotte Andersson  Ola Andersson 
 Huvudskyddsombud Kommunal Huvudskyddsombud Vision 
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Arbetsmiljörond, riskanalys och handlingsplan 
Arbetsplats
Datum:
Avdelning:
Undersökt område:
Närvarande:
Underlag:
OBS! Ange endast en risk per rad

Säkerhet Hälsa Miljö

Nr Område Riskbeskrivning + AFS/AM-lag

Sanno-
likhet

Konse-
kvens

Risk-
värde

Konse-
kvens

Risk-
värde

Konse-
kvens

Risk-
värde

Förslag till åtgärd

Åtgärd 
färdig 
senast

Uppskattad 
kostnad SEK

Ansvarig Uppföljning 
datum/Sign

FYSISK/TEKNISK
Brandskydd

Elinstallationer

Kemikalier

Utrustning

Fordon/Trafik

Datorer

Ljud, Ljus, Luft

PSYKOSOCIAL
Öppenhet

Delaktighet

Psykiskt påfrestande

Trivsel

Feedback

Meningsfullhet

ORGANISATORISK
Arbetsformer

Kunskap/Utbildning 
inkl obligatorisk 
utbildning

Instruktion. 
Läs här först

Riskhantering

HandlingsplanRiskidentifiering
Riskanalys

Riskbedömning

Bilaga 1
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Arbetsmiljörond, riskanalys och handlingsplan 
Arbetsplats
Datum:
Avdelning:
Undersökt område:
Närvarande:
Underlag:
OBS! Ange endast en risk per rad

Säkerhet Hälsa Miljö

Nr Område Riskbeskrivning + AFS/AM-lag

Sanno-
likhet

Konse-
kvens

Risk-
värde

Konse-
kvens

Risk-
värde

Konse-
kvens

Risk-
värde

Förslag till åtgärd

Åtgärd 
färdig 
senast

Uppskattad 
kostnad SEK

Ansvarig Uppföljning 
datum/Sign

Instruktion. 
Läs här först

Riskhantering

HandlingsplanRiskidentifiering
Riskanalys

Riskbedömning

Bilaga 1

Arbetsuppgifter

Verksamhet

Ekonomi

Kompetensutveckling

Rutiner/regler

Information

Ansvar

172

172



Arbetsmiljörond, riskanalys och handlingsplan 
Arbetsplats
Datum:
Avdelning:
Undersökt område:
Närvarande:
Underlag:
OBS! Ange endast en risk per rad

Säkerhet Hälsa Miljö

Nr Område Riskbeskrivning + AFS/AM-lag

Sanno-
likhet

Konse-
kvens

Risk-
värde

Konse-
kvens

Risk-
värde

Konse-
kvens

Risk-
värde

Förslag till åtgärd

Åtgärd 
färdig 
senast

Uppskattad 
kostnad SEK

Ansvarig Uppföljning 
datum/Sign

Instruktion. 
Läs här först

Riskhantering

HandlingsplanRiskidentifiering
Riskanalys

Riskbedömning

Bilaga 1

Anställningsvillkor

ERGONOMISK
Lokaler

Möbler

Hjälpmedel

Anpassning

Variation

ÖVRIGT
Checklista inom 
hemvården

173

173



 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

  

Utgåva: Reg nr: 

Framtagen av: Avsnitt: 
 

 
Sida: 
 

Godkänd av: Ersätter: 

 
Giltig från: 
 

 

Datum 

 
Genomförd av Arbetsledarens signatur 

 

Brukarens namn 

 
Brukarens adress 

 

Hos ny vård och omsorgstagare eller när förändringar skett ska en riskbedömning angående 
arbetsmiljön genomföras. Checklistan fylls i av kontaktman före insatserna sätts in och absolut 
senast i samband med första insatsen. Checklistan används även till dem med endast 
trygghetslarm.  
Framkommer det risker ska de diskuteras med enhetschefen som ansvarar för att åtgärder 
vidtas och att en skriftlig handlingsplan upprättas. Skyddsombudet skall ge möjlighet att 
medverka i framtagandet av handlingsplanen. Checklista och eventuell handlingsplan ska 
kopplas till aktuellt verksamhetssystem, Safe-Doc.  
 

Fysisk arbetsmiljö 
Vid bedömningen av den fysiska arbetsmiljön anges JA om förhållandet anses vara 
tillfredställande och där det finns förslag till förbättringar anges detta med NEJ. Vid Nej förs 
risken in i en handlingsplan samt diskuteras med enhetschefen. 
 

 Ja Nej 
1. Finns det tillräckligt med arbetstekniska hjälpmedel? 
 

  

2. Har personalen kunskap om användning av dessa hjälpmedel? 
 

  

3. Kan omvårdnadsarbetet utföras av en person? 
 

  

4. Är hemmet möblerad så att arbetsuppgifterna enkelt går att 
utföra? 
Det som skall kontrolleras är t ex utrymme vid säng (80 cm) på båda sidor samt 
utrymme för att arbeta med hjälpmedel. Möbler som är placerade så att det 
förhindrar arbetet med eller utan hjälpmedel. Dörrpassager som förhindrar 
framkomlighet, trösklar och mattor mm. 
 
 

  

5. Finns tillräckligt stort hygienutrymme för personlig hygien? 
Det som skal kontrolleras är utrymmets storlek i de fall brukaren behöver hjälp 
i hygienutrymmet. Utrymme på båda sidor om toalettstol samt utrymme för att 
arbeta med hjälpmedel. Dusch och bad som går att använda för aktuell vård 
och omsorgstagare. Dörrpassage och trösklar. 
 

  

6. Finns det ur arbetsmiljösynpunkt väl fungerande städutrustning? 
Det som skall kontrolleras är säker dammsugare, golvmopp med långt skaft och 
hink. Städkemikalier enligt kommunens lista. 
 

  

7. Är elsäkerheten tillfredställande? 
Finns trasiga eller lösa elkontakter, trasiga sladdar mm. 
 

  

8. Finns tillräckligt belysning inomhus för att utföra arbetet? 
 
 

  

9. Finns tillräckligt belysning utomhus? 
 

  

10. Bedöms fönstren kunna putsas av egen personal? 
Är fönstren av god kondition, finns det risk att de faller ut eller är det på annat 
sätt trasiga? Kan fönstren putsas utan risk för att man kan falla utåt? Kan man 
nå fönstren genom att stå på markplan? Finns lämpliga utrustning för 
fönsterputsning? 
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11. Vid inköp behöver vi bära max två kassar? 
Vid inköp bedöms det finnas risker att inköpet överstiger två kassar (max 25 
kg). 
 

  

12. Finns framkomliga och säkra vägar? 
 

  

13. Är bostaden rökfri? 
 

  

14. Är hemmet fritt från sällskapsdjur? 
 

  

Psykosocial arbetsmiljö 
Vid bedömningen av den Psykosociala arbetsmiljön anges Nej om förhållandet anses vara 
tillfredställande och där det finns förslag till förbättringar anges detta med Ja. Vid förs risken in i 
en handslingsplan samt diskuteras med enhetschefen. 

 

 Ja Nej 
15. Bedöms det föreligga risk för kränkningar eller trakasserier? 

Med kränkande särbehandling menar vi bl a återkommande kränkande tilltal, 
sexuella anspelningar eller kränkningar på grund av etnicitet. 
 

  

16. Bedöms det föreligga risk för hot och våld? 
Vid ja ska en fördjupad bedömning av risken genomföras av enhetschef. 
 

  

17. Finns möjlighet att arbeta utifrån basala hygienrutiner 
(engångsförkläde, handskar)? 

Finns möjlighet till handtvätt anvisningar (engångshandduk, flytande tvål samt 
handsprit)? 
Finns möjlighet till förvaring av skyddsutrustning på ett lämpligt sätt i 
bostaden? 
 

  

18. Bedöms det föreligga risk för alkohol eller drogpåverkan hos 
vårdtagare eller närstående? 

  

 
Övrigt  
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Introduktionsprogram vid nyanställning 
 
 
 
I samband med ny anställning inom vård och omsorg i Båstads kommun ska alla genomgå introdukt-
ionsutbildning. Detta ska genomföras före, eller i direkt anslutning till, påbörjad anställning. Nedan 
listas de områden som är del i introduktionsutbildningen.  
 

 Genomgång av gällande lagar och regler 
 Lex Sarah och Lex Maria 
 Sekretess 
 Tillbud och arbetsskada  
 Basala hygienrutiner 
 Genomgång av verksamhetssystem 
 Bemötande ur ett brukarperspektiv 
 Information och utbildning inom hälso-och sjukvårdslagen  
 Hjälpmedel och förflyttningskunskap 
 Sårvård, läkemedel, signering och medicinlista 
 Vardagsrutiner och praktiska vardagssituationer 
 Demens 
 Etiska dilemman 
 Oväntat dödsfall 

 
 
Innehållet utvecklas kontinuerligt utifrån lagkrav och utvärderingar. 
 
 
 
Utvecklagruppen 
ARUBA 
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Reviderad 2016-05-06 
 
 
 
 
 

Riktlinjer för att förebygga, hantera och 
följa upp våld och hot i arbetsmiljön 

 
 

Båstads kommun bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser 
där våld och hot inte tolereras. 

 
Kommunens riktlinjer avser att ge praktiska råd kring förebyggande insatser och på vilket sätt 
händelser i arbetsmiljön föranledda av våld och hot ska uppmärksammas, rapporteras och följas 
upp. 

 
Respektive verksamhetsområde anpassar vid behov riktlinjerna till kommunens skilda arbeten 
där det finns risk för våld och hot.  

 
Tänk på att den individuella upplevelsen av en situation eller handling kan upplevas olika hotfull. 
Det är således utsatt medarbetares uppfattning som ska vara gällande för situationen. 
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Förebyggande insatser 

 
Att förebygga våld och hot är ett arbetsområde som kräver att alla medverkar och tar sitt 
ansvar. 

Båstads kommun som arbetsgivare… 
 

• ska vidta åtgärder för att förebygga förekomst av våld och hot så att medarbetare inte 
utsätts för ohälsa eller olycksfall 

• förvissa sig om att medarbetare har kunskap om kommunens riktlinjer och rutiner 
avseende våld och hot 

 
Som medarbetare i Båstads kommun… 

 

• följer jag de föreskrifter och rutiner som gäller på min arbetsplats 

• underrättar jag min chef eller mitt skyddsombud om tillbud och säkerhetsbrister 

• iakttar jag den försiktighet som behövs för att förebygga våld och hot. 
 

• försäkrar jag mig om att kunna påkalla arbetskamraternas uppmärksamhet vid behov 

• ansvarar jag för att aktuella kontaktuppgifter till anhöriga finns i Självservice. 
Uppgifterna skrivs in och sparas i Grund; Person; Namn/Adress. I rullista väljs anhörig-
adress istället för utbetalningsadress 

 
Som chef i Båstads kommun… 

 

ska jag för att bidra till att frågor om våld och hot på arbetsplatsen integreras i 
verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete: 

• genomföra kartläggning och riskanalyser (se bifogad checklista ) avseende våld och hot 
på arbetsplatsen 

• utforma och utrusta arbetsplatsen med hänsyn till personsäkerhet 

• säkerställa att det för arbete där det kan finnas risk för våld och hot finns skriftliga 
säkerhetsrutiner som omfattar förebyggande, akuta och efterhjälpande åtgärder 
inklusive krisstöd 

• i konsekvensanalyser vid organisationsförändringar särskilt beakta frågor kring våld 
och hot i arbetsmiljön 

• vid arbetsplatsträff regelbundet aktualisera våld och hot som en punkt på 
dagordningen för att främja en ökad riskmedvetenhet och förebygga våld och hot i 
verksamheten 

• vid arbetsplatsträffar påminna om att det finns aktuella uppgifter till anhörig i 
Självservice 

 
ska jag för att öka kunskapen om hur våld och hot på arbetsplatsen kan förebyggas och 
bemötas i verksamheten: 

• informera nyanställda om kommunens övergripande riktlinjer och arbetsplatsens 
rutiner avseende våld och hot 

• se till att mina medarbetare har den kunskap som behövs och vid behov erbjuda 
utbildning om metoder och förhållningssätt som kan bidra till att förebygga våld och 
hot på arbetsplatsen 
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Central säkerhetsrutin vid förekomst av våld eller hot 
 
Om en akut situation uppstår – tänk på detta: 

 

• försök påkalla arbetskamraternas uppmärksamhet 
• följ arbetsplatsens rutiner för att påkalla hjälp (larm etc.) 
• vid behov tillkalla polis 
• informera närmaste chef 
• vid behov av stöd och råd, kontakta stabschef som informerar kommunens 

kommunikationsansvarige 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Som chef i Båstads kommun har jag ansvar för att… 

Uppmärksamma: 

• berörda medarbetare snarast får adekvat stödinsats i samband med inträffad 
händelse  
 

 

 
 

• ingen som utsatts för eller bevittnat våld eller hot lämnas ensam. Det är av stor 
vikt att stöd erbjuds ifrån arbetsplatsen genom chef, facklig representant och/eller 
arbetskamrat 

• vid behov underrätta anhöriga om det inträffade – se rapport om anhörigadress i 
S jälvservice 

• så fort som möjligt informera samtliga medarbetare om och samtala kring det som 
hänt 

• informera berörd medarbetare om det kollektivavtalade försäkringsskydd 
kommunen har att erbjuda 

 

 
 

 

 

Genom AFA Försäkring kan man få ersättning för inkomstbortfall vid olycksfall i arbetet, oavsett anledning, från 
första dagen. Om denna ersättning inte godkänns kan arbetsgivaren efter prövning medge att ersätta arbets-
tagaren för inkomstbortfall vid olycksfall/arbetsskada p.g.a. våld, hot, misshandel i arbetet (Centrala och lokala 
protokollsanteckningar i HÖK). TFA-KL ersätter kostnader som kan uppstå i samband med olycksfall i arbetet som 
t.ex. sjukvårdskostnader, skadade kläder eller glasögon om skadan lett till arbetsoförmåga under del av dag eller 
mer. Kostnaderna ersätts i sin helhet utan avdrag.  

 

 

Akut nödläge – ring 112 
 

Behov av stabschef Båstad – ring inre befäl tel. 042 – 32 95 05 
 

Vård- och omsorg behov av insatsledare (chef/beslutsfattare) utanför ordinarie 
kontorstid – ring inre befäl tel. 042 – 32 95 05 

 
 

  
Feelgood Företagshälsovård AB Tfn 042-26 63 70 Polis Tfn 114 14 
Kommunens kommunikationsansv. Tfn 070-888 01 23 Sjukvårdsrådgivning Tfn 1177  
HR Specialist Tfn 0431-777 23 SOS Alarm Tfn 040-676 98 00 
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Rapportera: 
 

• alla tillbud och arbetsskador föranledda av våld och hot dokumenteras och utreds 
 

 

Se blankett:  

http://intra.bastad.se/styrdokument/personal/personalhandbok/sam/tillbud-
och-arbetsskada/ 

 
• allvarligare incidenter anmäls till Arbetsmiljöverket och Polisen. Polisanmälan görs i 

regel av medarbetaren med stöd av sin chef 
 

 

 
 
Följa upp: 

 

• hålla uppföljningssamtal med berörda inom en vecka efter inträffad händelse för bedömning 
om behov av ytterligare stödinsats 

• stötta berörda medarbetare i det dagliga arbetet alternativt att återgå i arbete eventuellt 
genom att anpassa arbetet efter rådande förhållanden och förutsättningar 

• tillsammans med berörda bedöma ytterligare behov av stödinsats 

• noga följa upp sjukfrånvaron hos berörda medarbetare 
 

• efter en respektive sex månader efter det att stödinsats avslutas hålla ett uppföljande 
samtal med berörda 

 
• utifrån förekommande fall revidera kartläggningar, riskbedömningar och rutiner, som en del 

i verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete 
 

• gå igenom reviderade rutiner med samtliga medarbetare 
 
 
Övrigt att tänka på: 

 
• Innan kontakt med media informeras verksamhetsområdeschef och kommunens 

kommunikationsansvarige 
 

Kompletterande dokument 

Publikationer från Arbetsmiljöverket – www.av.se 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 
 

Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2 
 

Checklista för förebyggande av våld och hot i arbetet  
 

Våld och hot inom omsorg och skola    

Arbetsskada ska alltid anmälas till både Försäkringskassan och AFA Försäkring vilket görs på 
www.anmalarbetsskada.se. Beskriv det inträffade så utförligt och detaljerat som möjligt. Om polisanmälan görs (se 
nedan) ska en kopia av denna samt arbetsskadeanmälan lämnas till chefen. Arbetsskadelivräntan kan ansökas om 
hos Försäkringskassan och om den beviljas för samma period som du fått ersättning för inkomstförlust för TFA-KL 
kan du bli återbetalningsskyldig av ersättningen från TFA-KL. Vid inkomst över 7,5 prisbasbelopp är det AFA 
Försäkring som betalar ut arbetsskadelivräntan.  

Arbetsgivaren anmäler allvarliga olyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket enligt Arbetsmiljöförordningen, 2 §.  
Chefen tar kontakt med HR-avdelningen. 
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Våld och hot inom omsorg och skola – checklista   

 

Våld och hot inom vården   
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Checklista för en ”Säker arbetsplats” med avseende på hot och 
våld . 

På varje arbetsställe skall det genomföras riskanalyser med avseende på personalens 
säkerhet. Om det framkommer i riskanalyser att det finns risk för hot och våld mot 
personalen skall åtgärder vidtags så att säkerheten för medarbetaren säkerställs. Ansvarig 
för säkerheten är respektive arbetsmiljöansvarig chef.  

 
Följande skall beaktas i riskanalysen: 

 
 Vilken typ av verksamhet som bedrivs. 
 Vilken typ av hot kan förekomma. 
 Hur får besökare tillträde till lokalerna. 
 På vilket sätt kommer besökarna i kontakt med berörd tjänsteman. 
 Finns det fysisk avskiljning mellan besökare och reception 
 Hur påverkar lokalernas utformning hotbilden (möblering, lösa föremål) 
 På vilket sätt säkerställs säkerheten för personalen (larm, byggnadstekniska 

avgränsningar, utformning av utrymningsvägar, rutiner vid händelse) 
 

Checklista för åtgärder vid risk för hot och våld på arbetsplatsen: 
 

 Riskanalys genomförs av arbetsmiljöansvarig chef och eventuellt åtgärdsbehov 
i dentifieras (fysisk säkerhet, byggnadstekniska åtgärder, trygghet). 

 Personlarm kan lånas i kundtjänst/receptionen kommunkontoret. 
 Om byggnadstekniska åtgärder erfordras skall hyresvärden i samråd med 

arbetsmiljöansvarig chef och Teknik och service ansvara för 
upphandling/genomförande. 

 Om tyst överfallslarm används skall övrig personal i lokalerna få reda på att larm 
utlöst i verksamheten. 

 För upprättande av skriftliga rutiner och omfattning av åtgärder i verksamheten 
vid utlöst larm ansvarar arbetsmiljöansvarig chef. 

 Arbetsmiljöansvarig chef ansvarar för att det finns utrymningsplaner i lokalerna. 
 Beslag för öppning av dörrar för utrymning skall uppfylla de krav som erfordras för 

den verksamhet som bedrivs. 
 Arbetsmiljöansvarig chef ansvarar för att samtlig personal i verksamheten har 

kännedom om riskanalys och de åtgärder och rutiner som är vidtagna för att 
bedriva verksamheten så att personalen känner sig trygg. 

 Arbetsmiljöansvarig chef ansvarar för kontinuerlig uppföljning av verksamhetens 
säkerhet. 
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Instruktion prov av överfallslarm 
 
Överfallslarmen provas enligt nedan fyra gånger om året och då 
är det första onsdagen och torsdagen var tredje månad. Mars, 
juni, september och december. Kallelse med tidstilldelning kom-
mer att skickas ut i januari varje år. 
 
Provinstruktion: 
 

 Ha överfallslarmet i din närhet och ring räddningstjänstens 
telefonnummer för prov av larm, 070-961 19 73 enligt 
schema för just ditt larm. Det är ca. 10 larm/h som ska pro-
vas. Är det upptaget, ring igen.  
 

 Räddningstjänsten lägger överfallslarmet i provläge och 
därefter får ni trycka på larmknappen. 
 

 Räddningstjänsten registrerar inkommet larm och säker-
ställer larmöverföringen. 

 
 Räddningstjänsten lägger överfallslarmet skarpt igen. 

 
 Ni och räddningstjänsten tackar för provet och avslutar 

samtalet. 
 

 
Frågor? Ring eller maila,  
Brandmästare Lars Trysberg, 0431-77 115, 
lars.trysberg@bastad.se 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-02-20 1 av 2 

 

 

KS § 38  Dnr KS 000553/2017 - 905 

Hantering av överskott från flyktingverksamhet 
 
Beskrivning av ärendet Verksamheten för integration och ensamkommande flyktingbarn finansieras 

via ersättningar från migrationsverket. Över tid har denna verksamhet av olika 
anledningar genererat ackumulerade ekonomiska överskott som balanserats 
vidare över åren via balanskonton. Vid bokslutet 2016 uppgick de samlade 
överskotten till ca 12.7 mkr. Revisionen har i samband med granskningen av 
årsbokslutet påpekat att kommunen bör fastställa hur dessa medel får 
användas. Kommunstyrelsen 2017-06-07, § 170, gav förvaltningen i uppdrag 
att ta fram förslag på hur överskottet kan användas för att få de nyanlända i 
utbildning eller arbete. Förvaltningen redovisade förslagen till 
kommunstyrelsen och ärendet gick vidare till fullmäktige. Förslaget till 
kommunfullmäktige är att överskottet sätts av för att kommunen bland annat 
ska kunna hantera framtida eventuella kostnader till följd av den tidigare och 
rådande flyktingsituationen. Ärendet återremitterades (minoritetsåterremiss)  
i fullmäktige 2017-12-20, § 217, med yrkande att förslaget ska kompletteras 
med hur uppföljning och utvärdering ska ske av bidraget utifrån kostnaderna 
och vilka effekter dessa kommer att medföra. 

  
Föredragande  Svjetlana Miletic, t.f. integrationschef.   
 
Underlag till beslutet Powerpointbilder från Svjetlana Miletic.      
 
Yrkanden Bo Wendt (BP): Ny budget ska tas fram för balanskontona med hänsyn till 

skolans behov och behov av reservering för avveckling av HVB-verksamhet 
samt justeringar av intäktsbudget. 

 
 Ingela Stefansson(B), Thomas Andersson (L) och Kerstin Gustafsson (M):  

1. Överskott på balanskonto om 12,1 mkr efter justering av 
undanträngningseffekter ska användas till insatser som främjar integration 
enligt integrationsplanen.  

2. 13-punktsprogrammet daterat 2017-10-12 ska gälla men revideras efter 
nya balansramen om 12,1 mkr. 

3. Utvärdering enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen. 
       
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att 

utskottet beslutar bifalla Ingela Stefansson, Thomas Andersson och Kerstin 
Gustafssons yrkande.       

 
      Forts. på nästa sida.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-02-20 2 av 2 

 

 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktigt besluta: 
  

1.  Överskott på balanskonto om 12,1 mkr efter justering av 
undanträngningseffekter ska användas till insatser som främjar integration 
enligt integrationsplanen.  
 

2. 13-punktsprogrammet daterat 2017-10-12 ska gälla men revideras efter 
nya balansramen om 12,1 mkr. 
 

3. Utvärdering enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen. 
    

Reservation Bo Wendt (BP) och Inge Henriksson (BP) reserverar sig till förmån för  
eget yrkande.      
 
 

 

187

187



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-02-26 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Svjetlana Miletic  

Dnr: KS 000553/2017-905 

 
 

Hantering av överskott från flyktingverksamhet 
 
 

Förslag till beslut 
 
- 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten för integration och ensamkommande flyktingbarn finansieras via ersättningar 
från Migrationsverket. Över tid har denna verksamhet av olika anledningar genererat ackumu-
lerade ekonomiska överskott som balanserats vidare över åren via balanskonton. Vid bokslutet 
2016 uppgick de samlade överskotten till ca 12.7 mkr. Revisionen har i samband med gransk-
ningen av årsbokslutet påpekat att kommunen bör fastställa hur dessa medel får användas. 
Kommunstyrelsen 2017-06-07, § 170, gav förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur 
överskottet kan användas för att få de nyanlända i utbildning eller arbete. Förvaltningen redo-
visade förslagen till kommunstyrelsen och ärendet gick vidare till fullmäktige. Förslaget till 
kommunfullmäktige är att överskottet sätts av för att kommunen bland annat ska kunna han-
tera framtida eventuella kostnader till följd av den tidigare och rådande flyktingsituationen. 
Ärendet återremitterades (minoritetsåterremiss) i fullmäktige 2017-12-20, § 217, med yr-
kande att förslaget ska kompletteras med hur uppföljning och utvärdering ska ske av bidraget 
utifrån kostnaderna och vilka effekter dessa kommer att medföra. 
 
Ärendet kompletteras med uppgift om 500 tkr som reserveras, ur överskott av flyktingverk-
samheten 2016, för att täcka eventuell undanträngningseffekt som kan komma att uppstå då 
HVB-hemmet Skutan omvandlas till stödboende. Av överskottet kvarstår därmed 12,1 mkr att 
fördela till de projekt som förvaltningen tidigare lagt fram.  
 
Konsekvenser 
Förvaltningens ursprungliga förslag med 13 punkter behöver justeras något. Justeringen görs, i 
enlighet med föreslagen prioriteringsordning, i förslag 13, avseende projektets budget som 
sänks från 750 tkr till 250 tkr.  
 
 
Integrationsavdelningen 
Svjetlana Miletic 
t.f. integrationschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Integrationsavdelningen, ekonomiavdelningen, Svjetlana Miletic 
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Anpassning av verksamheten för ensamkommande 
barn/ungdomar HVB Skutan och Stödboende Navigare

utifrån ekonomisk analys i förhållande med en helhetsbild 

HVB ‐2 hus Skutan och Kajutan
Stödboende Navigare 14 lägenheter 
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Antal anställda 2018‐02‐19
inklusive varsel från HVB Ekan ( som lades ner i november 2017). 

• Antal anställda: 2018‐02‐19: 15 medarbetare inklusive medarbetarna som är 
under uppsägningstid, varsel ( 3 medarbetare).  

• Antal barn/ungdomar: 20 inom HVB och Stödboende

• 1 Enhetschef 100%
• 1 social sekreterare 75%
• 1 social sekreterare 50% 
• 1 administratör 75%
• 1 verksamhetsutvecklare 100% 
• 1 samordnare 100%
• 4 st intergrationshandledare 100 % 
• 1 st intergrationshandledare 100% 
• 1 st intergrationshandledare 100 % 
• 2 st intergrationshandledare sjuksrivna (varsel) 
• 1 st intergrationshandledare 100% ( varsel)
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Antal lokaler/kostnader 

• Expandia moduler: Modulerna kommer att avvecklas i april 2018. 
• Hyra 4 mån (2018‐01‐01—2018‐04‐30): 329 tkr (4*82 350 kr)

• Dock sträcker sig avtalet med Expandia till maj 2019. Efter kontakt 
med Expandia kommer kostnaden för att bryta kontraktet i för tid 
innebära:

• Full hyra 6 mån (2018‐05‐01—2018‐10‐31): 494 tkr (6*82 350 kr)
• Montage (2018‐11‐01—2019‐05‐31): 153 tkr (7*21 850 kr)
• Expandia bjuder på sex månadshyror.

• Kostnad Expandia 2018: 1 000 tkr ( + plus ytterligare 
ca 200 000). 
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Lokaler/kostnader 

• Avveckling av fastigheten Kajutan. Säga upp kontraktet. 
( uppsägningstid 9 månader, 1 gång per år senast 15/9 väldigt konstigt avtal). 
Kostnad per år ca 143 tkr.
• Uppskattad kostnad: 300 tkr

• Ombyggnation av fastigheten Skutan. För att det ska kunna bedrivas ett 
stödboende i fastigheten kan vissa ombyggnationer krävas.

• Uppskattad kostnad: 500 tkr
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Personal/Kostnader varsel 

• Personalkostnader: Personalen som tillhörde Ekan är varslad. Tre tjänster: sista 
uppsägningsdatum 2018‐05‐20, för en av tjänsterna, andra två 2018‐04‐03). 

• Kostnader avsatta för Ekans 3 medarbetare i 2018 uppskattas till: ca 250 tkr. 
• Varsel personal. Om verksamheten övergår till ett stödboende kommer det bli 

aktuellt med varsel. Det kommer då finnas några månader med övertalig personal. 
Vikten av att omplaceringsmöjligheter utreds är viktig med tanke på att dessa 
medarbetare kan vara till andra kommunala verksamheters förfogande. Det utifrån 
personalperspektivet också. Använda och försöka behålla kompetensen inom 
kommunen. 

• Uppskattad kostnad:  ca 1 500 tkr ( exklusive övriga kostnader för HR och 
ekonomiavdelningens personal som jobbar aktivt under dessa processer). 

• Överhedskostnader för annan personal: HR avdelning, ekonomiavdelning, 
uppskattas till: ca ?
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Sammanlagda kostnader för 2018/anpassning av 
verksamheten efter behov 

Summa avsättning för kostnader 2018 
ensamkommande

( Catrin 2017 december):  ca 3 550 tkr +övriga 
kostnader för överheds arbete från HR och HR 

avdelning. 
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Den nya organisationen fas 1 Stödboende Navigare (Förstärkt) 1 hus 
Skutan och 14 lägenheter ( det första huset vid vägen, privat ägd) ska 

sägas upp redan från 1/3
2018‐05‐01 Bemanning dygnet runt 

Antal medarbetare: 8 ( 2018‐05‐01)
Antal barn/ungdomar: 20 ( ev. 19).
• 1 Enhetschef/Föreståndare  
• 1 socialsekreterare ( 75%)
• 6 integrationshandledare 
• Eventuell övertalighet: 4 medarbetare 

Övrigt: Uppsägningstid för huset som vi hyr från en privataktör är : 9 
månader. OBS: Hyresgästen får säga upp kontraktet 1 gång per år innan 
15/9.  
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Antal anställda: 6 ( 2018‐09‐01)
Antal ungdomar: 17 ( ev. 16)
• 1 Enhetschef/Föreståndare
• 1 Socialsekreterare
• 4 integrationshandledare
• Eventuell övertalighet: 2 medarbetare: 
(2 integrationshandledare). 

Fas 2‐ Den nya organisationen 2018‐09‐01 Stödboende 
Navigare 14 lägenheter utan tillsyn dygnet runt

Vi behöver inte längre tillgång till det andra huset ( som är 
kommunalägd heller. 

196

196



Generellt

• Antal barn/ungdomar som finns placerade 
inom våra kommunala verksamheter har 
högre kostnader i dagslägget med 
personalbemanning, lokaler, leasings fordon ( 
3 bussar), än det vi får från Migrationsverket 
som avser dagsersättning: 

• HVB: 1350 kr/per dygn
• Stödboende ( PUT/TUT): 750 kr/per dygn 

197

197



Frågor?

• Överskott från 2017: Verksamheten 
ensamkommande barn redovisar ett överskott om 4 
500 tkr per den 31/12 2017. Det görs en avsättning 
om XXXX tkr för att kunna täcka kostnader utöver 
den löpande verksamheten 2018. 
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Handlingsplan 2018 
HVB/Stödboende framtida förändringar 
Anpassning efter verksamhetens behov 

tisdag den 20 februari 2018

199

199



HVB och Stödboende verksamheterna i Båstads kommun
Båstads kommun har ansvar för sammanlagt: 26 ungdomar 
Internt placerade HVB / Stödboende:20 ungdomar
Externt placerade: 6 ungdomar 

1. Skutan/Kajutan-HVB (2019-02-19)
6 ungdomar  ( 3 ungdomar under 18 år, (17 och några månader och 3 
ungdomar över 18 år). 

2. Navigare-Stödboende 
14 ungdomar ( 3 ungdomar under 18 år, 11 ungdomar 
över 18 år). 
14 lägenheter (2018-02-19)

3. Externt placerade:
6 ungdomar ( 3 ungdomar under 18 år och 3 ungdomar över 18 år). 

tisdag den 20 februari 2018
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Ansvar för totalt: 

tisdag den 20 februari 2018

• 26 ensamkommande ungdomar

• 20 ungdomar är internt placerade på HVB och 
Stödboende i kommunen.

• 6 ungdomar är externt placerade( Familjehem, etc…). 

• Prognosen 2018:Anvisningstal för 
Båstad: 1,20 promille (cirka 1 anvisning/ barn/ungdom). 

• I fall vi får ett barn som är under 16 år och enligt 
lämplighetsbedömning klarar inte av att bo på ett 
Stödboende- externt placering genom privata ektörer
finns som möjlighet. 

• Migrationsverkets senaste prognos: ca 1400. 
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Antal anställda Skutan och Navigare 2018-02-19
inklusive varsel från HVB Ekan= 15 medarbetare 

Antal anställda: 2018-02-19: 15 medarbetare inklusive medarbetarna som är under 
uppsägningstid, varsel ( 3 medarbetare).  

1 Enhetschef 100%

1 social sekreterare 75%

1 social sekreterare 50% 

1 administratör 75%

1 verksamhetsutvecklare 100%  

1 samordnare 100%

4 st intergrationshandledare 100 % 

1 st intergrationshandledare 100% 

1 st intergrationshandledare 100 % 

2 st intergrationshandledare sjuksrivna (varsel) HVB Ekan 

1 st intergrationshandledare 100% ( varsel) HVB Ekan Slutar 20-Maj
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Fas 1 
Den nya organisationen 2018-05-01
1 Stödboende Navigare (förstärkt) 1 hus Kajutan och 14 lägenheter  
Bemanning dygnet runt

Bemanning dygnet runt , för att få en effekt av ett ” Förstärkt 
Stödboende som är indelad i två delar:  1 hus och 14 
utslusslägenheter. 

Inget beredskap, hänvisning till rutinhandbok ( krissituation). 

1 byggnad/hus där personalen finns dygnet runt, ett utgångskontor, 
samt tillgång och närhet för dem ungdomar som socialsekreterarna 
bedömer (enligt utlåtande att inte kunna matcha Stödboende som 
boende form), nu väntas det på att Lämplighetsbedömningar säger 
samma sak. 

Antal medarbetare: 8 ( 2018-05-01) Antal barn/ungdomar=20  ( +6 
externt)

1 Enhetschef/Föreståndare  

1 socialsekreterare ( 75%)

6 integrationshandledare 

Eventuell övertalighet: 4 medarbetare 
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Fas 2
Den nya organisationen från 2018-09-01- Stödboende utan tillsyn 
dygnet runt ( under förutsättning att alla klarar av att bo på ett 
Stödboende, mindre tillsyn 

Stödboende Navigare består av 14 lägenheter 

1 lägenhet för personalens, föreståndares kontor

13 lägenheter för samtliga ungdomar 

Inget hus ( Skutan, tidigare HVB och därefter ett förstärkt 
Stödboende). 

Antal personal: 6 Antal ungdomar= 17

1 Enhetschef/Föreståndare

1 Socialsekreterare

4 integrationshandledare 

Eventuell övertalighet: 2 medarbetare
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OBS: Enligt min bedömning är det viktigt att sätta igång med arbetet direkt/på en gång. 
Omedelbart avsluta beredskap och hänvisa till dem befintliga rutiner som finns i eran 
rutinhandbok. Förändringar skall/borde vara klara senast 30 april 2018. ( ev en månad 
ytterligare). 

1.Informera personalen på HVB/Stödboende om att 
verksamhetsförändringar behövs och förklara varför. Informera om 
den nya handlingsplanen. 

2.Inte motarbeta varandra ( enhetschef-avdelningschef-
verksamhetsutvecklare-personal). 

3. Göra personalen delaktig i den mån möjligheten finns i dem 
processerna. 

4.Ta hänsyn till Samverkansavtal

Sätta igång processerna  i nära samarbete med personalenheten/HR 
samt våra fackliga representanter. 
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Dokumentation/ Rutiner/BBIC/Journalföring/Leva upp till kraven 
från IVO.  ( senaste rapport begäran om att nämnden ska vidta 
åtgärder senast 14/3 2018). 

Rutinhandbok finns

Avvikelse fanns enligt HVB ansvarig kring Lämplighetsbedömningar, Lex Sarah anmälan, 
rutin, Inskrivningsbeslut, Utskrivningsbeslut, Vårdplan, genomförandeplan. 

SVAR: Enhetschefen har fått från mig all underlag kring lagstiftning HVB avseende 
Stödboende som boende krav, Lämplighetsbedömningar-klara mallar, 
Inskrivningsbeslut-klara, Utskrivningsbeslut-klara. Det som ni behöver göra är: fylla i 
namn på respektive ungdomar och ta hänsyn till dem punkter som står i själva 
lagtexten. All hjälp som ni behöver från mig är jag mer än redo att ge. 
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HVB/Stödboende –verksamhetsförändring  

• Avveckla HVB 

• Ha ett Stödboende-Navigare, ett förstärkt sådant

• ( bemanning dygnet runt).  till och med 2018-08-31

Från 2018-09-01 Stödboende utan tillsyn dygnet runt ( 14 
lägenheter). 

• Justera registrering av Stödboende Navigare, utökat antal 
platser, hur många finns det registrat idag, 30?

• Förhandlingsprocesser/samverkansavtal (Övertalighet, 
Utredda möjligheter om omplaceringsmöjligheter, för 
medarbetarnas bästa i fokus).
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-02-28 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000016/2015 – 901 
 
 

Ändring i delegationsordning för kommunstyrelsen  
 
 

Förslag till beslut 
Delegationspunkt KS/P001 avseende anmärkning ändras till:  
Kommundirektör ska samråda med förhandlingsutskottet och ansvarig nämnds ordförande. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid rekrytering av verksamhetsområdeschef behöver kommundirektören samråda med politi-
ken. Nuvarande regler fördröjer processen då hela nämnder behöver kallas in. För att förenkla 
rekryteringsprocessen förslås att kommundirektören samråder med förhandlingsutskottet och 
ansvarig nämnds ordförande.  
 
Bakgrund 
Enligt nu gällande delegationsordning ska kommundirektör samråda med förhandlingsutskott 
och ansvarig nämnd. Det innebär att hela nämnden ska kallas in, vilket fördröjer rekryteringen 
och kan påverka kandidaterna.  
 
Aktuellt 
För att underlätta rekrytering av verksamhetsområdeschef kan samråd ske med  
förhandlingsutskottet och ansvarig nämnds ordförande. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
En allt för utdragen rekryteringsprocess kan innebära att det kan bli svår att rekrytera  
kompetenta verksamhetsområdeschefer.  
 
 
Kommunkontor 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kansli 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utdrag ur delegationsordningen sid 6. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunalråd, kommundirektör 
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6 

 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
E009	

Beslut	om	överenskommelse	om	betalning	
eller	avskrivning	av	fordran,	anta	ackord,	
ingå	förlikning	och	sluta	annat	avtal	över	
100.000	kr/ärende.	

	 KS	au 	

KS/	
E010	

Beslut	om	överenskommelse	om	betalning	
av	fordran,	anta	ackord,	ingå	förlikning	och	
sluta	annat	avtal	under	100.000	kr.	

	 Ekonomichef 	

KS/	
E011	

Beslut	om	att	vid	behov	ta	upp	lån	eller	
omsätta	befintliga	lån	inom	den	belopps‐
ram	och	de	riktlinjer	som	fullmäktige	fast‐
ställt	med	särskilt	beaktande	av	de	
närmare	föreskrifter	om	säkerheten	
som	fullmäktige	angivit.		

	 Ekonomichef Samråd	sker	med	KS
ordförande.	

KS/	
E012	

Beslut	om	tekniska justeringar	av	pengen	
för	barnomsorg,	grundskola	och		
gymnasium.	

	 Ekonomichef Underrätta	berörd nämnd,	
förskolechefer,	rektorer	
och	fristående	huvudmän.	

KS/	
E013	

Beslut	om	tekniska	justeringar	i
hemtjänstpeng	och	boendepeng.	

	 Ekonomichef Underrätta	berörd	nämnd.

KS/	
E014	

Hyresavtal	avseende	inhyrning	av	lokaler	
upp	till	250	tkr	per	år	och	kontrakt	samt	
0‐5	år.	

	 KS	ordförande 1:e	eller	2:e	vice	
ordförande	

Föreslagna	kontrakt	som	
avslås	delges	och	redo‐
visas	i	kommunstyrelsen.	

 

Personal	
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
P001	

Beslut	om	tillsvidareanställning	av		
verksamhetsområdeschef.	

	 Kommun‐
direktör	

	 Kommundirektör	ska	
samråda	med	förhand‐
lingsutskott	och	ansvarig	
nämnd.	

KS/	
P002	

Beslut	om	tillsvidareanställning	av	övriga	
chefer.	

	 Verksamhets‐
områdeschef	

	 	

KS/	
P003	

Beslut	om	tillsvidareanställning	av	övrig	
personal.	

	 Chef 	 	

KS/	
P004	

Beslut	om	visstidsanställning	av	
kommundirektör.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	 	

KS/	
P005	

Beslut	att	utse	ställföreträdare	för	
förskolechef/rektor.	

SkolL	2	kap	19	§ Verksamhets‐
områdeschef	

	 	

KS/	
P006	

Beslut	om	uppsägning	på	grund	av	arbets‐
brist	‐	fler	än	fem	(5)	anställda.	

	 Kommun‐
direktör	

	 	

KS/	
P007	

Beslut	om	uppsägning	på	grund	av	arbets‐
brist	‐	färre	än	fem	(5)	anställda.	

	 HR‐chef
	

	 	

KS/	
P008	

Beslut	om	uppsägning	av	personliga	
skäl/avsked	av	verksamhetsområdeschef.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	 	

KS/	
P009	

Beslut	om	uppsägning	av	personliga	
skäl/avsked	av	övriga	chefer.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	

KS/	
P010	

Beslut	om	uppsägning	av	personliga	
skäl/avsked	av	övrig	personal.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	

KS/	
P011	
	

Beslut	om	omplacering	av	verksamhets‐
områdeschef.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	 	

KS/	
P012	

Omplacering	mellan	verksamhetsområ‐
dena	när	överenskommelse	ej	nåtts.	

	 HR‐chef Biträdande		
HR‐chef	

	

KS/	
P013	

Ekonomisk	uppgörelse	i	samband	med	
anställnings	upphörande.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	 	

KS/	
P014	

Kollektivavtalsförhandlingar.	 	 HR‐chef Biträdande		
HR‐chef		

	

KS/	
P015	

Lönesättning	vid	rekrytering/nya	arbets‐
uppgifter/återköp	av	kommundirektör.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	 	

KS/	
P016	

Fastställa	ramar,	regler	och	riktlinjer	
för	lönerevision.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	 	

KS/	
P017	

Begära	in	och	besluta	om	bisyssla	
för	kommundirektör.	

	 KS	ordförande 	 	

KS/	
P018	

Beviljande	av	förmåner	enligt	pensions‐
policy.	

	 HR‐chef Biträdande		
HR‐chef	

	

KS/	
P019	

Beviljande	av	förmåner	utöver	pensions‐
policy	om	särskilda	skäl	föreligger.	

	 HR‐chef Biträdande		
HR‐chef	
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-02-28 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000910/2017 – 901 
 
 

Instruktion för kommundirektören - ändring av delegation avseende 
anställning av verksamhetsområdeschefer 
 
 
Förslag till beslut 
Instruktion för kommundirektören ändras avseende fjärde stycket, första meningen, under 
rubriken ”Arbetsuppgifter mot förvaltningen” till: 
Kommundirektören anställer verksamhetsområdeschefer i enlighet med delegationsordningen 
för kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchefen har delegation att anställa verksamhetsområdeschefer. Delegationen finns 
både i delegationsordningen för kommunstyrelsen och i instruktionen för kommundirektören. 
Ett förslag på ändring av delegationsordningen är framlagt till kommunstyrelsen varför även 
instruktionen för kommundirektören behöver ändras. Föreslagen ändring innebär en hänvis-
ning till delegationsordningen och på så vis behöver inte båda dokumenten ändras avseende 
detta i framtiden. 
 

Bakgrund 
Kommundirektörens instruktion omfattar uppgifter om delegation av anställning av verksam-
hetsområdechef. Då delegationsordningen ändras behöver instruktionen för kommun-
direktören ändras.   
 

Aktuellt 
Förvaltningen förslår att instruktionen för kommundirektören ändras så att instruktionen 
följer delegationsordningen avseende anställning av verksamhetsområdeschef. 
 
 
 
Kommunkontor 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli, kommundirektör 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Instruktion för kommundirektör 
 
Samråd har skett med: 
Kommundirektör 
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	 Nr:	

Antagen	av	kommunstyrelsen	den	6	december	2017,	§	288	Dnr:	KS	000910/2017‐901	
	
Instruktion för kommundirektören  
 
	
Bakgrund 
Den	1	januari	2018	träder	en	ny	kommunallag	(2017:725)	i	kraft.	Enligt	den	nya	lagen	ska	
kommunstyrelsen	utse	en	direktör,	som	ska	ha	den	ledande	ställningen	bland	de	anställda	
och	vara	chef	för	den	förvaltning	som	finns	under	styrelsen	(KL	7	kap.	1§).	Styrelsen	får	
besluta	att	direktören	ska	ha	en	annan	benämning.	Styrelsen	ska	vidare	anta	en	
instruktion	för	direktören	(KL	7	kap.	2§).	
	
Kommunens ledande tjänsteperson 
Kommundirektören	är	kommunens	ledande	tjänsteperson.	Kommunstyrelsen	anställer	
direktören,	ger	uppdrag	och	är	den	instans	direktören	rapporterar	till.	Kommundirek‐
tören	har	det	yttersta	ansvaret	för	att	lägga	förslag	till	och	verkställa	kommunstyrelsens	
beslut.	Direktören	ska	arbeta	med	stor	integritet	när	det	gäller	information	och	besluts‐
underlag	och	finnas	till	för	såväl	majoritet	som	opposition	i	styrelsen.	
	
Kommundirektören	ansvarar	för	att	kommunens	förvaltningsorganisation	fungerar	på	ett	
ändamålsenligt	och	effektivt	sätt,	i	enlighet	med	de	ramar	och	riktlinjer	som	fastställts	av	
kommunstyrelse	och	kommunfullmäktige.	
	
I	kommundirektörens	arbetsuppgifter	ingår	därför	att:	

 ansvara	för	att	principer	för	styrning,	ledning,	uppföljning,	utvärdering	och	kon‐
troll	är	fastställda	och	hanteras	enligt	bestämd	ordning;	

 fastställa	ledningsorganisation,	där	verksamhetsområdescheferna	är	en	del;		
 ta	nödvändiga	initiativ	bl.	a.	inom	ramen	för	kommunstyrelsens	uppsikts‐

skyldighet;	samt	
 verka	för	att	tydliggöra	och	upprätthålla	roll‐	och	ansvarsfördelningen	mellan		

förtroendevalda	och	tjänstepersoner.	
	
Utveckling av kommunen 
I	samverkan	med	kommunstyrelsens	ordförande	och	andra	förtroendevalda	har		
kommundirektören	en	drivande	roll	för	att	utveckla	och	effektivisera	de	kommunala		
verksamheterna.	Direktören	har	också	en	roll	i	utvecklingen	av	kommunen	som		
geografiskt	område.	
	
Roll i förhållande till kommunens bolag samt externa parter 
Kommundirektören	ska	hålla	sig	informerad	om	verksamheterna	i	kommunens	bolag	och	
ansvarar	för	samordning	med	kommunens	förvaltningsorganisation.	Kommundirektören	
ska	vidare	vara	beredd	att	ta	på	sig	uppdrag	i	de	kommunala	bolagen.	
	
I	förhållande	till	externa	parter	ska	kommundirektören	uppmärksamt	följa	de	frågor	som	
är	av	betydelse	för	kommunen.	I	samverkan	med	kommunstyrelsens	ordförande	ska	
kommundirektören	i	regionala	och	nationella	organ	representera	och	företräda	kommu‐
nen	i	strategiska	och	övergripande	frågor.	Direktören	har	ett	övergripande	ansvar	för	att	
kommunen	i	övrigt	är	representerad	på	ett	ändamålsenligt	sätt	i	externa	sammanhang.	
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Massmedia 
I	kommundirektörens	uppdrag	ingår	att	skapa	den	öppenhet	gentemot	massmedia	som	
följer	av	bl.	a.	offentlighetsprincipen.	Kommundirektören	är	ansvarig	för	mediakontakter	
som	rör	kommunstyrelsens	förvaltning,	men	även	ett	övergripande	ansvar	för	att	hela	den	
kommunala	organisationen	strävar	efter	goda	mediarelationer.	Kommunstyrelsens		
ordförande	har	mediakontakter	i	politiska	frågor.	
	
Arbetsuppgifter mot politiska organ 
Av	kommunfullmäktiges	arbetsordning	samt	reglementen	för	kommunstyrelsen,		
nämnderna	och	deras	arbetsutskott,	ska	framgå	att	kommundirektören	har	närvaro‐,		
initiativ‐	och	yttranderätt	i	dessa	organ.	
	
Kommundirektören	är	ytterst	ansvarig	för	beredning	av	ärenden	till	kommunstyrelsen	
och	dess	arbetsutskott,	men	kan	delegera	till	andra	att	ansvara	för	beredning	och	före‐
dragning.	För	ärenden	som	kommer	från	annan	nämnd	eller	bolagsstyrelse	ansvarar	
kommundirektören	för	komplettering	med	yttrande	och	beslutsförslag.	
	
Uppdrag	från	kommunstyrelsen	eller	arbetsutskottet	till	förvaltningsorganisationen	ska	
riktas	till	kommundirektören.		
	
Arbetsuppgifter mot förvaltningen 
En	ställföreträdande	kommundirektör	kan	utses.		
	
Kommundirektören	anställer	direkt	underställd	personal.		
Kommundirektören	äger	rätt	att	fatta	beslut	om	organisationsförändringar	inom		
kommunstyrelsens	förvaltning.	
	
Övriga	nämnder		
Kommundirektören	är	chef	över	verksamhetsområdescheferna	och	utövar	därvid	arbets‐
givarrollen.	Kommundirektören	ansvarar	för	samordning	av	strategiska	och	kommunö‐
vergripande	frågor	i	ett	koncernperspektiv.	Kommundirektören	är	lönesättande	chef	och	
ansvarar	för	medarbetar‐	och	lönesamtal	för	verksamhetsområdescheferna.		
	
Kommundirektören,	efter	att	ha	samrått	med	förhandlingsutskott	och	ansvarig	nämnd,	
anställer	verksamhetsområdeschefer	i	enlighet	med	delegationsordningen	för	kommun‐
styrelsen.	Avveckling	av	verksamhetsområdeschefer	beslutas	av	kommundirektören	efter	
samråd	med	berörd	nämnd.		
	
Kommundirektören	biträder	vidare	kommunstyrelsen	i	dess	uppsiktsplikt,	samt	hanterar	
och	samordnar	kommunens	strategiska	frågor.	
	
I	kommundirektörens	uppdrag	ingår	samordningsuppgifter	som	avser	hela	den		
kommunala	koncernen.	
	
Delegeringsbestämmelser 
I	de	ärenden	där	kommunstyrelsen	delegerat	beslutanderätt	till	kommundirektören,	ska	
detta	framgå	av	kommunstyrelsens	delegationsordning.	Där	ska	också	framgå	de	beslut	
som	är	delegerade	till	kommundirektören	med	rätt	till	vidaredelegering.		
	
Uppföljning av uppdraget 
Kommunstyrelsens	ordförande	följer	upp	uppdraget	som	kommundirektör	och	ansvarar	
för	medarbetar‐	och	lönesamtal	med	direktören.		
	
	

Formaterat: Genomstruken
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
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KS	§	28	 	 Dnr	KS	000027/2018	‐	906	

Väckt ärende: Tidsplan i budgetprocessen 2019 

	
Beskrivning	av	ärendet	 Kerstin	Gustafsson	(M)	väcker	ett	nytt	ärende	under	sammanträdet	med	

önskemål	om	att	en	tidsplan	för	budgetprocessen	för	2019	upprättas.		
	
Beslut	 Kommunstyrelsen	beslutar:	

	
Ärendet	får	väckas	och	skickas	till	förvaltningen	för	beredning.		
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Datum: 2018-02-28 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001414/2017 – 900 
 
 

Beslutslogg för kommunstyrelsen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Beslutsloggen för mars 2018 godkänns och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det från och 
med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde 
bifogas en förteckning över de fattade beslut som ska verkställas, återrapporteras eller som 
remitterats för beredning. 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Kommunstyrelsens beslutslogg - mars 2018

Ärenderubrik Beslutsinstans Dnr Beskrivning av ärendet Status Prioritering
1 Båstads kommuns 
näringslivsorganisation

§ 163, KS 2017‐06‐07 000321/2017    Ärendet återremitterat i juni ‐17. 
Förvaltningen får följande uppdrag: A) 
Förtydliga samtliga beslutspunkter för hur 
det kommunala ansvaret rörande 
näringslivsfrågor ska utformas. B) 
Tydliggöra förslaget angående 
gränsdragningen samt inhämta synpunkter 
från tillväxtrådet.

KS feb beslutar: 1. Arbetet med 
destinationsutveckling och turismservice 
samt företagsservice till medlemsföretag 
hanteras av Båstad Turism och Näringsliv 
såsom tidigare. 2. Båstads kommuns 
näringslivsarbete ska prioriteras inom den 
kommunala förvaltningen och ske i nära 
samarbete med kommunledningen. 3. 
Båstads kommuns näringslivarbete ska ske 
i ett nära samarbete med närliggande 
näringslivsfunktioner, för att minska 
behovet i Båstads kommun av mer 
resurser, minska sårbarheten och ge större 
effekt. 4. Förvaltningen uppdrag att bryta 
ner beslutad näringslivspolicy i 
kommunledningens verksamhetsplan. 5. 
Destinationsutvecklingsärenden i Familjen 
Helsingborg representeras av kommunen 
och Båstad Turism och näringsliv.

2

2 Översyn av näringslivspolicy §	183,	KS	2017‐06‐07	 000652/2017 Översyn av näringslivspolicyn Avvaktar översyn av 
näringslivsorganisationen

2

3 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete

§ 82, KF 2017‐04‐19      
§ 248, KS 2017‐11‐08

001231/2016  
000305/2017

Vid uppföljning gav KS uppdrag till FU att 
bereda ärende om arbetsmiljö. 

Ärendet väckt november 2017. För 
handläggning i förvaltningen.

1
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Kommunstyrelsens beslutslogg - mars 2018

4 Lokalisering av ÅVC § 295, KS 2017‐12‐06 000770/2012 Lokalisering av ny återvinningscentral i 
Båstads kommun. Beslut i KF , NSR ej 
nöjda, åter utredning. Uppdrag till 
förvaltningen att inleda process 
innehållande bl.a. ett
tidigt samråd med länsstyrelsen, för att 
studera samtliga alternativ för 
lokalisering av återvinningscentral i 
Förslövsområdet. Länsstyrelsen på besök 

Information på KS au feb 2018       1

5 Ansökan om dispens för 
sluttäckning av Svenstad

§ 213, KS 2017‐09‐06 000935/2017 Väckt ärende sep 2017 ‐ bereda ärende 
om sluttäckning av Svenstad.

Ärendet bör ingå i helheten för lokalisering 
av ÅVC

1

7 Framtida 
fastighetsorganisation

§ 102, KS 2016‐04‐27 000593/2016 Förvaltningen fick i uppdrag, 2016‐04‐27, 
att göra en översyn av kommunens 
fastigheter. 

Återremiss i KS 2018‐02‐14 med yrkande 1. 
Inhämta mer kunskap från andra aktörer, 
2. Hur "låser" vi in ägandet av 
fastigheterna i Båstadhems dotterbolag 
saå att de inte blir föremål för handel?, 3. 
Ta fram en ekonomisk analys för 
ombildningskostnaden för kommunens 
fastigheter samt stämpelskatt och gör en 
bedömning utifrån möjliga lösningar.

1

8 Utredningsuppdrag 
fastigheten Plommonet

§ 304, KS 2017‐12‐06 001313/2016 Väckt ärende nov 2016, okt 2017 och dec 
2017. Ärendet får väckas och läggs till 
tidigare ärende om hantering av 
Plommonet, samt skickas till förvaltningen 

Pågår (byggnadens status) 1

9 Kommunalt 
huvudmannaskap el 
vägföreningar/samfällighet
er

§ 93, KS 2016‐06‐13 000511/2016 Förvaltningen gavs enligt beslut i KS 2016‐
04‐13 i uppdrag att göra en utredning vad 
kommunalt huvudmannaskap får för 
konsekvenser samt att upprätta en 
tidsplan över hur detta skulle kunna 
genomföras. Till ärendet hör även frågan 
om driftning av lekplatser i kommunen (KS 

Motion och medborgarförslag avgjorda. 
Handläggning av ärendet pågår. Primärt en 
förstudie.

2
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Kommunstyrelsens beslutslogg - mars 2018

10 Regler för resursfördelning 
inom förskola, fritidshem, 
skola och gymnasium 
(skolpeng)

§	139,	KS	2017‐05‐03 000674/2016 En politisk styrgrupp tillsätts för att ta fram 
resursfördelningssystem att gälla från 
2018. Styrgruppen består att tre 
ledamöter från KS och två ledamöter från 

Arbete pågår i förvaltningen. 2

11 Nytt gruppboende enligt LSS §	206,	KS	2017‐09‐06 000679/2017 Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 
påbörja förstudie för nybyggnation av 
gruppboende enligt LSS.

För handläggning i förvaltningen. 1

12 Utredning gällande HR 
Servicecenter

§ 207, KS 2017‐09‐06 000440/2017 Båstads kommun vill ha förslag på SLA 
(Service Level Agreement). Båstads 
kommun vill ha utvecklingsarbetet 
konkretiserat så att det är möjligt att följa 
upp politiskt. Det konkretiserade 
utvecklingsarbetet ska följas upp senast i 

Till KS mars 2018 1

13 Medborgarförslag: 
Brukarrevision av 
överförmyndaren, 
förvaltarna och gode mäns 
arbete

§ 17, KS 2018‐01‐10 000454/2017 1. Förslaget remitteras till pensionärs‐ och 
handikapprådet för yttrande, samtidigt 
som ärendet om framtida organisation för 
överförmyndar‐verksamheten behandlas. 
2. Återremiss till KS au där förvaltningen 
redovisar följande: 1) antalet ärenden som 
respektive gode män har, 2) antalet 
brukare som har god man och hur många 
gode män vi har,  3) svar på hur lång tid 
och kostnader för brukarrevision samt  4) 
hur skulle en brukarrevision påverka och 
finns det tid och möjlighet att genomföra 
en sådan innan en eventuell anslutning till 

Remissvar inkommit, beredning av 
återremissvar pågår.

1

14 Tidsplan i budgetprocessen 
2019

§ 28, KS 2018‐01‐10 000027/2018 Nytt ärende väcks under sammanträdet 
med önskemål om att en tidsplan för 
budgetprocessen för 2019 upprättas. 
Tidsplan för budgetprocess till LG 2018‐01‐

Till KS mars 2018 1
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15 Politisk styrgrupp för 
framtida investeringar i 
skolorganisationen, 
avseende 
kommunstyrelsens 

§ 29, KS 2018‐01‐10 000028/2018 Nytt ärende väcks under sammanträdet 
om politisk styrgrupp för framtida 
investeringar i skolorganisationen, 
avseende kommunstyrelsens 
ansvarsområden.

Till KS mars 2018 1

16 Utvärdering av kvalitén på 
städningen i kommunens 
lokaler

§ 23, KS 2017‐01‐11 000044/2017 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en 
utvärdering av kvalitén på städningen i 
kommunens lokaler.

För handläggning i förvaltningen. Ärendet 
fastnat i handläggningen. Till LG för 
lösning.

1

17 Ställplatser för husbilar och 
husvagnar

§ 178, KS 2017‐06‐07 000619/2017 Ärendet får väckas och skickas till 
förvaltningen för beredning.

För handläggning i förvaltningen. Ärendet 
fastnat i handläggningen. Till LG för 
lösning.

2

18 Avlopps‐ och 
vattenledningar längs med 

§	177,	KS	2017‐06‐07 000618/2017 Ärendet får väckas och skickas till 
förvaltningen för beredning.

Till KS mars 2018 2

19 Utvärdering av skötselavtal 
avseende grönyteskötseln

§	210,	KS	au	2017‐09‐19000979/2017 Ärendet får väckas och förvaltningen får i 
uppdrag att bereda ärendet.    

För handläggning i förvaltningen. Ärendet 
fastnat i handläggningen. Till LG för 
lösning.

2

20 Cykelvägar i anslutning till 
Laholms kommun, GC‐väg 
Ö Karup ‐ Hasslölv

§ 223, KS 2017‐10‐04 001048/2017 Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans 
med Laholms kommun ta fram en 
handlingsplan i syfte att genomföra en 
cykelväg mellan Östra Karups kyrka och 
Hasslövs idrottsplats under nästa 

Till KS mars 2018 1

21 Lejontrappan i Båstad § 26, KS 2018‐01‐10 000025/2018 Nytt ärende väcks under mötet. 
Socialdemokraterna vill ha en utredning av 
förvaltningen om hur Lejontrappan kan 
renoveras till ett godtagbart skick samt 
kostnaderna för detta.

För handläggning i förvaltningen. 2

22 Hantering av överskott från 
flyktingverksamhet

§ 246, KS 2017‐11‐08 001417/2015 Förslag till KF om att förslag på användning 
av överskott från flyktingverksamhet i 
enlighet med bilaga 1 godkänns. 
Förvaltningen redovisar uppföljning av 
satsningen per tertial till KS. 

Till KS mars 2018
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23 Svar på motion ‐ Simning 
för kommunens barn i 
åldern 6‐12 år

§ 91, KS 2017‐04‐05 000792/2016 Ärendet återremitteras för inhämtande av 
yttrande från Barn och skola om hur 
kommunen uppnår skollagens krav på 
simkunnighet. Förvaltningen får i uppdrag 
att undersöka om Vårlidens och Riviera 
Strands bassänger går att nyttja för 

För handläggning i förvaltningen. Planerad 
KS au mars 2018

2

24 Hållbar och optimal 
förskole‐ och 
grundskolestruktur för en 
tidsenlig och likvärdig 
utbildning 

§	170,	KS	2017‐06‐07 000553/2017 Remiss: Skolchefen har bett partierna 
representerade i kommunfullmäktige att 
senast 2017‐11‐10 inkomma med 
ifrågasättande/synpunkter på 
konsekvensanalysen av optimal 

KS feb 2018, på dagordningen till KF 28 
februari 2018

1

25 Optimal 
förskoleorganisation ‐ 
Akuta åtgärder

§ 4, KS 2018‐01‐10 001309/2017 Förvaltningen får i uppdrag att lämna 
förslag på hur förskoleplatsbehovet inför 
våren 2018 kan lösas.

För handläggning i förvaltningen.  1

26 Planläggning av Lindströms 
backe i Västra Karup

§ 98, KS 2015‐03‐11 000478/2015 Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. För handläggning i förvaltningen. Vilande i 
avvaktan på 
avveckling av vattentäkten.  

27 Namnsättning av planerat 
vård‐ och omsorgsboende 
och ny väg i Förslöv (Förslöv 
2:4)

§ 225, KS 2017‐10‐04 000523/2017 Namnkommittén 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 
namnkommittén för att ge vård‐ och 
omsorgsnämnden möjlighet att lämna 

Vård‐ och omsorgsnämnden har lämnat sin 
synpunkt på förslaget 2017‐12‐18. 

28 Svar på motion ‐ 
Ungdomsråd i Båstads 
kommun

§ 13, KF 2018‐01‐24 000501/2017 KF 2018‐01‐24 återremitteras till 
kommunstyrelsen med följande motivering: 
Förslaget ska kompletteras med finansiering. 
Om medel ska tas ur kommunstyrelsens 
förfogande eller kommunfullmäktige.

För handläggning i förvaltningen. 2
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Kommunstyrelsens beslutslogg - mars 2018

Arbetsmiljöenkät i 
kommunhuset

000134/2018 Väckt ärende av Kerstin Gustafsson (M) på KS 
au 2018‐01‐30. Yrkande: 1. En arbetsmiljöenkät 
med inriktning på den psykosociala 
arbetsmiljön genomförs snarast och redovisas 
till kommunstyrelsen i mars 2018. 2. Målgrupp 
för enkäten är chefer och medarbeetare i 
kommunhuset 3 Upplägg av enkät och

KS feb 2018 beslutar att ärendet får väckas 
och skickas till förvaltningen för beredning.

1

29 Svar på motion ‐ Inför 
metoden huskurage i 

§ 14, KF 2018‐01‐24 000389/2017 1. Motionen avslås. 2. Förvaltningen får i 
uppdrag att ta fram en policy i motionens anda.

För handläggning i förvaltningen. 2

30 Väckt ärende: 
Budgetprocessen

§ 268, KS 2017‐11‐08 001218/2017 Nytt ärende väcks under sammanträdet mot 
bakgrund av otydligheterna kring kommunens 

För handläggning i förvaltningen.

Ärenden som tas bort från 
beslutsloggen:

6 Socialt innehåll och 
anhörigstöd

§	262,	KS	2017‐11‐08 001046/2017, 
000935/2017

Nytt ärende väcks under sammanträdet 
mot bakgrund av motionen från 
Moderaterna som blev bifallen i 
kommunfullmäktige 2017‐02‐15, Dnr 

Ärendet till KS Feb. 2018 med beslut om 
att informationen redovisas och läggs till 
handlingarna.

1
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 Tjänsteskrivelse  
 

180103\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-02-28 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001415/2017 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delgivningar: 
 
a). Samarbetskommitténs protokoll 1 2018 - Familjen Helsingborg 
 
b). Mötesanteckningar från kommunala handikapprådet den 23 januari 2018 
 
c). Beslut om ändrad organisation 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkomna delgivningar. 
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Jan-Inge Hansson 
Tel: 0732 - 31 53 68 
jan-inge.hansson@familjenhelsingborg.se 

Samarbetskommittens protokoll 1/2018 

Tid/Plats Fredagen den 9 februari 2018, kl. 09.00-11.30. 

Hotell Skansen, Båstad. 

Närvarande 

Ledamöter Peter Danielsson, ordförande (Helsingborg) 

Ninnie Lindell, Bjuv 

Bo Wendt, Båstad (från kl 09.15) 

Ingela Stefansson, Båstad 

Jan Björklund, Helsingborg 

Lennart Nilsson, Höganäs 

Kerstin Persson, Klippan 

Hans Bertil Sinclair, Klippan 

Torkild Strandberg, Landskrona 

Jonas Esbjömsson, Landskrona 

Ronny Nilsson, Perstorp 

Ronny Sandberg, Åstorp 

Edclie Ek, Åstorp 

Åsa Larsson, Ängelholm 

Robin Holmberg, Ängelholm 

Carina Zachau, Örkelljunga 

Christer O lsson, Örkelljunga 

Tjänstemän Christer Pålsson, Bjuv 

Gäster 

Kristina Geiger, Båstad (från kl 09.15) 

Herman Crespin, Höganäs (från kl 09.35) 

Tomas Rik.se, Klippan 

Christian Alexandersson, Landskrona 

Ulf Bengtsson, Perstorp 

Stefan Larsson, Svalöv (fram till 10.20) 

Lilian Eriksson, Ängelholm 

Charlotta Kabo Stenberg, Örkelljunga 

Jan-Inge Hansson, Familjen Helsingborg 

Anna Rydberg, sekretariatet samt Magnus Y dmark och Martin Gilll, 

Helsingborgs stad. 

;f{f:J / /J 

2018-02-12 

Dnr: KS 000038/2018-900
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§ 1 Mötets öppnande m m 

Ordförande Peter Danielsson hälsar alla välkomna till dagens möte. 

Samarbetskommitten beslutar 

att jämte ordförande utse Ingela Stefansson, Båstad till justeringsman. 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen är utsänd sedan en dryg vecka. 

Samarbetskommitten beslutar 

att godkänna dagordningen. 

Besluts punkter 

§ 3 Inbjudan att ingå i kommunutredningens fallstudieprojekt 

Sekretariatschef en redovisar ärendet. Kommunutredningen har regeringens 

uppdrag att titta på hur kommunernas kapacitet kan stärkas för att möta 

samhällsutvecklingen. Utredningen har för avsikt att genomföra 3-4 

fallstudieprojekt för att undersöka potentialen i olika strukturförändrande åtgärder i 

kommungrupperingar av ohlrn karaktär. Familjen Helsingborg har erbjudits att delta 

i fallstudierna. 

Fallstudierna har tre syften: 

a) undersöka vilken potential kommuner i olika typområden ser i 

kommunsammanslagningar, samverkan och asymmetriska lösningar. 

b) ge empiri om erfarenheter och tankar från befintliga eller planerade 

samverkanslösningar från fallstudiekommunerna. 

c) ge input till kommunutredningens fortsatta arbete 

Samarbetskommitten beslutar 

att ställa sig positiv till att Familj en H elsingborg deltar i fallstudien genom att 

förlänga styrelsemötena 180406 och 180601. 

§ 4 Slutavstämning inriktningsbeslut Fam Hbg avseende åtaganden och 
inriktningar 

171027 beslutade styrelsen enhälligt att fastställa inriktningarna för styrelsens arbete 

och åtaganden som berör medlemmarna i styrelsen. Dessa baserades på slutsatserna 

från styrelseseminariet 170831-170901. Härtill beslutades att tillskriva Landskronas 

styrelserepresentanter för att få ett ställningstagande till de beslutade inriktningarna 

för styrelsens arbete och åtagandena som berör medlemmarna i styrelsen. 

Landskrona har i brev (171 122) redovisat sina synpunkter, där man överlag är 

positiv till beslutet med vissa förbehåll. Brevsvar togs upp som ett 

anmälningsärende vid styrelsemötet 171201. Torkild Strandberg redovisade M 
_jt/ ~ IS 
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muntligt Landskronas inställning som utmynnade i att man ställer sig bakom de 

beslutade inriktningama och åtagandena med ett undantag. D et gäller område 

infrastruktur där man förordar sitt eget tunnelalternativ, det s k Europaspåret. Detta 

objekt ligger dock inte med i den för Familjen Helsingborg gemensamma 

Verksamhetsplanen eller i den antagna strategin för infrastruktur- och 

kollektivtrafik. 

Samarbetskommitten beslutar 

att med undantag av att Landskrona förordar sitt eget tunnelalternativ, konstatera 

att samtliga medlemskommuner därmed ställt bakom de tre inriktningarna och de 

tre åtaganden som beslutades vid styrelsemötet 171027. 

§ 5 Strukturplan 2.0 

Styrelsen beslutade 171027 att uppdra åt kommundirektörsgruppen att kartlägga de 

utvecklingsområden som är mest angelägna för det kommande sam arbetet, samt att 

ta fram en modell för ny verksamhetsplan för kommande mandatperiod. Ett första 

steg i denna process är att uppdatera befintlig Strukturplan från 2013. Magnus 

Y dmark, Helsingborgs stad redovisar tankar kring att göra en Strukturplan 2.0. 

Samarbetskommitten beslutar 

att uppdra åt kommundirektörsgruppen att uppdatera Strukturplanen till version 

2.0. 

Informationspunkter 

§ 6 Filmvisning om Familjen Helsingborg samt inriktning på ny webbplats 

Anna Rydberg på sekretariatet redovisar huvuddragen i den nya webbplatsen för 

Familjen Helsingborg. Därefter visas en nyinspelad film om vår verksamhet. 

Tanken är att filmen ska visas i våra olika kommuner för politikergrupper, 

ledningsgmpper, vid kommunbesök och liknande tillfallen. 

Samarbetskommitten beslutar 

att notera informationen. 

Anmälningar och rapporter 
- Justerat protokoll från den 1 december 2017 är utsänt. 

- Nästa möte är den 6 april 2018 i Örkelljunga. 

Tematisk uppföljning 

" Digitalisering av kommuner i Sverige - att gå från fabriken till butiken. Att ändra 

synsätt på det vi gör och hur vi ser digitalisering", Martin Giill, digitaliserings-

direktör, Helsingborgs stad. __t) ~ ( / J 
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O rdföranden tackade för dagens möte och bjöd in till en gemensam lunch. 

Vid protokollet 

, ?~-- 4-JL? '7A?~ 
·v ········· ··/'·· ····· · · 
Jan-Inge H ansson 

Peter Danielsson, ordförande 

//./ V~ ~ ·······~ ·············· · · ··· · 
Ingel& tefansson 
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2018-01-10 
Komm2017/ 
  
 

 
  

Kommunutredningen 
Fi 2017:02 
Sverker Lindblad 
sverker.lindblad@regeringskansliet.se 

   

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
  

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Karlavägen 100 A 

 

Inbjudan till kommunerna i Familjen Helsingborg att delta i 
Kommunutredningens och SKL:s fallstudieprojekt 

Kommunutredningen har regeringens uppdrag att titta på hur kommunernas 
kapacitet kan stärkas för att möta samhällsutvecklingen. Utredningen har för 
avsikt att genomföra 3-4 fallstudieprojekt för att undersöka potentialen i 
olika strukturförändrande åtgärder i kommungrupperingar av olika karaktär. 

Fallstudierna genomförs i form av två workshopar med mellanliggande 
arbete. Stor vikt läggs vid dialog och diskussion, varför formerna för 
workshoparna planeras utifrån detta. 

Fallstudierna har tre syften: 

a) Undersöka vilken potential kommuner i olika typområden ser i 
kommunsammanslagningar, samverkan och asymmetriska lösningar.  
b) Ge empiri om erfarenheter och tankar från befintliga eller planerade 
samverkanslösningar från fallstudiekommunerna. 
c) Ge input till kommunutredningens fortsatta arbete 

Workshop 1, februari – mars 2018 

• Beskrivning av metodiken i Kommunutredningens och SKL:s 
scenariostudier och syftet med fallstudierna. 
• Kommunala utmaningar – generellt och specifikt för 
fallstudiekommunerna 
• Kommunernas arbete för att möta utmaningarna (effektiviseringar, 
samverkan etc.) 
• Erfarenheter från samverkan och andra åtgärder för att möta utmaningarna 
• Vad händer nu? Beskrivning av nästa steg 
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2 (2) 

 
 

Mellan WS 1 och WS 2 levererar Kommunutredningen och SKL 

underlagsmaterial till fallstudiekommunerna i form av modellkörningar och 

beräkningar som bl. a. kan simulera effekterna av strukturförändringar i form 

av kommunsammanläggningar. Mellan WS 1 och 2 genomförs också 

intervjuer som redovisas vid WS 2. 

Workshop 2, april – maj 2018 

• Uppsummering från WS 1. 

• Diskussion om modellberäkningar och underlagsmaterial. 

• Redovisning och diskussion om genomförda intervjuer. 

• Kommunernas väg framåt, hur kan utmaningarna hanteras? (aktörsnivå) 

• Input till kommunutredningen, medskick till utredningen? (systemnivå) 

Kommunutredningen kommer sammanställa en slutrapport då projektet 

avslutas, preliminärt sommaren 2018. 

Det blir i princip upp till fallstudiekommunerna att avgöra vilka som ska 

delta på workshoparna, men vi ser framför oss att 2-4 personer från vardera 

kommunstyrelsens arbetsutskott respektive förvaltningsledningen kan vara 

lämpligt. Resursmässigt innebär projektet att tid bör avsättas för respektive 

WS samt för inläsning av underlagsmaterial till WS 2. Dessutom bör tid 

avsättas för några intervjuer under projektet. 

För att bekräfta ert deltagande i detta fallstudieprojekt ber vi 

respektive kommun ta ett formellt beslut kring detta i 

kommunstyrelsen. 

Kommunutredningen kommer ta kontakt för att hitta lämpliga tidpunkter 

för respektive WS, men fundera redan nu på om det finns tillfällen då ni 

ändå träffas som vi skulle kunna nyttja. 

 

Sverker Lindblad 

Huvudsekreterare Kommunutredningen 
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Jan-Inge Hansson 
Tel: 0732 - 31 53 68 
 

                                                                                                         

                                            Helsingborg 180111 

                      
                     Till styrelsen 
 
  

Avstämning inriktningsbeslut Familjen Helsingborg kopplat till 
styrelseseminarium 170831-170901. 
 

Styrelsen inom Familjen Helsingborg genomförde 170831-170901 sitt årliga lunch-
lunchseminarium. Temat var ”Hur har vi det i Familjen Helsingborg? Vad händer i omvärlden, hur 
kommer det att påverka oss?” samt ”Vad är det viktigaste vi ska fokusera på i vårt samarbete framöver?  
 
De båda halvdagarna utmynnade i ett antal redovisningar och slutsatser med fokus på hur 
vi bör arbeta tillsammans och viktiga inriktningar framöver. Kommundirektörsgruppen fick 
i uppdrag att återkomma med ett förslag till inriktningsbeslut till styrelsemötet 171027.  
 

Kommundirektörsgruppen överlämnade ett förslag till styrelsen som bestod av tre 
inriktningar för styrelsens arbete samt tre åtaganden för medlem i styrelsen enligt nedan: 
  

Inriktningar för styrelsens arbete:  
1. Samarbetskommittén heter Familjen Helsingborg. 
2. Samarbetets fokus är utvecklingen av hela territoriet där helheten alltid går före 
delarna.  
3. Samarbetet utgår från en gemensam verksamhetsplan och siktar mot en 
    gemensam vision. 
 

Åtaganden som medlem i styrelsen: 
A. Visa engagemang och ta ansvar genom att aktivt bidra både under möten och i 
     det löpande strategiska arbetet.  
B. Förankra och implementera underlag och beslut i hemkommunen. 
C. Sätta samarbetet på agendan i hemkommunen och synliggöra goda exempel. 

 

Styrelsen beslutade enhälligt på sitt möte den 27 oktober 
att fastställa de redovisade inriktningarna för styrelsens arbete och åtagandena som berör 
medlemmarna i styrelsen 
samt att tillskriva Landskronas styrelserepresentanter för att få ett ställningstagande till de 
beslutade inriktningarna för styrelsens arbete och åtagandena som berör medlemmarna i 
styrelsen. Det ska av ställningstagandet framgå om man säger ja till beslutet utan förbehåll. 
 
Ordföranden har på uppdrag av styrelsen och i enlighet med ovanstående beslut, tillskrivit 
Landskrona (171107) för att efterhöra stadens ställningstagande till de beslutade 
inriktningarna för styrelsens arbete och åtagandena som berör medlemmarna i styrelsen.  

Landskrona har i brev (171122) redovisat sina synpunkter, där man överlag är positiv till 
beslutet, men gjort vissa förbehåll. 

234

234



Landskronas brevsvar togs upp som ett anmälningsärende vid styrelsemötet 171201. 
Torkild Strandberg redovisade muntligt Landskronas inställning som utmynnade i att man 
ställer sig bakom de beslutade inriktningarna och åtagandena med ett undantag. Det gäller 
område infrastruktur där man förordar sitt eget tunnelalternativ, det s k Europaspåret som 
dock inte ligger med i den för Familjen Helsingborg gemensamma Verksamhetsplanen eller 
i den antagna strategin för infrastruktur- och kollektivtrafik. 

Enligt uppdrag 

 
Jan-Inge Hansson 
sekretariatschef 
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Var började det? 
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Mall för bild  

Med mindre text 
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Formell översiktsplan? 
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Strukturplan 
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Hur gjorde vi? 
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Har du större medvetenhet om våra  
gemensamma planeringsfrågor efter detta arbete? 
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Är våra ställningstaganden tydliga? 
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Tror du att det blir lättare att  
samarbeta över kommungränserna efter 
detta arbete framöver? 
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Tycker du att din kommun har gjort sig hörd? 
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Hur ha den använts? 
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Nätverk för  
översiktlig planering 
Bjuv, Gulistan Batak 
Bjuv, Niklas Ögren 
Båstad, Kristina Bell  
Båstad, Olof Sellden 
Helsingborg, Falk Jandt 
Helsingborg, Oscar Hall 
Höganäs, Natali Klosterling  
Klippan, Martin Tång   
Landskrona, Lisa Lindekranz  
Perstorp, Mattias Bjellvi   
Perstorp, Sevil Dagli 
Svalöv, Linnea Widing 
Åstorp, Klara Harmark 
Ängelholm, Lena Åström  
Örkelljunga, Katja Berg   
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Underlag för respektive kommuns 
översiktsplan.  
 

Utgångspunkt när vi svara på remisser. 
 

Underlag till regional och nationell 
infrastrukturprioritering. 
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Vad är nästa steg? 
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Det finns ett behov av att aktualisera och 
digitalisera Strukturplanens innehåll. 
 
Vi ser en möjlighet i att skapa en digital 
plattform som succesivt kan byggas ut med 
nya fokusområden. 
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Ansvarsfördelning 

Övergripande koordinering av 
utvecklingsarbetet och fokusområden  
 
Projektledning för digitalisering och 
aktualisering av Strukturplan samt att ta  
fram den digitala plattformen.  
    
Projektledning av nya fokusområden 

Sekretariatet i Familjen 
Helsingborg 

Helsingborgs stad,  
avdelningen för strategisk 

samhällsutveckling 

Kommuner i Familjen 
Helsingborg 
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2018-02-09
Sida 1Martin Güll - DD

Stadsledningsförvaltningen
Digitaliseringsavdelningen
Stadsledningsförvaltningen
DigitaliseringsavdelningenDigitalisering av kommuner i Sverige

Att gå från fabriken till butiken

Martin Güll – digitaliseringsdirektör i Helsingborgs stad

255

255



2018-02-09
Summering

2018-02-09
Sida 2

Martin Güll - 48
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2018-02-09

Säg inte digitalisering en gång till…
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2018-02-09
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2018-02-09
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2018-02-09

Bubbla tillsammans

• Lever, andas och pratar ni digitalisering i 
ledarskapet?

• Vad skulle ni kunna göra mer?
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2018-02-09

Digitalisering i många faser

Intern 
effektivitet

Kund-
upplevelse

Affärs-
modell

Automatiserat

”Internet first” ”Mobile first” ”AI first””PC first”
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2018-02-09

Moores lag Exponentiell
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2018-02-09

Exponentiella förändringar

Överskattar vi på kort sikt men underskattar på lång sikt

https://sv.wikipedia.org/wiki/Riskornen_p%C3%A5_schackbr%C3%A4det

263

263



2018-02-09

Frågan är inte
VAD

Frågan är 
HUR
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2018-02-09

Ett recept

Ta på dig Kund-förklädet

Blanda 2 nypor Ledarskap
Med 1 kryddmått Styrning
Och du, det är roligare att baka 

Tillsammans
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2018-02-09

Så var börjar man gräva?Så var börjar man gräva?
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2018-02-09

Kund
Utifrån in
Inte inifrån ut
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2018-02-09

Fixa det som är fel först?
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2018-02-09
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2018-02-092018 02 09

≠

produktionseffektivitet 
eller mer resurser

produktionseffektivitet 
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2018-02-09

Tjänstedesign + RPA+ RPA

Robotic Process Automation
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2018-02-09

Bubbla tillsammans

• Hur jobbar vi med utifrån in perspektivet?

• Vad är en digitaliseringsutvecklare?
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2018-02-09

Ledarskap
Våga prova
Skapa förebilder
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2018-02-09

Utmaningar inifrån

att göra saker rätt

eller

att göra rätt saker
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2018-02-09

2018-02-09
Sida 21
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2018-02-09

2018-02-09
Sida 22

276

276



2018-02-09

2018-02-09
Sida 23
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2018-02-09

2018-02-09
Sida 24
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2018-02-09
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2018-02-09
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2018-02-09

E-tjänster 2.0 – Mina Sidor 281
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2018-02-09

Bubbla tillsammans

• Vilka symbolhandlingar har ni på gång?

• Hur tydlig är er vision om den nya 
förbättrade produkten?

282

282



2018-02-09

Styrning
Styr inte upp
Styr ner
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2018-02-09

2018-02-09
Sida 30

2018-02-09
Sida 30
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2018-02-09

2018-02-09
Sida 31

Komplicerat vs Komplext
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2018-02-09

2018-02-09
Sida 32

MVPMVP

Product vision
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2018-02-09
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2018-02-09

2018-02-09
Sida 34

Du är aldrig klar!

Förvalta system

Ständig process

Planera – genomföra - klart

Börja – lära - utveckling
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2018-02-09Foto: Lotta Ahlberg

Guide Helsingborg
- Världens största och öppnaste upplevelseplattform
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2018-02-09

AR/VR/3D

E-services
Digital keys

Öppna data

E-arkiv

Öppet diarieFacebook live

Plank-app

Kulturkortsapp
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2018-02-09

Bubbla tillsammans

• I vilka sammanhang skulle ni kunna 
jobba mer agilt?

• Är er organisation redo för det?
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2018-02-09

Tillsammans
Bygg inte lösningar
Bygg plattformar

292

292



2018-02-09

Digitalisering roadmap

2004 2008 2012 2016 2020

Konsolidera Testa och lära Samskapa
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2018-02-09

Proof of concept team
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2018-02-09

Bubbla tillsammans

• Vad skulle vi kunna göra mer 
tillsammans?

• Kan vi erbjuda något som redan finns till 
varandra?

• Finns det gemensamma resurser och 
förmågor vi skulle kunna dela?
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2018-02-09

Att gå från fabriken till butiken

System

Förvaltning

Upphandling
System

Förvaltning

Upphandling
TEKNIK

MÄNNISKOR Gemensamma
visioner

Ständig
utveckling

Producera

Handlägga Våga
lära

Enkla 
produkter

Informationsflöde

Dokument
Möjliggöra

Kundresa

Fasta
processer

Plattformar för teknik

Plattformar för människor

Arenor

Komplicerat

Komplext

Intraprenörer
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2018-02-09

digitalisering.blogg.helsingborg.se

Tack!
Martin Güll
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar - Kommunala handikapprådet 

Tid 2017-01-23, kl. 17.00 -18.45. 

Plats Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Sven Nordström, Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 
Hedvig Olofsson, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 
Krystyna Tornblad, Psoriasisförbundet, lokalavdelning Bjäre/Åsbo 
Lena Jönsson, RBU 
Kerstin Hörup, SRF 
KarlLundgren,FUB 
Sofia Nygren, sekreterare 
Jessica Arvidsson, enhetschef, del av mötet 
Ingrid Pettersson, socionom, del av mötet 
Catharina Elofsson, kanslichef, del av mötet 

Frånvarande Ingrid Edgarsdotter, Britt-Marie Rosander, Jan Gunnarsson 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 

Justering sker av Karl Lundgren. 

2. Godkännande av dagordningen 

Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

3. Information från Vård och omsorg och nämnden 

Jessica Arvidsson föredrar sin avhandling "Sysselsättning och social rättvisa". 

Ingrid Pettersson går igenom senaste nytt från verksamheten och nämnden. Speciellt 
nämndes: Vård och omsorg har tagit fram en lokalförsörjningsplan. Har fått möjlighet 
att svara på en promemoria gällande LSS. På Åsliden ska man testa ett "larmarmband" 
som ger en signal om en boende är uppe på natten och om personen 
faller så kommer ytterligare ett sk "fall-larm". 

4. Remiss: Förslag till ny organisation av överförmyndarverksamheten 

Kanslichefen föredrar ärendet. 

1 (2) 

Rådets yttrande: Bifall till förslaget. Bra att man ökar kompetensen men närheten till brukare 
ska kunna tillgodoses. Tjänsteperson ska finnas på plats i Båstad, då distansmöten kan vara 
svårt för den aktuella gruppen. Däremot tror rådet inte att det kommer att innebära en 
besparing för kommunen. 

5. Remiss: Brukarrevision av ÖF, förvaltare och gode mäns arbete 

Kanslichefen föredrar ärendet. 

Rådets yttrande: Vi lämnar ingen rekommendation. 
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6. Genomgång av anteckningar från förra mötet 

Rådet går igenom anteckningarna från föregående möte. Anteckningarna godkänns 
och läggs till handlingarna. 

7. Ledamöterna runt/övrigt 

Karl Lundgren berättar att det ska vara en föreläsning: "Att åldras med intellektuell 
funktionsnedsättning", den 22/3 på Åvalla församlingshem i Ängelholm. 

Ritningar på Pirhuset i Båstad hamn efterfrågas av Lena Jönsson. 

Kerstin Hörup undrar hur många av Båstads restauranger man kan komma in på med 
rullstol? Lena berättar att det fungerar på Företags byn, Sand, Hovs Hallar, Riviera, 
Drivan och Madame Duang. 

8. Datum för nästa möte 

Tisdagen den 13 mars 2018 klockan 17.00 i Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. 

2 (2) 

Båstad 2018-02-0 8 

ilfrfZ,1s!r~i~t---V-- Sofia Nygren 
Sekreterare 

~I~ k tundgre,; 
Vice ordförande Justerare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-02-28 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001416/2017 – 900 
 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut: 
 
a). Beslut om att inte lämna ut allmän handling - Stödanteckningar vid muntlig föredragning 
 
b). Individ och familj - 180101-180131 A. 
 
c). Individ och familj - 180101-180131 B. 
 
d). Delegationsbeslut - HR-chef - Omplacering av personal 
 
e). Delegationsbeslut - Dödsboanmälan 2018-02-26 
 
f). Delegationsbeslut - HR 2018-02-23 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälda delegationsbeslut. 
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----

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyretsen 

2017 -02- 0 5 
Dnr .. ,/{_?._ ..... QQ/..~!..~./-20/ 1 
......................... ::.1.Q..Q .•• ~-- /:} 

Delegationsbeslut 

Individ och familj Båstads kommun 

2018-01-01-2018-01-31 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-01-02 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-01-02 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-01-02 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-01-02 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-01-02 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-01-02 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-01-02 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-01-02 Ek Inleda försörjningsinsats 

Urvalsparametrar: ~ 20180101 - 20180131 

Organisation-

Underniväer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

Qllik. 

mh!t 

Personnummer * 

2018-02-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Anna Berg 

Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Linda Hedman 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

5 556,00 

Sidal/16 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-01-03 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-03 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-04 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-04 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-01-04 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-05 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-05 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-01-05 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-01-05 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Urvalsparametrar: Period· 20180101 - 20180131 
Organisation-

Undemivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

~ 

.!Wll!t;. 

Personnummer * 

2018-02-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Anna Berg 

Helen Johansson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg · 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviliat Avslags belopp 

400,00 

482,00 

499,00 

Sida2/16 

307

307



Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-01-05 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-01-05 Vux Kostnader i utredning 

2018-01-05 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2018-01-05 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2018-01-05 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2018-01-05 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2018-01-05 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-01-05 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-01-08 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar Period· 20180101 " 20180131 

Undemivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare· 

Orsak 

Beslut· 

Personnummer * 

2018-02-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Helen Johansson 

Ivona Widen 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Urvalsdah1m = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

870,00 

Sida3/16 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-01-08 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-01-08 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-01-08 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-01-08 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-01-08 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-08 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-08 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-08 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-08 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: Period· 20180101 " 20180131 

Organisation· 

Undemivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare: 

Orsak 

Beslut· 

Personnummer * 

2018-02-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Pension otillräcklig 2017 
Anna Berg 

Pension otillräcklig 2017 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Linda Tillrnan Åkerhjelrn 

Linda Tillrnan Åkerhjelrn 

Linda Tillrnan Åkerhjelrn 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat Avslags belopp 

1 796,00 

2 818,00 

1 110,00 

Sida 4 / 16 
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Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-01 

Beslutsdatum Beslut Orsak Beviljat A vslagsbelo:rm 

Avser Beslutsfattare 
-

2018-01-08 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag Behovet bedöms vara tillgodose 
Maria I varsson 

2018-01-08 Ek Beslut inleda utredning överklagande 
Maria Ivarsson 

2018-01-08 Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 
Nicolina Carlsson 

2018-01-09 Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 §bifall 23 250,00 
Linda Hedman 

2018-01-09 Vux Missb Familjehemsplac särskild kostnad bifall 2 830,00 
Linda Hedman 

2018-01-09 Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 27 908,00 
Linda Hedman 

2018-01-09 Vux L VM Särskild kostnad bifall 127 100,00 
Linda Hedman 

2018-01-09 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 
Linda Tillman Åkerhjelm 

2018-01-09 Ek Inleda försörjningsinsats 
Madelene Colliander 

!Trvalsparametrar: mi.QQ:. 20180101 - 20180131 Beslutsfattare· 
Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida5/16 

Organisation: Qwk 

Undernivåer· Beslut: 

Handläggare· Personnummer- * 
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Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-01 

Beslutsdatum Beslut Orsak Beviljat Avslagsbelo1212 

Avser Beslutsfattare 

2018-01-09 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag Utredningen kan ej färdigställas 
Madelene Colliander 

2018-01-09 Ek bistånd beslut inleda utredning 
Maria Ivarsson 

2018-01-10 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 
Madelene Colliander 

2018-01-10 Ek Inleda försörjningsinsats 
Maria I varsson 

2018-01-10 Vux Missb öppenvårdsinsats förlängs 
Nicolina Carlsson 

2018-01-12 Ek bistånd beslut inleda utredning 
Annelie Zerman 

2018-01-12 Ek Inleda försörjningsinsats 
Annelie Zerman 

2018-01-12 Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1§ bifall 11 057,00 
Linda Hedman 

2018-01-12 Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 §bifall 9 922,00 
Linda Hedman 

Urvalsparametrar: Period: 20180101 - 20180131 Bes I utsfattare· Urvalsdatum ; Beslutsdatum Sida6/16 
Organisation- ~ 

Undemivåer Beslut· 

Handläggare· Personnummer * 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-01-12 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-12 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-15 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-01-15 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-01-15 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-15 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-01-15 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-01-15 Ek Inleda försörjningsinsats 

Urvalsparametrar: Period· 20180101 

Organisation: 

Undemiväer· 

Handläggare· 

- 20180131 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

Orsak 

Beslut· 

Personnummer * 

2018-02-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Madelene Colliander 

Maria I varsson 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

10 774,00 

Sida 7 I 16 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-01-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-01-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-01-15 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-01-16 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-16 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-01-16 Vux Beslut Andrahandskontrakt 

2018-01-16 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-16 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: Period· 20180101 - 20180131 

Organisation-

Undemiväer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

Orsak 

Beslut" 

Personnummer * 

2018-02-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Föräldraledig - Väntar på föräld 
Madelene Colliander 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria I varsson 

Nicolina Carlsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Ivona Widen 

Linda Hedman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

1 986,00 

9 522,00 

Sida 8 I 16 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-01-16 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-16 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-16 Vux Missb öppenvårdsinsats förlängs 

2018-01-17 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-01-17 Vux Skyddat boende särskilda kostnader bifall 

2018-01-17 Vux Skyddat boende särskilda kostnader bifall 

2018-01-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: Period· 20180101 - 20180131 

Organisation-

Undernivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-01 

Beslutsfattare· 

Orsak 

Beslut: 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Maria I varsson 

Nicolina Carlsson 

Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria Ivarsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat Avslagsbelopp 

4 504,00 

40 300,00 

3 900,00 

Sida 9 I 16 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-01-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-01-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-01-18 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-18 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-01-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-01-18 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2018-01-18 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: Period: 20180101 - 20180131 

Organisation· 

Underniväer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare· 

Orsak' 

Beslut 

Personnummer * 

2018-02-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria I varsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Maria I varsson 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

Beviljat 

3 998,00 

27 690,00 

6 304,00 

Sida 10 I 16 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-01-18 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-01-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-01-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-19 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-01-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-01-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

U rva !spara metrar: Period· 20180101 - 20180131 
Organisation-

Undernivåer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

ilifillk 

~ 

Personnummer * 

2018-02-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Maria Ivarsson 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Sjuk- el aktivitetsersättning-vän1 
Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Föräldraledig - Väntar på föräld 
Madelene Colliander 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat Avslags belopp 

10 956,00 

200,00 

7 412,00 

6 651,00 

Sida 11116 

316

316



Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-01-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-01-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-01-22 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-01-22 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-22 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-01-22 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-22 Vux Intern öppenvård bifall 

2018-01-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-01-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

!Jrva lspa ra metrar: Period: 20180101 - 20180131 
Organisation: 

Undemivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-01 

Beslutsfattare· 

Orsak 

Beslut: 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Sjuk- el aktivitetsersättning-vän1 
Annelie Zerman 

Madelene Colliander 

Nicolina Carlsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

3 002,00 

9 506,00 

5 162,00 

1 690,00 

8 222,00 

Sida 12 / 16 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-01-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-01-23 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-01-23 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-01-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-01-24 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-01-24 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Urvalsparametrar: Period· 20180101 - 20180131 

Underniväer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-02-01 

Beslutsfattare· 

.Qifilik;, 

Beslut: 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Ivona Widen 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Madelene Colliander 

Maria I varsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria I varsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Sjukskriven med läkarintyg-ingE 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

2 416,00 

3 408,00 

3 638,00 

2 262,00 

Sida 13 / 16 

318

318



Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-01-24 Ek Bistånd 4 kap I § avslag 

2018-01-24 Ek Bistånd 4 kap I § avslag 

2018-01-24 Ek Bistånd 4 kap I § avslag 

2018-01-24 Ek fly Bistånd 4 kap I § avslag 

2018-01-24 Ek Bistånd 4 kap I § avslag 

2018-01-24 Ek Bistånd 4 kap I § avslag 

2018-01-24 Ek fly Bistånd 4 kap I § avslag 

2018-01-24 Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

2018-01-25 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: Period: 20180101 - 20180131 

Organisation: 

Undemiväer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-01 

Beslutsfattare-

Orsak· 

Beslut· 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Annelie Zerman 

Linda Tillrnan Åkerhjelrn 

Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Maria I varsson 

Maria Ivarsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria I varsson 

PiaAstrand 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

Sida 14 I 16 

319

319



Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-01-25 Ek fly Bistånd 4 kap I §Bifall 

2018-01-25 Ek Bistånd 4 kap I § avslag 

2018-01-25 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-26 Ek Bistånd 4 kap I § avslag 

2018-01-26 Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap I§ bifall 

2018-01-29 Vux Intern öppenvård bifall 

2018-01-29 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-29 Ek fly Bistånd 4 kap I § avslag 

2018-01-29 Ek Bistånd 4 kap I § avslag 

!Trvalsparametrar: Period· 20180101 - 20180131 
Organ i sati OTI" 

Undemivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare: 

Orsak 

Beslut: 

Personnummer: * 

2018-02-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Madelene Colliander 

Maria I varsson 

Annelie Zerman 

Linda Hechnan 

Helen Johansson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Maria I varsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviliat A vslagsbelopp 

2 318,00 

11 250,00 

Sida 15 I 16 

320

320



Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-01-29 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-01-30 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-01-30 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-30 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2018-01-30 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-30 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-31 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-01-31 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-01-31 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: period· 20180101 - 20180131 

Organisation· 

Undemivåer 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-01 

Beslutsfattare: 

Orsak· 

Beslut: 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Nicolina Carlsson 

Arbetar deltid, ofrivilligt - Otillr 
Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Maria I varsson 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Pension otillräcklig 2017 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Urvalsda(Um = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

9 425,00 

6 141,00 

Sida 16 / 16 

321

321



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2017 -02- 0 5 
Dnr •••• 'f.??. ... Q.O. . .l.':1..tfa#.0 I '} IS 
........................ :::J.QS? ....... ~. 

Delegationsbeslut 

Individ och familj Båstads kommun 

2018-01-01-2018-01-31 

322

322



Beslutsdatum 

Avser 

2018-01-02 

2018-01-02 

2018-01-02 

2018-01-02 

2018-01-02 

2018-01-02 

2018-01-02 

2018-01-02 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdaturn: 

Beslut 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Intern Öppenvård bifall 

BoU Intern Öppenvård bifall 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

Period· 

Organisation: 

Undernivåer 

Handläggare· 

20180101 - 20180131 Beslutsfattare· 

~ 

Beslut· 

Personnummer * 

2018-02-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Cecilia Svensson 

Helen Johansson 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Patrik Lundqvist 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

715,00 

775,00 

3 147,00 

Sida 1 I 15 

323

323



Beslutsdatum 

Avser 

2018-01-02 

2018-01-03 

2018-01-03 

2018-01-03 

2018-01-03 

2018-01-03 

2018-01-03 

2018-01-03 

2018-01-03 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-02-01 

Beslut 

BoU Råd o stöd 4 kap 1 §bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

~ 20180101 - 20180131 Beslutsfattare: 

Organisation: Orsak: 

Undernivåer ml1!t. 

Handläggare; Personnummer * 

Orsak Beviliat A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

Ulrik Saurell 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Uryalsdattun = Beslutsdatum Sida2/15 

324

324



Besluts datum 

Avser 

2018-01-03 

2018-01-03 

2018-01-03 

2018-01-03 

2018-01-03 

2018-01-04 

2018-01-04 

2018-01-04 

2018-01-05 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslut 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

fui.rut 20180101 - 20180131 

Organisation· 

Undemivåer: 

Handläggare: 

Beslut,fattare· 

lli:fil!k;. 

~ 

Personnummer: * 

2018-02-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Rose-Marie Paulsson 

Rose-Marie Paulsson 

Rose-Marie Paulsson 

Rose-Marie Paulsson 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Cecilia Svensson 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Madelene Colliander 

Urvalsdaturn = Beslutsdatum 

Beviliat A vslagsbelopp 

2 151,00 

585,00 

400,00 

2 426,00 

Sida 3 I 15 

325

325



Beslutsdatum 

Avser 

2018-01-08 

2018-01-08 

2018-01-08 

2018-01-08 

2018-01-08 

2018-01-09 

2018-01-09 

2018-01-09 

2018-01-09 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslut 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Vux Kontaktp/familj 4 kap 1 § bifall 

BoU Intern Öppenvård bifall 

BoU Utredning enl 11 kap §§ 1,2 SoL avslutas utan åtgärd 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

FR TR beslutar om särskilt förordnad vårdnadshavre 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Wiill!;. 20180101 - 20180131 
Organisation: 

Undemiväer: 

Beslutsfattare: 

Q!Mk 

Beslut" 

Personnummer· * 

2018-02-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Camilla Moritz 

Cecilia Svensson 

Linda Hedman 

Nicolina Carlsson 

PiaÅstrand 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Cecilia Svensson 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat Avslagsbelopp 

455,00 

775,00 

46 345,00 

Sida 4 I 15 

326

326



Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-01-09 Vux Övr Institutionsplac 4 kap 1 § vårelkostnad 

2018-01-09 BoU Utredningskostnad 

2018-01-09 BoU Utredningskostnad 

2018-01-09 Vux Övr öppenvårdsinsats kostnad bifall 

2018-01-09 BoU Beslut Internatboende e.dyl kostnad 

2018-01-09 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-01-09 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-01-09 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-01-09 BoU L VU Särskilda kostnader 

Urvalsparametrar: ~ 20180101 - 20180131 

Undernivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

Orsak: 

~ 

Personnummer * 

2018-02-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatt1m 

Beviljat A vslagsbelopp 

35 650,00 

55 650,00 

553,00 

500,00 

3 580,00 

932,00 

50 229,00 

50 229,00 

139 500,00 

Besluts datum Sida 5 / 15 

327

327



Beslutsdatum 

Avser 

2018-01-09 

2018-01-09 

2018-01-09 

2018-01-10 

2018-01-10 

2018-01-10 

2018-01-10 

2018-01-10 

2018-01-10 

Urva!sparametrar: 

Beslut 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Extern Öppenvårds kostnad bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

~ 

Organisation: 

Undernivåer 

Handläggare: 

20180101 - 20180131 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare· 

Orsak: 

Beslut· 

Personnummer * 

2018-02-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Rose-Marie Paulsson 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat 

48 050,00 

23 650,00 

200,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

Sida 6 I 15 

328

328



Beslutsdatum 

Avser 

2018-01-10 

2018-01-10 

2018-01-10 

2018-01-10 

2018-01-10 

2018-01-10 

2018-01-10 

2018-01-10 

2018-01-10 

Urva !spa ram etrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-01 

Beslut 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

Period: 

Organisation· 

Undernivåer; 

Handläggare: 

20180101 - 20180131 Beslutsfattare· 

Qwk. 

ml!!t. 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Nicolina Carlsson 

Urvalsdatum Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

Sida 7 I 15 

329

329



Beslutsdaturn Beslut 

Avser 

2018-01-10 Vux Övr öppenvårdsinsats kostnad bifall 

2018-01-11 FR Beslut inleda utredning FB 6: 19 

2018-01-11 FR Beslut inleda utredning FB 6: 19 

2018-01-11 FR Beslut inleda utredning FB 6:19 

2018-01-11 FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

2018-01-11 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-01-12 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-01-12 FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

2018-01-12 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Urvalsparametrar: miQd:. 20180101 - 20180131 

Organisation: 

Undernivåer-

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare: 

.Qniik 

~ 

Personnummer * 

2018-02-01 

Orsak Beviliat A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

2 247,00 
Nicolina Carlsson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

345,00 
Rose-Marie Paulsson 

Annelie Zerman 

Cecilia Svensson 

47 275,00 
Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 8 / 15 

330

330



Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-01-12 Bo U L VU Särskilda kostnader 

2018-01-12 Bo U L VU Särskilda kostnader 

2018-01-12 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-01-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-01-15 FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

2018-01-15 FR Beslut inleda utredning samarbetssamtal TR 

2018-01-15 FR Beslut inleda utredning samarbetssamtal TR 

2018-01-15 FR Beslut inleda utredning samarbetssamtal TR 

2018-01-15 BoU Beslut Intematboende e.dyl kostnad 

Urvalsparametrar; mi.QQ:. 20180101 - 20180131 

Organisation-

Undemiväer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare: 

Orsak: 

mh!t 

Personnummer· * 

2018-02-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Gymnasiestuderande ensamkom 
Anna Berg 

Cecilia Svensson 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

64 164,00 

64 164,00 

63 740,00 

6 720,00 

3 300,00 

Sida 9 I 15 

331

331



Beslutsdatum 

Avser 

2018-01-15 

2018-01-15 

2018-01-15 

2018-01-15 

2018-01-15 

2018-01-16 

2018-01-16 

2018-01-16 

2018-01-16 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskri:ftsdatum: 2018-02-01 

Beslut 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Vux Beslut Andrahandskontrakt 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

Vux Övr öppenvårdsinsats kostnad bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

FR Beslut inleda utredning FB 6: 19 

FR Beslut inleda utredning FB 6: 19 

FR Beslut inleda utredning FB 6:19 

mirui:. 20180101 - 20180131 

Organisation: 

Undemjvåer: 

Handläggare: 

Beslutsfattare· 

~ 

Beslut' 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Nicolina Carlsson 

Gymnasiestuderande ensamkom 
Anna Berg 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

47 275,00 

47 275,00 

1 386,00 

6 720,00 

Sida 10 I 15 

332

332



Beslutsdatum 

Avser 

2018-01-16 

2018-01-16 

2018-01-16 

2018-01-16 

2018-01-16 

2018-01-16 

2018-01-17 

2018-01-17 

2018-01-17 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslut 

FR Beslut inleda utredning FB 6: 19 

FR Beslut inleda utredning FB 6: 19 

Vux Beslut Andrahandskontrakt 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

Vux Övr öppenvårdsinsats kostnad bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Period: 20180101 - 20180131 

Organisation" 

Underniväer· 

Handläggare: 

Beslutsfattare· 

Orsak 

Beslut: 

Personnummer * 

2018-02-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Linda Hedman 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Linda Hedman 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria Ivarsson 

Arbetshinder, sociala skäl 
Maria I varsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

500,00 

5 125,00 

Sida 11/ 15 

333

333



Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-02-01 

Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-01-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-01-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-01-18 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-01-18 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-01-18 FR 6:8 a FB Ansökan hos TR om ändring av särskild förordnad vårdnadshavare 

2018-01-18 FR Avvaktar dom från TR 

2018-01-18 BoU Extern Öppenvårds kostnad bifall 

2018-01-18 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-01-19 BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

Urvalsparametrar: Period· 20180101 - 20180131 Beslutsfattare: 

Organisation- Orsak: 

Undemivåer: ~ 

Handläggare: Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Gymnasiestuderande ensamkom 
Anna Berg 

Gymnasiestuderande ensamkom 
Anna Berg 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Linda Hedman 

Maria Ivarsson 

Anna Laurell 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

6 333,00 

6 087,00 

598,00 

252,00 

49 665,00 

Sida 12 I 15 

334

334



Beslutsdatum 

Avser 

2018-01-19 

2018-01-19 

2018-01-19 

2018-01-19 

2018-01-19 

2018-01-19 

2018-01-22 

2018-01-22 

2018-01-22 

Urvalsparametrar: 

Beslut 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 MF-protokoll 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2:1 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Period· 20180101 - 20180131 

Organisation-

Ulidernivåer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-02-01 

Beslutsfattare· 

Orsak: 

~ 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Madelene Colliander 

Annelie Zerman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat 

3 999,00 

139 500,00 

99 045,00 

Sida 13 I 15 

335

335



Beslutsdatum 

Avser 

2018-01-22 

2018-01-23 

2018-01-24 

2018-01-24 

2018-01-24 

2018-01-25 

2018-01-26 

2018-01-29 

2018-01-29 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-02-01 

Beslut 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

PR Faderskapsbelcräftelse PB 1 :4 MF-protokoll 

FR Faderskapsbelcräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

PR Paderskapsbelcräftelse PB 1 :4 S-protokoll 

Period: 20180101 - 20180131 Beslutsfattare: 

Organisation: Orsak: 

Undemiyåer· Beslut: 

Handläggare· Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Maria Ivarsson 

Patrik Lundqvist 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Cecilia Svensson 

Cecilia Svensson 

Anna Berg 

Madelene Colliander 

Camilla Moritz 

Cecilia Svensson 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat Avslagsbelopp 

1 967,00 

759,00 

Sida 14 / 15 

336

336



Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2018-01-29 PR Paderskapsbekräftelse PB 1 :4 S-protokoll 

2018-01-29 Ek bistånd 4 kap 1 §; 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-01-29 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-01-29 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-01-29 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-01-31 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-01-31 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-01-31 PR Paderskapsbekräftelse PB 1 :4 S-protokoll 

Uryalsparametrar: Period· 20180101 - 20180131 

OrganisatioTI" 

Undemivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

.Qruik;_ 

~ 

Personnummer * 

2018-02-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Cecilia Svensson 

Arbetshinder, sociala skäl 
Maria Ivarsson 

Rose-Marie Paulsson 

Rese-Marie Paulsson 

Rese-Marie Paulsson 

Anna Laurell 

Väntar på etableringsersättning '. 
Annelie Zerman 

Cecilia Svensson 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

Beviljat A vslagsbelopp 

4 000,00 

738,00 

1 525,00 

775,00 

3 999,00 

Sida 15 I 15 

337

337



338

338



339

339



340

340



341

341



342

342



343

343
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