
	

	

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Datum:	Tisdagen	den	20	mars	2018.	
 

Plats och tid:	Astrakanen,	kommunkontoret	i	Båstad	kl.	09.00.	
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3. Ersättarnas	närvarorätt	vid	kommunstyrelsens	arbetsutskott KS 5

4. Informationspunkter:	
	
a).	Närvaro/frånvaro	SFI	(Bildningschef	Henrik	Andersson)	
	

KS 6

5. Detaljplan	för	Repslagaren	22	m	fl	‐	Beslut	om	granskning Emma	Johansson	 KS au 7‐49

6. Bron	1	m	fl,	Torekovs	hamn	‐	Beslut	om	planuppdrag Emma	Johansson	 KS 50‐64

7. Befolkningsprognos	för	Båstads	kommun	2018 Olof	Selldén	 KF

8. Namnsättning	av	nytt	vård‐	och	omsorgsboende	och	ny	gata	i	Förslöv Roger	Larsson	 KS 65‐78

9. Optimal	förskoleorganisation	‐	akuta	åtgärder Birgitta	Berséus	 KS 79‐80

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

Jan	Bernhardsson	 KS 81‐83

11. Förfrågan	om	tillköp	av	trafik	för	trafikåret	2019,	2018‐12‐09	
och	ett	år	framåt	

Alexander	Ejwertz	
Johanzon	

KS 84

12. Förstudie	‐	Nytt	gruppboende	enligt	LSS	 Jan	Bernhardsson,	
Emma	Pihl	

KS 85‐87

13. Bryggor	i	Torekov	‐	gåvobrev	 Elin	Ax KS

14. Köpekontrakt	för	del	av	Vistorp	7:111	i	Förslöv Susanna	Almqvist	 KF 88‐95

15. Försäljning	av	kommunal	mark	‐	Vistorp	7:84	i	Förslöv Susanna	Almqvist	 KF 96‐101

16. Försäljning	av	kommunal	mark	‐	del	av	fastigheten	Hålarp	4:197 Susanna	Almqvist	 KS 102‐
111	

17. Försäljning	av	kommunal	mark	‐	del	av	fastigheten	Hålarp	4:197 Susanna	Almqvist	 KS 112‐
117	

18. Överlåtelse	och	försäljning	av	del	av	fastigheten	Hemmeslöv	5:60
(fd.	Hemmeslöv	5:9)	

Susanna	Almqvist	 KS 118‐
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19. Remiss	av	betänkande	"Ett	land	att	besöka".	En	samlad	politik	för	
hållbar	turism	och	växande	besöksnäring	

Helena	Ivarsson	 KS 133‐
136	

20. Årsredovisning	2017	för	Båstads	kommun Christel	Crespin	 KF
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25. Svar	på	granskning	av	kommunens	hantering	av	arvoden	och	
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Olof	Nilsson	 KS 155‐
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26. Integrationspris	 Nike	Sandberg	 KS au

27. Väckt	ärende:	Översyn	och	revidering	av	Personalpolitiskt	program
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28. Psykosocial	arbetsmiljöenkät	i	kommunhuset Philipp	Seuffer	 KS 180

29. Svar	på	Arbetsmiljöverkets	inspektionsrapport	‐ 2017/057871
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214	

	
		Båstad	den	13	mars	2018	
	
	
Bo	Wendt	
ordförande	

Catharina	Elofsson
Sekreterare	

	



 Tjänsteskrivelse  
 

180206\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-03-09 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001376/2017 – 903 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Thomas Andersson (L). 
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Gösta Gebauer (C). 
 
3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 27 mars kl. 10.00. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottets 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 utskottet beslutar vid varje sammanträde. 
 
Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från kommun-
fullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella 
protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande 
sammanträde. 
 
 
 
Kommunkontoret  
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
 
 
 

3



 Tjänsteskrivelse  
 

180206\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-03-09 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001377/2017 – 903 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Dagordningen godkänns.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Arbetsutskottet har att ta ställning till om 
dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
Kommunkontoret  
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180206\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 
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Datum: 2018-03-09 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000029/2018 – 903 
 
 

Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 26 kan utskottet vid varje enskilt sammanträde  
besluta att ersättare som ej tjänstgör får närvara på sammanträdet. 
 
 
 
Kommunkontoret  
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180208\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-03-09 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000030/2018 – 900 
 
 

Informationspunkter 
 
 
a). Närvaro/frånvaro SFI  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180313\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: : 2018-03-13. Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 000966/2016 - 315 
 
 

Detaljplan för Repslagaren 22 m.fl. i Båstads kommun - beslut om gransk-
ning 
 
 
Förslag till beslut 
 
KSau beslutar:  
  

1. Förslag till detaljplan för Repslagaren 22 m.fl fastigheter i Båstad, Båstads kommun 
godkänns för att ställas ut för granskning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Planförslag för Repslagaren 22 har reviderats efter samrådet. Nästa steg i planprocessen är att 
det reviderade förslaget ställs ut för granskning. 
 
Bakgrund 
Båstad Tennis och Hotell AB har 2016-02-15, och komplettering 2016-07-15, inkommit med en 
begäran om planbesked för Repslagaren 22 m.fl. fastigheter. För att möjliggöra de tillbyggnads-
förslag som berör hotellet samt legalisera de avvikelser som redan har gjorts behöver en ny 
detaljplan upprättas.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-12 § 187 att förslag till detaljplan för Repslagaren 22 
m.fl. får upprättas samt att samråd får hållas.  
 
Förslag till detaljplan har varit utställd för samråd under tiden 2017-10-09 – 2017-11-17. In-
komna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse (Bilaga 4) 
och planhandlingarna (bilaga 1-3) har reviderats i enlighet med samrådsredogörelsen. 
 
Aktuellt 
Planförslaget har efter samråd reviderats. Nästa skede i planprocessen är att det reviderade 
förslaget ställa ut för granskning. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Sakägare, allmänhet och remissinstanser ges tillfälle att lämna synpunkter på det reviderade 
planförslaget. 
 

Verksamhet 
Planarbetet fortsätter i enlighet med lagstadgad process. 
 

Ekonomi 
Planen finansieras i sin helhet av fastighetsägaren. 
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2 (2) 

 

Miljökonsekvensanalys 
En behovsbedömning har gjorts i samband med planarbetet. Ett genomförande av planen be-
döms inte medföra betydande miljökonsekvenser. 
 
 
Verksamhetsområde 
Emma Johansson, Samhällsbyggnad 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Planbeskrivning 
2. Plankarta 
3. Illustrationskarta 
4. Samrådsredogörelse 

 
Samråd har skett med: 
Samhällsbyggnadschef, planchef 
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Granskningshandling 2018-03-08
                       Detaljplan för Repslagaren 22 m fl 

Detaljplan för 

Repslagaren 22 m fl 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Planbeskrivning

Granskningshandling 2018-03-08

9
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Granskningshandling 2018-03-08
                       Detaljplan för Repslagaren 22 m fl 

PLANHANDLINGAR
Planens	diarienummer	är	B16-129

Detaljplanen består av:
•	 Plankarta	med	planbestämmelser,	2018-03-08	
•	 Illustrationskarta	till	detaljplan,	2018-03-08
•	 Planbeskrivning,	2018-03-08	(denna	handling)
•	 Fastighetsförteckning,	2018-03-20
•	 Grundkarta	(utgör	underlag	till	plankartan),	feb	2018

Följande handlingar ingår också i ärendet och fi nns tillgängliga 
på samhällsbyggnadskontoret:
•	 Behovsbedömning,	2017-09-22
•	 Geoteknisk	utredning,	2005-12-12

10
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En	detaljplan	reglerar	bland	annat	utformning	av	bebyggelse,	vägar	och	grönstruktur	inom	ett	min-
dre	område.	När	planen	är	 färdig	och	har	vunnit	 laga	kraft	är	den	ett	 juridiskt	dokument	som	är	
bindande	för	efterföljande	beslut	såsom	bygglov.	

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

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

Samråd
Denna	detaljplan	handläggs	med	standardförfarande.	I	samrådsskedet	tas	ett	första	förslag	fram	till	
hur	området	ska	utformas	och	planläggas.	Samrådsförslaget	ställs	ut	i	kommunhuset	och	på	det	bib-
liotek	som	ligger	närmast	planområdet.	Förslaget	skickas	också	till	berörda	myndigheter.	Kommu-
nen	annonserar	i	NST	om	samrådet,	de	fastighetsägare,	företag	och	föreningar	som	berörs	mest	av	
förslaget	meddelas	med	post.	Ibland	hålls	ett	allmänt	möte	om	planförslaget.	Alla	som	vill	får	lämna	
in	skriftliga	synpunkter.	

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

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

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

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

Här är vi nu!

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
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Båstad
Västra Karup Östra KarupTorekov

Hallands 
Väderö

Grevie

Förslöv

Båstads kommun

Översiktskarta
0 m 2000 m 4000 m

N

Planområdets läge och storlek
Planområdet	är	beläget	i	Båstad,	ca	1	km	nordväst	om	Båstad	centrum.	Området	omfattar	fastig-
heten	Repslagaren	22	samt	delar	av	fastigheterna	Båstad	109:2	och	Badhusparken	1	och	är	ca	20	
000	m2	stort.	Repslagaren	22	innehåller	idag	hotell-,	tennis-	och	konferensanläggning.	Fastigheten	
Båstad	109:2	omfattar	gatumark.

Området	avgränsas	i	norr	och	öster	av	befintlig	fastighetsgräns	och	i	söder	och	väster	av	Kyrkoga-
tan	och	Lindallén.	

Syftet	med	denna	plan	är	att	möjliggöra	utveckling	och	utbyggnad	av	be intlig	hotell-	och	tennisverk-
samhet	och	samtidigt	bevara	områdets	kulturhistoriska	värden.

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

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Fastigheten	Repslagaren	22	är	i	privat	ägo.	Fastigheterna	Båstad	109:2	och	Badhusparken	1	ägs	av	
Båstads	kommun.	

15
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Båstad	Tennis	och	Hotell	AB	har	inkommit	med	en	begäran	om	planbesked	för	Repslagaren	22	m.fl	
fastigheter.	Området	omkring	hotell	Skansen	regleras	av	två	olika	detaljplaner	som	idag	är	 fullt	
utnyttjade.	Det	finns	ett	behov	av	att	bygga	ut	och	bygga	om	för	att	utveckla	verksamheten.

Huvudsyftet	med	detaljplanen	är	att	möjliggöra	utbyggnad	och	ombyggnad	inom	fastigheten	Rep-
slagaren	22	för	att	möjliggöra	en	utveckling	av	verksamheten	och	samtidigt	bevara	kulturmiljön.

Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAKGRUND OCH SYFTE
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Planbesked	för	Repslagaren	22	m. l	beviljades	av	Kommunstyrelsen	2016-10-12	§	187.

Översiktsplan
En	översiktsplan	avser	en	kommuntäckande	plan	som	anger	hur	kommunens	markanvänding	ska	ut-
vecklas	på	sikt.	I	Båstads	gällande	översiktsplan	från	2008,	ÖP08,	anges	ingen	planerad	markanvänd-
ning	för	det	aktuella	planområdet	utan	be intlig	markanvändning	är	fortfarande	aktuell.	Område	för	
centrum	och	handel	sträcker	sig	längs	Hamngatan,	hela	vägen	ner	till	hotellets	äldsta	del,	”Skansen”.

Planen	är	förenlig	med	översiktsplanens	intentioner.	

Detaljplan
För	planområdet	gäller	 idag	detaljplan	1535	samt	detaljplan	1585,	som	vann	 laga	kraft	2000-11-
22	respektive	2006-09-11.	Ingen	av	detaljplanerna	har	någon	genomförandetid	kvar.	Gällande	be-
stämmelser	för	aktuellt	planområde	är	”Hotell-	och	konferensverksamhet”	för	fastighetens	norra	del	
och	”Tennisstadion”	för	resterande	del	av	fastigheten.	På	delar	av	området	för	”Tennisstadion”	anges	
även	användningen	hotell	och	konferens	och	i	områdets	västra	del	tillåts	även	bostäder.	För	de	delar	
av	Lindallén	och	Kyrkogatan	som	omfattas	av	planen	anges	 användningen	”Lokalgata”	 respektive	
”Gångfartsgata”.	Inom	planområdet	 inns	u-områden	dvs.	mark	som	ska	vara	tillgänglig	för	allmänna	
underjordiska	ledningar	samt	ett	x-område	dvs.	mark	som	ska	vara	tillgänglig	för	allmän	gång-	och	
cykeltra ik.	

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Gällande detaljplaner
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Bevarandeprogram
Båstads	kommun	har	ett	bevarandeprogram	från	1997.	Detta	är	utgivet	av	kulturnämnden	i	Båstad,	
i	samarbete	med	Kristianstads	läns	museum.	Mycket	har	förändrats	i	kvarteret	Repslagaren	sedan	
bevarandeprogrammet	gjordes.	Programmet	beskriver	bostadshusen	 längs	Kastanjeallén	som	 lig-
ger	utanför	nu	aktuellt	planområde.	Även	tennisstadion	och	dess	betydelse	för	Båstad	lyfts	i	beva-
randeprogrammet	och	föreslås	låsas	till	platsen.	Bevarandeprogrammet	beskriver	även	byggnaden	
”Skansen”	som	mycket	viktig	för	miljön.	I	gällande	detaljplan	skyddas	byggnaden	med	en	varsam-
hetsbestämmelse.

Kulturmiljöprogram
I	 länsstyrelsens	kulturmiljöprogram	 listas	 ”Båstad	 -	 Norrvikens	 trädgårdar”,	 där	planområdet	 in-
går,	bland	”Särskilt	värdefulla	kulturmiljöer	i	Skåne”.	Motiven	för	bevarande	är	enligt	länsstyrelsens	
beskrivning	 att	 området	 belyser	 faserna	 i	 ett	 kustsamhälles	 utveckling	 från	medeltida	 stad	 över	
1700-1800-talens	köpmans-	och	bondesamhälle	 till	det	 sena	1800-talets	 och	1900-talets	 rekrea-
tionsort.	Det	 kulturhistoriska	 intresset	 är	 knutet	 till	 såväl	 stadsplan	 som	bebyggelsemönster	och	
byggnadernas	utformning.	Nobels	villstad	och	tennisstadion	är	element	som	beskrivs	i	kulturmiljö-
programmet.

Planområdet	ingår	även	i	kulturmiljöstråket	”Per	Albin-linjen”,	som	är	en	försvarslinje	med	 lera	värn	
uppförda	under	1939-1940.	Några	värn	 inns	inte	inom	planområdet.

Miljöprogram
Båstad	kommuns	miljö-	och	energiprogram	2012-2022	anger	mål	och	riktlinjer	för	att	skapa	ett	håll-
bart	samhälle.	Frågor	som	tas	upp	och	som	berör	detaljplanen	är	hantering	av	dagvatten,	effektiv	och	
hållbar	energianvändning	samt	att	minimera	buller	från	tra ik	i	bebyggt	och	i	strandnära	områden.	

Skansen
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget	bedöms	som	förenligt	med	Miljöbalkens	3,	4	och	5	kapitel.	Planens	genomförande	be-
döms	inte	innebära	påverkan	på	riksintressena	för	friluftsliv,	rörligt	friluftsliv	och	kustzonen	samt	
marginell	 påverkan	 på	 riksintresse	 för	 kulturmiljö,	 eftersom	 planen	 endast	 omfattar	 ett	 mindre	
markområde	som	redan	är	ianspråktaget	av	bebyggelse.	Stöd	för	utveckling	av	verksamheterna	 inns	
i	Båstads	kommuns	översiktsplan	då	den	framhäver	turismens	värde	för	kommunen	och	att	tennisen	
är	starkt	förknippad	med	Båstad.

Riksintressen
Hela	planområdet	berörs	av	riksintresse	för	kulturmiljövård	Båstad	[L:K	32]	(stadsmiljö	med	prä-
gel	av	medeltid	och	1900-talets	rekreationsliv)	enligt	3	kap	6§	MB.	Riksintressets	värden	består	av		
stadsmiljö	med	prägel	av	medeltid	och	1900-talets	rekreationsliv.	Det	syns	bland	annat	genom	ett	
delvis	bevarat	medeltida	gatunät	och	den	medeltida	Mariakyrkan,	den	småskaliga	bebyggelsen	som	
speglar	 köpmans-	och	kustsamhället	under	1700-	och	1800-talen	 samt	 villor	och	pensionat	 från	
1900-talets	rekreationsort.	Det	centrala	läget	i	kommunen	som	Båstad	tennis	idag	besitter	är	som	
företeelse	unikt	och	av	kulturhistoriskt	värde.	Skansen,	med	dess	verksamheter,	och	tennisområdet	
utgör	en	unik	miljö	som	speglar	en	viktig	del	i	ortens	identitet	och	utveckling	som	turistort.	Det	är	
därför	av	stort	kulturhistoriskt	intresse	att	verksamheterna	kan	bibehållas	och	ut	vecklas	på	platsen	
även	i	framtiden.

Planområdet	ingår	även	i	sin	helhet	i	riksintresse	för	friluftsliv	(Bjärekusten-Skälderviken)	enligt	3	
kap	6	§	Miljöbalken	(MB)	samt	i	riksintresse	för	det	rörliga	friluftslivet	(Kullaberg	och	Hallandsåsen	
med	angränsande	kustområde)	enligt	4	kap	2	§§	MB.	Huvudkriterierna	för	riksintresset	för	friluftsliv	
handlar	om	områdets	särskilt	goda	förutsättningar	för	berikande	upplevelser	i	natur	och	kulturmil-
jöer,	friluftsaktiviteter	samt	vattenanknutna	friluftsaktiviteter.	Beskrivningen	av	riksintressets	vär-
den	är	generell	för	hela	Bjärehalvön	och	Skälderviken.	De	delar	som	berör	Båstads	hamnområde	är	
möjligheten	till	bad	på	den	iordningställda	badplatsen	samt	att	det	 inns	viss	möjlighet	till	vattenan-
knutna	aktiviteter	så	som	vindsur ing,	 iske	och	dykning.	Någon	precisering	av	riksintresseområdet	
för	det	rörliga	friluftslivet	 inns	inte	men	principerna	för	riksintresset	för	det	Rörliga	friluftslivet	är	
att	turismens	och	friluftslivets,	främst	det	rörliga	friluftslivets,	intressen	särskilt	ska	beaktas	vid	för-
ändringar.	Undantag	görs	för	utvecklingen	av	be intliga	tätorter	och	det	lokala	näringslivet.	

Riksintresse	för	Högexploaterad	kust	enligt	4	kap	1,	4	§§	MB	berör	hela	planområdet.	Av	lagtexten	
framgår	att	området	är	av	riksintresse	med	hänsyn	till	dess	natur-	och	kulturvärden.	Bestämmel-
sen	syftar	till	att	fritidsbebyggelse	och	andra	anläggningar	endast	får	uppföras	som	kompletteringar	
på	platser	där	det	redan	 inns	motsvarande	bebyggelse.	Undantag	från	riksintresset	bedöms	kunna	
göras	då	detaljplanen	innebär	tätortsutveckling	och	syftar	till	ett	mer	effektivt	nyttjande	av	redan	
ianspråkstaken	mark.

Natura 2000
Natura	2000-området	”Nordvästra	Skånes	havsområde”	med	syfte	att	skydda	tumlare	samt	sjöfågel,	
ligger	knappt	700	meter	nordost	om	planområdet.	Det	bedöms	inte	påverkas	av	ett	genomförande	
av	detaljplanen.

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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Miljökvalitetsmål
Ett	genomförande	av	detaljplanen	påverkar	ett	antal	miljökvalitetsmål.	Generationsmålet	är	ett	in-
riktningsmål	för	miljöpolitiken	och	anger	inriktningen	för	den	samhällsomställning	som	behöver	ske	
inom	en	generation	för	att	miljökvalitetsmålen	ska	nås.	Det	innebär	att	till	nästa	generation	ska	vi	
lämna	över	ett	samhälle	där	de	stora	miljöproblemen	är	lösta,	utan	att	orsaka	ökade	miljö-	och	hälso-
problem	utanför	Sveriges	gränser.	Generationsmålet	är	utfärdat	av	Naturvårdsverket	och	de inierat	
av	Riksdagen.	

Övriga	miljömål	som	kan	påverkas	av	ett	genomförande	av	detaljplanen	är:
Grundvatten	av	god	kvalitet:	”Grundvattnet	ska	ge	en	säker	och	hållbar	dricksvattenförsörjning	samt	
bidra	till	en	god	livsmiljö	för	växter	och	djur	i	sjöar	och	vattendrag.”	-	Planförslaget	medför	ingen	för-
ändring	som	kan	påverka	miljömålet	negativt.
God	bebyggd	miljö:	”Städer,	tätorter	och	annan	bebyggd	miljö	ska	utgöra	en	god	och	hälsosam	livs-
miljö	 samt	medverka	till	 en	god	regional	och	global	miljö.	Natur-	och	kulturvärden	ska	 tas	till	vara	
och	utvecklas.	Byggnader	och	anläggningar	ska	lokaliseras	och	utformas	på	ett	miljöanpassat	sätt	och	
så	att	en	långsiktigt	god	hushållning	med	mark,	vatten	och	andra	resurser	främjas.”	Preciseringarna	
handlar	bland	annat	om	ett	sammanhållet	och	hållbart	perspektiv	på	sociala,	ekonomiska	samt	miljö-	
och	hälsorelaterade	frågor.	De	handlar	även	om	att	det	kulturella,	historiska	och	arkitektoniska	arvet	
i	form	av	värdefulla	byggnader	och	bebyggelsemiljöer	samt	platser	och	landskap	bevaras,	används	
och	utvecklas	-	Detaljplanen	syftar	till	att	möjliggöra	utveckling	av	en	verksamhet	som	är	viktig	för	
Båstads	historiska	och	kulturella	kontext.	En	bestämmelse	om	att	material	och	färgsättning	inte	får	
förvanskas	och	att	ny	bebyggelse	ska	anpassas	till	den	be intliga	införs	för	att	bevara	områdets	ka-
raktär.	Byggnaden	Skansen	får	en	bestämmelse	om	skydd	av	kulturvärden.

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

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

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från	och	med	december	2009	 inns	även	miljökvalitetsnormer	för	vatten.	Dessa	formuleras	på	olika	
sätt	beroende	på	vilken	typ	av	vattenförekomst	det	gäller.	För	ytvatten	(det	vill	säga	kustvatten,	sjö-
ar	och	vattendrag)	 inns	det	miljökvalitetsnormer	för	kemisk	och	ekologisk	status.	För	grundvatten	
inns	det	miljökvalitetsnormer	för	kemisk	och	kvantitativ	status.	Målet	var	att	alla	vattenförekom-
ster	skulle	ha	uppnått	god	status	(både	kemisk	och	ekologisk/kvantitativ)	den	22	december	2015.	
Eftersom	det	blir	mycket	svårt	för	en	del	vattenförekomster	 inns	vissa	möjligheter	 till	undantag.		
Normerna	är	uppdaterade	och	fastställda	under	2017.
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Ett	antal	vattenförekomster	skulle	kunna	påverkas	av	eventuella	föroreningar	från	planområdet.

Ytvattenförekomst	 	 	 Ekologisk	status	 Kemisk	status	
Laholmsbukten	(SE563330-124600)	 Måttlig		 	 Uppnår	ej	god

Grundvattenförekomst	 	 Kvantitativ	status	 Kemisk	status
Bjärehalvön	(SE625674-13186)	 Otillfredsställande	 Otillfredsställande

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

Strandskydd
Planområdet	berörs	inte	av	strandskydd	idag	då	gällande	detaljplan	är	framtagen	enligt	PBL	1987:10.	
Då	detaljplanen	tas	fram	enligt	PBL	2010:900	återinträder	strandskyddet	för	en	mindre	del	i	plan-
områdets	norra	hörn.	Strandskyddet	kommer	därmed	behöva	upphävas	på	kvartersmark.	Aktuellt	
område	är	redan	idag	ianspråkstaget	och	bebyggt	och	saknar	betydelse	för	strandskyddets	syften.	
Vidare	resonemang	och	särskilda	skäl	för	upphävande	av	strandskyddet	redovisas	på	sidan	22.

Planområdet markerat med röd linje, område där återinträtt strand-
skydd upphävs markerat med vit skraffering.
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Behovsbedömning
Enligt	PBL	4	kap	34	§	ska	kommunen	avgöra	om	en	detaljplan	kan	komma	att	medföra	betydande	
påverkan	på	miljön.	Om	så	är	fallet	ska	en	miljökonsekvensbeskrivning	göras.	Båstads	kommun	har	
genom	behovsbedömningen	kommit	fram	till	att	det	inte	föreligger	något	behov	av	miljökonsekvens-
beskrivning.	

Behovsbedömningen	grundades	på	följande:

•	 Planförslaget	överensstämmer	med	översiktsplanens	intentioner.
•	 Planen	möjliggör	endast	utveckling	av	be intliga	verksamheter,	på	mark	som	redan	nyttjas	av	

verksamheterna.
•	 Riksintressena	kulturmiljö	påverkas	måttligt	och	utveckling	av	verksamheterna	anses	nödvändig	

för	att	de	ska	 innas	kvar	i	sitt	centrala	läge	och	kopplingarna	till	Båstads	histroriska	utveckling	
ska	behållas.

•	 Ett	genomförande	av	detaljplanen	bedöms	inte	innebära	några	ökade	störningar	på	omgivningen	
eller	för	människors	hälsa	och	säkerhet.

•	 Miljökvalitetsnormerna	riskerar	inte	att	överskridas.

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

I	sitt	samrådsyttrande	instämmer	länsstyrelsen	i	kommunens	bedömning	att	en	miljökonsekvensbe-
skrivning	inte	behöver	upprättas.
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Bebyggelse
Historik 
Planområdet	ligger	i	gränsen	mellan	den	äldre	stadskärnan	med	gatuhusbebyggelse	och	medeltida	
gatunät	 respektive	 villakvarteren	med	 sina	 friliggande	 byggnader,	 omgivna	 av	 häckar	 och	 träd.	
Båstad	har	utvecklats	i	flera	faser	från	medeltida	stad		över	1700-	och	1800-talens	köpmans-	och	
bondesamhälle	 till	 det	 sena	 1800-talets	 	 och	 1900-talets	 rekreationsort.	 Här	 uppfördes	 hotell,	
pensionat,	 restauranger,	 sommarvillor	och	 andra	 funktioner	kopplade	 till	 turismverksamheten.	
Tennis	är	något	som	förknippas	med	Båstad	och	tennisens	framväxt	hänger	ursprungligen	sam-
man	med	turistnäringen.	Redan	på	1880-talet	spelades	tennis	i	Badhusparken,	strax	intill	nu	ak-
tuellt	planområde.	

Skansen	uppfördes	1877	som	spannmålsmagasin	i	anslutning	till	den	då	tämligen	omfattande	ut-
skeppningen	av	spannmål	från	Båstads	hamn	men	är	nu	en	del	av	hotell-	och	konferensanläggning-
en.	När	grunden	till	tennisanläggningen	lades	på	1920-talet	byggdes	det	gamla	magasinet	om,	och	
har	sedan	dess	haft	varierande	funktioner	som	kasino,	kafé	och	konditori	till	dagens	restaurang-,	
hotell-	och	konferensverksamhet.	

Både	 Hotell-	 och	 konferensanläggningen	 och	 tennisanläggningen	 utvecklas.	 Den	 stora	 tillbygg-
naden	av	hotellet	samt	havsläktaren	gjordes	2000.	Även	tennisanläggningen	har	byggts	 till	och	
kompletterats.	2006	byggdes	landläktaren,	kongresshallen	och	garaget	samtidigt	byggdes	även	ett	
antal	mindre	hus,	 inrymmande	hotellrum,	vilka	ramar	in	 tennisanläggningen	och	 förstärker	det	
medeltida	gaturummet.

Arkitektoniska och kulturhistoriska värden 
Planområdet	 ligger	 inom	 fornminnesområde	 stadslager.	Det	är	 ett	medeltida	 stadsområde	med	
förmodade	kulturlager.	Ett	synligt	spår	är	det	medeltida	gatunätet.	Byggnaderna	som	kantar	gatan	
i	den	här	delen	av	Båstad	är	dock	inte	medeltida	utan	uppfördes	efter	den	stora	branden	1870.	
Byggnaderna	är	placerade	i	gatulinjen	och	uppförda	i	tegel,	sten	och	puts.

Direkt	 väster	om	planområdet	 ligger	 ”Nobels	 villastad”	 som	uppfördes	kring	 sekelskiftet	1900.	
Området	utgörs	av	stora	villor	i	skiftande	stilar.	Tanken	med	området	var	det	skulle	fungera	som	
fritidshus	för	sommargäster.

Planområdet	domineras	av	tennisstadion	med	tillhörande	byggnader	och	är	präglat	av	de	två	se-
naste	 århundradenas	 turism	och	 friluftsliv.	 Inom	planområdet	är	det	bara	 Skansen	 som	har	 ett	
kulturhistoriskt	värde.

Byggnaderna	på	Kyrkogatan	7	och	9,	direkt	söder	om	planområdet,	uppfördes	i	början	av	1860-ta-
let	som	smedboställe	respektive	smedja.	Det	 innebär	att	de	är	uppförda	före	den	stora	branden	
1870.

Bostäder 
Inom	planområdet	finns	inga	permanenta	bostäder	utan	möjligheterna	till	boende	utgörs	av	hotel-
lets	anläggning.	Möjligheten	till	permanenta	bostäder	finns	enligt	gällande	detaljplan	i	planområ-
dets	västra	del.

7. FÖRUTSÄTTNINGAR
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Kommersiell, offentlig och social service
Planområdet	ligger	knappt	150	meter	norr	om	Båstads	torg,	en	knutpunkt	med	handel	och	service.	
Ca	1	km	sydost	om	planområdet	ligger	torget	Lyckan	som	även	det	är	en	knutpunkt	med	handel	och	
även	offentlig	service	så	som	bibliotek.

Verksamheter
Inom	planområdet	 inns	Hotel	Skansen	med	330	bäddar	fördelat	i	en	större	hotellbyggnad	och	några	
friliggande	 hotellvillor	 och	 -lägenheter.	 Hotellverksamheten	 omfattar	 även	 konferensverksamhet,	
spa,	restaurang	och	tennisanläggning.	Skansen	har	totalt	180	årsanställda.

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken	i	planområdet	utgörs	av	hotell-,	konferens	och	tennisanläggningen.	Den	största	delen	av	
marken	är	hårdgjord,	övrig	mark	är	gräsbevuxen	av	trädgårdskaraktär.	Området	innehåller	inga	
intresseområden	vad	gäller	flora,	fauna,	nyckelbiotoper	eller	hotade	arter.	Planområdet	omfattas	
inte	av	skydd	enligt	7	kap	MB	och	är	inte	beläget	inom	område	som	bedömts	som	ekologiskt	sär-
skilt	känsligt	i	kommunens	översiktsplan/naturvårdsprogram.

Planområdet	sluttar	kraftigt	åt	norr.	Höjdskillnaderna	från	+4	möh	till	+17	möh	på	en	sträcka	av	150	
meter,	tas	upp	av	terrasser	och	etage	med	byggnader,	tennisbanor	och	torgytor.

Parker och torg 
Planområdet	innehåller	inga	allmänna	platser,	men	har	ändå	ett	par	torgliknande	platser.	En	
av	dessa	är	”Tennistorget”,	en	yta	mellan	Kongresshallen	och	byggnaden	som	kallas	Cigarren.	
Denna	är	plattbelagd	och	nyttjas	på	olika	sätt	efter	verksamhetens	behov.	En	annan	är	ytan	i	
anslutning	till	Kyrkogatan,	intill	centercourten.	Den	torgbildningen	har	utformats	med	gatsten	
för	att	knyta	an	till	Kyrkogatans	utformning.	Även	denna	yta	är	flexibel	och	används	periodvis	
som	parkering	och	periodvis	för	verksamhetens	evenemang.	Ytterligare	en	torgbildning	ligger	
framför	restaurang	Sand.	Denna	är	plattbelagd	och	används	sommartid	som	uteservering.

Allmän plats
De	allmänna	platser	som	ingår	i	planområdet	utgörs	av	Kyrkogatan	och	Lindallén.

Vattenområden
Planområdet	ligger	intill	stranden	Skansenbadet	och	ca	100	meter	från	havet.	Strandskydd	kom-
mer	att	återinträda	för	en	mindre	del	av	planområdet	i	samband	med	planläggningen	och	behöver	
därför	upphävas	(se	ovan).

Översvämningsrisk
Planområdets	lägsta	punkt	ligger	4	meter	över	havets	normalnivå.	Det	innebär	att	risken	för	över-
svämning	i	samband	med	extremväder	i	kombination	med	havsnivåhöjningar	bedöms	vara	relativt	
liten.

Geotekniska förhållanden
En	geoteknisk	 utredning	gjordes	 2005	 i	 samband	med	 framtagandet	 av	nu	gällande	detaljplan.	 I	
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utredningen	beskrivs	de	be intliga	förhållandena	så	här:	Inom	området	består	de	naturligt	avsatta	
jordlagren	överst	av	strandbildningar	av	sand	och	grusmaterial.	Det	övre	materialet	är	 i	området	
ofta	omlagrat	på	grund	av	schakt-	och	fyllningsarbeten	i	samband	med	tidigare	anläggningar	och	ut-
byggnader.	Under	det	sandiga	lagret	följer	en	siltig	och	lerig	krita-urbergsmorän.	Moränens	sten-	och	
blockhalt	ökar	sannolikt	mot	djupet.	Området	har	generellt	goda	geotekniska	förutsättningar	med	
fasta	 jordlager	för	grundläggning	 i	och	på	mark.	Då	den	regionala	grundvattenströmmen	går	 från	
hallandsås	höjdpartier	ut	mot	havet,	bör	dock	beaktas	att	grovkorniga	skikt	kan	föra	tämligen	stora	
mängder	vatten,	vilket	kan	medföra	problem	med	grundvattensänkning	och	avvattning	för	grund-
läggningsarbeten	på	större	djup	än	2,5-	3	meter	under	markytan.

I	 samband	med	att	 det	underjordiska	 garaget	byggdes	 sänktes	 troligtvis	 grundvattennivån.	Det	
är	även	sannolikt	att	utskiftning	av	organiskt	material	samt	övriga	rekommendationer	utfördes	i	
enlighet	med	den	geotekniska	utredningen.

Planområdet	är	starkt	sluttande	och	de	delar	där	underjordiskt	garage	tillåts	ca	11	–	16	meter	över	
havet	varför	kommunen	gör	bedömningen	att	stigande	grundvattennivåer	till	 följd	av	ett	stigande	
hav	inte	torde	påverka	anläggningen.

För	området	föreligger	normal	radonrisk.	

Kulturmiljöer och fornlämningar
Planområdet	ligger	inom	fornminnesområde	”stadslager”.	Det	är	ett	medeltida	stadsområde	med	
förmodade	 kulturlager.	 Ett	 synligt	 spår	 är	 det	medeltida	 gatunätet.	 Inom	 fornlämningsområde	
krävs	 tillstånd	 för	ingrepp	 i	 fornlämningen.	Vid	ansökan	om	tillstånd	beslutar	länsstyrelsen	om	
en	arkeologisk	utredning	behövs.	Om	en	fornlämning	påträffas	i	samband	med	grävarbeten	gäller	

Byggnader uppförda  2006 som genom volym, placering  och entréer anpassats till kulturmiljön.
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alltid	anmälningsplikt.

Hela	kvarteret	Repslagaren	ingår	i	Bevarandeprogram	antaget	av	kommunfullmäktige	1997.	Kul-
turmiljöprogrammet	pekar	ut	de	byggnader	som	är	kulturhistoriskt	värdefulla.	Inom	planområdet	
är	det	endast	Skansen	som	beskrivs	i	programmet.

Planområdet	 ingår	 i	 området	 ”Båstad-Norrvikens	 trädgårdar”	 i	 länsstyrelsens	 Kulturmiljöpro-
gram	antaget	2007.	Motiven	för	bevarande	av	området	är	att	det	belyser	faserna	i	ett	kustsamhäl-
les	utveckling	 från	medeltida	 stad	över	1700-1800-talens	köpmans-	och	bondesamhälle	 till	 det	
sena	1800-talets	och	1900-talets	rekreationsort.	Det	kulturhistoriska	intresset	är	knutet	till	såväl	
stadsplan	som	bebyggelsemönster	och	byggnadernas	utformning.

Planområdet	ingår	även	i	kulturmiljöstråket	”Per	Albin-linjen”,	beslutat	av	länsstyrelsen	2007,	som	
är	en	försvarslinje	innehållande	betongvärn	och	skyddsrum.	Dessa	uppfördes	1939-1942	och	lin-
jen	sträcker	sig	längs	hela	Skånes	kust.

Gator och trafi k
Hotellet	samt	parkeringsgaraget	angörs	från	Kyrkogatan.	Angöring	till	några	av	de	friliggande	hotell-
villorna	och	-lägenheterna	görs	från	Lindallén.	Inlastning	görs	från	Mr	G:s	väg	samt	från	Hamngatan.

Kyrkogatan,	Hamngatan	och	Lindallén	har	gatstensbeläggning.	Mr	G:s	väg	är	asfalterad.

Trafiksituationen	är	komplex	med	höga	trafikflöden	under	delar	av	året.	Dessa	genereras	inte	en-
bart	av	hotellet	och	tennisverksamheten	utan	även	av	verksamheten	i	hamnområdet.	Under	som-
marmånaderna	är	Kyrkogatan	och	Lindallén	enkelriktade.	I	samband	med	större	tennisevenemang	

Infart till parkeringsgarage.
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stängs	delar	av	Kyrkogatan	av	vilket	medför	att	garaget	inte	kan	nyttjas	för	bilparkering.

Parkering
Parkeringsgaraget	innehåller	37	parkeringsplatser.	Dessa	platser	nyttjas	under	större	delen	av	året,	
dock	 inte	under	 större	 tennisevenemang	då	ytorna	behövs	 för	 tennisarrangemanget.	Övriga	 ytor	
i	parkeringsgaraget	 (ursprungligen	avsett	 för	 ca	40	parkeringsplatser)	 fungerar	 idag	som	utställ-
ningshall.	Vid	Centercourt	 inns	sju	parkeringsplatser.

Hotellet	har	även	tillgång	till	40	parkeringsplatser	i	hamnområdet	genom	parkeringsköp.	Sommartid	
inns	allmänna	parkeringsplatser	på	Prästliden,	ca	500	meter	från	hotellets	entré.	13	allmänna	par-
keingsplatser	 inns	vid	Hamngatan.	Längs	Hamngatan	förekommer	även	kantstensparkeing.

Cykelparkering	 inns	i	fastighetens	östra	hörn.	Den	används	 till	största	delen	av	verksamheternas	
personal	och	rymmer	ca	40	cyklar.

Kollektivtrafi k
Hållplats	”Båstad	Torget”	ligger	ca	150	m	söder	om	planområdet,	drygt	250	m	från	hotellets	entré.	
Vid	hållplatsen	stannar	buss	501	som	går	mellan	Båstads	 torg	och	Båstads	station.	Bussresan	 till	
stationen	tar	15	min	och	bussens	avgångstider	är	anpassade	efter	tågtiderna.	Sommartid	fortsätter	
ett	par	av	turerna	som	linje	502	från	torget	till	Norrviken.	Även	buss	523	mellan	Båstad	och	Torekov	
stannar	vid	hållplatsen.

Gång- och cykeltrafi k
Skåneleden	passerar	direkt	norr	om	planområdet,	längs	stranden.	Samma	sträcka	fungerar	även	
som	cykelväg	och	gångstig	längs	kusten.	Många	rör	sig	även	till	fots	och	med	cykel	längs	Agardhs-
gatan	och	Lindallén.	Kyrkogatan	och	Hamngatan	är	viktiga	länkar	mellan	hamnområdet	och	ten-
nisen	och	Båstad	torg	samt	parkeringen	Prästliden.	Särskilt	sommartid	rör	sig	många	till	fots	längs	
dessa	gator.

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Befintliga	byggnader	inom	planområdet	är	anslutna	till	gasledningsnätet.	Ledningar	finns	i	Lindal-
lén	samt	i	naturmarken	norr	om	hotellets	huvudbyggnad.

El och telefoni
Bjärekraft	har	kabelanläggningar	i	gatorna	runt	planområdet,	längs	strandvallen	samt	i	ett	u-område	
genom	planområdet.

Brandvattenförsörjning
Inom	50	meter,	söder,	öster	och	väster	om	planområdet	 inns	totalt	sex	brandposter	placerade.	Vat-
tentrycket	i	området	är	6	bar	vilket	bör	ge	ett	fullgott	 löde	för	brandposterna.

Dricks- och spillvatten
Planområdet	ligger	inom	VA-verksamhetsområdet	för	Båstad	kommun.	Kommunala	vatten-	och	av-
loppsledningar	finns	utbyggda	i	de	kringliggande	gatorna	samt	längs	strandvallen.	

Dagvatten
Dagvatten	är	ett	samlingsnamn	för	regnvatten,	smältvatten	och	spolvatten	som	rinner	av	från	exem-
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pelvis	hårdgjorda	ytor,	vägar	och	hustak,	och	som	via	diken	eller	ledningar	rinner	ut	i	vattendrag.	
Miljöbalkens	allmänna	hänsynsregler	gäller	för	hantering	av	dagvatten	och	för	verksamheter	som	
t.ex.	kan	förorena	dagvattnet.	Enligt	miljöbalken	ska	dagvatten	avledas,	renas	och	tas	om	hand	på	ett	
sätt	som	innebär	att	olägenhet	för	hälsa	eller	miljö	inte	uppkommer.	

Dagvattenledningar	 inns	i	de	kringliggande	gatorna	samt	i	planområdets	norra	hörn.	Dagvatten	från	
planområdet	leds	via	ledningar	i	Kyrkogatan	och	Hamngatan,	ner	till	hamnen	och	vidare	ut	i	hamn-
bassängen.	Centercourten	och	de	norra	delarna	av	planområdet	avvattnas	norrut	via	be intliga	led-
ningar	som	leder	till	strandområdet		där	det	troligtvis	fördröjs	i	en	stenkista.

Vid	kraftiga	regn	som	överstiger	det	ledningarna	är	dimensionerade	för	avleds	vatten	ytledes	på	ga-
torna.	Utformningen	av	Hamngatan	och	Kyrkogatan	gör	att	ytledes	vatten	rinner	mot	havet	utan	att	
skada	omgivande	bebyggelse.	Detta	tack	vare	att	gatorna	ligger	lägre	än	omgivande	fastigheter	samt	
att	murar,	gatukantsten,	m.m.	styr	vattnets	väg	mot	havet.	Inom	planområdet	rinner	vatten	ytledes	
österut	mot	Kyrkogatan	och	vidare	ut	på	Hamngatan.	

Avfallshantering
Avfallshantering	sker	genom	NSRs	försorg.		

Kongresshuset
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Utgångspunkter
Gällande	detaljplan	är	mycket	detaljerad	och	ger	inte	utrymme	för	utveckling	av	befintliga	hotell-,	
konferens	och	tennisverksamheter.	Utgångspunkten	 för	detta	detaljplaneförslag	är	att	skapa	ut-
rymme	för	verksamheterna	att	utvecklas	och	anpassas	efter	förändrad	efterfrågan	och	förändrade	
krav	över	tid,	samtidigt	som	de	kulturvärden	som	finns	i	anläggningen	och	verksamheterna	beva-
ras.

Bebyggelse
Användning 
Planen	ger	utrymme	för	utbyggnad	och	ombyggnad	av	be intliga	byggnader.	Bland	annat	möjliggörs	
en	ny	entré	till	hotellet,	ombyggnad	av	hotellets	inlastning,	inglasning	av	delar	av	hotellets	takterrass	
och	utbyggnad	av	en	våning	ovanför	hotellets	spa-del	samt	utbyggnad	av	delar	av	”Kongresshusets”	
översta	våning.	 I	hörnet	av	fastigheten	Badhusparken	1	ges	en	mindre	byggrätt	för	att	möjliggöra	
en	ny	kioskbyggnad.	Möjlighet	till	två	mindre	kioskbyggnader	ges	även	inom	tennisområdet.	Mellan	
”TV-läktaren”	och	Cetntercourt	möjliggörs	en	utbyggnad	av	bottenvåningen.	Runt	vändplatsen	på	Mr	
G:s	väg	ges	byggrätt	för	att	möjliggöra	inbyggnad	av	avfallshantering	samt	gods	vid	leverans.	

Placering 
Byggnadernas	placering	utgår	från	be intliga	byggnader.

8. PLANFÖRSLAG

Hotellets entré
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Utformning
Skansen	är	redan	idag	påverkad	av	utbyggnader.	Det	är	dock	viktigt	att	den	södra	fasaden	som	fort-
farande	är	fri	från	tillägg	ovanför	sockelvåningen	förblir	det.	Därför	tillåts	bara	utbyggnad	framför	en	
del	av	byggnaden	och	nockhöjden	är	där	satt	till	samma	höjd	som	Skansens	sockel.	Utöver	nockhöj-
den	får	en	glasad	lanternin	uppföras	till	en	högsta	höjd	på	11,1	meter	över	nollplanet.	Lanterninnen	
ska	vara	indragen	minst	1	meter	från	fasaden.

Höjden	på	byggnadsdelen	bakom	havsläktaren	är	satt	till	18,5	m	över	nollplanet	för	att	möjliggöra	en	
inglasning	av	den	be intliga	terrassen.	Nockhöjden	har	även	höjts	framför	hotellets	entré	för	att	ge	
utrymme	för	en	utbyggnad	av	denna.	Höjderna	för	hotellets	olika	delar	har	även	generaliserats	nå-
got.	”Kongresshusets”	nordvästra	del,	bakom	landläktaren,	har	fått	en	nockhöjd	som	stämmer	med	
den	be intliga	byggnadens	högsta	del.	Detta	för	att	möjliggöra	en	utbyggnad	av	den	övre	våningen.	
Mellan	”TV-läktaren”	och	Centercourt	tillåts	en	utbyggand	i	ett	plan.	För	de	små	fristående	byggna-
derna	runt	Bana	1	har	nockhöjderna	justerats	för	att	överensstämma	med	be intliga	byggnader	och	
generaliserats	för	att	samma	höjd	ska	gälla	för	 ler	huskroppar.		I	övrigt	följer	nockhöjderna	samma	
höjder	som	i	gällande	detaljplaner	med	vissa	mindre	generaliseringar.	Byggnaderna	runt	vändplat-
sen	vid	Mr	G:s	väg	får	vara	högst	4	meter	vilket	är	lägre	än	be intlig	mur	i	vänplatsens	bakte	kant.

Planförslaget	innehåller	planbestämmelser	om	att	fasad-	och	takmaterial	samt	färgsättning	för	be-
intliga	byggnader	inte	får	förvanskas	samt	att	tillkommande	bebyggelse	ska	anpassas	till	den	be int-
liga	bebyggelsens	karaktär.	

Bevarande
För	Skansen	 inns	skyddsbestämmelsen	q1	om	att	byggnaden	inte	får	förvanskas.	Vid	förändringar	
ska	byggnadens	kulturhistoriska	värden	och	karaktärsdrag	bevaras	vad	avser	fasaden	med	puts-	och	
murverk	med	takfotsgesims.	Fönster	ska	bibehållas	avseende	indelning,	material	och	färgsättning.	
Taket	får	inte	förvanskas	avseende	material,	färg	och	täckningstyp.	Skansen	har	även	bestämmelsen	
r1	som	innebär	att	byggnaden	inte	får	rivas.

Illustration Stellan Paulie
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Mark och vegetation
Parker och torg
Inom	kvartersmarken	 inns	 lera	öppna	ytor	med	torgkaraktär.		

På	Skansens	södra	sida	 inns	en	hårdgjord	yta	som	inte	får	bebyggas.	Ytan	nyttjas	sommartid	som	
uteservering.	

Mellan	Centercourt	och	Kyrkogatan	 inns	en	hårdgjord	yta	som	nyttjas	som	parkering	samt	periodvis	
för	evenemang.	Höjdskillnaderna	inom	ytan	tas	upp	i	parkerings ickorna.	För	ytan	gäller	att	marken	
ska	utformas	med	material	och	plantering	som	stämmer	överens	med	gatumarken	intill.	

Ytan	mellan	”Kongresshuset”	och	”Cigarren”	är	utformad	som	ett	körbart	torg.	Vid	evenemang	an-
vänds	ytan	bland	annat	för	foodtrucks.	Under	marken	 inns	ett	underjordiskt	garage.

Allmän plats
Marken	utgörs	av	be intliga	gator.	Bestämmelser	 inns	om	av	gatorna	ska	ha	markbeläggning	av	gat-
sten	samt	kullersten	och	att	stråk	för	tillgänglighet	ska	vara	av	slät	natursten	eller	stenmjöl	för	att	
kulturmiljön	ska	bevaras.

Skansens norra fasad
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Vattenområden/Strandskydd
Gällande	detaljplan	är	framtagen	enligt	den	äldre	plan-	och	bygglagstiftningen	(PBL	1987:10)	och	
något	strandskydd	gäller	inte	för	fastigheten	idag.	I	och	med	aktuellt	planarbete	återinförs	strand-
skyddet	som	då	kommer	att	behöva	upphävas	på	kvartersmark.	Enligt	PBL	4	kap.	17	§	får	kommunen	
i	detaljplan	upphäva	strandskyddet	enligt	Miljöbalken	7	kap.	
	
I	enlighet	med	Miljöbalken	7	kap.	18	c	§	bedöms	följande	särskilda	skäl	föreligga	enligt	punkt	1	och	5.	

1.	område	som	”redan	har	tagits	i	anspråk	på	ett	sätt	som	gör	att	det	saknar	betydelse	för	strandskyd-
dets	syften”
-	Marken	har	varit	ianspråktagen	av	Hotel	Skansen	sedan	länge	och	inkräktar	inte	på	strandskyddets	
syften	då	det	fortfarande	 inns	mycket	goda	möjligheter	att	vistas	på	och	röra	sig	längs	stranden.	
-	Ytan	som	berörs	av	återinträtt	strandskydd	är	bebyggd.	Nuvarande	byggnad	uppfördes	2000.		

5.	område	som	”behöver	 tas	i	anspråk	 för	att	 tillgodose	ett	angeläget	allmänt	intresse	 som	inte	kan	
tillgodoses	utanför	planområdet”
-	Hotel	Skansen	utgör	en	knutpunkt	i	Båstad	med	restaurang	och	hotell	som	är	öppet	för	allmänhe-
ten.	Verksamheten	och	dess	placering	har	en	historisk	anknytning	och	att	verksamheten	 inns	kvar	
på	platsen	är	viktigt	för	förståelsen	för	turismens	framväxt	och	betydelse	för	Båstad	som	samhälle.	
Genom	att	tillåta	att	verksamheten	kan	utvecklas	med	ökad	tillgänglighet	kan	allmänhetens	intres-
sen	tillgodoses	i	ännu	högre	utsträckning	än	idag.	

Geotekniska förhållanden
Innan	nuvarande	parkeringsgarage	byggdes	gjordes	en	geoteknisk	undersökning	(2005-12-12)	som	
slog	fast	att	de	geotekniska	förhållandena	med	avseende	på	sättningar	och	bärighet	är	goda,	och	att	
inga	särskilda	grundförstärkande	åtgärder	krävs	ur	dessa	aspekter.	De	naturligt	avsatta	jordlagren	
består	överst	av	sand-	och	grusmaterial.	Dessa	är	rester	av	strandbildningen.	Under	det	sandiga	lag-
ret	 inns	siltig	och	lerig	morän.	Grundvattenströmmen	följer	i	stort	sluttningen	på	ett	djup	av	ca	2,5	
m.	På	sina	ställen	be inner	sig	grundvattenytan	1,2	m	över	garagevåningens	golvnivå.	Risk	 inns	att	
vissa	skikt	 leder	relativt	mycket	vatten	vid	hög	nederbörd.	Vissa	silt-	och	lerinslag	 i	moränen	gör	
att	denna	kan	vara	lagervis	 lytbenägen.	I	utredningen	rekommenderas	därför	att	grundvattennivån	
sänks	permanent.	Eventuell	permanent	grundvattensänkning	är	tillståndspliktig	vattenverksamhet	
enl	11	kap	miljöbalken.	Grundvattensänkning	är	emellertid	inte	aktuellt	utan	huvudalternativet	är	
att	utföra	läktarbyggnaden	i	vattentät	betong	varvid	risken	för	upplyft	i	konstruktionen	måste	beak-
tas.	Den	planerade	bebyggelsen	bedöms	vara	möjlig	att	uppföra	under	förutsättning	att	dessa	rekom-
mendationer	beaktas.

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Planområdet	ligger	inom	ett	fast	fornlämningsområde.	Det	innebär	att	det	krävs	tillstånd	från	läns-
styrelsen	innan	ingrepp	som	kan	påverka	fornlämningen	görs.	I	samband	med	beslut	om	tillstånd	
avgör	länsstyrelsen	även	om	en	arkeologisk	undersökning	behöver	göras.	Påträffas	fornlämningar	
inom	planområdet	 i	 samband	med	markarbeten	ska	arbetet	avbrytas	och	länsstyrelsen	kontaktas	
enligt	2	kap	10	§	Kulturmiljölagen.
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Gator och trafi k
Utvecklingen	av	be intliga	verksamheter	inom	planområdet	bedöms	påverka	tra iksituationen	mar-
ginellt.	

Nuvarande	utformning	med	gatsten	på	gatorna	inom	planområdet	behålls.

Parkering
Detaljplanen	möjliggör	en	utbyggnad	av	det	be intliga	underjordiska	garaget.

För	att	säkerställa	verksamheternas	parkeringsbehov	kan	det	under	sommaren	vara	aktuellt	att	hän-
visa	till	be intlig	parkering	på	Prästliden.

Kollektivtrafi k
Planförslaget	har	ingen	direkt	påverkan	på	be intlig	kollektivtra ik.	

Gång- och cykeltrafi k
Planförslaget	har	ingen	direkt	påverkan	på	gång-	och	cykeltra ik.	

Hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer
Ett	genomförande	av	planförslaget	bedöms	inte	påverka	några	miljökvalitetsnormer	eller	möjlighe-
terna	att	uppfylla	dessa.

Störande verksamheter
Störningar	kan	ibland	upplevas	i	samband	med	större	evenemang	på	området.	Planförslaget	möjlig-
gör	bland	annat	inbyggnad	av	terrasser	vilket	gör	att	eventuella	ljudstörningar	skulle	minska.

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

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Fastigheten	är	redan	idag	ansluten	till	gasnätet.

El och telefoni
Fastigheten	är	redan	idag	ansluten	till	det	be intliga	ledningsnätet.	Skanova	har	ledningar	inom	ga-
tumark	samt	u-område	i	planens	norra	hörn	och	längs	centercourten.	Bjärekraft	har	elledningar	och	
iber	i	gatumark	samt	i	u-området	längs	centercourten.	

På	några	av	byggnadernas	tak	 inns	solceller	som	förser	verksamheterna	med	el.

Färsk- och spillvatten
Vattensituationen	är	ganska	ansträngd	i	hela	Båstad,	särskilt	under	sommaren.	

Brandvattenförsörjning
Runt	planområdet	 inns	 lera	brandposter	med	fullgott	 löde.
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Dagvatten
Ändringarna	på	fastigheten	som	detaljplanen	medför	innebär	inte	ökade	dagvattenmängder	efter-
som	dessa	ytor	redan	är	hårdgjorda.	

Eftersom	planområdet	ligger	nära	havet	rekommenderar	NSVA	inte	fördröjning	av	dagvatten	 från	
planområdet.	Fördröjning	lämpar	sig	bättre	längre	uppströms	i	systemet.	För	planområden	nära	re-
cipienten	är	det	bättre	att	detta	dagvatten	avleds	direkt	istället	för	att	uppta	plats	i	 ledningsnätet	
senare	när	fördröjt	dagvatten	uppströms	ska	avledas.	
	
Vid	kraftiga	regn	som	överstiger	det	ledningarna	är	dimensionerade	för	avleds	vatten	ytledes	på	ga-
torna.	Utformningen	av	Hamngatan	och	Kyrkogatan	gör	att	ytledes	vatten	rinner	mot	havet	utan	att	
skada	omgivande	bebyggelse.	Detta	tack	vare	att	gatorna	ligger	lägre	än	omgivande	fastigheter	samt	
att	murar,	gatukantsten,	m.m.	styr	vattnets	väg	mot	havet.	Inom	planområdet	rinner	vatten	ytledes	
österut	mot	Kyrkogatan	och	vidare	ut	på	Hamngatan.	De	områden	som	eventuellt	kan	räknas	som	
instängda	inom	planområdet	är	tennisbanorna.	NSVA	gör	bedömningen	att	om	vatten	blir	tillfälligt	
stående	här	vid	kraftiga	regn	bör	det	inte	medföra	risk	för	att	byggnaderna	skadas.

Om	funktionen	av	stenkistan	på	stranden	som	tar	emot	delar	av	dagvattnet	från	Repslagaren	22	i	
framtiden	minskar	p.g.a.	ökade	grundvattennivåer	eller	stigande	havsnivåer	så	kan	detta	dagvatten	
ledas	via	ledningar	mot	hamnbassängen	istället.

Avfallshantering
En	vändplats	 inns	i	slutet	av	Mr	G:s	väg.	Denna	uppfyller	inte	NSRs	krav	på	vändradie	till	fullo	men	
möjliggör	vändning	med	backning.	Runt	vändplatsen	 inns	byggrätt	som	möjliggör	inbyggnad	av	av-
fallshantering	samt	gods	vid	leverans.
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Kommunen	bedömer,	med	stöd	av	genomförd	behovsbedömning,	att	konsekvenserna	av	planens	ge-
nomförande	på	miljön,	hälsan	och	hushållningen	med	naturresurserna	inte	blir	betydande.

Planen	kan	medföra	att	tra ikrörelserna	på	kringliggande	vägar	ökar	något	men	bedöms	ej	bidra	till	
några	omfattande	konsekvenser	avseende	buller	och	avgaser	inom	planområdet	eller	för	omkring-
liggande	bebyggelse.	

Miljökvalitetsnormer	för	yt-	och	grundvatten	uppdaterades	och	fastställdes	under	2017.	De	påver-
kas	inte	av	åtgärder	inom	planområdet	då	mängden	hårdgjord	yta	inom	planområdet	inte	ökar	jäm-
fört	med	nuvarande	förhållanden.	

Socialt	och	ekonomiskt	innebär	planen	möjlighet	till	utveckling	av	turismen	med	 ler	möjligheter	till	
övernattning	etc.	och	därmed	motsvarande	arbetstillfällen	i	kommunen.

Utblickar	över	havet	 från	Dalmanska	 tomten,	Kyrkogatan	och	Lindallén	bedöms	 inte	påverkas	av	
utbyggnaden.

9. KONSEKVENSER

Utblick från Dalmanska tomten, befi ntlig bebyggelse Utblick från Dalmanska tomten, utbyggt

Utblick från Kyrkogatan, befi ntlig bebyggelse Utblick från Kyrkogatan, utbyggt
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Utblick från Kyrkogatan/Lindallén, befi ntlig bebyggelse Utblick från Kyrkogatan/Lindallén, utbyggt

Utblick från Kyrkogatan, befi ntlig bebyggelse Utblick från Kyrkogatan, utbyggt

Utblick från Lindallén, befi ntlig bebyggelse Utblick från Lindallén, utbyggt
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Här	redovisas	de	organisatoriska,	tekniska,	ekonomiska	och	fastighetsrättsliga	åtgärder	som	erfor-
dras	för	ett	samarbete	och	ändamålsenligt	genomförande	av	detaljplanen.	

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen	 handläggs	med	 standardförfarande	 enligt	 PBL	 2010:900.	 Samråd	 genomförs	 under	
hösten	2017	och	granskning	förväntas	ske	under	våren	2018.	Antagande	bedöms	kunna	ske	under	
hösten	2018.

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen	är	huvudman	för	allmän	plats.		

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Planen	möjliggör	fastighetsbildningsåtgärder	i	form	av	avstyckning	av	bostadsfastigheter,	men	för-
utsätter	inte	detta.

Användningsgräns	vid	vändplatsen	på	Mr	G:s	väg	stämmer	inte	med	gällande	fastighetsgräns.	Fast-
ighetsreglering	enligt	plan	får	göras	om	någon	av	de	berörda	fastighetsägarna	tar	initiativ	till	detta.

Servitut
Servitut	 inns	för	gångväg	inom	Repslagaren	22.	För	Repslagaren	22	 inns	även	servitut	som	ger	fast-
ighetsägaren	rätt	att	nyttja	del	av	Båstad	109:2,	i	direkt	anslutning	till	Repslagaren	22s	norra	gräns,	
som	transportväg	till	lastkaj.	Den	del	av	servitutområdet	som	ingår	i	planen	får	bestämmelsen	a1.

Servitut	eller	ledningsrätter	 inns	ej	för	underjordiska	ledningar	och	bör	upprättas	inom	kvarters-
mark	som	är	”u”-markerade	i	detaljplanen.	Eventuellt	kan	detta	ske	genom	komplettering	av	be int-
liga	servitut.	

Gemensamhetsanläggning
I	det	fall	en	avstyckning	av	bostadsfastigheter	görs	ska	en	gemensamhetsanläggning	för	tillfart	till	
berörda	bostäder	skapas.	Deltagande	fastigheter	i	en	gemensamhetsanläggning	ansvarar	genom	sitt	
andelstal	för	förvaltningen	av	anläggningen.	Gemensamhetsanläggningens	läge,	deltagare,	andelstal	
mm	fastställs	i	ett	anläggningsbeslut.	

Ekonomiska frågor
Samtliga	byggnationer	och	anläggningsarbeten	inom	kvartersmark	bekostas	av	berörd	markägare.

Kostnader	som	är	förknippade	med	att	tillskapa	rätt	för	servitut	eller	ledningsrätt	på	annans	mark	
bekostas	av	ägare	av	ledning.	Kostnader	för	 lytt	eller	andra	åtgärder	för	be intliga	ledningar	faller	
på	fastighetsägaren.

10. GENOMFÖRANDE
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Berörda	fastighetsägare	tar	initiativ	till	och	bekostar	samtliga	erforderliga	lantmäteriförrättningar.

Plankostnaden	regleras	i	avtal	med	exploatören.

Detaljerade	undersökningar	avseende	geologi,	arkeologiska	undersökning	osv	som	kan	krävas	vid	
byggnation	inom	aktuellt	planområde	bekostas	av	berörd	markägare.	

Planavtal
Planavtal	är	upprättat	med	Båstad	Tennis	och	Hotell	AB	angående	plankostnader	samt	kostnader	
för	erforderliga	utredningar,	grundkarta,	fastighetsförteckning	etc.	vilka	Båstad	Tennis	och	Hotell	AB	
ska	stå	för.	

Tekniska frågor
Energiförsörjning, el, tele och internet
TeliaSonera	Skanova	Access	AB,	E.ON	Gas	och	Bjärekraft	har	anläggningar	inom	planområdet,	dessa	
ligger	 inom	gatumark	samt	 inom	u-område	och	bedöms	 inte	påverkas	av	planens	genomförande.	
Eventuella	 lyttningar	eller	andra	åtgärder	som	krävs	för	att	säkerställa	anläggningarnas	funktion	
ska	bekostas	av	fastighetsägaren.
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Denna	detaljplan	handläggs	med	standardförfarande.	Arbetet	 avses	 fortsätta	med	eventuella	 små	
revideringar	av	granskningshandlingen	inför	antagandeskedet.	Olika	utredningar	kan	tillkomma	för	
att	komplettera	planarbetet	vid	 fortsatt	arbete	och	 för	att	 ligga	 till	grund	 för	detaljutformning	av	
planförslaget	såsom	exempelvis	geoteknisk	utredning	eller	arkeologisk	utredning.	

Efter	granskningen	sammanställs	inkomna	synpunkter	i	ett	granskningsutlåtande.	Därefter	tar	kom-
munen	ställning	till	eventuella	revideringar	innan	planen	går	upp	för	antagande	i	kommunstyrelsen.	

Planhandlingarna	har	utarbetats	av	planarkitekt	Emma	Johansson	på	Samhällsbyggnad	vid	Båstads	
kommun.	Dessutom	har	följande	tjänstemän	deltagit	i	planarbetet:	
•	 Olof	Selldén,	planchef
•	 Maria	Axberg	Fagerlind,	bygglovhandläggare
•	 Andreas	Jansson,	dåvarande	tra ikingenjör
•	 Roger	Larsson,	stadsarkitekt

SAMHÄLLSBYGGNAD

Emma	Johansson	 	 	 	 	
Planarkitekt	 	 	 	

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
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Detaljplan för  

Repslagaren 22 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 
 

Samrådsredogörelse  
 

 

Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2017-10-09 till 
2017-11-17 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna 
in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad, plan i Båstads 
kommun. Planen handläggs med standardförfarande. I denna samrådsredogörelse 
finns dels sammanfattningar av de synpunkter som har lämnats in och dels 
Samhällsbyggnads kommentarer till synpunkterna. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Ägare till fastigheten Repslagaren 3 

Synpunkter från myndigheter m.fl. 
Länsstyrelsen rekommenderar att rivningsförbudet bryts ut från övriga 
skyddsbestämmelser och ges beteckningen ”r” samt att skyddsbestämmelsen ”q1” 
preciseras med de värden som inte får förvanskas.  

Vidare anser länsstyrelsen att det bör utredas hur extrem nederbörd kan och ska 
hanteras inom området och att det bör utredas hur grundvattennivåerna kan 
komma att påverkas av ett stigande hav. 

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

Kommentar: Rivningsförbudet får bestämmelsen ”r”. Bestämmelsen ”q” preciseras. 

Dialog har förts med NSVA om hantering av dagvatten vid extrem nederbörd. 
Planbeskrivningen kompletteras med detta. 

Planområdet är starkt sluttande och de delar där underjordiskt garage tillåts ca 11 – 
16 meter över havet varför kommunen gör bedömningen att stigande 
grundvattennivåer till följd av ett stigande hav inte torde påverka anläggningen. 

Lantmäterimyndigheten framför att även om det befintliga servitutet för 
transportväg till lastkaj till förmån för Repslagaren 22 verkar ha bildats när det även 
på den tiden var allmän plats, vill de påpeka att det normalt sett är planstridigt att 
bilda servitut för enskilt ändamål på allmän plats. De anser att kommunen bör 
försöka hitta en annan lösning för att undvika konflikter mellan enskilda och 
allmänna intressen. 
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Kommentar: Servitutet är befintligt, upprättat 2001, och ligger på en allmän gång- 
och cykelväg. Kommunen är medveten om problemet men har inte kunnat hitta någon 
lämpligare lösning då allmänhetens tillgång till ytan är mycket viktig samtidigt som 
kommunen anser det vara viktigt att även i detaljplan säkerställa verksamhetens 
möjlighet att nyttja ytan som tillfart till sin inlastning. 

E.ON Gas informerar om att de har distributionsledningar och servisledningar inom 
planområdet. De noterar att nya byggnader kommer att hamna där befintliga 
servisledningar är lokaliserade, vilket innebär att dessa måste flyttas eller att 
särskilda försiktighetsmått vidtas. E.ON Gas förutsätter att exploatören står för 
sådana kostnader och att det bör framgå av genomförandebeskrivningen. Vidare 
noterar de att det inom parkeringsytan finns en distributionsledning och hemställer 
om att den ska skyddas med ett 5 meter brett u-område där inte heller träd tillåts. 

Under ”Tekniska frågor – El, tele och internet” noterar de en felaktighet och föreslår 
att den korrigeras samt att rubriken ändras till ”El, tele, internet och gas” 

Kommentar: Genomförandebeskrivningen kompletteras gällande flytt/åtgärder av 
servisledningar. Ett u-område läggs in för distributionsledningen vid parkeringsytan. 
Informationen under ”Tekniska frågor” korrigeras.  

NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB betonar problematiken kring att 
fylla en pool med dricksvatten gentemot saltvatten i Båstad då 
dricksvattensituationen är mycket ansträngd. 

Kommentar: Vilket vatten som används för att fylla en pool är inte en fråga som kan 
hanteras i en detaljplan.  

NSR påpekar att vändzonen på Mr G:s väg är för liten och att chauffören behöver 
backa idag. De framför även att det behövs en vändzon på Kyrkogatan 2 då 
chauffören ofta får backa även här. 

Kommentar: Den befintliga vändzonen på Mr G:s väg är idag starkt begränsad av 
befintliga byggnader och höjdskillnader. Användningsgränsen justeras i detaljplanen 
så att all mark som ingår i kommunens fastighet planläggs som gatumark för att 
säkerställa så stor vändzon som möjligt. Byggrätten omfördelas och delar av den läggs 
på sidan av vändplanen för att ge utrymme för tillfällig placering av gods mm i 
samband med leveranser. Byggrätten ger även möjlighet att bygga in dessa ytor vid 
behov, för att ytan ska få ett ordnat utseende. 

Tillfarten till hotellets inlastning och plats för upphämtning av avfall är säkerställd via 
ett servitut som upprättats på allmän platsmark 2001. Kommunen anser att det skulle 
vara olämpligt att utöka ytan för servitut och/eller körytor för att tillskapa en 
vändzon som till fullo uppfyller NSRs riktlinjer på den allmänna platsmarken. 
Bedömningen är dock att det utanför nu aktuell detaljplan bör finnas utrymme att 
anordna en mindre yta som förbättrar vändmöjligheterna. Detta måste göras i dialog 
mellan NSR, hotellet och kommunen.  

Kommunala Handikapprådet (KHR) förutsätter att gällande lagstiftning angående 
tillgänglighet på allmän mark, mått och beläggningar, följs och tillgodoses. 

Kommentar: Noteras 
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Synpunkter från sakägare och andra besvärsberättigade 
Ägarna till Kyrkan 1 efterfrågar höjden på byggnaden i slutet av Kastanjeallén.  

Vidare framför de att det är viktigt att inglasningen av hotellets takterrass är 
transparent för att utblicken ska bestå. 

Gällande Kongresshuset anser de att byggnaden, med den föreslagna ändringen, 
kommer att påverka de närmaste omgivningarnas kvaliteter. Platsen ligger i tät 
bebyggelse och bör vara anpassad till omgivande småskalig bebyggelse och 
utblickar mot havet. De skriver att bebyggelsen bör framstå som en del av staden 
och beskriver utblicken från hamnen in mot bykärnan. Stycket sammanfattas med 
att de motsätter sig den höjd som föreslås för kongresshuset. 

I yttrandet skriver de även att fritids och andra anläggningar får endast uppföras 
som kompletteringar på platser där det redan finns motsvarande bebyggelse. 

De skriver vidare att om det i planen menas att byggnaderna runt bana 1 ska bli 
högre än de är idag så motsätter de sig detta. 

De förmodar att bostäder kommer att tillåtas i områdets västra del även i den nya 
detaljplanen. 

Fastighetsägarna informerar om att det finns flera permanenta bostäder i direkt 
anslutning till planområdet och att dessa är sammanbundna med tennisområdet 
genom de sk. gångfartsgatorna. 

De påtalar att trafiksituationen är komplex i området. Tidvis är Kyrkogatan och 
första delen av Lindallén helt avstängd och boende på Lindallén 5 kan inte nå 
fastigheten med fordon. De bifogar ett avtal som upprättats med stiftelsen Båstad 
Tennis och Hotell AB där verksamheten förbundit sig att inte bygga ut eller nyttja 
den planerade infarten från Lindallén till parkeringen. 

Fastighetsägarna avslutar med att konstatera att det kulturhistoriska intresset för 
platsen är knutet såväl till stadsplan som bebyggelsemönster och byggnaders 
utformning. 

Kommentar: Högsta nockhöjd för byggnaderna vid vändplatsen på Mr G:s väg är 4 
meter. Det innebär en våning. Byggnaderna blir då något lägre än befintligt murkrön. 
Syftet med byggrätten är att ge möjlighet att bygga in ytorna för avlastning och på så 
sätt ge platsen ett mer ordnat intryck. 

Ytorna för utbyggnad av Kongresshusets övre våning och hotellbyggnadens takterrass 
begränsas och omdisponeras för att minska påverkan på utblickarna mot havet. 
Planbeskrivningen kompletteras med 3D vyer för att illustrera utbyggnaderna. 
Analyser i 3D-modell visar att utsikten från fastigheten över havet inte kommer att 
minska på grund av planerad utbyggnad. 
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Utsikt före utbyggnad 

Utsikt efter utbyggnad 

 

Höjden för byggnaderna runt bana 1 är satt efter befintliga byggnaders höjd. I vissa 
delar är högsta tillåtna nockhöjd sänkt jämfört med gällande detaljplan. 

Bostäder tillåts även fortsättningsvis i planområdets västra del. 

Avstängningar och enkelriktningar av trafik regleras inte i detaljplan. Synpunkterna 
är vidarebefordrade till Teknik och service. 

Ägarna till Linnéa 2 anser att utbyggnaden av kongresshallen blir en för dominant 
byggnad för området. Inglasningen av takterrassen tycker de skymmer utsikten mot 
havet från Kyrkogatan och Dalmanska tomten. De anser att man bör minska 
byggytan till max 75 % av takterrassen räknat från väster och framför att även om 
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den byggs i glas behövs någon form av solskydd vilket medför att utsikten över 
havet tappas. 

Kommentar: Gällande utbyggnaden av Kongresshuset och hotellets takterrass se svar 
till ägare av Kyrkan 1. Framtagna 3D vyer visar även påverkan på utsikten från 
Dalmanska tomten och Kyrkogatan. 

Ägare till Linnéa 5 informerar om att byggnaderna på Kyrkogatan 7 och 9 
uppfördes i början av 1860-talet som smedboställe respektive smedja. Det innebär 
att de är uppförda före den stora branden 1870. 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med informationen. 

Ägare till Repslagaren 13 efterfrågar mer information om de två byggrätterna i 
planområdets nordvästra del.  

 Fastighetsägaren konstaterar att byggnationen mellan ”TV-läktaren” och Center 
Courten ska vara en enplansstruktur och framför att han med nuvarande 
information inte har några invändningar mot detta. 

Däremot framförs starka invändningar mot bebyggelse på en del av den vändplats 
som idag finns och används för bl a sophantering. Redan idag har den lastbilstrafik 
som förekommer till anläggningen svårigheter att vända. Fastighetsägaren framför 
oro för att ytterligare begränsningar kommer göra trafiksituationen under 
sommarmånaderna ohållbar på Mr G:s väg och berättar att redan under rådande 
förhållanden korkas vägen igen av lastbilar som lastar eller lossar gods till 
anläggningen, vilket omöjliggör till eller utfart från fastigheterna Repslagaren 13 
och/eller 16. 

Kommentar: Gällande byggrätten vid Mr G:s väg se svar till NSR och ägare av Kyrkan 
1. Planbeskrivningen förtydligas gällande detta.  

Byggrätten vid Center Courten tillåter endast en våning. 

Ägarna till Repslagaren 16 påpekar vikten av att det framgår att Mr G:s väg är en 
allmän kommunal väg även i dess sträckning genom tennisstadion. De har förståelse 
för att den stängs av vid större evenemang men framför att det i övrigt är viktigt att 
det inte parkeras just vid anslutningen till Kyrkogatan då det hindrar cyklister, 
personer med barnvagnar eller rollatorer att komma fram. 

De tycker att det är svårt att överblicka hur högt och stort det planeras byggas i 
närområdet enligt detaljplanen. 

Vidare framför de att det är redan nu är trångt på vändplatsen vid Mr G:s väg och att 
det vid flera tillfällen varit omöjligt för sopbilen att tömma deras soptunnor. 

Kommentar: Förlängningen av Mr G:s väg, i form av en gång- och cykelväg genom 
tennisstadion är inte en allmän kommunal väg. Detta är inte någonting som förändras 
med detta planförslag. Sträckan ska dock vara tillgänglig för allmän gång- och 
cykeltrafk. Detta regleras genom bestämmelsen ”x” som gäller hela vägen fram till 
Kyrkogatan. 

Gällande vändplatsen vid Mr G:s väg se svar till NSR. 
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Synpunkter från ej besvärsberättigade 
Föreningen Gamla Båstad framför att det är viktigt att tennisverksamheten i 
Båstad kan få utvecklas, men att när en verksamhet som denna byggs ut, inte minst 
på höjden, kommer den i konflikt med andra intressen. Föreningen framför att 
området mellan torget och hamnen är en mycket känslig kulturmiljö och att 
kopplingen mellan torget och havet är viktig för människor som vistas här. 

De påtalar att vid utarbetandet av idag gällande detaljplanen fick nybyggnationen en 
bra anpassning till omgivande miljö. Byggnadens höjd begränsades så att utblickar 
från torget och Birgit Nilssons plats mot havet bibehölls. Kongresshuset drogs 
västerut för att inte störa kontakten med havet. Detta har studerats noga även vid 
annan planläggning. Föreningen anser att det nu framlaggda förslaget att bygga ut 
kongresshuset österut kommer att spoliera dessa tankar och vill inte att det ska 
förlängas åt öster med hänsyn till såväl den allmänna stadsmiljön som till 
kulturmiljön. 

Vidare framför föreningen att Skansen är tillbyggd både i norr och i väster samt att 
söderfasaden delvis är tillbyggd. De anser att det är viktigt att den södra fasaden blir 
fri från ytterligare tillbyggnader. De tycker att det ter sig märkligt att tillbyggnaden 
är tänkt att gå fram till restaurangens entré. Föreningen skriver att den föreslagna 
tillbyggnaden inte får tillåtas då den förvanska byggnadens kulturhistoriska värden 
och karaktärsdrag. 

Kommentar: Gällande utblickar från torget och Birgit Nilssons plats se svar till ägare 
av Kyrkan 1. 

Kommunens bedömning är att utbyggnaden medför en påverkan men att påverkan 
inte blir så stor att den inte kan tillåtas. Den planerade utbyggnaden anses vara 
förenlig med varsamhetskraven.  

Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
 Rivningsförbudet för Skansen separeras från bevarandebestämmelsen och får 

bestämmelsen ”r”.  

 Bevarandebestämmelsen ”q” för Skansen preciseras. 

 Planbeskrivningen kompletteras gällande hantering av dagvatten och extrem 
nederbörd. 

 Planbeskrivningen kompletteras gällande extrem nederbörd och stigande 
grundvattennivåer. 

 Användningsgränsen justeras i detaljplanen så att all mark som ingår i 
kommunens fastighet planläggs som gatumark för att säkerställa så stor 
vändzon som möjligt. Byggrätten omfördelas och delar av den läggs på sidan av 
vändplanen för att ge utrymme för tillfällig placering av gods mm i samband 
med leveranser.  

 Ytorna för utbyggnad av Kongresshusets övre våning och hotellbyggnadens 
takterrass begränsas och omdisponeras för att minska påverkan på utblickarna 
mot havet.  

 Planbeskrivningen kompletteras med 3D vyer för att illustrera utbyggnaderna. 
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 Genomförandebeskrivningen kompletteras gällande flytt/åtgärder av 
servisledningar.  

 Ett u-område läggs in för distributionsledningen vid parkeringsytan.  

 Informationen under ”Tekniska frågor” korrigeras. 

 Planbeskrivningen kompletteras med informationen om Kyrkogatan 7 och 9 

Ytterligare ändringar som gjorts 
 u-området i planområdets norra del har tagits bort. 

 Höjder och utformning för utbyggnaden framför Sand har anpassats efter 
verksamhetsutövarens skisser. 

 

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtande 
När planen går till antagande skickar kommunen en underrättelse om det till upp-
dragsgivaren och alla som lämnat synpunkter på planen under samråd och 
granskning (med undantag av Länsstyrelsen). Utställningsutlåtandet skickas med. 
På detta sätt får de som lämnat synpunkter reda på att planen är på väg att antas och 
de kan läsa hur deras synpunkter har hanterats.  

Utifrån vad vi vet nu kommer följande att få underrättelsen och utlåtandet: 

Lantmäterimyndigheten 
E.ON Gas  
NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB  
NSR 
Kommunala Handikapprådet (KHR)  
Ägarna till Kyrkan 1 
Ägarna till Linnéa 2  
Ägare till Linnéa 5  
Ägare till Repslagaren 13  
Ägarna till Repslagaren 16  
Föreningen Gamla Båstad  

Underrättelse efter antagandet, samt besvärshänvisning 
När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en be-
svärshänvisning till Länsstyrelsen, eventuella regionplaneorgan och kommuner som 
berörs, samt de personer och organisationer som har rätt att överklaga planen. 
Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill överklaga.  

Utifrån vad vi vet nu kommer följande att få underrättelsen och besvärshänvis-
ningen: 

Länsstyrelsen 
Lantmäterimyndigheten  
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Kommunstyrelsen föreslås besluta att 
Planförslaget godkänns för granskning i enlighet med denna samrådsredogörelse. 

 

Båstad 201x-xx-xx 

 

 

 

Emma Johansson    
Planarkitekt      
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Datum: 2018-02-06. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 001340/2017 – 412 
 
 

Bron 1 m fl, Torekovs hamn – beslut om planuppdrag 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Detaljplan för Bron 1 m fl får upprättas och samråd får hållas. 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista 
3. För att finansiera uppdraget avsätts 250 tkr från de medel som står till 

kommunfullmäktiges förfogande under 2018 och 200 tkr från de medel som står till 
kommunfullmäktiges förfogande under 2019.  

4. Planen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) kommer därför att upprättas.§1 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Gällande detaljplan för Torekovs hamn är gammal och reglerar inte bebyggelsen inom områ-
det. Reglering av bebyggelse och användning finns istället i en bilaga till arrendeavtalet. Otyd-
ligheterna gällande var som tillåts och inte inom hamnområdet orsakar svårigheter i hante-
ringen av bygglov. Behov finns därför av en ny, tydligare detaljplan som möjliggör utveckling 
samtidigt som bevarandefrågor och frågor om bland annat klimatförändringar behandlas.  
 

Bakgrund 
2017-11-23 § 142 hemställde myndighetsnämnden att kommunstyrelsen ska göra en översyn 
av detaljplanen för Torekovs hamn samt dokumentet ”Riktlinjer för utveckling och bevarande 
av hamnområdena i Torekovs och Båstads småbåtshamnar”. 
 

Aktuellt 
Syftet med en ny detaljplan är att utreda möjliggöra en utveckling av nya och befintliga verk-
samheter i hamnområdet, stärka området för rekreation, turism och handel i form av restau-
ranger. Samtidigt skyddas de bevarandevärda delarna av hamnområdet. En annan viktig del i 
planläggningen är att göra reglerna för vad som tillåts i hamnområdet tydligare och på så sätt 
göra hanteringen av bygglov enklare. 
 
Planområdet utgörs av kommunägd mark och föreslås därför få prioritet 2 i enlighet med 
kommunens prioriteringslista. 
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Preliminär planavgränsning 

 
Gällande detaljplaner för Torekovs hamnområde är från 1971 och 1982. Den äldre stadsplanen 
anger hamnändamål ”Endast hamntrafik och därmed samhörigt ändamål” och att bebyggelsen 
får vara högst en våning med en högsta byggnadshöjd på 4,4 meter. Den anger inte var inom 
området det är lämpligt att placera byggnader eller hur de ska utformas i övrigt. Ändringen av 
stadsplanen som gjordes 1982 anger hamn, parkering samt gata eller torg som användningar 
inom området. Inte heller denna plan innehåller några bestämmelser om byggnaders placering 
eller utformning. 
 

          
Utsnitt ur Stadsplan för centrala delen av Torekovs  Utsnitt ur Ändring och utvidgning av 
samhälle, beslutad av länsstyrelsen 1971.  stadsplanen för östra hamnområdet,  
    Torekov, beslutad av länsstyrelsen 1982 

 
 
”Riktlinjer för utveckling och bevarande av hamnområdena i Torekovs och Båstads småbåts-
hamnar” antogs av kommunstyrelsen 2004 och är en bilaga till nuvarande arrendeavtal. Do-
kumentet innehåller mer detaljerade riktlinjer kring utformning, typ av verksamheter, uteser-
veringar och service.  
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Enligt plan- och bygglagen ska bygglov prövas utifrån bestämmelserna i gällande detaljplan 
samt Boverkets byggregler och övrig lagstiftning. Det finns inget stöd i lagstiftningen att till-
lämpa bestämmelser och riktlinjer från ett arrendeavtal i samband med bygglovprövning. 
Detta gör bygglovprövningen i Torekovs hamn svårhanterad då detaljplanen innehåller väldigt 
få bestämmelser för området samtidigt som arrendeavtalet skapar höga förväntningar på re-
glering.  
 
Kommunen äger fastigheterna Bron 1 och Torekov 98:1. Hamnområdet arrenderas ut det till 
TBSS, Torekovs Sjöfarts- och Hembygdsförening samt Torekovs Turist- och Badförening. Nuva-
rande arrendeavtal går ut 2019-12-31. Om det inte omförhandlas förlängs det med 5 år åt 
gången om parterna inte kommer överens om annat. Förvaltningen bedömer att en omför-
handling av avtalet bör göras utifrån en ny detaljplan. Om arrendatorn önskar omförhandling 
innan den förlängda arrendetiden löpt ut finns möjlighet till detta. 
 
Båstads översiktsplan, ÖP08, visar ingen förändrad markanvändning för Torekovs hamn. I för-
djupningen av översiktsplanen (FÖP) gällande Torekov konstateras att gamla hamnen med 
omgivande bebyggelse, hamnplatsen och pirarmarna med bodarna är en omistlig del av Tore-
kovs identitet. Det konstateras även att ytornas uppdelning på hamnplanen inte är anpassade 
till nya förhållanden. Även för den nya fritidsbåthamnen konstateras att körytorna och parke-
ringsytorna i anslutning till den delen av hamnen kan disponeras mer effektivt. I FÖP redovisas 
förslag till utveckling av hamnområdet samt omdisponering av trafik- och parkeringsytor. 
 

 
Utdrag ur Fördjupning av översiktsplan gällande Torekov. 
 
Torekovs hamn har vuxit och utvecklats under åren och har sedan mitten av 1990-talet i prin-
cip haft det utseende och den utbredning den har idag. 
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                     1965-67                 1973 

     
1996                  2017 

 
De gamla delarna av Torekov, med hamnen, är av betydande kulturhistoriskt värde. Området 
är utpekat som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse av byggnadsnämnden 1988. Det är även 
utpekat som särskilt värdefullt område av kommunfullmäktige 1990. Flera byggnader i områ-
det är utpekade som mer eller mindre värdefulla. Planområdet ingår även i länsstyrelsens kul-
turmiljöprogram för Torekov. Ett antal fornlämningar finns i och runt planområdet. 
 

 
Utdrag ur ”Byggnadstradition och byggnadsvård i Torekov” antaget av kommunfullmäktige 
1990. Byggnader med olika grad av kulturhistoriskt värde markerade med rött och vitt. 
 
Riksintresse för naturvård ”Hallands Väderö med omgivande hav” gäller för vattenområdet i 
och runt hamnen. Planområdet omfattas i sin helhet av riksintresse för högexpolaterad kust, 
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friluftsliv samt rörligt friluftsliv. Natura 2000-området ”Nordvästra Skånes havsområde” ligger 
300 m väster om planområdet. 1,3 km västerut ligger naturreservaret Hallands Väderö och 
600 meter söderut ligger naturreservatet Södra Bjärekusten. 
 
Det finns idag inget strandskydd inom planområdet, det återinträder i samband med upprät-
tandet av ny detaljplan och ett nytt upphävande av strandskyddet måste därför hanteras i 
samband med detaljplanen. 
 
Planområdet ligger lågt och är därför utsatt vid klimatförändringar. Hamnområdet påverkas 
redan vid 1 meters havsnivåhöjning. Vid en havsnivåhöjning på 2meter står pirar och stora 
delar av hamnen under vatten. Vid 3 meter står nästan hela hamnområdet under vatten. Ham-
nens byggnader och infrastruktur är idag inte anpassade för att klara detta. 
 

 
 
Hamnen är målpunkt för turism och sommartid kan trafikbelastningen vara hög. Väg 115, som 
Trafikverket är huvudman för, går in i planområdet. 
 
Planområdet ingår delvis i NSVAs verksamhetsområde för vatten och spillvatten och delvis i 
verksamhetsområdet för vatten, spill och dagvatten. Delar av planområdet ligger utanför 
NSVAs verksamhetsområde.  
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Befintliga verksamheter i Torekovs hamn ges möjlighet att utvecklas samtidigt som de kultur-
historiskt värdefulla delarna skyddas. 
 
Verksamhet 
En ny detaljplan underlättar bygglovhanteringen samt utgör en grund för att kunna teckna nya 
arrendeavtal. 
 

Ekonomi 
I Samhällsbyggnads budget för år 2018 finns inte resurser avsatta för ofinansierat planarbete 
varför samhällsbyggnad äskar pengar från kommunfullmäktige då kommunstyrelsens förfo-
gandemedel är fullt intecknade för 2018 och 2019. Kommunfullmäktige har 250 tkr till sitt 
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förfogande under 2018 och enligt budgetbeslut för 2018 planeras samma summa avsättas för 
2019.  
 
Ska ytterligare medel tillskjutas för att finansiera uppdraget får antingen omprioritering av 
befintliga budgetmedel ske inom ram eller kommunens totala budgetrelaterade resultat sän-
kas. Om kommunens totala budgeterade resultat sänks uppfyller kommunen budgetmässigt 
inte längre sitt finansiella mål om ett resultat som uppgår till 2% av skatteintäkter och gene-
rella bidrag. 
 
 
Miljökonsekvensanalys 
Enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34 § antas en hamn för fritidsbåtar alltid få betydande miljö-
påverkan. En MKB kommer därför att upprättas. 
 
Verksamhetsområde 
Emma Johansson, Planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Ekonomienheten 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. MNs beslut 2017-11-23 § 142 
2. Behovsbedömning 
3. Kostnadsuppskattning 

 
Samråd har skett med: 
Planchef, teknikchef, ekonomichef, exploateringsingenjör 
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Datum
2018-03-08

Diarienummer

Behovsbedömning
bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning
enligt Plan- och bygglagen och enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor  2 o 4

Planens beteckning

Planens syfte

Planområde

Bron 1 mfl

Planlägga för befintliga verksamheter samt utreda möjliggöra för viss 
utökning av verksamheter
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Ja Nej Om ett ja --> miljöbedömning 

Natura 2000 x

x Småbåtshamn 

Ingen eller 
liten

Inverkan Betydande 
påverkan

Kommentarer

Platsen

Den befintliga miljöns 
känslighet map nuvarande 
användning och tidigare 
plan 

x Markanvändningen ändras endast 
marginellt

Radon x Normalriskområde
Geologi x Delar av hamnområdet består av 

urberg, delar av området är utfyllt.
Skredrisk x Området är flackt
Översvämningsrisk x Planområdet ligger lågt och nära 

havet. Större delen av området ligger 
lägre än 3 m över havet.

Ljusförhållanden på plats x

Lokalklimat x
Markföroreningar x Eventuellt kan föroreningar kopplade 

till båtverksamheten (båtbottenfärger 
mm), drivmedel- och 
kemikaliehantering samt det tidigare 
varvet förekomma. Det kan även 
finnas markföroreningar i 
utfyllandsmassorna.

Buller från omgivningen x

Förekomst av 
verksamheter som medför 
risk för omgivningen i eller 
i närheten av planområdet

x Pågående verksamhet kan bidra till 
miljöförorening vid vinterförvaring 
och underhåll/reparationer av båtar.

Grönytor i tätort x Mindre delar av området är gröna. 
Området är dock ett viktigt 
rekreationsområde och en målpunkt 
för Torekovs fritidsliv.

Tätortsnära 
rekreationsområde

x Direkt intill planområdet finns 
badstränder. Dessa bedöms inte 
påverkas av detaljplanen.

Kommunal naturvård x nej

Detaljplan för tillståndspliktig 
verksamhet enligt MKB-f  bil 3

Bedömning enligt kriterierna i bilaga 2 o 4 MKB-förordningen. Inverkan--> ta med i planbeskrivning, 
Betydande --> = Avgränsning för miljöbedömning  (MKB)
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Kommunal kulturvård x Utpekat som kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse av byggnadsnämnden 
1988. Utpekat som särskilt värdefullt 
område av kommunfullmäktige 1990. 
Flera byggnader i området är 
utpekade som mer eller mindre 
värdefulla.

Nuvarande verksamhet  
riskerar att överträda 
miljökvalitetsnormer

x Det finns en liten risk för påverkan 
genom ytvattenavrining från 
småbåtshamnen.

Riksintresse kulturmiljö x Bedöms endast påverkas marginellt
Regionalt intresse 
kulturmiljö

x nej

Arkeologi x Det finns utpekade fornlämningar i 
området. Dessa bedöms inte 
påverkas negativt

Natura 2000-område x Natura 2000-området Nordvästra 
Skånes Havsområde ligger ca 300 m 
väster om planområdet

Riksintresse naturmiljö x Havet inom och utanför planområdet 
omfattas av riksintresse för naturvård

Särdrag i naturen x I västra delen av hamnområdet finns 
en tydlig klippformation/vall

Strandskydd x Strandskydd återinträder vid 
detaljplaneläggning. Hamnen måste 
dock för sin funktion ligga havsnära.

Naturresrevat x Naturreservatet Södra Bjärekusten 
ligger ca 400 m söder om 
planområdet

Djurskyddsområde x Området är inget utpekat 
djurskyddsområde. Det finns dock ett 
rikt fågelliv med rödlistade arter i 
hela hamnområdet.

Växtskyddsområde x nej
Biotopskydd x nej
Miljöskyddsområde x nej
Vattenskyddsområde x nej
Naturminne x nej
Riksintresse friluftsliv, 
rörliga friluftslivet, kustzon

x Planområdet berörs av riksintresse 
för friluftsliv och rörligt friluftsliv.

Påverkan

Projektets omfattning
Är planen del av ett större 
projekt

x nej

Miljöpåverkan av det 
överordnade projektet

x -

Dagvattenhantering x Dagvattenhanteringen kommer att 
hanteras i detaljplaneprocessen

Påverkan på 
trafiksituationen inom och 
utom planområdet

x Sommartid kan trafikbelastningen 
inom och utom planområdet vara 
hög.

Påverkan på stads-
/landskapsbilden

x Stadsbilden bedöms endast 
påverkas marginellt
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Utnyttjande av -mark x Marken är redan i anspråktagen. 
Pågående markanvändning 
underlättas och utvecklas.

Utnyttjande av -Vatten x Vattenområdet är redan i 
anspråktaget. Pågående använing 
(småbåtshamn) ges möjlighet till 
utveckling.

Utnyttjande av -Övriga 
naturresurser

x nej

Alstrande av - avfall x Detaljplanen utreder möjligheten till 
ny placering av miljöhus.

Alstrande av - föroreningar x Marginella förändringar jämfört med 
nuläget

Alstrande av - störningar x Marginella förändringar jämfört med 
nuläget

Risker
Hälsa x nej
Miljö x Hantering av drivmedel förekommer 

inom hamnområdet. Vid 
översvämning finns risk för spridning 
av eventuella markföroreningar mm. 
Det finns även risk för utsläpp från 
parkeringsytor och båtbottentvätt.

Risk för överträdelse av 
miljökvalitetsnormer

x Laholmsbukten har redan idag 
måttlig ekologisk status, och uppnår 
ej god kemisk ytvattenstatus. 
Planförslaget bedöms inte förändra 
det.

Planen
Ger planen möjlighet till 
miljöpåverkande 
verksamheter

x Planen möjliggör en fortsatt 
verksamhet för den befintliga 
småbåtshamnen

Avser planen reglera 
miljöpåverkande 
verksamheter

x Hantering av drivmedel 

Har planen betydelse för 
andra planers 
miljöpåverkan

x nej

Överensstämmelse med 
kommunens miljöstrategi

x Planen är i linje med kommunens 
miljöstrategi

Överensstämmelse med 
kommunens ÖP

Planen överensstämmer / (inte) med 
översiktsplanens intentioner.

Planens eventuella 
positiva inverkan på 
miljön, hälsa mm

Planen säkerställer allmänhetens tillgång till hamnområdet som är en del 
av ett viktigt stadsnära rekreationsområde, vilket är positivt för människors 
hälsa. Att platsen stärks som mötesplats är bra ur ett socialt perspektiv. 
Planen syftar också till att säkerställa hamnens funktion, vilken är viktig för 
rekreation och friluftsliv.
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Ställningstagande

Planarkitekt
Emma Johansson Datum 2018-03-08

Miljökonsekvensbeskrivningen bör fokusera på påverkan på naturmiljön på 
land och i vatten kopplat till båtverksamheten, påverkan på kulturmiljön 
samt risker avseende höjda havsnivåer.
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2015-02-16

Kostnadsuppskattning
Detaljplan: Bron 1, Torekovs hamn

Namn Org Funktion/Aktivitet tim timkostn summa exkl moms
Handläggare

Emma Johansson Planhandläggare 900
samråd 115 103500
granskning 74 66600
antagande 54 48600

MKB + kulturmiljöutredning 120000

Administration
Annonser ca 5000:- per skede 10000

Fastighetsförteckning 8 800 6400
Grundkarta 7885 kr/ha 10 78850

summa: 433950
(konsultarvode momsbelagt) moms: 16650

summa: 450600

Utöver detta kan kostnader för ytterligare utredningar tillkomma 

Totalt, inklusive utredningar bedöms kostnaden för framtagande av detaljplanen bli 450 000 kr
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2015-02-16

Tidsuppskattning planarbete Torekovs hamn

1. samråd
timmar

startmöte + uppföljande proj möten(tot 3 st) 9
behovsbedömning + samråd Lst 10
administration, KSAU 6
beställa + arbeta ev utredningar 10
diskussion utformning 30
arbeta fram samrådsförslag, illustration 30
information till allmänheten, samråd 20

totalt: 115
2. granskning timmar

sammanställning synpunkter 40
revidering planförslag 20
adminstration 4
info allmänhet, gransknig 10

totalt 74

3. antagande timmar
sammanställning synpunkter 30
ev revideringar 10
administration 4
arkivering och avslut 10

totalt 54

summa timmar: 243

Utöver detta:
tryckkostnader
grundkarta
fastighetsägarförteckning
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-03-08 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2017-000877 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Kommunstyrelsen 

Namnsättning av nytt vård- och omsorgsboende och ny gata i Förs
löv 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Det nya vård- och omsorgs boendets i Förslöv namn ska vara "Linhagen". 

2. Den nya vägen som går upp till äldreboendet ska ha namnet "Linvägen". 

Sammanfattning 

Kommunen planerar för att bygga ett nytt vård- och omsorgs boende i Förslöv. Den fö
reslagna lokaliseringen är under prövning i en detaljplaneprocess som är inne i sin 
slutfas. Det finns därför behov av att fastställa ett byggnadsnamn för själva boendet och 
ett gatunamn för den nya väg som planeras byggas till det nya boendet och i förläng
ningen till det nya bostadsområdet. Namnkommitten har tidigare föreslaget namnet 
Lingården. 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för att ge Vård- och omsorgsnämnden möj
lighet att lämna synpunkter på förslaget. VN anser fortfarande att namnet ska vara 
"Haga Park". Mot gatunamnet Linvägen finns ingen erinran. Förslaget Linängen har 
också in från allmänheten. Namnförslagen bedöms inte vara lämpliga av i huvudsak 
förväxlingsskäl, men hagmarksanknytningen bör föras vidare och istället föreslås 
namnen "Linhagen" och "Linvägen" för att anknyta till linbastun i området. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Beskrivning av ärendet 

Kommunen planerar för att bygga ett nytt äldreboende i Förslöv. Den föreslagna lokali
seringen är under prövning i en detaljplaneprocess som är inne i sin slutfas. Det finns 
därför behov av att fastställa ett byggnadsnamn för själva äldreboendet och ett gatu
namn för den nya väg som planeras byggas till det nya boendet och i förlängningen till 
det nya bostadsområdet. Vård- och omsorgsnämnden anser att namnet ska vara "Haga 
Park". 

Namnkommitten har till uppgift att ta fram förslag och bereda namnärenden till 
kommunstyrelsen. Namnsättningen ska följa kulturmiljölagens regler om god ort
namnssed och stavning enligt svenska stavningsregler. 

För att en byggnad ska kunna få en så kallad belägenhetsadress krävs ett gatunamn. Till 
en belägenhetsadress kan ett alternativnamn eller byggnadsnamn kopplas i sådana fall 
där platsen eller byggnaden är välkänt och underlättar exempelvis när man frågar om 
vägen till det objekt som kopplats till belägenhetsadressen. Informationen kan ge blå
ljusaktörerna värdefull information vid till exempel en utryckning. 

Namn i adresser ska vara unika i utskrift men också i uttal. Namnen bör vara lätta att ut
tala, uppfatta och förstå även vid telefonsamtal. Numera sker en stor del av telefoneran
det utomhus med de störningar från trafik med mera som det innebär. För att undvika 
risken för förväxlingar är det olämpligt att skapa för många namn med samma förled ef
tersom det lätt leder till förväxlingar. Förväxlingsrisk finns alltid vid telefonsamtal var
för det är viktigt att undvika adressnamn som kan vara svåra att uppfatta. Det är också 
viktigt att tänka på språkmelodin och betoningen i orden. De som har andra modersmål 
än svenska kan ha problem med att uppfatta eller uttala vissa språkljud. 

Föreningen Förslövs Socken Förr och Nu har till namnkommitten lämnat in förslag på 
namn i det nya bostadsområdet som planeras på del av fastigheten Förslöv 2:4 och på 
vård- och omsorgs boendet. De har föreslagit att boendet ska heta "Haga" och har lämnat 
ett flertal namnförslag på gatorna, bland annat "Hagavägen". Vård- och omsorgsnämn
den har i VN § 61/2017 ansett att det planerade vård- och omsorgs boendet ska heta 
"Haga Park". 

Namnkommitten gör bedömningen att namnet "Haga" i sig är ett bra namn men då det 
dels finns förväxlingsrisk med det särskilda boendet "Hagagården" på "Hagagatan" i Bå
stad, dels med traktnamnet "Haga" och "Haga byaväg" väster om Kattvik, är det ett 
olämpligt namn då det inte blir unikt inom kommunen. Efterleden "Park" är olämplig på 
byggnader då den i svenskt språkbruk förknippas med välskötta och lummiga större 
grönytor. Ord som inte är egennamn ska stavas med liten begynnelsebokstav enligt 
svenska skrivregler. 

I Båstads kommun har olika typer av särskilda boenden som till exempel äldreboenden 

Båstads kommun 

Samhäl Is byggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 
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av tradition haft olika efterleder som" -liden" eller" -gården". Namnkommitten föreslår 
att namnen i området ska följa den tidigare traditionen av efterleder samt syfta till lin
tillverkning och den gamla linbastun som finns bevarad i området. 

Namnet på den nya gatan föreslogs tidigare bli "Linvägen" och namnet på det nya 
vård- och omsorgsboendet föreslogs bli "Lingården". 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till namnkommitten den 4 oktober 2017 
för att ge vård- och omsorgsnämnden formell möjlighet att yttra sig över förslaget. VN 
har i sitt remissvar ingen erinran mot gatunamnet "Linvägen" men anser att boendet 
ska ha namnet "Haga Park". 

Ett förslag har även kommit in från allmänheten och det är Linängen. Linängen är ett 
bra namn men det namnet används redan idag av Båstadshem för deras flerfamiljhus i 
området. 

För att tillmötesgå synpunkterna på att boendet kommer att byggas på tidigare hag
mark föreslår nu namnkommitten istället att namnet på det nya boendet ska vara 
"Linhagen". 

För namnkommitten 

Roger Larsson 
Samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift 

Beslutet ska expedieras till: 
Kart- och GIS-avdelningen 
Kulturstrategen 

Kopia för kännedom: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Teknik och Service 
Planarkitekt Henrik Eliasson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag VN § 137/2017 
Namnförslag från kommuninvånare 
Protokollsutdrag KS § 225/2017 
Protokollsutdrag VN § 61/2017 
Namnförslag från Föreningen Förslövs Socken Fön- och Nu 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 
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,11." BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnänmden 

VN § 137 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-18 

Dnr VN 000064/2017 - 700 

Remiss - Namn på nytt äldreboende i Förslöv samt ny gata 

Sida 

9av12 

Beskrivning av ärendet Namnkommitten har tagit fram ett förslag på namn för det nya vård- och 
omsorgsboendet i Förslöv samt på den nya gatan upp till boendet. 
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till namnkommitten för att ge 
vård- och omsorgsnämnden möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Underlag till beslutet Remiss frän Samhällsbyggnad den 7 december 2017, med tillhörande 
tjänsteskrivelse. 

Förvaltningens förslag 1. Det nya vård- och omsorgsboendet i Förslöv ska ha namnet "Lingården". 
2. Den nya vägen som går upp till boendet ska ha namnet "Linvägen". 

Notering Nämnden anser enhälligt att fö rslaget "Lingården" är olämpligt eftersom 
detta namn redan förekommer på ett par verksamheter i närheten, bland 
annat i Hov och i Laholm. 

Yrkande Eddie Grankvist (BP), Sonia Larsson (C), Ingrid Edgarsdotter (I<D), 
Tony Jvarsson (M), Marianne Mjöberg Eriksson (BP), Irene Ebbesson (S), 
Ulf }iewertz (M), Olle Larsson (L) och Claes Sjögren (BP): Det nya värd
och omsorgsboendet i Förslöv ska ha namnet "Haga Park". Nämnden har 
inga synpunkter angående namnförslaget på den nya vägen som går 
upp till boendet. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta förslag. 

Beslut Vård- och omsorgsnämndens yttrande: 

1. Det nya vård- och omsorgsboendet i Förslöv ska ha namnet "Haga Park". 

2. Nämnden har inga synpunkter angående namnförslaget på den nya 
vägen som går upp till boendet. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Handläggare: 
Roger Larsson 
0431-77735 
roger.larsson@bastad.se 

Grannehörande 

REMISS 
BÅSTADS KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

J.017 -12- 0 7 
Dnr • .. l:!.. . .e.e .. Q..<?. •• ~-'t/ 
-.'J:.Qf.'3::.:::::.~.. 0 I..~ ...•.....• 

Verksamhetsområde 
Vård- och omsorg 

Ärendemening Namn på nytt äldreboende i Förslöv samt ny gata 

Ärendenummer B 2017-000877 
Utskickat 2017-12-07 
Svar inkommit senast 2018-01-31 

Ärendet 

Namnkommitten har tagit fram ett förslag på namn för det nya vård- och omsorgs boendet i Förslöv samt på 
den nya gatan upp till boendet. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till namnkommitten för att ge 
vård- och omsorgsnämnden möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Nämnden ges härmed möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Nämndens svar vill vi ha senast den 31 
januari 2018. Ni kan maila det till samhallsbyggnad@bastad.se, glöm inte ange ärendenumret i ämnesraden. 

Enligt uppdrag 

Roger Larsson 
namnkommitten 

Upplysningar 

I de fall beslut kan överklagas använder vi oss av så kallad förenldad delgivning. Information om detta hittar 
du på vår hemsida. 

Tack för hjälpen! 

Postadress 
269 80 Båstad 
Gatuadress 
Vångavägen 2 

Telefon 
0431-770 00 vx 
Telefax 
0431-770 20 

E-post 
samhallsbyg!!nad@bastad.se 
Hemsida 
www.bastad.se 

Plusgiro 
11 11 11-1 
Orgnnisationsnummer 
212000-0944 rov 2016.0•l.08 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2017-09-04 

Handläggare 
Roger Larsson 
roger.larsson@bastad.se 
0431-77735 

Diarienummer: B 2017-000877 

Till: l<ommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 

Namnsättning av nytt vård- och omsorgsboende och ny väg i 
Förslöv 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Det nya vård- och omsorgsboendets i Förslöv namn ska vara "Lingården". 

2. Den nya vägen som går upp till äldreboendet ska ha namnet "Linvägen". 

Sammanfattning 

Kommunen planerar för att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv. Den 
föreslagna lokaliseringen är under prövning i en detaljplaneprocess som är inne i sin 
slutfas. Det finns därför behov av att fastställa ett byggnadsnamn för själva boendet och ett 
gatunamn för den nya väg som planeras byggas till det nya boendet och i förlängningen till 
det nya bostadsområdet. Vård- och omsorgsnämnden anser att namnet ska vara "Haga 
Park". Namnförslaget bedöms inte vara lämpligt av i huvudsak förväxlingsskäl och istället 
föreslås namnen "Lingården" och "Linvägen" för att anknyta till linbastun i området. 

Ärendet och dess förutsättningar 

Kommunen planerar för att bygga ett nytt äldreboende i Förslöv. Den föreslagna 
lokaliseringen är under prövning i en detaljplaneprocess som är inne i sin slutfas. Det finns 
därför behov av att fastställa ett byggnadsnamn för själva äldreboendet och ett gatunamn 
för den nya väg som planeras byggas till det nya boendet och i förlängningen till det nya 
bostadsområdet. Vård- och omsorgsnämnden anser att namnet ska vara "Haga Park". 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016.11.09 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Tjänsteskrivelse 

Namnkommitten har till uppgift att ta fram förslag och bereda namnärenden till 
kommunstyrelsen. Namnsättningen ska följa kulturmiljölagens regler om god 
ortnamnssed och stavning enligt svenska stavningsregler. 

För att en byggnad ska kunna få en så kallad belägenhetsadress krävs ett gatunamn. Till en 
belägenhetsadress kan ett alternativnamn eller byggnadsnamn kopplas i sådana fall där 
platsen eller byggnaden är välkänt och underlättar exempelvis när man frågar om vägen till 
det objekt som kopplats till belägenhetsadressen. Informationen kan ge blåljusaktörerna 
värdefull information vid till exempel en utryckning. 

Namn i adresser ska vara unika i utskrift men också i uttal. Namnen bör vara lätta att uttala, 
uppfatta och förstå även vid telefonsamtal. Numera sker en stor del av telefonerandet 
utomhus med de störningar från trafik med mera som det innebär. För att undvika risken 
för förväxlingar är det olämpligt att skapa för många namn med samma förled eftersom det 
lätt leder till förväxlingar. Förväxlingsrisk finns alltid vid telefonsamtal varför det är viktigt 
att undvika adressnamn som kan vara svåra att uppfatta. Det är också viktigt att tänka på 
språkmelodin och betoningen i orden. De som har andra modersmål än svenska kan ha 
problem med att uppfatta eller uttala vissa språkljud. 

Föreningen Förslövs Socken Förr och Nu har till namnkommitten lämnat in förslag på namn 
i det nya bostadsområdet som planeras på del av fastigheten Förslöv 2:4 och på vård- och 
omsorgs boendet. De har föreslagit att boendet ska heta "Haga" och har lämnat ett flertal 
namnförslag på gatorna, bland annat "Hagavägen". Vård- och omsorgsnämnden har i VN § 
61/2017 ansett att det planerade vård- och omsorgsboendet ska heta "Haga Park". 

Namnkommitten gör bedömningen att namnet "Haga" i sig är ett bra namn men då det dels 
finns förväxlingsrisk med det särskilda boendet "Hagagården" på "Hagagatan" i Båstad, dels 
med traktnamnet "Haga" och "Haga byaväg" väster om Kattvik, är det ett olämpligt namn då 
det inte blir unikt inom kommunen. Efterleden "Park" är olämplig på byggnader då den i 
svenskt språkbruk förlmippas med välskötta och lummiga större grönytor. Ord som inte är 
egennamn ska stavas med liten begynnelsebokstav enligt svenska skrivregler. 

I Båstads kommun har olika typer av särskilda boenden som till exempel äldreboenden av 
tradition haft olika efterleder som "-liden" eller "-gården". Namnkommitten föreslår att 
namnen i området ska följa den tidigare traditionen av efterleder samt syfta till lintillverk
ning och den gamla linbastun som finns bevarad i området. 

Namnet på den nya gatan föreslås bli "Linvägen" och namnet på det nya vård- och 
omsorgs boendet föreslås bli "Lingården". 

För namnkommitten 

Roger Larsson 
stadsarkitekt 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www_.llasJad.se rev2016.11.09 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Tjänsteskrivelse 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet skall expedieras till: 
Kart- och GJS-avdelningen, kulturstrategen 

För kännedom: 
Vård- och omsorgsnämnden, teknik och service, planarkitekt Henrik Eliasson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag VN §61/2017 
Namnförslag från Föreningen Förslövs Socken Förr och Nu 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad se rev 2016.11.09 
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/ ~Ti:I BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOl<OLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-05-29 7av14 

VN § 61 Dnr VN 000004/2017 - 900 

lnformationsärenden 

Deskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg info1·merar: 

Noteringar 

Beslut 

a). Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten 
(Health Navigator AB deltar under förmiddagen). 
Dnr: 000136/2016-700 

b). Nya enhetschefer: Jessica Arvidsson och Pernilla Holte 
c). Verksamhetsstatistik: SOL och LSS, inklusive antal som tackat nej 

till särskilt boende 
d). Bassängen på Vårllden 
e). Åsliden: Status/rlskanalys/ekonomiska effekter. 

Dnr: 000055/2017-700 
f). Sommaren 2017: Status, medarbetare/sommargäster 
g). Namnförslag på vård- och omsorgsboende i Förslöv. 

Dnr: 000061/2017-700 
h). Kommande revideringar av vägledningsdokument enligt SOL 

Dn~000131/2015-900 
i). lnrlktningsdokument för Grevie och framtidsmingel elen 30 maj 
jJ. Mottagningsteamet 
k) . Informationen från nämnden på kommunfullmäktige 
I). Månadskostnad för rullatorer 
m). Pågående budgetarbete 

Angående punkt d) ovan noteras följande: Vård· och omsorgschefcn informerar 
om att privatpersoner inte kommer att ha tillträde till bassängen under 
perioden september-december 2017. Detta bland annat av säkerhetsskäl då 
bassängen är obevakad. Nämnden anser enhälligt att avtalet med Båstadhem 
AD inte ska förlängas när detta går ut elen 31december2017. Informationen 
skickas vidare för kännedom till Båstadhem AB. 

Angående punkt g) ovan noteras följande: Nämnden anser enhälligt att det 
planerade vård- och omsorgsboendet i Förslöv ska heta Haga Park. Inform
ationen skickas vidare för kännedom till kulturstrateg Helene Steinlein. 

Vård- och omsorgsnämndcn beslutar: 

1. info1·matio11e11 redovisas och läggs till handlingarna. 
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Nina Leijon - Förslag från kommun invånare 

Från: 
Till: 
Datum: 

Ingrid Pettersson 
AnnikaJem 
2018-01-04 13:37 

Ärende: Förslag från kommun invånare 
Bifogade filer: Ingrid Pettersson.vcf 

Hej Annika! 
God fortsättning på det nya året! 
Vill bara förmedla från en kommuninvånare som ringt till mig angående namnet på det nya 
äldreboendet i Förslöv. 

Sida 1 av 1 

Hon hette Elisabeth och hade förslag på att det kunde heta Linängen, ligger på en äng och Linbastun 
ligger i närheten. 
Du får göra vad du vill med förslaget, jag lovade bara attjag skulle förmedla det. 

Ha det så bra! 

Mvh Ingrid 

Ingrid Pettersson 
Sas, Socialt ansvarig socionom 
Vård & omsorg 
ingrid.pettersson@bastad.se 
Direkt: 0431 -77622 
Växel: 0431-77000 
Webb: http://www.bastad.se 

file :///C:/Users/ninlei 1/ AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5A55D3BOBAST AD-ADM ... 2018-01-10 
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[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 225 Dnr KS 000523/2017 - 600 

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

1av2 

Beskrivning av ärendet Kommunen planerar för att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv. 
Den föreslagna lokaliseringen är under prövning i en detaljplaneprocess som är 
inne i sin slutfas. Det finns därför behov av att fastställa ett byggnadsnamn för 
själva boendet och ett gatunamn för den nya väg som planeras byggas till det 
nya boendet och i förlängningen till det nya bostadsområdet. Vård- och 
omsorgsnämnden anser att namnet ska vara "Haga Park". Namnförslaget 
bedöms inte vara lämpligt av i huvudsak förväxlingsskäl och istället föreslås 
namnen "Lingården" och "Linvägen" för att anknyta till linbastun i området. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden den 29 maj 2017. 
Namnförslag från Föreningen Förslövs Socken Förr och Nu. 
Förslag från namnkommitten. 

Föredragande Planarkitekt Camilla Nermark och kart/GIS-chef Annika Jern föredrar ärendet. 

Yrkanden Eddie Grankvist (BP): 1. Namnet på vård- och omsorgs boendet i Förslöv ska 
vara Haga Park. 2. Lämpligt gatunamn intill fastigheten är Haga parksvägen. 

Christer de la Motte (M): Återremiss för att ärendet ska beredas i formellt 
rätt ordning. 

Kerstin Gustafsson (M), Gösta Gebauer (C) och Ingela Stefansson (S): 
Bifall till återremissyrkandet. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört återremissyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet avgörs idag. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA 
Ledamot som vill återremittera ärendet röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 5 JA- och 8 NEJ-röster. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet enligt Christer de la Mattes 
yrkande. 

Forts. på nästa sida. 
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rJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-10-04 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Niclas Svanberg (S) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Motte (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

ThomasAnde~son(W X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 5 8 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet återremitteras för att beredas i formellt rätt ordning. 

Reservation Mot beslutet reserverar sig Eddie Grankvist (BP). 

Sida 

2 av 2 
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-ill BÅSTADS 
~~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOl<OLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-05-29 7 avl4 

Beskrivning av ärendet 

/ 

Noteringar 

Beslut 

VN § 61 Dnr VN 000004/2017 - 900 

lnformationsärenden 

Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

a). Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten 
(Health Navigator AB deltar under förmiddagen). 
Dm: 000136/2016-700 

b). Nya enhetschefer: Jessica Arvidsson och Pernilla Halte 
c). Verksamhetsstatistik: SOL och LSS, inklusive antal som tackat nej 

till särskilt boende 
d). Bassängen på Vårliden 
e). Asliden: Status/riskanalys/ekonomiska effekter. 

Dnr: 000055/2017-700 
f). Sommaren 2017: Status, medarbetare/sommargäster 
g). Namnförslag på vård- och omsorgsboende i Förslöv. 

Dnr: 00006'1-/2017-700 
h). Kommande revideringar av vägledningsdokument enligt SOL 

Dnr: 000131/2015-900 
i). lnrlktningsdokument för Grevie och framtidsmingel den 30 maj 
j). Mottagningsteamet 
k). Informationen från nämnden på kommunfullmäktige 
1). Månadskostnacl för rnllatorer 
m). Pågående budgetarbete 

Angående punkt cl) ovan noteras följande: Vård- och omsorgschefcn informerar 
om att privatpersoner inte kommer att ha tillträde till bassängen under 
perioden september-december 2017. Detta bland annat av säkerhetsskäl då 
bassängen är obevakad. Nämnden anser enhälligt att avtalet med Båstadhem 
AB inte ska förlängas när detta går ut elen 31december2017. Informationen 
skickas vidare för kännedom till Båstadhem AB. 

Angående punkt g) ovan noteras följande: Nämnden anser enhälligt att det 
planerade vård- och omsorgsboendet i Förslöv ska heta Haga Park. Infonn
ationen skickas vidare för kännedom till kulturstrateg Helene Steinlcin. 

Vård- och omsorgsnämndcn beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rlcande 
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BÅSTADS KOMMUN 
Vård· och omsorgsnämnd&n 

Namn.förslag foörslöv 2:4 .. och vård" och omsorgsboende. 

i :I.: ;·:/ \I I' : I ~ ( )j\!i i\/1 I lh\ 

'-'11"1 ·1 iw I I' \."·:' I ,1,I I 
1 )m\;Z(.~ -~~. ,. ~it~ 
< .. ,,,..~~;,~::: :~S::8? .... 

-----~ 
Större delen av Förslöv .2:4 kallades fö~ Ha~,.,-Detta namn kan 
få leva kvar genom att hela området fortsättningsviSfår heta så. 

Det planerade vård- och omsorgsboendet föreslås heta "Haga". 

Lämpliga gatunamn i området kan då vara: 
Haga vägen 
.Betesvägen 
Slåttervägen 
Brytesvägen (syftar på lintillverkning) 
Mossvägen eller 'JI'orvmossevägen (vägen som finns mellan två 
stengärden användes till att köra till en torvmosse som fanns i området) 

För föreningen Förslövs Socken Förr och Nu 

~ , / 
\fe-1-~t .}, /i 1: ... f~( , ,., 

Irene Ebbesson 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-03-12 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Birgitta Berséus 

Dnr: KS 001309/2017-600 

 
 

Förskoleorganisation – akuta åtgärder 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Snarast etablera en modul i Västra Karup för att utöka antalet förskoleplatser. 
2. Uppföljning av behov av lokaler för förskolan inför hösten 2018 den 17/4 och 22/5 i 

KSAU. Om behov kvarstår etablera en modul i anslutning till Päronbyns förskola inför 
hösten 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka. I maj är det omöjligt att erbjuda förskoleplats 
inom garantiperioden (4 månader).  En utökning av lokaler måste till för att täcka kommande 
behov av platser.  Det akuta behovet bör lösas med moduler i Västra Karup och sannolikt även i 
Båstad.  
 
Bakgrund 
Tidigare år har vårdnadshavare blivit erbjudna förskoleplats inom garantitiden på fyra måna-
der. I oktober 2017 visade sammanställningen av barnantal och nettokö att garantitiden skulle 
bli omöjlig att uppfylla om inte antalet förskoleplatser ökade. Förvaltningen fick i uppdrag av 
kommunstyrelsens arbetsutskott att hitta alternativ bland  i första hand Båstadhems befintliga 
lokaler. Den 3 april kommer Malens och Päronbyns barn födda 2012 att börja på en extra av-
delning till Malen på Strandängsskolan. Trots denna akuta åtgärd kommer garantitiden inte att 
uppfyllas för de familjer som har rätt till plats från mitten på maj. Risken att kommunen vites-
föreläggs av skolinspektionen om inte platser finns är uppenbar. (8 kap. 12 § skollagen (2010:800) 
Vårdnadshavare i Västra Karup efterfrågar åtgärder. Från i höstas placeras barn till vårdnads-
havare som önskar Torekov eller Västra Karup oftast i Förslöv eller Östra Karup.  
 

Aktuellt 
Vårdnadshavare till 19 barn har garantidatum från maj-sista juni. Av dessa kommer flertalet 
under rådande omständigheter inte kunna erbjudas plats. Behovet av förskoleplatser är störst i 
Västra Karup och Båstad. För att säkra behoven av förskoleplats under 2018-2019 bör en mo-
dul vara på plats i Västra Karup i början på maj. Eftersom Malens och Päronbyns barn födda 
2012 flyttas redan den 3 april så kommer dessa förskolor inte kunna ta emot några barn i au-
gusti, vilket gör att det kommer att behövas platser också i Båstad. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
2020 beräknas barnantalet i Båstads kommun att öka stort utifrån planerade nybyggnationer. 
Det är därför av stor vikt att beslut tas så att vårdnadshavare kan erbjudas plats för sina barn.  
 

Verksamhet 
En modul i Västra Karup täcker upp det akuta läget av förskoleplatser under våren. Till hösten 
kan en grupp bildas med barn födda 2013 i Västra Karup och Grevie i en gemensam 
femårsgrupp för att öppna upp för fler platser på Klockarebyns- och Backabyns förskolor. 
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Ekonomi  
 
 

Barnkonsekvensanalys 
Barn födda 2013 flyttas ett år tidigare än vad läroplanen för förskolan föreskriver. Detta 
innebär att åldersspridningen blir mindre på Klockarebyns- och Backabyns förskolor och att 
barn födda 2013 kommer att interagera med barn i samma ålder största delen av 
förskoledagen. 
 
 
Barn och Skola 
Birgitta Berséus, förskoleutvecklare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och Service 
 
Samråd har skett med: 
Henrik Wagersten och Margaretha Ekelund Svensson, Barn och Skola samt Sofia Boivie, Teknik 
och Service 
 

80



 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-03-07 1 av 2

 

 

KS § 68  Dnr KS 000028/2018 - 903 

Politisk styrgrupp för framtida investeringar i skolorganisationen 
avseende kommunstyrelsens ansvarsområden  

 
Beskrivning 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 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 Underlag Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, 

daterad 2018-02-08. 
 Protokollsanteckning KS au 2018-02-20, § 34. 
 
Förvaltningens förslag  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. 

 
Arbetsutskottets förslag  1. En politisk styrgrupp tillsätts omfattande två medlemmar från Bjärepartiet, 

vardera en medlem från Centerpartiet, 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. 

 
Yrkanden Christer de la Motte (M), men bifall från Gösta Gebauer (C), Thomas Andersson 

(L) och Ingela Stefansson (S): Återremiss med yrkande att definiera 
styrgruppens uppdrag och mandat.  

 
 Bo Wendt (BP): bifall till arbetsutskottets förslag.     
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-03-07 2 av 2

 

 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar avslå återremissyrkandet. Omröstning begärs.  

      
 Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
 JA – ärendet avgörs idag. 
 NEJ – ärendet återremitteras enligt Christer de la Mottes yrkande.      
 
Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 5 JA-röster och 8 NEJ-röster. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet enligt Christer de la Mottes 
yrkande.     

 
Ledamot Ja-

röst 
Nej-
röst 

Avstår från 
att rösta 

Inge Henriksson (BP) X   
Helena Stridh (BP) X   

Eddie Grankvist (BP) X   

Ingela Stefansson (S)  X  

Jessica Andersson (S)  X  

Claes Sjögren (BP) X   
Gösta Gebauer (C)  X  

Uno Johansson (C)  X  

Kerstin Gustafsson (M)  X  

Christer de la Motte (M)  X  

Johan Olsson Swanstein (M)  X  
Thomas Andersson (L)  X  

Ordförande Bo Wendt (BP) X   

Summa: 5 8  
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

Ärendet återremitteras med yrkande att definiera styrgruppens uppdrag  
och mandat.   
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
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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Skånetrafiken 

Magnus Kvarnström 

Trafikutvecklare 

0451-28 85 13 

magnus.kvarnstrom@skanetrafiken.se 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen.·· 

2~ -02- 2·2 ·. 
DnrM ... QQ.~t/11 
.:Lo. .z ..... ~ ......... f t 

Båstads kommun 
Att. Andreas Jansson 
269 80 Båstad 

Förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2019, 
2018-12-09 och ett år framåt. 
För de tillköp som Båstads kommun planerar inför 2019 vill vi komma överens om en totalsumma 
per år som inkluderar kostnader för trafiken med index och avdrag för antal resande/intäkter. 

För de tillköp som Båstads kommun gör skrivs ett ettårs kontrakt där summan för tillköpet framgår. 
Vid nästa tillköpstillfälle finns det möjlighet att justera intäktsdelen baserat på antal resande eller 
förändra tillköpet i sin helhet. 

Nettokostnaden för tillköpet tas fram på följande sätt: 
Kostnad för trafiken med index samt intäkter för antal resande kommer baseras på det verkliga 
beloppet från föregående år. Det beloppet delas lika på 12 månader och ni kommer få en kvartals
eller årsfaktura med samma belopp för varje kvartal. Resandet kan ni sedan följa upp i de filer 
Skånetrafiken bifogar er. Priset per resa kommer från 2019 räknas ut enligt det nya avtalet för 
anropsstyrd trafik vilket kan medföra minskade eller ökade kostnader. Samtliga kostnader är 
baserade på hela Skåne vilket gör att en resa kostar lika mycket oberoende var i Skåne resan 
genomförs. 

Skånetrafiken vill att ni under början av april månad återkommer med besked om ni önskar 
oförändrat tillköp under 2019. Detta görs via mejl till respektive Trafikutvecklare på Skånetrafiken. 

Affärschefen på Skånetrafiken kommer därefter sända över Tillköpsavtalet med tillhörande 
kostnadsberäkning för underskrift i slutet av april månad. När avtalet därefter sänds åter till 
Skånetrafiken kommer det diarieföras och betraktas som en beställning. 

Skånetrafikens nämnd tar definitivt beslut om trafikförändringar under maj månad 2018. Vid större 
trafikförändringar finns det tid fram till april månad att önska tillköp. 

Med vänlig hälsning 

Magnus Kvarnström 

Trafikutvecklare AO Buss 

Skånetrafiken, 281 83 Hässleholm 
Besöksadress: Andra J\venyen 7 
Telefon: 0451 28 84 00 I skanctrafikcn.se 
Bankgiro: 5095-1474 I Org.nr: 232100-0255 

Skånetrafiken - det naturliga valet för dig som reser i Skåne. 
Skane ska vara öppet fö r alla. Vi öppna r för möj ligheter och upplevelser. 
Vi öppna r fö r möten, sa111 hörighet och ge111 enskap. Vi strävar efter att göra 
det enkelt at t resa 111 ed någon av va ra 14 000 dag liga turer med bu ss och tåg. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (3) 

 
Datum: 2018-03-07 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jan Bernhardsson  

Dnr: KS 000673/2017-700 

 
Förstudie - Nytt gruppboende enligt LSS 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att: 
1. Upprätta en programhandling för byggnation av LSS-gruppboende i Hemmeslövsområdet. 
2. Upprätta en programhandling för framtida byggnation av LSS-gruppboende i  
Förslövsområdet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har i uppdrag att göra en förstudie för planering av LSS-gruppboenden. 
För att uppfylla behoven de närmaste tio åren så behövs det byggas två nya LSS-gruppboenden 
med vardera sex lägenheter och allmän utrymmen. 
Förstudien föreslår att de ska byggas i Förslöv och Hemmeslöv där nya bostadsområden byggs. 
 

Bakgrund 
Bostad med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad enligt LSS 

En bostad enligt 9 § 9 LSS kan utformas på olika sätt, det finns tre huvudformer: 
 
Servicebostad: är en fullvärdig bostad med god tillgänglighet där omfattande service och vård 
kan ges dygnet runt. Bostäderna upplåts på sedvanligt sätt och är i regel anpassade efter den 
enskildes behov samt kan vara samlade i samma hus eller i kringliggande hus. Oftast finn en 
baslägenhet med fast personalbemanning med tillgång till gemensamma utrymmen för säll-
skap och aktiviteter. 
 
Gruppbostad: är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. 
Gruppbostaden beskrivs i lagens förarbeten som ett litet antal lägenheter som är grupperade 
kring gemensamma utrymmen med en fast kollektiv bemanning som i huvudsak ska kunna 
täcka alla behov den enskilde har i form av omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktivi-
teter. 
Antalet boende i gruppbostad ska enligt Socialstyrelsens rekommendationer vara max sex lä-
genheter. 
 
Annan särskilt anpassad bostad: avser en bostad med viss grundanpassning till funktions-
hindrade personers behov men utan fast bemanning. I denna boendeform ingår inte omvård-
nad, fritidsaktiviteter eller kulturella aktiviteter. 
 
Nuläge  

Andel av befolkningen med LSS insatser i Båstads kommun är markant lägre än rikssnittet, det 
är endast en kommun i Sverige som har färre antal LSS-insatser per 10 000 invånare än Bå-
stads kommun. I riket är det 69 personer per 10 000 invånare som har någon insats enligt LSS 
och motsvarande siffra för Båstads kommun är 34 personer.   
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Båstad 

Aromagården är en gruppbostad 9 § 9 LSS med fem lägenheter som ligger centralt i Båstad 
med närhet till service och kommunikationer. Aromagården är byggd i början av 1990 och har 
inte riktigt den utformningen som är optimalt idag för gruppboende. 
 
Ängen har 12 lägenheter och är en servicebostad för vuxna enligt 9 § 9 LSS.  
Under 2016 startades Ängen som trapphusboende och ersatte Tolvans verksamhet som var 
lägenheter utspridda i närområdet. Lägenheter med bra standard och närhet till service och 
kommunikationer. 
 
Vård och omsorg hyr av Båstadhem.  
 
Förslöv 

Myllefallet består av 5 lägenheter avsedda för gruppbostad enligt 9 §9 LSS, tre lägenheter be-
bos av personer med personlig assistans och två lägenheter är gruppboende platser.  Myllefal-
let är byggt 1994 och är optimalt ett bra utformat gruppboende lokalmässigt enligt 9 § 9 LSS. 
 
Vård och omsorg hyr av Båstadhem 
 
Förstudien 

I nuläget finns ingen ledig lägenhet på gruppboende inom LSS i Båstads kommun. Inom en 
femårsperiod finns det fyra personer som är skrivna i kommunen och som sannorlikt kan vara 
av behov av bostad med särskild service för vuxna. Försäkringskassan har också antagit ett 
hårdare regelverk för möjligheten till personlig assistans vilket tenderar att öka behovet av 
denna typ av boende.    
Beredningen av fler bostäder i kommunen och en ökad inflyttning till kommunen kan också ge 
fler personer med behov av gruppboende.  
Planering och projektering av ett nytt gruppboende bör påbörjas ganska omgående då det i 
dagsläget inte finns någon ledig plats och man ser ett kommande behov inom snar framtid.  
 
Kommunen bör ha med i sin planering att vart femte år bygga ett nytt gruppboende, bostad 
med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Vid nybyggnation bör boendet utformas och vara förlagda till vanliga bostadsområden, lokali-
seringen ska inte ha en institutionell prägel. Personer som är i behov av gruppbostad/bostad 
med särskild service enligt LSS har som regel ett livslångt behov av stöd, service och omvård-
nad. Det är därför speciellt viktigt att de kan få detta stöd under så normala former som möj-
ligt. 
 
Vård och omsorgsnämnden fattade beslut 2017-10.. att det finns behov av ytterligare LSS-
gruppboende inom Båstads kommun. 
 
Kommunstyrelsen gav i uppdrag till förvaltningen 2017- att göra en förstudie av behovet av 
LSS-gruppboende och föreslå lokaliseringar. 
 
För att uppfylla behoven de närmaste tio åren så behövs det byggas två nya LSS-gruppboenden 
med vardera sex lägenheter och allmän utrymmen. 
Arbetsgruppen för förstudien har tittat på alternativa lokaliseringar och anser att de bästa  
områdena är Hemmeslöv och Förslöv. Där kan de inplaneras och byggas i nya bostadsområden. 
 
I Förslöv finns mark som planeras för bostäder vilka också kan detaljplaneras för grupp-
boende. 
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I Hemmeslöv föreslår arbetsgruppen att den bästa lokaliseringen är inom det nya området som 
exploateras av Tuvelyckan. Ett område som växer upp med bostäder i olika former och med 
närhet till bra allmänna kommunikationer.  
 
I Båstad har kommunens kontorsfastighet inom kv Plommonet även studerats. Fastigheten är 
tillräckligt stor och har bra närhet till samhällsservice men anses hamna i en lokalisering där 
närområdet redan har flera boenden och omsorgsverksamheter som Ängen, Aromagården och 
Fontänhuset vilket kan ge området en institutionell prägel.  
 
Utredning pågår med kostnadsberäkning om det är möjligt att bygga ut Aromagården med en 
lägenhet alternativt Myllefallet med en lägenhet.  
 
 
 
Jan Bernhardsson   Emma Pihl  
       
Teknik- och servicechef   Vård- och omsorgschef 
   
 
 

Beslutet ska expedieras till:  
Teknik och service 
Vård och omsorg 
Samhällsbyggnad 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2018-03-06. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000266/2018 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Köpekontrakt för del av Vistorp 7: 111, Förslöv 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till köpekon
trakt mellan Båstads kommun och Bjäre Biovärme AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Bolaget Bjäre Biovärme AB kontaktade Båstads kommun i syfte att förvärva en verksamhets
tomt belägen i Vistorps verksamhetsområde, Förslöv. Båstads kommun har upprättat ett för
slag till köpehandling för överlåtelsen som omfattar 4 000 kvm av fastigheten Båstad Vistorp 
7:111, till en köpeskilling om 544 000 kronor. Bjäre Biovärme AB förvärvar markområdet un
der villkor att de söker och erhåller bygglov, vilket återges i avtalets § 7 och tidsätts i avtalets § 
6. Under förutsättning att angivet krav på bygglov följs och ersättning erläggs på tillträdesda
gen ska Båstads kommun söka om fastighetsbildning 

Bakgrund 
Bolaget Bjäre Biovärme AB har under tid undersökt möjligheterna att etablera sig i Förslöv för 
att bedriva sin verksamhet, att tillverka och distribuera fjärrvärme till kunder i närområdet. 
Teknik och service har därför föreslagit bolaget en tomt om 4000 kvadratmeter i Vistorps 
verksamhetsområde som lämpar sig väl för verksamheten och erbjuder närhet till bolagets 
kunder. Bjäre Biovärme AB har mottagit förslag till köpeavtal och undertecknat detsamma. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Teknik och service anser att en försäljning av aktuellt markområde till bolaget bidrar till en 
hållbar samhällsutveckling. Produktionen av värme härrör från förnyelsebar källa och distri
butionen sker primärt till kunder i närområdet som ges möjligheten att välja en miljösmart 
uppvärmning. 

Verksamhet 
Båstads kommun har sålt merparten av den mark i Förslöv som är planlagd för ändamålet 
verksamheter. I Vistorpsområdet kvarstår ca 5 300 kvadratmer tillgänglig tomtmark jämte den 
fastighet som är upplåten till Lindab genom arrende. 

Ekonomi 
Försäljningen genererar en intäkt till kommunen om 544 000 kronor, vilket motsvarar ett 
värde om 136 kr/kvm tomtmark. Intäkten beräknas komma kommunen tillhanda kvartal 4 
2018. Bolaget erlägger anslutningsavgift för VA i anslutning till byggnation. 
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Beslutet ska expedieras till: 
Bjäre Biovärme AB och enheten för samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till köpeavtal, översiktskarta 

Samråd har skett med: 
Ärendet har samråtts med berörda förvaltningar 
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Köpekontrakt 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (org.nr 212000-0944), nedan kallad Kommunen. 

Köpare: Bjäre Biovärme AB (org.nr 559092-6167), nedan kallad Bolaget. 

1§. Bakgrund 

Bolaget har under en tid utvärderat förutsättningarna för att etablera sig i Förslöv för att där 

bedriva verksamhet som leverantör av fjärrvärme. Efter genomförda marknads

undersökningar har Bolaget funnit möjligt att genomföra etableringen av den avsedda 

verksamheten och har därför hos Kommunen efterhört förutsättningarna för att få förvärva 

verksamhetsmark lämplig för Bolagets värmeproduktion. Värmen kommer i en första etapp 

produceras i en flispanna om ca 950 KW. Kommunen förfogar över planlagd mark inom 

fastigheten Vistorp 7:111 som Bolaget anser vara en lämplig plats utifrån 

produktionsförutsättningar och rimlig närhet till kunder. Fastigheten utgör totalt 9.293 

kvadratmeter och Bolaget vill förvärva ca 4000 kvadratmeter. Av Bilaga 1 framgår 

fastigheten Vistorp 7:111 utbredning och belägenhet. Det avsedda överlåtelseområdet är 

avgränsat med blå begränsningslinje på bilagan. Bolaget planerar att innevarade vår, ca 

mars-april, påbörja utbyggnad av anläggningen. 

2§. Överlåtelseförklaring 

Kommunen överlåter del av fastigheten Vistorp 7:111, omfattande ca 4000 kvadratmeter, se 

kartskiss Bilaga 1, i det följande kallad Fastigheten. Överlåtelsen sker på de villkor som 

framgår av detta köpekontrakt. 

§3. Köpeskilling 

Köpeskillingen för Fastigheten är överenskommen till femhundrafyrtiofyratusen (544.000} 

kronor. I den händelse Fastighetens storlek avviker med mer än 3 % av den i § 2 angivna 
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omfattningen efter genomförd lantmäteriförrättning skall avräkning med 136 kronor per 

kvadratmeter göras mot den överenskomna köpeskillingen. 

§4. Köpeskillingens erläggande 

Bolaget skall på Tillträdesdagen erlägga köpeskillingen genom kontant inbetalning till det 

konto som kommunen anvisar. Sedan köpeskillingen erlagts ankommer det på Bolaget att 

ansöka om och bekosta erforderlig fastighetsbildning samt därefter söka, bekosta och ta ut 

lagfart på Fastigheten. 

§5. Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsskatt (fastighetsavgift), som 

belöper på tiden fram till Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Kommunen. De 

intäkter och kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsskatt (fastighetsavgift), som 

belöper på tiden från och med Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Bolaget. 

§6. Tillträdesdag 

Bolaget skall tillträda Fastigheten senast på den tionde bankdagen efter det datum när 

villkoren enligt §7 nedan uppfyllts och vidtagits. Har Bolaget inte uppfyllt villkoren senast 

2018-08-01 är detta avtal till alla delar förfallet varvid parterna skiljs åt och envar bär de 

kostnader som detta köpekontrakt föranlett respektive part. 

§ 7. Villkor för tillträde 

Före tillträdesdagen skall Bolaget ha ansökt om och erhållit bygglov .Av Bilaga 2 framgår 

översiktligt hur Bolaget planerar att nyttja Fastigheten. Bolaget har redovisat att finansiering 

av den första utbyggnadsetappen är löst inom Bolagets koncerntillhörighet. 

§8. Åtgärder på tillträdesdagen 

På tillträdesdagen skall Bolaget betala köpeskillingen i sin helhet enligt §3. Kommunen skall 

till Bolaget utfärda köpebrev avseende Fastigheten baserat på Köpeskillingen. 
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§9. Fastigheten 

Fastigheten ingår i sin helhet i den laga kraftvunna detaljplanen för Vistorp 7:19 m.fl. Bolaget 

är väl insatt i de bestämmelser som detaljplanen reglerar för bebyggelse av Fastigheten även 

innefattande att densamma förutsätts anslutas till en gemensamhetsanläggning. Kommunen 

skall omgående efter det att Bolaget erlagt köpeskillingen ansöka om fastighetsbildning hos 

Lantmäteriet med begäran om att erforderlig fastighetsbildning vidtas i enlighet med Bilaga 

1 så att Fastigheten bildas med den avgränsning som framgår av bilagan. 

Fastighetsbildningsåtgärden skall bekostas av Bolaget. 

Fastigheten överlåtes gravationsfri. 

§10. Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpekontrakt skall vara skriftliga och undertecknas av 

parterna för att vara giltiga. 

§11. Överlåtelse 

Bolaget äger ej rätt att överlåta detta köpekontrakt till annan part utan Kommunens 

skriftliga samtycke. 

§12. Tvist 

Eventuell tvist som uppstår i anledning av detta köpekontrakt skall slutligt avgöras i allmän 

domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans. 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2018- - Svedala 2018-03-03 

Båstads kommun Bjäre Biovärme AB 

Bo Wendt, KS ordf, Båstads kommun Sven Persson, firmatecknare 

Kristina Geiger, Kommundirektör 
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Nybyggnadskarta eol.KF2010.02-06§220 

Kommunstyrelsen 

Båstads kommun 
Fostlghotsbetecknlng:Vlstorp7:111 

Areal enligt Fastlgholsreglstret: 9293 kvm 

Sökande:Bjlire Biovärme 

Platsbesök:2017-03-01 

Tomtlndelningsplan:-

• 
Gällandedetaljplan:1664 

Planbctccknlngar: 

JK e 0,5 a 3 <©>-
+o.o Awögd höjd 
8m:J Projekterad höjd 
Anmt1rkning11r: 

Kartan upprättad 2017-03-07 av; SS 

D.nr.: B 2017-000207 

Lugakmft; 2015-06-12 

-0.0-Avslånd mellan grllnotör 
(-0.0.)Avrotånden!lgtförrtlttningukt 

Vattenledning med aVGtängnlngoventll och 1mrv!n Y..QQQ.11-

Spillvattenlednlng modtl!lsynsbrunn 

Dagvattenlodnlng med tll!synsbrunn 

Ungefärligt vattentryck l förbindelsopunkton tlr .. § ..... bar 

~ 
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1
Förblndelsopunkt Vattengångens höjd Motorlalochdlamcter 

Förbindelsepunkt lförblndeloopunkt 

Vatten V PE63 

Spl!lvatton S +33,10 m PP160 

Dagvatten D 

DoD:11111nvl9nln111u11rbarllkn11dohöjdorachlllgon,ab1111rv11rn11ttdok11n11~k11frAnbofinlllgtlllgo, 

Anmärkning VA: 

D VA-uppg. granskado av NSVA (Nordvtlstra Sktmes Vatten och Avlopp AB) 
Vid frågor om VA kontakta NSVA, www.nsva.se all 010-490 9700, 

FöreslagenFG-höjdpå nya byggnader: 

ANM: Kartunderliiget får ej förlindras, 
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översiktskarta, Vistorp 7: 111 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2018-03-06. 
Handläggare: Susanna Almqvist 
Dnr: KS 000283/2018 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Försäljning av kommunal mark - Vistorp 7:84, Förslöv 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till köpekon
trakt mellan Båstads kommun och Bjäre Invest AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Företaget Bjäre Invest AB har fört dialog med Båstads kommun med avsikt att säkra dotterbo
laget Kranpunkten ABs verksamhet i Förslöv genom ett förvärv av kommunens fastighet Vis
torp 7:84. 
Ett förslag till köpekontrakt har upprättats innebärande att bolaget förvärvar fastigheten Vis
torp 7:84 för en köpeskilling om 700 400 kronor för att sedan, genom fastighetsreglering, föra 
den till den egna fastigheten Vistorp 7:101. Villkoren för överlåtelsen framgår av upprättat 
förslag till köpekontrakt som bolagets företrädare undertecknat. 

Bakgrund 
Företaget Kranpunkten AB är verksamt i Förslöv och driver en verksamhet som inriktar sig på 
service av egna kranar och uthyrning av desamma till byggentreprenader i regionen. Verksam
heten expanderar och bolaget behöver utöka sin tomt för att kunna hålla nödvändig depå och 
lagerhållning av kranar. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Teknik och serviceförvaltningen anser att det är viktigt för kommunen att verka för att behålla 
de företag som är verksamma i kommunen och på så vis bibehålla viktiga arbetstillfällen. 

Verksamhet 
Båstads kommun har sålt merparten av den mark i Förslöv som är planlagd för ändamålet 
verksamheter. I Vistorpsområdet kvarstår ca 5 300 kvadratmer tillgänglig tomtmark jämte den 
fastighet som är upplåten till Lindab genom arrende. 

Ekonomi 
Försäljningen av fastigheten Vistorp 7:84 genererar en intäkt till kommunen om 700 400 kro
nor, motsvarande ett värde om 136 kronor/kvm tomtmark Intäkten förväntas komma kom
munen tillhanda kvartal 2 2018. Bolaget erlägger anslutningsavgift för VA i anslutning till till
träde. 
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Beslutet ska expedieras till: 
Bjäre Invest AB 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Köpekontrakt, översiktskarta 

Samråd har skett med: 
Samråd har skett med berörda förvaltningar 
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Köpekontrakt. 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (arg.nr 212000-0944), nedan kallad Kommunen. 

Köpare: Bjäre lnvest AB (arg.nr 556375-7938}, nedan kallad Bolaget . 

1§. Bakgrund 

Bolaget har under en tid fört en dialog med företrädare för Kommunen om möjligheterna till 

att säkerställa Bolagets dotterbolags, Kranpunkten AB, behov av verksamhetsmark till dess 

anläggning i Förslöv. Kran punkten AB har under senare år expanderat sin verksamhet som 

specialist inom lyftmaskiner till bygg och industri, med verksamhet etablerad i hela Sverige. 

Genom expansionen med investeringar i ett stort antal maskiner erfordras ett större 

markinnehav för service, depå och lagerhållning. Bolaget förfogar över flera fastigheter i 

Förslöv b la fastigheten Vistorp 7:101. I dialogen mellan parterna har framstått som lämpligt 

och ändamålsenligt för Kran punkten AB:s utveckling att Bolaget förvärvar den av Kommunen 

tillhöriga och obebyggda fastigheten Vistorp 7:84 som gränsar direkt till Bolagets 

nyssnämnda fastighet. Fastigheten Vistorp 7:84 är detaljplanelagd som mark lämplig för 

industriändamål och omfattar totalt 5.150 kvadratmeter. 

2§. Överlåtelseförklaring 

Kommunen överlåter till Bolaget fastigheten Vistorp 7:84, i det följande kallad Fastigheten, 

på de villkor som framgår i detta köpeavtal. 

3§. Köpeskilling 

Köpeskillingen för Fastigheten är överenskommen till 700.400 kronor 

(sjuhundratusenfyrahundra kronor). g 
/!/ 
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4§. Lantmäteriförrättning 

Detta avtal skall i första hand läggas till grund för beslut om fastighetsreglering som 

innefattar att Fastigheten skall överföras till den av Bolaget ägda fastigheten Vistorp 7:101. 

Bolaget skall så snart kommunens beslut att godkänna detta avtal vunnit laga kraft till 

Lantmäterimyndigheten inge ansökan om fastighetsreglering. Kostnaderna för 

fastighetsbildning skall betalas av Bolaget. 

5§. Köpeskillingens erläggande 

Bolaget skall på tillträdesdagen erlägga köpeskillingen genom kontant inbetalning till det 

konto Kommunen anvisar. 

6§. Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsskatt/avgift, som belöper på 

tiden fram till Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar kommunen. De intäkter från 

Fastigheten och de kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsskatt/avgift, som belöper 

på tiden från och med Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar bolaget. 

7§. Tillträdesdag 

Bolaget skall tillträda Fastigheten senast på den tionde bankdagen efter det datum 

Kommunens beslut att godkänna detta avtal vunnit laga kraft. 

8§. Åtgärder på tillträdesdagen 

På tillträdesdagen skall Bolaget erlägga köpeskillingen i sin helhet enligt §3. Kommunen skall 

till Bolaget utge kvitto på att Köpeskillingen erlagt$ 
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9§. Fastigheten 

Fastigheten överlåtes gravationsfri och i befintligt skick. Bolaget är väl insatt i att fastigheten 

utgörs av naturmark och är ej tidigare nyttjad som industrimark. 

10§. Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpekontrakt skall vara skriftliga och skall undertecknas av 

parterna för att vara giltiga. 

11§. Överlåtelse 

Bolaget äger ej rättighet att överlåta detta köpekontrakt till annan part utan Kommunens 

skriftliga samtycke. 

12§. Tvist 

Eventuell tvist som uppstår i anledning av detta köpekontrakt skall slutligt avgöras i allmän 

domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans 

Detta köpekontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2018 - 02-

Bjäre lnvest AB 

~~-....... 
Mats Rasmuss,0'ii, VD 

? 

Båstad 2018 -

Båstads kommun 

Bo Wendt, kommunstyrelsens ordf 

Kristina Geiger, kommundirektör 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2018-03-09. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000304/2018 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Försäljning av kommunal mark - del av fastigheten Hålarp 4:197 

Förslag till beslut 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättat förslag till köpekontrakt 
avseende försäljning av Fastigheten Båstad Hålarp 4:197 till Grexploatering AB. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Den 7 juni 2017 beslutade kommunstyrelsen att anta upprättad detaljplan för Hålarp 4:197 
m.fl. Den antagna detaljplanen möjliggör bostadsexploatering på fastigheten som tidigare an
vänts som skoltomt. Skolbyggnaden är riven och förhandling har förts med Grexploatering AB 
(dotterbolag till Första Villan), genom teknik och service i syfte att få tillstånd en lämplig be
byggelse och ett avtal om överlåtelse av marken. Ett förslag till köpekontrakt har upprättats 
och undertecknats av Grexploatering AB innebärande att kommunen överlåter 11 600 kvm 
tomtmark för en köpeskilling om 2 750 000 kronor. Tillträdet är i köpekontrakten villkorat 
med krav om bygglov och köpeskillingens erläggande. Har villkoren inte uppfyllts senast den 1 
september 2018 så faller avtalet. 

Bakgrund 
Backaskolan i Grevie samhälle var i dålig kondition och genom beslut i kommunstyrelsen den 
14 oktober 2015 fick teknik och service i uppdrag att riva skolan eller sälja fastigheten med 
krav på rivning. Under 2016 initierades planarbete för att skapa förutsättningar att bebygga 
fastigheten med bostäder. Med grund i att den utrymda skolbyggnaden genererade skadegö
relse och förhandling inte påbörjats med någon intressent rev kommunen skolan kvartal 3 
2017. 
Under våren 2017 påbörjades en diskussion med företaget Första Villan om byggrätten på fas
tigheten Hålarp 4:197. Företaget framförde önskemål att få förvärva området och bebygga det 
med parhus. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
För Grevie samhälle har det tagits fram ett inriktningsdokument som stöd för kommande ut
veckling. I inriktningsdokumntet lyfts att Grevie i första hand ska förtätas och aktuellt mark
område är ett utmärkt exempel på lämpligt förtätningsområde. Exploateringen kommer att 
tillföra en typ av boende och upplåtelseform som saknas på orten, 28 bostadsrätter med egen 
tomt. Området byggs ut i 2 etapper. 

Verksamhet 
Beslutsförslaget innebär inga konsekvenser kända för teknik och fritid förutom att parkeringen 
i sydvästra delen av fastigehten även fortsättningsvis kommer ägas och driftas av kommunen. 

180309\fel! talet kan inte representeras i angivet format. \sa 102



2 (2) 

Ekonomi 
Den föreslagna försäljningen kommer att generera en intäkt till kommunen om 2 750 000 
kronor. Intäkten beräknas vara kommunen tillhanda kvartal 3 2018. Försäljningen kommer 
också att generera inteäkter för Va-anslutning i samband med att fastigheten bebyggs. 
Kommunen kommer att bära del av kostnaden för den lantmäteriförrättning som är nödvändig 
för försäljningens fullbordan. Kostnaden uppskattas till ca 50 000 kronor. 

Beslutet ska expedieras till: 
Grexploatering AB, enheten för samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Köpekontrakt, översiktskarta 

Samråd har skett med: 
Ärendet har samråtts med berörda förvaltningar 
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Köpekontrakt 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (org.nr 212000-0944), nedan kallad Kommunen 

Köpare: Grexploatering AB (org.nr 559122-5478), nedan kallad Bolaget 

1§.Bakgrund 

I april månad 2014 stängdes Backaskolan i Grevie p.g.a. av fukt och mikrobiell påväxt i 

byggnaden. Skadorna var så omfattande att Kommunen beslutade att riva byggnaden och 

sedermera också att upprätta en ny detaljplan över skolfastigheten benämnd Båstad Hålarp 

4:197. Detaljplanearbetet påbörjades 2016 och vann laga kraft 2017-09-15.Rivningsarbetena 

är i allt väsentlig slutförda i november 2017. 

Parallellt med såväl plan-som rivningsarbetet har kontakter mellan företrädare för 

Kommunen och flera byggintressenter förevarit. Genom dessa kontakter har framkommit 

att Bolaget på ett särskiljande och engagerat sätt visat intresse för att planera för och 

genomföra en bostadsutbyggnad inom hela fastigheten som väl anknyter till de värderingar 

om utbyggnadens omfattning och gestaltning som Kommunen lagt fast i den nya 

detaljplanen. Genom att en aktör ansvarar för hela fastighetens utbyggnad kan de nya 

lägenheterna lokaliseras så att alla får del av områdets kvaliteter innefattande b I a utblickar 

över Skälderviken. Kommunen och Bolaget har mot bakgrund härav träffat 

överenskommelse om att Kommunen på nedan angivna villkor överlåter del av fastigheten 

Båstad Hålarp 4:197 till Bolaget. 

2§. Överlåtelseförklaring 

Kommunen överlåter till Bolaget del av fastigheten Båstad Hålarp 4:197 , omfattade ca 

11.600 kvadratmeter, se kartskiss "Fastighetsregleringar" Bilaga 1, i det följande kallad 

Fastigheten. Överlåtelsen sker på de villkor som framgår av detta köpekontrakt. 

-~ 
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3§. Köpeskilling 

Köpeskillingen för Fastigheten är överenskommen till tvåmiljonersjuhundrafemtiotusen 

{2.750.000) kronor. I den händelse Fastighetens storlek avviker med mer än 3 % av den i§ 2 

angivna omfattningen efter genomförd lantmäteriförrättning skall avräkning med 225 kronor 

per kvadratmeter göras mot den överenskomna köpeskillingen. 

4§. Köpeskillingens erläggande 

Bolaget skall på Tillträdesdagen erlägga köpeskillingen genom kontant inbetalning till det 

konto som Kommunen anvisar. Sedan köpeskillingen erlagts ankommer det på bolaget att, 

efter det att erforderlig fastighetsbildning vunnit laga kraft, söka, bekosta och ta ut lagfart på 

Fastigheten 

5§. Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsskatt (fastighetsavgift), som 

belöper på tiden fram till Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Kommunen. De 

intäkter och kostnader från Fastigheten, inklusive fastighetsskatt (fastighetsavgift), som 

belöper på tiden från och med Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Bolaget. 

6§. Tillträdesdag 

Bolaget skall tillträda Fastigheten senast på den tionde bankdagen efter det datum när 

villkoren enligt §7 nedan uppfyllts och vidtagits. Har Bolaget inte uppfyllt villkoren senast 

2018-07-01 är detta avtal till alla delar förfallet varvid parterna skiljs åt och envar bär de 

kostnader som detta köpekontrakt föranlett respektive part. 

7§. Villkor för tillträde 

Bolaget skall snarast upprätta samtliga för en första utbyggnadsetapp erforderliga 

handlingar avseende bostadsbyggnationen. Före tillträdesdagen skall Bolaget dels ansökt om 

och dels erhållit bygglov för nyssnämnda byggnation. Av bilaga 2 framgår hur Bolaget 

långsiktigt avser att disponera Fastigheten för de tilltänkta utbyggnadsetapperna. Bolaget 

har redovisat att finansieringen av den första utbyggnadsetappen är löst inom Bolagets 

koncerntillhörighet. 
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8§. Åtgärder på tillträdesdagen 

På tillträdesdagen skall Bolaget betala köpeskillingen i sin helhet enligt §3. Kommunen skall 

till Bolaget utfärda köpebrev avseende Fastigheten baserat på Köpeskillingen. 

9§. Fastigheten 

Fastigheten ingår i sin helhet i den nyligen laga kraftvunna detaljplanen för Båstad Hålarp 

4:197 m.fl. fastigheter. Kommunen skall omgående efter det att Bolaget erlagt 

köpeskillingen ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäteriet med begäran om att 

erforderliga fastighetsbildningsåtgärder vidtas i enlighet med bilaga 1 så att b la Fastigheten 

bildas i överensstämmelse med den avgränsning som anges i bilagan. I ansökan skall även 

ingå begäran om förrättning för bildande av ny gemensamhetsanläggning som redovisas i 

detaljplanen. Fastighetsbildningsåtgärderna skall till hälften bekostas av Bolaget och till 

hälften av Kommunen. Fastigheten överlåtes gravationsfri. 

Bolaget har deltagit vid möten och kunnat följa och påverka hur marken återställts under det 

att rivningsarbetena av skollokalerna inom Fastigheten verkställts. Vidare har bolaget beretts 

tillfälle att ta del av den dokumentation som upprättats i anledning av rivnings

/återställningsarbetena inom Fastigheten. Slutbesked avseende nämnda arbeten intas här 

som Bilaga 3. En mindre del av återställningen kvarstår att handha av Bolaget, b la skall vissa 

asfaltsytor och staket bortforslas. Köpeskillingen för Fastigheten är överenskommen med 

beaktande av att vissa återställningsarbeten kvarstår. Genom att ingå detta köpeavtal 

förklarar sig Bolaget till alla delar nöjd med Fastighetens befintliga skick. Det åvilar Bolaget 

att genomföra de geotekniska undersökningar som är erforderliga för den byggnation 

Bolaget genomför. Vid genomförande av den planerade byggnationen erlägger Bolaget till 

kommunen den vid varje tillfälle gällande va-taxan för envar tillkommande lägenhet. 

Bolaget är väl insatts i samtliga de bestämmelser som detaljplanen reglerar för bebyggelse 

av Fastigheten även innefattande att den överlåtna Fastigheten förutsätts anslutas till en 

gemensamhetsanläggning, Grevie GA:2. 
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10§. Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpekontrakt skall vara skriftliga och undertecknas av 

parterna för att vara giltiga. 

11§. Överlåtelse 

Bolaget äger ej rätt att överlåta detta köpekontrakt till annan part utan Kommunens 

skriftliga samtycke. 

12§. Tvist 

Eventuell tvist som uppstår i anledning av detta köpekontrakt skall slutligt avgöras i allmän 

domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans. 

Detta köpekontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2018-

kommun 

. 

' 

... .... f "" "/( ..... . ... ..... .. ... .. .... ................ . 

Bo Wen~, KS ordförande, Båstads kommun Christian Rasmusson, firmatecknare 

Kristina Geiger, kommunchef 
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FASTIGHETSREGLERINGAR Bilaga 1 
TECKENFÖRKLARING 

I ] Mark säljs till Grexploatering AB 

I I Mark säljs och överförs till 
L... ___ .... _ Hålarp 4:213 

I ·-I Mark överförs från Hålarp 4: 197 
.... ___ _._ till Hålarp 4:8 

r I Mark behålls av kommunen 
1 (Hålarp 4: 197) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 
Datum 
2018-01-17 

Slutbesked rivning 
Diarienummer: B 2017 - 000504 

Båstads Kommun 
Ingemar Lundström 
269 80 BÅSTAD 

1 

Bilaga 3 

Beslutet avser: 

Fastighet: 

Rivningslov för skola, Backaskolan i Grevie 

HÅLARP 4:197 

Beslut 

Slutbesked lämnas med stöd av 10 kap. 34 §plan- och bygglagen (2010:9000), PBL. 

Skäl till beslut 

Enligt vår bedömning har byggherren uppfyllt sina åtagande enligt rivningslovet, 
kontrollplanen, startbeskedet samt kompletterande villkor. Myndighetsnämnden har inte 
funnit skäl att ingripa eniigt 11 kap. PBL. 

Enligt uppgift och bedömning av kontrollansvarig har inga uppenbara avvikelser från 
kontrollplanen, rivningslovet eller Boverkets byggregler upptäckts. 

Upplysningar 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). Beslut om slutbesked får 
endast överklagas av den som sökt rivningslov eller lämnat anmalan. 

Enligt delegation från myndighetsnämnden 

Hajrudin Caplja 
Bygglovhandläggare 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Kopia till kontrollansvarig 

Dokumentet är elektroniskt signerat 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2017.01.31 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2018-03-09. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000305/2018 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Försäljning av kommunal mark- del av fastigheten Hålarp 4:197 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsen att godkänna upprättat förslag till överenskom
melse/ansökan om fastighetsreglering för fastigheten Båstad Hålarp 4:197. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 7 juni 2017 beslutade kommunstyrelsen att anta upprättad detaljplan för Hålarp 4:197 
m.fl . Den antagna detaljplanen möjliggör bostadsexploatering på fastigheten som tidigare an
vänts som skoltomt. 
I anslutning till exploateringsområdet ligger bostadsfastigheten Hålarp 4:213 som ägs av An
ton Waltersson. Anton Waltersson aviserade tidigt sitt intresse att förvärva en del av kommu
nens fastighet som angränsar till den egna i östligt läge och förhandlingar har förts för att möj
liggöra en sådan marköverföring. Ett förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsre
glering innebärande att ca 370 kvm av fastigheten Hålarp 4:197 överlåts till ett värde om 228 
kr /kvm har upprättats och Anton Waltersson har undertecknat köpehandlingen. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Beslutsförslaget; att överföra del av Fastigheten Hålarp 4:197 till fastigheten Hålarp 4:213 in
nebär att en asfalterad tillfart till förevarande skoltomt övergår i privat ägo och ersätts med en 
gång och cykelväg som förbinder kommande bostadsområde med Solhemsgatan/Skolgatan. 

Verksamhet 
Beslutsförslaget för inte med sig några konsekvenser kända för teknik och service 

Ekonomi 
Genom överlåtelse av det aktuella markområdet genereras en intäkt om ca 84 000 kronor 
jämte del i förrättningskostnader om maximalt 25 000 kronor till kommunen. Intäkten 
förväntas vara kommunen tillahnda kvartal 3 2018. Marken överlåts i befintligt skick vilket 
besparar kommunen utgifter för iordningställande av den asfalterad yta som finnas inom det 
aktuella området. 

180309\fel! talet l<an inte representeras i angivet format. \sa 112



2 (2) 

Beslutet ska expedieras till: 
Anton Waltersson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering för fastigheten Båstad Hålarp 4:197, över
siktkarta 

Samråd har skett med: 
Ärendet har samråtts med berörda förvaltningar 
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Parter 

ÖVERENSKOMMELSE/ ANSÖKAN OM 
FASTIGHETSREGLERING 

Anton Waltersson {910126-0819t Sol hemsvägen 1, 269 62 Grevie, i följande text kallad 
fastighetsägaren. 

Båstads kommun (212000-0944}, 269 80 Båstad, i följande text kallad kommunen. 

Följande överenskommelse om fastighetsreglering träffas denna dag mellan ovanstående 
parter avseende överföring av mark från kommunens fastighet Båstad Hålarp 4:197 till 
fastigheten Båstad Hålarp 4:213. 

1. Kommunen överlåter ca 367 m 2 av fastigheten Båstad Hålarp 4:197 enligt bifogad 
karta, bilaga 1, till fastighetsägaren. 

2. Den överlåtna marken ska genom fastighetsreglering överföras från kommunens 
fastighet Båstad Hålarp 4:197 till fastighetsägarens fastighet Hålarp 4:179. 

3. Markområdet som överlåts är till del asfalterat och överlåts till fastighetsägaren i 
befintligt skick. Fastighetsägaren ansvarar själv för att iordningställa området till 
önskat ändamål. 

4. Kommunen har inte kännedom om någon ledning som skulle belasta markområdet, 
bilaga 2. 

s. Fastighetsägaren får tillträde till marken då lantmäteriförrättning vunnit laga kraft 
och ersättning för marköverlåtelsen erlagts. 

6. Fastighetsägaren erlägger en ersättning om 228 kr/ kvm överförd mark till 
kommunen. Köpeskillingen fastställs efter avslutad fastighetsbildning. 

7. Fastighetsägaren erlägger också ersättning till kommunen för den del av sökt 
lantmäteriförrättning som omfattar marköverlåtelsen. Kommunen beräknar 
denna del att uppgå till ca 25 000 kronor vilket också ska utgöra beloppstak 
för vad kommunen kommer att debitera fastighetsägaren. 

114



8. Kommunen fakturerar fastighetsägaren överenskommen ersättning senast 14 
dagar efter att förrättningen vunnit lag kraft. 

9. Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning och fastighetsägaren biträder 
härigenom ansökan. 

6. Detta avtals är bindande under förutsättning att det godkänns av kommun
styrelsen. 

7. Tvist avseende tolkning av detta avtal avgörs av svensk domstol. 

10. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna erhållit var 

sitt. 

Båstad 2018-03-· Fr; kommun 

~;~"/~cl~························· · ········ · ··· · · 
'{=r .I 

Jan Bernhardsson 

Grevie 2018-03- 0'8 
Fastighetsägaren 

Anton Waltersson 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180306\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: 2018-03-06 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000903/2017 – 200 
 
 

Överlåtelse och försäljning av del av fastigheten Hemmeslöv 5:60 
(fd. Hemmeslöv 5:9) 

 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsen att bifalla inkommen begäran från Eraora AB om 
förlängning av det ingångna köpekontraktets § 7.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Eraora AB inkom den 15 februari 2018 till kommunen med en begäran om förlängning av kö-
pekontraktets § 7 då man inte kunnat leverera de bygghandlingar som avtalats om i kontrak-
tets § 8 till den 1 mars 2018.  Bolaget begär förlängning av villkoret till den 1 september 2018 
med grund i nödvändig omprojektering av byggnad och markdisponering. Förlängningen inne-
bär att bolaget medges en tidsfrist om fem månader. 
 

Bakgrund 
Båstads kommun har genom beslut i kommunstyrelsen den 25 maj 2016 medgivit Eraora AB 
tidsbegränsad option på del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9 i avvaktan på att företaget 
skulle få tillfälle att bereda de funktionella och ekonomiska förutsättningar för tilltänkt ny-
byggnation.  
Genom beslut i kommunstyrelsen den 6 september 2017 godkändes sedan förslag till köpe-
handling omfattande villkoren för överlåtelsen av fastigheten Hemmeslöv 5:60 (tidigare del av 
Hemmeslöv 5:9). 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Bolagets verksamhet och framförda idéskisser kring tilltänkt byggnation i relation till de vär-
den det tillför Båstads kommun och stationsområdet motiverar att kommunen medger sö-
kande möjlighet att genomföra nödvändigt projekteringsarbete.  
 

Verksamhet 
Aktuell förlängning har inga kända konsekvenser för kommunen annat än att Eraora ABs eta-
blering försenas något.  
 

Ekonomi 
Den ekonomiska konsekvensen av beslutet är att förväntad intäkt från försäljningen, då den är 
kopplats till tillträdesdagen, kommer kommunen tillhanda senare än förväntat.  
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2 (2) 

 

 
Teknik och service 
 
 
 
  
Susanna Almqvist,  
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Eraora AB och enheten för samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Köpekontrakt, begäran om förlängning av avtalsvillkor från Eraora AB 
 
Samråd har skett med: 
Samråd har skett med berörda förvaltningar 
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Köpekontrakt 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (arg.nr 212000-0944), nedan kallad Kommunen. 

Köpare: Eraora AB (556604-9689), nedan kallad Bolaget 

1§. Bakgrund 

Bolaget bedriver sin verksamhet i egen ägd fastighet i Båstad sedan många år och dess 

verksamhet har utvecklats väl över tid. Under senare år har Bolagets fastighet med 

tillhörande byggnad blivit trångbodd och Bolaget har därför tillsammans med Kommunen 

sett över möjliga alternativ till omlokalisering. Bolaget har prövat olika alternativ för 

utveckling av sitt lokalbehov och skissat på olika lösningar i syfte att skapa en byggnad med 

en attraktiv fasad i stadsmiljön invid Båstads nya station som samtidigt kan tillgodose 

verksamhetens krav på funktionalitet och utvecklingsmöjlighet. Utöver byggnaden kräver 

verksamhetens transportbehov angöringsyta och yta erfordras till besöks-och 

personalparkering. Bolaget har, se Bilaga 1, utarbetat ett koncept till byggnad med 

tillhörande angöring som anpassats till verksamhetsområdet omedelbart söder om P

platserna invid Båstads nya järnvägsstation. Vidare har bolagets beräknade mycket 

långsiktiga behov av P-platser täckts in i en fastighetsdel i direkt anslutning till nyssnämnda 

område. Det illustrerade markbehovet, se Bilaga 2, har avgränsats med röd begränsningslinje 

i bilagan och utgör totalt ca 7000 kvadratmeter av kommunens fastighet Hemmeslöv 

5:9.Markområdet innefattas i gällande detaljplan för Inre Kustvägen och markanvändningen 

är i detaljplanen reglerad som kvartersmark för Industri, handel och kontor. 

120



2§. Överlåtelseförklaring 

Kommunen överlåter de inom 1§. ovan omnämnda och på Bilaga 2 med röd 

begränsningslinje avgränsade områdena av fastigheten Hemmeslöv 5:9, i det följande kallat 

Fastigheten, till Bolaget på de villkor som framgår av detta köpekontrakt. Fastigheten 

omfattar totalt ca 7000 kvadratmeter. 

3§. Köpeskilling 

Köpeskillingen för Fastigheten uppgår till tvåhundratjugofem (225) kronor per kvadratmeter, 

totalt enmillionfemhundraåttiosextusen (1.586.000} kronor, beräknat på att Fastigheten 

omfattar 7050 kvadratmeter. I den händelse Fastighetens storlek avviker med mer än 1% av 

den beräknade ytan efter genomförd lantmäteriförrättning skall avräkning med 225 kronor 

per kvadratmeter göras mot den överenskomna köpeskillingen. 

4§. Lantmäteriförrättning 

Kommunen skall så snart detta avtal är undertecknat av parterna tillse att 

lantmäteriförrättning påbörjas och att en ny fastighet för Fastigheten kan bildas. Kommunen 

skall därvid inge kopia på detta avtal till lantmäterimyndigheten. Parterna är medvetna om 

att lantmäteriförrättningen kan innebära att Fastigheten kommer att omfatta ett annat antal 

kvadratmeter än vad som beräknats i detta köpekontrakt och parterna skall godta mindre 

avvikelser från det område som avgränsats med rödbegränsningslinje i enlighet med vad 

som framgår av Bilaga 2.Kommunen svarar för lantmäteriförrättningskostnaderna och 

Bolaget svarar för kostnaden att söka och ta ut lagfart på Fastigheten. Kommunen skall tillse 

att avstyckningen av Fastigheten görs inteckningsfri. 

5§. Köpeskillingens erläggande 

Bolaget skall på tillträdesdagen erlägga köpeskillingen genom kontant inbetalning till det 

konto som Kommunen anvisar. 

6§. Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsskatt (fastighetsavgift), som 

belöper på tiden fram till Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Kommunen. De 
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intäkter och kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsskatt (fastighetsavgift), som 

belöper från och med Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Bolaget. 

7§. Tillträdesdag 

Bolaget skall tillträda Fastigheten senast på den tionde bankdagen efter det datum när 

villkoren enligt §8 nedan uppfyllts och vidtagits. Har bolaget inte uppfyllt villkoren senast 

2018-03-01 är detta avtal till alla delar förfallet varvid parterna skiljs åt och envar bär de 

kostnader som detta köpekontrakt föranlett respektive part. 

8§. Villkor för tillträde 

Bolaget skall snarast fullfölja upprättandet av samtliga för den tilltänkta byggnationen 

erforderliga handlingar. Byggnaden skall därvid utformas och gestaltas enligt intentionerna 

som utvisas i Bilaga 1. Före Tillträdesdagen skall Bolaget ha sökt och erhållit bygglov för 

byggnationen. 

9§. Åtgärder på tillträdesdagen 

På tillträdesdagen skall Bolaget betala Köpeskillingen i sin helhet enligt§ 3. Kommunen skall 

till Bolaget utfärda köpebrev avseende Fastigheten baserat på Köpeskillingen. 

10§. Fastigheten 

Fastigheten överlåtes i befintligt skick. Densamma har under senare år nyttjats som 

arbetsområde vid utbyggnaden av Inre Kustvägen. Tidigare har marken nyttjas till del som 

banvall och till del som jordbruksområde. Det åvilar Bolaget att genomföra de geotekniska 

och övriga undersökningar som är erforderliga för Bolagets byggnation. 

Bolaget har vidare att erlägga de avgifter för erfordras vid dess byggnation som 

bygglovsavgifter, avgifter för v-a, el, fiber etc 

11§. Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta Köpekontrakt skall vara skriftliga och skall undertecknas av 

parterna för att vara giltiga. 
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12§. Överlåtelse 

Bolaget äger rätt att överlåta detta Köpekontrakt till ett av Bolaget helägt dotterbolag. 

Bolaget äger ej rättighet att överlåta detta Köpekontrakt till annan part utan Kommunens 

skriftliga samtycke. 

13§. Tillämplig lag och tvister 

Eventuell tvist som uppstår i anledning av detta Köpekontrakt skall slutligt avgöras i allmän 

domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans. 

Detta Köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2017-08-29 

Eraora AB 

<-" i 
c__, ----......... ................... .. ........................ 

Båstad 2017- ()1'\ ~·1.0 

1J .................... "{ ................... ....................... . 

Bo Wendt, Kommunstyrelsens ordf . 

. a.c ......... ............... ...................... . 
Jafl-Ber-Aftti~oortfJfom Ol!:!.nchef 

t'.' 'I"\~'"" ~~1 \;:"om \'nu.w:lru_~ 
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Kommunstyrelsen 
Båstads Kommun 
269 80 Båstad 

BÅSTADS KOMMUN 
l<onimunstyrelssn . 

J.l.~~r 

Betr. Köpekontrakt Hemmeslöv 5:9. 

Båstad 2018-02-13 

Vi hänvisar till rubricerade köpekontrakt och önskar på detta vis ändra datumet 
på tillträdet enligt §7. 
På grund av mellanliggande orsaker vill vi förlänga detta till 2018-09-01. 
Avvaktar er kommentar. 

Med vänlig hälsning 

Eraora _AB ~ jJ _ 
/;i~ lfi/(~ 

Bjö~e~gströ{/i 
Styrelseordförande 

Eraora AB 
Box 1036 
269 21 Båstad 

Tel. 0705672036 
bjorn.bergstrom@beslagdesign.se 

Page 1 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-02-28 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Helena Ivarsson 

Dnr: KS 000010/2018 – 100 

 
 

Remiss av betänkande - Ett land att besöka, en samlad politik för hållbar tur-
ism och växande besöksnäring  
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar bifogat remissvar som sitt eget.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Vi instämmer i stort med förslaget att öka besöksnäringens och turismens bidrag till hållbar 
ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela landet och att ett Nationellt besöks-
näringsforum inrättas för att jobba vidare med de strategier som utredaren föreslagit. Vi  
välkomnar ett samlat grepp på detta område. I dokumentet följer specifika kommentarer på 
betänkandets olika delar. Remissvar ska skickas till näringsdepartementet senast den 6 april 
2018. Kommunstyrelsen behöver ta beslutet på aprilmötet med omedelbar justering. 

Bakgrund 
Båstads kommun har som 1 av 15 landsbygdskommuner med besöksnäring, fått möjligheten 
att yttra sig i detta betänkande som enda kommun i Skåne.  
 
Aktuellt 
Utredningen Sveriges besöksnäring föreslår att riksdagen fattar beslut om ett nytt övergri-
pande politiskt mål för hållbar turism och växande besöksnäring: att öka besöksnäringens och 
turismens bidrag till hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela landet.  
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Näringsdepartementet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Remissvar till betänkandet 
 
Samråd har skett med: 
Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare för hållbara frågor, Båstads kommun 
Karin Bengtsson, VD Båstad Turism & Näringsliv     
Jessica Johansson, utbildningsledare för Koordinator inom besöksnäring, Akademi Båstad 
Yrkeshögskola  
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Henrik Andersson - Ny ägaratval KSF AB 

Från: 
Till: 
Datum: 

Ingrid Andersson <ingrid.andersson@ksfab.se> 
Ingrid Andersson <ingrid.andersson@ksfab.se> 
2018-03-05 10:55 

Ärende: Ny ägaratval KSF AB 
Bifogade filer: 2018 Ny ägaravtal kompl.pdf 

Hej, 

Sida 1 av 1 

BÅSTADS-KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -03- 0 5 
onrf.CS.Qa.e.1~~ 
.. Y?.l."t.::,q,'~.~ ......... 

Vi ber givetvis om ursäkt för allt detta skickande, men det tidigare utsända "2018 Ny ägaravtal" ska 
ersättas med det bifogade "2018 Ny ägaravtal kompl". Anledningen är att det bifogade ägaravtal 
innehåller full förteckning över aktieägare, dvs inklusive de 17 nya kommunerna . Vi var tvungna att 
invänta klartecken från Bolagsverket före utskick i slutligt skick. Nu ska alla de tre styrdokumenten vara 
kompletta och i skick för beslut hos respektive kommuns KF. 

Med vänlig hälsning, 
Mats Ekbäck 
VD 

genom 

Ingrid Andersson 
vd-assistent /administratör 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Göran Olsgatan 1, 4:e vån, 211 22 Malmö 

tel 040-61 l 24 53 

Epost: inqrid.andersson@ksfab.se 

Hemsida: www.ksfab.se 

file:///C:/Users/henand2/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5A9D67BABASTAD-AD... 2018-03-05 
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Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Bakgrund 

Kommuner i Skåne bildade 2005 ett gemensamt aktiebolag benämnt 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, organisationsnummer 516406-0294. 
Finansinspektionen har 2005-02-24 givit bolaget koncession för bedrivande av 
tö rsäkri ngs rörelse. 

Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de 
bestämmelser som meddelas i detta avtal. 

§ 1 Ändamålet med ägandet 

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt. 

Bolaget skall verka som ett alternativ till den kommersiella marknaden och i 
huvudsak erbjuda försäkringslösningar till delägarekommuner på ett 
konkurrenskraftigt och förmånligt vis, avseende prissättning och villkor. 

Parterna ska långsiktigt verka för att bolaget skall utgöra en attraktiv och stabil 
upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma 
aktiebolaget ytterligare kompetens som återförsäkringskund. 

§ 2. Verksamhet 

Bolagets verksamhet skall i första hand avse tillhandahållande försäkringsskydd 
och därmed förenliga tjänster till delägarkommuner (inkluderande landsting och 
regioner) i Götaland. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat 
försäkringsskydd till de bolag som helt eller till majoritet ägs och kontrolleras av 
de kommuner/landsting/regioner som ingår som aktieägare i bolaget. 
Detsamma gäller för stiftelser vars styrelser, helt eller till majoritet, aktieägare i 
bolaget utser. 

Även andra kommuner och landsting i Götaland än nu befintliga delägare kan 
bli delägare i bolaget. 

Verksamheten ska bedrivas till minst 90 procent för aktieägarnas räkning och 
enligt de riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och ägardirektiv. 

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB's aktiekapital skall uppgå till lägst 
45 000 000 kronor och högst 180 000 000 kronor. 

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st. 
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Aktiekapitalet uppgår idag till 72 568 000 kronor och följande kommuner är 
delägare: 

Brev Antal Belopp Aktieägare Andel 
662 662 000 Bjuvs kommun 0,91% 

2 574 574 000 Bromölla kommun 0,79% 

3 732 732 000 Burlövs kommun 1,01% 

4 676 676 000 Båstad kommun 0,93% 

5 1 386 1 386 000 Eslövs kommun 1,91% 

6 2 341 2 341 000 Hässleholms kommun 3,23% 

7 676 676 000 Hörby kommun 0,93% 

8 682 682 000 Höörs kommun 0,94% 

9 761 761 000 Klippans kommun 1,05% 

10 3 615 3 615 000 Kristianstads kommun 4,98% 

11 1 220 1 220 000 Kävlinge kommun 1,68% 

12 1 846 1 846 000 Landskrona kommun 2,54% 

13 872 872 000 Lomma kommun 1,20% 

14 4 846 4 846 000 Lunds kommun 6,68% 

15 12 588 12 588 000 Malmö stad 17,35% 

16 611 611 000 Osby kommun 0,84% 

17 326 326 000 Perstorps kommun 0,45% 

18 937 937 000 Simrishamns kommun 1,29% 

19 826 826 000 Sjöbo kommun 1,14% 

20 676 676 000 Skurups kommun 0,93% 

21 970 970 000 Staffanstorps kommun 1,34% 

22 605 605 000 Svalövs kommun 0,83% 

23 877 877 000 Svedala kommun 1,21% 

24 602 602 000 Tomelilla kommun 0,83% 

25 1 875 1 875 000 Trelleborgs kommun 2,58% 

26 1 494 1 494 000 Vellinge kommun 2,06% 

27 1 278 1 278 000 Ystads kommun 1,76% 

28 639 639 000 Åstorps kommun 0,88% 

29 457 457 000 Örkelljunga kommun 0,63% 

30 672 672 000 Östra Göinge kommun 0,93% 

31 897 897 000 Alvesta kommun 1,24% 

32 390 390 000 Lessebo kommun 0,54% 

33 1 300 1 300 000 Ljungby kommun 1,79% 

34 459 459 000 Markaryds kommun 0,63% 

35 614 614 000 Tingsryds kommun 0,85% 

36 454 454 000 Uppvidinge kommun 0,63% 

37 732 732 000 Älmhults kommun 1,01% 

38 1 111 1 111 000 Laholms kommun 1,53% 

39 563 563 000 Tranemo Kommun 0,78% 

40 1 259 1 259 000 Vetlanda kommun 1,73% 
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41 533 533 000 Sävsjö kommun 0,73% 

42 1 490 1490000 Karlshamns kommun 2,05% 

43 2 992 2 992 000 Karlskrona kommun 4,12% 

44 633 633 000 Olofströms kommun 0,87% 

45 1 360 1360000 Ronneby kommun 1,87% 

46 807 807 000 Sölvesborgs kommun 1,11% 

47 339 339 000 Hultsfreds kommun 0,47% 

48 143 143 000 Högsby kommun 0,20% 

49 1 510 1510000 Varbergs kommun 2,08% 

50 327 327 000 Mönsterås kommun 0,45% 

51 1 336 1336000 Uddevalla kommun 1,84% 

52 945 945 000 Vänersborgs kommun 1,30% 
53 411 411 000 Eda 0,57% 
54 270 270 000 Essugna 0,37% 
55 275 275 000 Grästorp 0,38% 
56 244 244 000 Jokkmokk 0,34% 
57 368 368 000 Lekeberg 0,51% 
58 485 485 000 Malung/Sälen 0,67% 
59 558 558 000 Ovanåker 0,77% 
60 214 214 000 Skinnskatteberg 0,29% 
61 521 521 000 Smedjebacken 0,72% 
62 481 481 000 Surahammar 0,66% 
63 352 352 000 Vadstena 0,49% 
64 377 377 000 Valdemarsvik 0,52% 
65 329 329 000 Vansbro 0,45% 
66 177 177 000 Ydre 0,24% 
67 338 338 000 Älvdalen 0,47% 
68 395 395 000 Älvsbyn 0,54% 
69 257 257 000 Ödeshög 0,35% 

Summa 72 568 72 568 000 100,0% 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av 
part eller ändring av bolagets aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga 
solvenskrav, fattas av bolagsstämman. 

Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har 
och i framtiden kan komma att förvärva i bolaget. 

§ 4 Pantsättning 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i bolaget utan 
övriga parters samtycke. 

§ 5 Valberedning 

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, skall beredas av en valberedning 
bestående av fem ledamöter och fem ersättare. I beredningen skall 
eftersträvas, , att bolagsstyrelsens sammansättning präglas av hänsyn till att 
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styrelsen blir representativ för ägarna med avseende på kommunstorlek och 
förutsättningar i övrigt. 

Valberedningen föreslår förtroendevalda eller tjänstemän i ägarkommunerna 
som styrelseledamot, lekmannarevisor och suppleant för dessa. Styrelsen skall 
lämna förslag till valberedningen på försäkringssakkunnig och suppleant till 
denne. 

Förslag till bolagsstämman om vilka som skall ingå i valberedning initieras av 
största delägaren. 

§ 6 Bolagets styrelse 

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen. 

Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än försäkringssakkunnig eller 
verkställande direktör. 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i 
det fall ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas 
tjänstgöring fastställes av bolagsstämman. 

Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i 
styrelsen, som rör förhållanden mellan Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
och part. 

§ 7 Styrelsebeslut 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 
Försäkringsrörelselagen att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 
styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. 

§ 8 Revision 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett 
auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie 
bolagsstämma. 

Bolagsstämman skall året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två 
suppleanter för fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde 
skall bekostas av bolaget. 

§ 9 Bolagets ekonomi 

Bolaget skall, inom ramen för de förutsättningar och begränsningar som följer 
av kommunallagen, bedrivas i enlighet med sunda företagsekonomiska 
principer och för försäkringsverksamheten gällande författningar. Målet är att 
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bolaget alltid med god marginal skall överskrida gällande krav på finansiell 
stabilitet. 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska följa försäkringsrörelselagens krav 
på ekonomisk hantering. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB äger inte rätt ingå borgen eller förvärva 
fast egendom. 

Budget för Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska årligen upprättas och 
efter samråd med delägarna fastställas av styrelsen. 

Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB anlitar part för arbete eller tjänster 
gäller som förutsättning att skriftligt avtal upprättas på marknadsmässiga villkor. 

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av aktie 

Aktie i bolaget får inte emitteras eller överlåtas till annan än annan delägare och 
då sådan som omfattas av kommunallagens bestämmelser om kommunal 
verksamhet. Bestämmelser om samtycke, hembud och oenighet beträffande 
lösenbelopp finns i bolagets bolagsordning. 

§ 12 Ytterligare delägare 

Beslut om nya delägare i bolaget fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 
kräver kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda 
på stämman. En förutsättning för sådant beslut är att den nye delägaren 
biträder detta avtal. 
Att bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att emittera aktier i bolaget 
framgår av aktiebolagslagen. 

Styrelsen skall förhandla om vilka villkor som skall gälla för nya delägare och 
därvid beakta bolagets marknadsvärde och förmögenhet. 

§ 13 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt skall styrelsen 
tillse att delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av 
ärendet innan detta föreläggs bolagsstämman. Sådan fråga ska ges tillfälle till 
god beredning hos delägarna, vilket betyder att ett ärende ska vara berett av 
ägarsamrådet samt ges en möjlighet till beredning i respektiver fullmäktige 
senast två månader före stämman. 
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§ 14 Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med den 17 maj 2018 till och med den 1 juni 2028. 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs 
avtalet med fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning skall 
vara skriftlig och tillställas Kommunassurans Syd Försäkrings AB, som 
underrättar övriga parter om uppsägningen. 

§ 15 Väsentliga förändringar 

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna 
inträffar äger vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

§ 16 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet 

Delägare som vill utträda ur bolaget skall hembjuda sina aktier till kvarvarande 
delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen skall 
bolagsstämman pröva om inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler sig flera 
lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom 
lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier 
hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas proportionellt i 
förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. 
Lösenbeloppet skall, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den 
ordning lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas 
inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att 
understiga av finansinspektionen föreskriven kapitalbas. 

§ 17 Tvist 

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar 
parterna emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt 
avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

Detta avtal är upprättat i likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt. 
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 Tjänsteskrivelse 
 

1 (3) 

 
Datum: 2018-03-13 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr:KS000124/2018 –903 
 
 

Svar på granskningsrapport avseende kommunens hantering av arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget och sänder det till kommunrevisionen.  
 
Sammanfattning av ärende 
Kommunrevisionen har granskat kommunens hantering av ersättningar till förtroendevalda. I 
granskningsrapporten framkommer rekommendationer för kommunstyrelsen och kommu-
nens nämnder.  
 
Baserat på kommunrevisionens rekommendationer föreslår kommunstyrelsen en rad åtgärder 
för att hantera uppmärksammade brister. Eftersom processen kring nytt arvodesreglemente är 
i slutfasen föreslås att den processen får fullföljas först. Därefter bör tillämpningsinstruktioner 
uppdateras och regelverk förtydligas om så behövs. 
 
Aktuellt 
Kommunrevisionen har granskat kommunens hantering av arvoden och ersättningar till för-
troendevalda. I granskningsrapporten framkommer en rad förslag på åtgärder som kommun-
styrelsen, och kommunens nämnder, kan genomföra för att få en tydligare och mer rättssäker 
process för ersättningar. För kommunstyrelsen är rekommendationerna att: 
 
 Föreslå kommunfullmäktige ett förtydligande gällande roll- och ansvarsfördelning avse-

ende arvoden och ersättningar, 

 Föreslå kommunfullmäktige ett förtydligande om vilka regler som gäller vid reseersätt-

ning samt vid förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda utan anställning, 

 Säkerställa en ändamålsenlig kontroll innan utbetalning av arvoden och ersättningar. 

 Säkerställa att nämndens ledamöter och berörda tjänstemän är väl bekanta med vad som 

gäller för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 

Kommunfullmäktige har beslutat ge i uppdrag åt demokratiberedningen att ta fram ett nytt 
arvodesreglemente. För att inte skapa två parallella processer är svaret på granskningen 
främst inriktad på vad kommunstyrelsen kan göra i dagsläget. 
 
Förslag och åtgärder 
Nedan kommer fyra förslag att lyftas fram på åtgärder som kommunstyrelsen kan genomföra 
baserat på granskningsrapporten. Eftersom processen kring nytt arvodesreglemente närmar 
sig sluttampen för demokratiberedningen är rekommendationen att åtgärder får ske av det 
nya reglementet i samband med beredningen av ärendet genom ett yttrande, eller när det fast-
ställts av kommunfullmäktige. 
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1)  Roll och ansvarsfördelning 
Kommunrevisionen kommenterar att det är av vikt, för roll- och ansvarsfördelningen, att be-
slutsattesteringen är tydlig och dokumenterad. Granskningsrapporten lyfter fram att atteste-
ring av en överordnad inte ska göras av en underordnad (att politikers ersättningsanspråk ska 
attesteras av politiker och ej tjänsteperson). I tillämpningsinstruktioner för arvodesreglemen-
tet framkommer att det är ordförande som ska attestera ersättningsanspråken, för att på så vis 
ta ansvar för processen. 
 
Förslag på åtgärd 
Regler för attesteringen av ordförande föreslås i nytt arvodesreglemente 2019-2022. Om för-
slaget ändras bör kommunstyrelsen väcka frågan för att säkerställa att attesteringen sker i 
enlighet med kommunrevisionens rekommendation om under- och överordnad. 
 

2) Förtydligande om reseersättning och förlorad arbetsinkomst 
Kommunrevisionen kommenterar att det är otydligt hur reseersättning ska beräknas samt att 
yrkan om förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda utan anställningsförhållande bör förtyd-
ligas.  
 
Förslag på åtgärd 
Om det i beredningen av arvodereglemente för 2019-2022 inte framkommer på ett tydligt vis 
vilken reseersättning som ska utgå föreslås att kommunstyrelsen då yttrar sig i ärendet. För-
slag bör i sådana fall vara att den ska följa samma ersättning som när anställda använder sin bil 
i tjänsten. 
 
Regler för förlorad arbetsinkomst föreslås förändras i arvodesreglemente 2019-2022. En sär-
skild arvodesnämnd föreslås att tillsättas för att arbeta fram en praxis för förtroendevalda utan 
anställningsförhållande. Kommunstyrelsen bör bevaka frågan under beredningen så att regel-
verket möjliggör för förtroendevalda utan anställningsförhållande att få ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. I dagsläget är det möjligt att få ersättning när den förtroendevalda kan påvisa 
ett inkomstbortfall. 
 

3)  Säkerställa ändamålsenlig kontroll (Intern kontrollplan) 
Granskning av ersättningsblanketter sker av förvaltningen. Kommunstyrelsens interna kon-
trollmoment för ersättningar tar fasta på om det är korrekt ersättning som utbetalats. Stick-
proverna i kommunrevisionens granskningsrapport lyfter fram att det finns brister i signatu-
rer och beslutsattestering på ersättningsblanketterna. 
 
Förslag på åtgärd 
Kommunstyrelsen bör, till 2019-års kontrollplan, säkerställa att kontrollen gällande arvoden ej 
enbart gäller korrekt utbetalt belopp utan även så att yrkan om ersättning följer formalian. Det 
kan genomgöras genom att lägga till, eller förändra nuvarande kontrollmoment, så att besluts-
attest, signaturer, datum och övrigt är korrekt. 
 
Förvaltningen deltar i utbildning enligt nästa punkt för att hålla sig à jour med regelverket vid 
sitt granskningsmoment. 
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4)  Utbildning 
I granskningsrapporten framkommer att förtroendevalda och tjänstepersoner inte är förtrogna 
med regelverket för ersättningar till förtroendevalda.  
 
Förslag på åtgärd 
Kommunstyrelsens presidium bör samråda med förvaltningen angående att upprätta en ut-
bildningsplan. Utbildning genomförs sedan av förvaltningen för förtroendevalda och berörda 
tjänstepersoner. 

 
 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
Samråd har skett med: 
Catharina Elofsson, kanslichef. 
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Kommunsty,-., 

Centerpartiet Båstad 

Nytt ärende - Personalpolitiskt program 

Båstad kommun har ett personalpolitiskt program antaget 2010. 

Vid genomläsning av programmet och utfallet som vi ser det, med 
begränsad erfarenhet av hela tidsperioden, föreslår vi en ordentlig 
översyn av personalpolitiska programmet. 

Det behövs en översyn dels för uppdatering av fakta, dels för uppdatering 
till dagens syn på personalpolitik och effekter. 
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Att förvaltningen får i uppdrag att ge förslag till förändringar och att detta , ' :: i 
ska vara klart för beslut i Kommunstyrelsen inom sex månader. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-01-30 1 av 2

 

 

KS au § 17  Dnr KS 000134/2018 - 902 

Väckt ärende - Arbetsmiljöenkät i kommunhuset 
 
Beskrivning av ärendet Kerstin Gustafsson (M) väcker nytt ärende vid dagens sammanträde med 

anledning av personalens oro kring den psykosociala arbetsmiljön i 
kommunhuset. I inlagan yrkas:  
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 medarbetare i kommunhuset.   
3. Upplägg av enkät och genomförande redovisas till arbetsutskottet den 20 

februari 2018.    
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

 1. Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.      
 

 

180



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-03-07 1 av 2

 

 

KS § 76  Dnr KS 001308/2017 - 900 

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport - 2017/057871 
 
Beskrivning av ärendet Arbetsmiljöverket utförde en inspektion inom äldreomsorgen i Båstads 

kommun i oktober samt i 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 inspektionsmeddelandet.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf. HR-chef Csaba Illyés, daterad 2018-02-23, med 

tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens förslag  Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen så som svar till Arbetsmiljöverkets 

inspektionsmeddelande.  
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S) med bifall från Helena Stridh (BP): Återremiss med 

yrkande: 1. Svara på arbetsmiljöverkets frågor, speciellt fråga 3 måste 
kompletteras. 2. Hur säkerställer kommunstyrelsen arbetsbelastningen för 
hemvårdspersonalen? 3. Beslut om yttrande till arbetsmiljöverket delegeras till 
kommunstyrelsens arbetsutskott.      

 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att 

kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma.       
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 
 Återremiss med yrkande:  
 1. Svara på arbetsmiljöverkets frågor, speciellt fråga 3 måste kompletteras.  
 2. Hur säkerställer kommunstyrelsen arbetsbelastningen för 

hemvårdspersonalen?  
 3. Beslut om yttrande till arbetsmiljöverket delegeras till kommunstyrelsens 

arbetsutskott.      
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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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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 
 

2018-02-26, Dnr: KS 001308/2017-900
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Båstads kommun 
 
Vård & omsorg 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx  
Plusgiro: 11 11 11 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Datum	 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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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? 
 

  

Bilaga 2 
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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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Bilaga 3 

    
 

 
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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Bilaga 6 

 
 
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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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 
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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. 
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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 
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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: 
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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 

5 (11) 

208



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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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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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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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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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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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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