
	

	

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 

Datum:	 Onsdagen	den	5	september	2018.

Plats	och	tid:	 Kl.	10.00	‐	Astrakanen,	kommunkontoret	i	Båstad.	

	

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

Sidnr	

	 Upprop	 ‐‐ ‐‐	 ‐‐
1. Val	av	justeringsperson	 ‐‐ KS 3

2. Godkännande	av	dagordningen	 ‐‐ KS 4

3. Informationsärenden:	
	
a).	Telefonavbrott	och	beredskapsplan	(Anders	Björk,	IT‐chef)	
b).	Uppdatering	av	EU‐projekt	(Sari	Bengtsson,	utvecklingsstrateg)	
c).	Planavdelningens	samarbete	med	NSVA	(Kristina	Bell,		
						översiktsplanerare)	
d).	Avtal	gällande	Örebäcksvallen	(Jan	Bernhardsson,	teknik‐	och	
						servicechef)	
e).	Landsbygdsstrategi	(Jan	Bernhardsson,	teknik‐	och	servicechef)	

‐‐ KS 5

            Beslutsärenden: Myndighetsutövning eller andra ärenden där allmänheten inte har närvarorätt	

4. Detaljplan	för	Repslagaren	22	m	fl	‐	Beslut	om	antagande Emma	Johansson	 KS 6‐48

5. Detaljplan	för	Möllhult	1:3	‐	Begäran	om	planbesked Olof	Selldén	 KS 49‐54

            Beslutsärenden: Inte myndighetsutövning	

6. Upprätta	planprogram	för	ny	återvinningscentral	på	
Bokesliden/Killerödsvägen	

Olof	Selldén	 KS 55‐63	

7. Yttrande	i	mål	om	laglighetsprövning	av	lokalisering	av	
återvinningscentral	(Omedelbar	justering)	

Elin	Ax KS 64‐69	

8. Bryggor	i	Torekov	‐	Gåvobrev	(Kompletteras	senare) Elin	Ax/
Ingemar	Lundström	

KS 70	

9. Förlängning	av	avtal	om	anläggningsarrende	Torekovs	hamn Jan	Bernhardsson	 KS 71‐103	

10. Förslag	till	utformning	av	Köpmansgatan	(Kompletteras	senare) Hans	Paganus/	
Marie	Eriksson	

KS 104‐114

11. Riktlinjer	för	markanvisningsförfarande,	markanvisnings‐ och	
exploateringsavtal	samt	försäljning	av	kommunal	mark	

Susanna	Almqvist	 KS 115‐134

12. Exploateringsavtal	för	del	av	Grevie	25:1	 Susanna	Almqvist	 KS 135‐144

13. Optionsavtal	för	del	av	Hemmeslöv	5:9	 Susanna	Almqvist	 KS 145‐147

14. Förslag	till	uppvärmningsalternativ	på	Förslövs	skola Jan	Bernhardsson	 KS 148‐151

15. Skolskjuts	‐	kompis	och	syskonåkning	(1) Yasra	Delpisheh	 KF 152‐206

16. Skolskjuts	‐	kompis	och	syskonåkning	(2) Yasra	Delpisheh	 KF 207‐261

17. Underhåll	av	offentlig	konst	 Helene	Steinlein	 KS 262‐267
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	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

Sidnr	

18. Svar	på	motion	‐	Förmånscykel	 Taina	Virmalainen/	
Catharina	Elofsson	

KF 268‐271

19. Rekryteringsprocessen	 Philipp	Seuffer	 KS 272‐291

20. Policy	för	fortbildning	 Philipp	Seuffer	 KS 292‐319

21. Regler	för	bidrag	till	pensionärsföreningar	och	beslut	om	undantag	
för	2018	års	bidrag	

Elisabet	Edner	 KS 320‐322

22. Firmateckning	‐	Giro	och	bankräkningar	 Elisabet	Edner	 KS 323‐324

23. Firmateckning	‐	Lagsökning,	betalningsföreläggande	mm Elisabet	Edner	 KS 325‐326

24. Firmateckning	av	Båstads	kommuns	förvaltade	stiftelser Elisabet	Edner	 KS 327	

25. Avtal	och	reglemente	för	ny	överförmyndarorganisation
(Kompletteras	senare)	

Elin	Ax KF ‐‐	

26. Ändring	av	kommunstyrelsens	delegationsordning Elin	Ax KS 329‐330

27. Ändring	av	kommunstyrelsens	delegationsordning	‐ KS/P010	‐
Beslut	om	uppsägning	av	personliga	skäl/avsked	av	övrig	personal	

Philipp	Seuffer	 KS 331‐347

28. Väckt	ärende	‐	Vattensituationen	i	Båstads	kommun ‐‐ KS 348	

29. Väckt	ärende	‐	Rondell	i	Boarp	 ‐‐ KS 349	

30. Väckt	ärende	‐	Trafiksituationen	i	Grevie	 ‐‐ KS 350	

31. Väckt	ärende	‐	Medieskugga	i	Stora	Hult	 ‐‐ KS 351	

32. Beslutslogg	 ‐‐ KS 352‐360

33. Delgivningar	 ‐‐ KS 361‐465

34. Anmälan	av	delegationsbeslut	 ‐‐ KS 466‐504

	
Båstad	den	29	augusti	2018	
	
	
Bo	Wendt	
Ordförande	

Catharina	Elofsson
Sekreterare	
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Datum: 2018-08-29 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001412/2017 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Thomas Andersson (L). 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Ingela Stefansson (S). 
3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 11 september kl. 13.00. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justerings-
personen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och 
justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar vid varje sammanträde. 
 
I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska justeras av en 
ledamot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån 
valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver 
justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på 
nästkommande sammanträde. 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Datum: 2018-08-29 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001413/2017 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Dagordningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om 
dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Datum: 2018-08-29 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001411/2017 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
a). Telefonavbrott och beredskapsplan (Anders Björk, IT-chef) 
 
b). Uppdatering av EU-projekt (Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg) 
 
c). Planavdelningens samarbete med NSVA (Kristina Bell, översiktsplanerare) 
 
d). Avtal gällande Örebäcksvallen (Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef) 
 
e). Landsbygdsstrategi (Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef) 
 
  
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-08-21 1 av 1 

 

 

KS § 160  Dnr KS 000966/2016 - 315 

Detaljplan för Repslagaren 22 m fl - Beslut om antagande 
 
Beskrivning av ärendet Planförslag för Repslagaren 22 har varit utställt för granskning. Nästa steg i 

planprocessen är antagande av detaljplanen. Båstad Tennis och Hotell AB har 
15 februari 2016, med komplettering 15 juli 2016, inkommit med en begäran 
om planbesked för Repslagaren 22 m.fl. fastigheter. För att möjliggöra de 
tillbyggnadsförslag som berör hotellet samt legalisera de avvikelser som redan 
har gjorts behöver en ny detaljplan upprättas. Samråd hölls under tiden 9 
oktober 2017 – 17 november 2017. Inkomna synpunkter sammanställdes och 
kommenterats i en samrådsredogörelse och planhandlingarna reviderades.  

 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 20 mars 2018 § 47 att godkänna 

planförslaget för att ställas ut för granskning. Granskning hölls under tiden 4 
april 2018 – 2 maj 2018. Efter granskningen har inkomna synpunkter 
sammanställts i ett granskningsutlåtande (bilaga 4) och mindre revideringar av 
planhandlingarna (bilaga 1-3) har gjorts utifrån inkomna synpunkter. Dialog 
har förts med berörda grannar gällande revideringarna. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson daterad 2018-06-21 med 

tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag Förslag till detaljplan för Repslagaren 22 godkänns för antagande.      
 
Föredragande Planarkitekt Emma Johansson föredrar ärendet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

 
Förslag till detaljplan för Repslagaren 22 godkänns för antagande.  
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Datum: 2018-06-21 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 000966/2016 - 315 

 
 

Detaljplan för Repslagaren 22 m fl – beslut om antagande 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

1. Förslag till detaljplan för Repslagaren 22 godkänns för antagande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Planförslag för Repslagaren 22 har varit utställt för granskning. Nästa steg i planprocessen är 
antagande av detaljplanen. 
 

Bakgrund 
Båstad Tennis och Hotell AB har 15 februari 2016, med komplettering 15 juli 2016, inkommit 
med en begäran om planbesked för Repslagaren 22 m.fl. fastigheter. För att möjliggöra de till-
byggnadsförslag som berör hotellet samt legalisera de avvikelser som redan har gjorts behöver 
en ny detaljplan upprättas.  
 
Samråd hölls under tiden 9 oktober 2017 – 17 november 2017. Inkomna synpunkter samman-
ställdes och kommenterats i en samrådsredogörelse och planhandlingarna reviderades.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 20 mars 2018 § 47 att godkänna planförslaget för 
att ställas ut för granskning. Granskning hölls under tiden 4 april 2018 – 2 maj 2018. Efter 
granskningen har inkomna synpunkter sammanställts i ett granskningsutlåtande (bilaga 4) och 
mindre revideringar av planhandlingarna (bilaga 1-3) har gjorts utifrån inkomna synpunkter. 
Dialog har förts med berörda grannar gällande revideringarna. 
 
Aktuellt 
Mindre revideringar har gjorts efter granskningen och nästa skede i planprocessen är att anta 
detaljplanen. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Miljökonsekvensanalys 
Se planbeskrivningen (bilaga 1). 
 
 
Samhällsbyggnad 
Emma Johansson, planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Planbeskrivning 
2. Plankarta 
3. Illustrationskarta 
4. Utställningsutlåtande 

 
Samråd har skett med: 
Samhällsbyggnadschef 
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Detaljplan för  

Repslagaren 22 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 
 

Granskningsutlåtande  
 

 

Detta detaljplaneförslag har varit utställt för granskning under tiden 2018-04-03 till 
2018-05-02 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna 
in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av planavdelningen i Båstads kommun. 
Planen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. I detta 
granskningsutlåtande sammanfattas och kommenteras de synpunkter som har 
kommit in under granskningsskedet. Synpunkter som inkom under samrådet finns 
sammanfattade och kommenterade i samrådsredogörelse daterad 2018-03-08. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Länsstyrelsen  

E.ON  

NSVA 

Synpunkter från myndigheter m.fl. 
Lantmäterimyndigheten uppmärksammar en plats där användningsgräns och 
fastighetsgräns inte sammanfaller samt en plats där planbeskrivningen inte 
stämmer med plankartan avseende allmänplatsmark. 

De framför även synpunkter gällande rättighetsområdet a1 på allmän platsmark och 
föreslår att området istället planläggs som kvartersmark med markreservat för 
allmännyttig gång- och cykeltrafik. 

Kommentar: Användningsgräns och planbeskrivning korrigeras under rubriken 
”Fastighetsbildning” enligt synpunkterna. 

Kommunen anser att det är olämpligt att planlägga området som kvartersmark med 
tanke på att omkringliggande mark är allmän platsmark och det överordnade syftet 
med marken är att ingå i den allmänna parkmarken kopplad till strandområdet. 
Kommunen instämmer i att a1 bestämmelsen inte är den lämpligaste lösningen och tar 
därför bort den. Istället säkras tillfarten med egenskapsbestämmelsen ”körbar 
tillfartsväg”. 
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Synpunkter från sakägare och andra besvärsberättigade 
Ägarna till fastigheten Kyrkan 1 framför samma synpunkter som under samrådet.  

De 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. De motsätter sig att terrassen höjs då de 
anser att det påverkar deras utsikt mot havet. 

I planförslaget har Kongresshuset bakom landläktaren fått en nockhöjd i höjd med 
den befintliga byggnadens högsta del. De motsätter sig detta. Med denna föreslagna 
ändring kommer miljön att påverka de närmaste omgivningarnas kvaliteter och 
avskärma påtagligt. Platsen ligger i tät bebyggelse och bör vara anpassad till 
omgivande småskaliga bebyggelse och utblick mot havet bevaras. Bebyggelsen med 
sin tennisanläggning bör framträda som en del av staden. De anser att 
kongresshallen idag, tack vare sin trappstegsutformning smälter in i helheten. De 
motsätter sig den höjd som föreslås för kongresshuset i planförslaget. 

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. 

En inbyggnad av hotellets takterrass bedöms inte påverka utblickarna från fastigheten 
Kyrkan 1 då den högsta tillåtna höjden (+18,5) är lägre än Kongressbyggnadens lägre 
delar är idag (+21,5). 

Den föreslagna utbyggnaden av Kongressbyggnadens övre plan är placerad ovanpå 
befintlig byggnad och påverkar därför inte de befintliga siktlinjerna från fastigheten 
Kyrkan 1 ut mot havet. Analyser i 3D-modell visar att utsikten från fastigheten över 
havet inte kommer att minska på grund av planerad utbyggnad, se bilder nedan. 
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Utsikt före utbyggnad, röda fält visar siktlinjer 

 
Utsikt efter utbyggnad, röda fält visar siktlinjer 

 

Höjden för byggnaderna runt bana 1 är satt efter befintliga byggnaders höjd. Dessa 
byggnader kommer inte att bli högre. Högsta tillåtna totalhöjd är samma som i 
gällande detaljplan och för vissa av husen är den sänkt för att överensstämma med de 
befintliga byggnaderna. 

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 fastigheten Repslagaren 16 konstaterar att planförslaget ger tillstånd 
till inglasning av terrassen ovanför Sjöläktaren. Om fönstren sitter på en höjd som 
inte ger insyn på fastigheten Repslagaren 16 har de inget att invända mot förslaget. 
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De framför att de är angelägna om att Mr G:s väg fortsätter vara allmän väg. I den 
utställda detaljplanen markeras hela området med orange färg medan övriga vägar 
är grå. 

Från deras fastighet i nordöstra hörnet har de servitut att ha en utgång till havet 
genom Repslagaren 22. De undrar om detta bör markeras i planritningen. 

Kommentar: Höjdförutsättningarna samt de befintliga byggnadernas placering gör 
att det finns skäl att lägga till en bestämmelse om insynsskydd. Bestämmelsen ”m1 – 
insynsskydd med en höjd av 1,80 meter ska finnas mot fastigheterna Repslagaren 13 
och 16” läggs till detaljplanen. 

Detaljplanen föreslår inga förändringar för förlängningen av Mr G:s väg jämfört med 
gällande detaljplan. Sträckningen är inte allmän väg och har heller inte varit det på 
mycket länge. Däremot säkerställs allmänhetens tillgänglighet till sträckan med 
bestämmelsen ”x1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik” samt genom 
ett servitut som upprättades 1993. Även i detaljplanen som upprättades 1984 och 
gällde före nu gällande detaljplan var sträckan planlagd på samma sätt.  

Planen kompletteras med bestämmelse som säkerställer befintligt servitut (a1). 

Ägare till fastigheten Repslagaren 13 konstaterar att planförslaget ger tillstånd 
till inglasning av terrassen ovanför Sjöläktaren. Om en bestämmelse införs som 
förhindrar att fönster kan byggas in på de kortsidor som vetter mot nordväst och de 
två fastigheter som är belägna där har fastighetsägaren inget att invända mot 
förslaget i denna del.  

Sjöläktaren har två olika nivåer på takterrassen och yrkandet gäller båda dessa 
väggar mot nordväst. Bakgrunden är att skulle fönster eller glaspartier tillåtas, så 
kommer total insyn på befintlig terrass belägen på Repslagaren 13 att uppstå, vilket 
i stor utsträckning skulle vara till hinder för terrassens utnyttjande.  

Kommentar: Gällande insyn se kommentar till Repslagaren 16. På befintliga nivåer 
finns redan idag fönster varför bestämmelsen om fönstersättning inte kan tillämpas på 
dessa delar av byggnaden. 

Ägarna till fastigheten Repslagaren 1 framför ett antal synpunkter: 

1. När sjöläktaren och landläktaren byggdes sänktes västra delen för att bevara 
havsutsikten från Repslagaren 1. De kan inte acceptera den föreslagna 
inglasningen av sjöläktaren. De kan heller inte acceptera ett ”badhus” på 
läktaren. 

2. Landläktaren får inte byggas om med större utsikt mot Repslagaren 1. 

3. Varuintaget får förbättras, dock inte med varuintag närmare deras östra 
fastighetsgräns. 

4. Varutransporter till tennisanläggningen får ej göras med tunga fordon 
eftersom vägen inte är gjord för tunga transporter. Det måste göras en 
mätning av vägen och begränsning av vikt. Omlastning kan ske vid 
Prästliden. 

 

Kommentar:  

1. Påverkan på utsikten bedöms bli förhållandevis liten. En viss påverkan på 
enskildas intressen bedöms skälig i förhållande till samhällsintresset att ha en 
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fungerande och livskraftig besöksverksamhet och turism. För att minska 
påverkan på utsikten ytterligare minskas utbredningen av inbyggnaden av 
hotellets takterrass och den högsta tillåtna nockhöjden sänks från +18,5 till 
+17,0 meter över havet. Istället ges utrymme för utomhuspooler på taket, vilka 
avskärmas med insynsskydd åt nordväst. 

 
Utsikt före utbyggnad, röda fält visar siktlinjer 

 
Utsikt efter utbyggnad, röda fält visar siktlinjer 

2. Enligt Boverkets allmänna råd bör bestämmelser om utformning bara 
tillämpas om det finns särskilda skäl att ta hänsyn till förhållandena på 
platsen eller i omgivningen. Då avståndet mellan byggnaden och 
fastighetsgränsen är stort, ca 30 meter, finns inga skäl att reglera fönster i 
fasaden. 

3. Byggrätten för varuintaget vid vändplatsen i slutet av Mr G:s väg minskas.  
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4.  Detaljplanen har ingen möjlighet att reglera vikten på transporter. 
Synpunkterna vidarebefordras till Teknik & Service. 

Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
 Användningsgräns och planbeskrivning korrigeras under rubriken 

”Fastighetsbildning” 

 Bestämmelsen a1 tas bort. Tillfarten säkras med egenskapsbestämmelsen 
”körbar tillfartsväg”. 

 Planen kompletteras med bestämmelse som säkerställer befintligt servitut (a1). 

 Bestämmelsen ”m1 – insynsskydd med en höjd av 1,80 meter ska finnas mot 
fastigheterna Repslagaren 13 och 16” läggs till detaljplanen. 

 För att minska påverkan på utsikten ytterligare minskas utbredningen av 
inbyggnaden av hotellets takterrass och den högsta tillåtna nockhöjden sänks 
från +18,5 till +17,0 meter över havet. Istället ges utrymme för utomhuspooler 
på taket, vilka avskärmas med insynsskydd åt nordväst. 

 Byggrätten för varuintaget vid vändplatsen i slutet av Mr G:s väg minskas.  

Ytterligare ändringar som gjorts 
 3D-modell och bilder har uppdaterats. 

 Mindre redaktionella ändringar i planbeskrivningen. 

 Korsprickning läggs till på parkeringsytan i planområdets östra del. 

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). Detta granskningsutlåtande 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.  

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtandet ska skickas till följande: 
 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  
 Ägarna till Repslagaren 1 
 Ägare till Repslagaren 13  
 Ägarna till Repslagaren 16  
 Föreningen Gamla Båstad  
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Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning 
När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en be-
svärshänvisning till Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, de kommuner och 
regionplaneorgan som är berörda, samt de personer och organisationer som enligt 
kommunens bedömning har rätt att överklaga planen. Besvärshänvisningen 
förklarar hur man gör om man vill överklaga. 

Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till följande:  
 Länsstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 
 Ägarna till Kyrkan 1 
 Ägarna till Repslagaren 1 
 Ägare till Repslagaren 13  
 Ägarna till Repslagaren 16  

 

 

Båstad 2018-06-21 

 

 

 

Emma Johansson 
Planarkitekt 
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f2 Huvudentréer ska vara orienterade mot gata.
f3 Tak ska vara av rött, enkupigt lertegel. Takkupor tillåts ej på takfall

mot gata
f4 Marken är avsedd för tv-torn med en utbredning om högst 5x5 m.
f5 Altan eller terrass med en högsta höjd om 5 meter över nollplanet

får finnas och får förses med solskydd av icke varaktig karaktär
under säsong för uteservering

f6 Utöver angiven nockhöjd får glasad lanternin uppföras till en högsta
höjd av 11,1 meter över angivet nollplan. Lanterninen ska vara
indragen minst 1 meter från fasaden

f7 Utöver angiven nockhöjd får högst en meter höga glasade
lanterniner uppföras

Fasad- och takmaterial samt färgsättning för befintliga byggnader får inte förvanskas
Tillkommande bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelses karaktär

+0.0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan

0.0 Högsta nockhöjd i meter

Utförande,  4 kap 16 § 1

b1 Marken får byggas under med körbart bjälklag.

Markens anordnande och vegetation
n1 Marken ska utformas som torg med parkering och gestaltas i

överensstämmelse med intilliggande gatumark avseende
materialval och plantering.,  4 kap 10 §

n2 Parkering får anordnas i underjordiskt garage.,  4 kap 13 § 1

n4 Parkering för cyklar får finnas,  4 kap 13 § 1

n5 Marken ska beläggas med gatsten och/eller stenmjöl. Stråk för
tillgänglighet ska vara av släta naturstenshällar eller stenmjöl,  4 kap
10 §

Skydd av kulturvärden,  4 kap 16 § 3

q1 Byggnaden får inte förvanskas. Vid förändringar ska byggnadens
kulturhistoriska värden och karaktärsdrag bevaras vad avser
fasaden med puts- och murverk med takfotsgesims. Fönster ska
bibehållas avseende indelning, proportioner, form, material och
färgsättning. Taket får inte förvanskas avseende material, färg och
täckningstyp (bandtäckt plåt med ståndränna)

Rivningsförbud,  4 kap 16 § 4

r1 Byggnad får inte rivas

Skydd mot störningar ,  4 kap 12 § 1

m1 Insynsskydd ska finnas med en minsta höjd av 1,80 m över bjälklag
mot fastigheterna Repslagaren 13 och 16

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid,  4 kap 21 §

Genomförandetiden är 5 år

Ändrad lovplikt ,  4 kap 15 § 1

Bygglov krävs inte för plank, staket och murar som är lägre än 0,8 meter. Bestämmelsen gäller
under tiden från att planen vinner laga kraft tills att den ändras eller upphävs.

Markreservat,  4 kap 6 §

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar
x1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik

Gemensamhetsanläggning,  4 kap 18 §

g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för tillfart till berörda
fastigheter

Rättighetsområden,  4 kap 18 § 2

a1 Servitut avseende rätt till gångväg till förmån för Repslagaren 16
som belastar Repslagaren 22

Strandskydd,  4 kap 17 §

Strandskyddet är upphävt

UPPLYSNINGAR
För bebyggelse och markanläggningar som påverkar befintliga fornlämningar krävs
tillstånd enligt Kulturmiljölagen. Om fornlämning påträffas vid markarbeten ska arbetet
omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap 10 § Kulturmiljölagen
(1988:950)

Detaljplanen är upprättad enligt PBL2010:900

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats,  4 kap 5 § 2

körbar tillfartsväg Marken är avsedd för körbar tillfartsväg

gång- och cykelväg Marken är avsedd för gång- och cykelväg

Mark och vegetation,  4 kap 5 § 2

beläggning1 Marken ska beläggas med gatsten samt kullersten. Stråk för
tillgänglighet ska vara av släta naturstenshällar eller stenmjöl

beläggning2 Marken ska beläggas med stenmjöl

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap 11 § 1

e1 Största exploatering är 600 kvadratmeter byggnadsarea

Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med tillfälliga byggnader med lätt
konstruktion.,  4 kap 11 § 1

Fastighetsstorlek ,  4 kap 18 §

d1 Minsta fastighetsstorlek är 375 kvadratmeter

Utformning,  4 kap 16 § 1

f1 Friliggande byggnadskroppar med en högsta byggnadsarea om 150
kvadratmeter per byggnad och med ett inbördes avstånd om 6
meter.

f Huvudentréer ska vara orienterade mot gata.

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2

LokalgataGATA1

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

TransformatorstationE1

Hotell och konferenslokalerO1

ParkeringP

TennisstadionR1
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PLANHANDLINGAR
Planens	diarienummer	är	B16-129

Detaljplanen består av:
•	 Plankarta	med	planbestämmelser,	2018-06-21
•	 Illustrationskarta	till	detaljplan,	2018-06-21
•	 Planbeskrivning,	2018-06-21(denna	handling)
•	 Fastighetsförteckning,	2018-03-20
•	 Grundkarta	(utgör	underlag	till	plankartan),	feb	2018
•	 Samrådsredogörelse,	2018-03-08
•	 Granskningsutlåtande,	2018-06-21

Följande handlingar ingår också i ärendet och fi nns tillgängliga 
på samhällsbyggnadskontoret:
•	 Behovsbedömning,	2017-09-22
•	 Geoteknisk	utredning,	2005-12-12
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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.	
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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	24.

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

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.

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 
Med	undantag	av	det	lilla	parkmarken	i	nordost	innehåller	planområdet	inga	allmänna	platser,	
men	har	ändå	ett	par	torgliknande	platser.	En	av	dessa	är	”Tennistorget”,	en	yta	mellan	Kon-
gresshallen	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	verksamhe-
tens	evenemang.	Ytterligare	en	torgbildning	ligger	framför	restaurang	Sand.	Denna	är	plattbe-
lagd	och	används	sommartid	som	uteservering.

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

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	
alltid	anmälningsplikt.

Byggnader uppförda  2006 som genom volym, placering  och entréer anpassats till kulturmiljön.
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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	
stängs	delar	av	Kyrkogatan	av	vilket	medför	att	garaget	inte	kan	nyttjas	för	bilparkering.

Infart till parkeringsgarage.
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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-
keringsplatser	 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-
pelvis	hårdgjorda	ytor,	vägar	och	hustak,	och	som	via	diken	eller	ledningar	rinner	ut	i	vattendrag.	
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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,	utbyggnad	av	delar	av	”Kongresshusets”	
översta	våning,	inglasning	av	delar	av	hotellets	takterrass	och	utbyggnad	av	en	våning	ovanför	hotel-
lets	spa-del	samt	skapar	utrymme	för	utomhuspooler	på	delar	av	hotelletstak.	Här	ställs	också	krav	
på	insynsskydd	mor	grannarna.	I	hörnet	av	fastigheten	Badhusparken	1	ges	en	mindre	byggrätt	för	
att	möjliggöra	en	ny	kioskbyggnad.	Möjlighet	till	två	mindre	kioskbyggnader	ges	även	inom	tennis-
området.	Mellan	”TV-läktaren”	och	Centercourt	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 
Tillbyggnadernas	placering	utgår	från	be intliga	byggnader	och	är	i	huvudsak	placerade	ovanpå	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.	Lanterninen	
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.	För	att	möjliggöra	ytterligare	en	våning	för	spa-avdelningen	
samtidigt	som	byggnadsvolymerna	trappar	ner	mot	be intlig	bebyggelse	nordväst	om	hotellet	sätts	
en	nockhöjd	på	17,0	m	över	nollplanet	för	denna	del	av	byggnaden.	På	delar	av	hotellets	tak	sätts	en	
nockhöjd	på	14,8	m	över	nollplanet	för	att	ge	utrymme	för	utomhuspooler	på	taket.	I	anslutning	till	
detta	område	 inns	bestämmelsen	m1	som	ställer	krav	på	 insskynsskydd.	Syftet	med	den	bestäm-
melsen	är	att	spagästerna	inte	ska	kunna	se	in	på	fastigheterna	Repslagaren	13	och	16.	Nockhöjden	
har	även	höjts	framför	hotellets	entré	för	att	ge	utrymme	för	en	utbyggnad	av	denna.	Höjderna	för	
hotellets	olika	delar	har	även	generaliserats	något.	 ”Kongresshusets”	nordvästra	del,	bakom	land-
läktaren,	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	
utbyggnad	i	ett	plan.	För	de	små	fristående	byggnaderna	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	min-
dre	generaliseringar.	Byggnaderna	runt	vändplatsen	vid	Mr	G:s	väg	får	vara	högst	4	meter	vilket	är	
lägre	än	be intlig	mur	i	vändplatsens	bakre	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.	För	att	minimera	risken	för	insyn	in	i	bostaden	på	fastigheten	Repslaga-
ren	16	 inns	en	planbestämmelse	om	att	fönster	inte	får	placeras	lägre	än	1,80	meter	över	bjälklag	
för	utbyggnaden	av	hotellets	översta	plan.

Illustration Stellan Paulie
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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.

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.

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

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	genomfördes	under	
hösten	2017	och	granskning	skedde	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.

Servitut
Servitut	 inns	för	gångväg	inom	Repslagaren	22.	Be intligt	servitut	som	ger	fastighetsägaren	till	Rep-
slagaren	16	rätt	till	gångväg	över	Repslagaren	22s	norra	hörn	säkerställs	i	plan	med	bestämmelsen	
a1.	Be intligt	servitut	för	gångväg	till	förmån	för	Båstad	109:2	säkerställs	med	bestämmelsen	x1.	För	
Repslagaren	22	 inns	även	servitut	som	ger	fastighetsägaren	rätt	att	nyttja	del	av	Båstad	109:2,	i	di-
rekt	anslutning	till	Repslagaren	22s	norra	gräns,	som	transportväg	till	lastkaj.

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.	

Berörda	fastighetsägare	tar	initiativ	till	och	bekostar	samtliga	erforderliga	lantmäteriförrättningar.

10. GENOMFÖRANDE
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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	i	de	fall	ledningen	skyddas	av	rättighet	eller	liknande.
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Denna	 detaljplan	 handläggs	 med	 standardförfarande.	 Efter	 granskningen	 kan	 planhandläggaren	
göra	små	ändringar	i	planförslaget	ifall	det	behövs	och	sedan	lämna	över	förslaget	till	politikerna.	De	
som	lämnat	synpunkter	under	samråd	och/eller	granskning	får	en	underrättelse	inför	antagandet.	
Därefter	antar	eller	avslår	kommunstyrelsen	detaljplanen.	Beslut	om	att	anta	planen	sätts	upp	på	
kommunens	anslagstavla.	Om	man	har	lämnat	in	synpunkter	på	planen	senast	under	granskningen	
och	inte	fått	dem	tillgodosedda	kan	man	överklaga	planen.	Det	ska	man	göra	senast	tre	veckor	efter	
att	beslutet	om	antagandet	satts	upp.	I	vissa	fall	kan	också	länsstyrelsen	på	eget	initiativ	pröva	och	
upphäva	planen.

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

Planhandlingarna	har	utarbetats	av	planarkitekt	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
•	 Susanna	Almqvist,	exploateringsingenjör

SAMHÄLLSBYGGNAD

Emma	Johansson	 	 	 	 	 Olof	Selldén	 	 	 	
Planarkitekt	 	 	 	 	 	 Planchef

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-08-21 1 av 1 

 

 

KS § 163  Dnr KS 000704/2018 - 200 

Detaljplan för Möllhult 1:3 - Begäran om planbesked 
 
Beskrivning av ärendet Fastighetsägare Daniel Hjalmarsson har 2018-04-24 inkommit med en 

förfrågan om planbesked avseende Möllhult 1:3. För att kunna bygga bostäder 
på fastigheten måste gällande detaljplan ändras. Planförslaget har stöd i ÖP08 
(översiktsplan för Båstad, antagen av KF 2008) men inte i 
Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun (antaget av KF 2016) och 
inte heller i Kommunstyrelsens planprioritering (antagen av KS 2017). 
Förvaltningens bedömning är utifrån de strategiska dokumenten att det inte är 
lämpligt att planlägga Möllhult 1:3 som bostadsmark. 

 
 NSVA rekommenderar kommunen att inte planlägga för fler bostäder i 

Glimminge plantering före det att en dagvattenutredning för området har tagits 
fram. 

 
 På fastigheten Möllhult 1:3 ligger i sydväst ett kärr med fynd av Större 

vattensalamander. Större vattensalamander är rödlistad enligt 
artskyddsförordningen varför en inventering av området måste göras före 
påbörjan av planläggning. Kärret är klassad som rikkärr naturvärdesklass 1, ett 
extremrikkärr känslig för hydrologiska förändringar, varför en geohydrologisk 
utredning måste genomföras i samband med planläggning.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planchef Olof Selldén daterad 2018-07-10 med 

tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag  Avslå begäran om detaljplan för Möllhult 1:3 i Båstads kommun. 
 
Föredragande Planchef Olof Selldén föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Bo Wendt (BP): Godkänn begäran om detaljplan för Möllhult 1:3 i Båstads 

kommun.    
 
 Gösta Gebauer (C) och Inge Henriksson (BP): Bifall till Bo Wendts (BP) yrkande.     
 
 Christer de la Motte (M) och Ingela Stefansson (S): Bifall till förvaltningens 

förslag.  
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framställda yrkanden och finner att 

arbetsutskottet bifallit Bo Wendts yrkande.        
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
Godkänna begäran om detaljplan för Möllhult 1:3 i Båstads kommun.  
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-07-10 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Selldén, Planchef 

Dnr: B16-565 

 
 

Detaljplan för Möllhult 1:3, Båstads kommun, Skåne län – Begäran om 
planbesked 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

1. Kommunstyrelsen avslår begäran om detaljplan för Möllhult 1:3 i Båstads kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägare Daniel Hjalmarsson har 2018-04-24 inkommit med en förfrågan om planbesked 
avseende Möllhult 1:3. För att kunna bygga bostäder på fastigheten måste gällande detaljplan 
ändras. 
 
Planförslaget har stöd i ÖP08 (översiktsplan för Båstad, antagen av KF 2008) men inte i 
Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun(antaget av KF 2016) och inte heller i 
Kommunstyrelsens planprioritering (antagen av KS 2017). Förvaltningens bedömning är utifrån de 
strategiska dokumenten att det inte är lämpligt att planlägga Möllhult 1:3 som bostadsmark. 
 
NSVA rekommenderar kommunen att inte planlägga för fler bostäder i Glimminge plantering före 
det att dagvattenledningar har byggts ut i området. 
 
På fastigheten Möllhult 1:3 ligger i sydväst ett kärr med fynd av Större vattensalamander. Större 
vattensalamander är rödlistad enligt artskyddsförordningen varför en inventering av området 
måste göras före påbörjan av planläggning. Området i direkt anslutning till föreslaget planområde i 
söder är klassad som rikkärr, naturvärdesklass 1, ett extremrikkärr känslig för hydrologiska 
förändringar. 
 
Förvaltningens samlade bedömning av ärendet är att utifrån politiska styrdokument, NSVA:s 
rekommendation och områdets känslighet för störningar avseende flora och fauna, att planläggning 
av området inte är lämplig. 
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Bakgrund 
Fastighetsägare Daniel Hjalmarsson har 2018-04-24 inkommit med en förfrågan om planbesked 
avseende Möllhult 1:3. Intressenten ansöker om ändring av detaljplanen för att kunna bygga en 
bostad. Marken är i dag planlagd för allmän plats, park, plantering enligt detaljplan 800, som vann 
laga kraft år 1961-05-03. För att kunna bygga bostäder på fastigheten måste gällande detaljplan 
ändras. 
 

 
Karta över Glimminge plantering och planområdet                                  Utdrag ur gällande detaljplan, 800 

 
Planområdet är beläget i Glimminge plantering och avgränsas av fastigheterna Möllhult 1:41 i väst, 
Möllhult 1:43 i öst, Nyponvägen i norr och ett grönområde i söder. Området omfattar cirka 0,2 ha 
(2 100 m2). 
 
Enligt en översiktlig jordartskarta från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) består marken av 
svallsediment, grus. Söder om planområdet består marken av kärrtorv. Några kända föroreningar 
finns ej. 
 
Planområdet är beläget inom verksamhetsområde VA avseende vatten, spill- och dagvatten. 
 
Trafik- och bullerfrågor hanteras under planprocessen. 
 
Kommunens översiktsplan från 2008 (antagen i KF 2008) pekar ut ytan som lämplig för 
bostadsbebyggelse. Sedan dess har dokumenten Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun 
2015 (antaget i KF 2016) och Kommunstyrelsens planprioritering (antagen i KS 2017) tillkommit. 
Enligt Bostadsförsörjningsprogrammet ska kommunen nedprioritera:  

 Lägen som ej är kollektivtrafiknära 
 Byggnation där verksamheter, handel och kommunal service ej finns 
 Fritidsbostäder 
 Utbyggnadsområden med ensidigt bostadsbestånd 

 
I kommunstyrelsens planprioritering ska planer inte prioriteras i följande fall: 

 Planer som endast syftar till att gynna ett enstaka enskilt intresse (så kallade 
frimärksplaner) 

 Planer med längre avstånd (500m ->) till kollektivtrafik. 
 Planer med längre avstånd (500m ->) till samhällsservice. 

 
Möllhult 1:3 är berörd av samtliga ovanstående punkter. De strategiska dokumenten är därför 
motstridiga varandra. Förvaltningens bedömning är att följa Bostadsförsörjningsprogrammet och 

Ungefärlig 
avgränsning 

av 
planområde 

Ungefärlig 
avgränsning 

av 
planområde 
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3 (3) 

 

Planprioriteringen då de blivit politiskt antagna efter ÖP08 och ligger till grund för framtagande av 
ny översiktsplan. 
 
NSVA rekommenderar kommunen att inte planlägga för fler bostäder i Glimminge plantering före 
det att dagvattenledningar har byggts ut i området. Dagvattenhanteringen i området är idag 
problematisk. 
 
På fastigheten Möllhult 1:3 ligger i sydväst öppet vatten med fynd av Större vattensalamander. 
Större vattensalamander är rödlistad enligt artskyddsförordningen varför en inventering av 
området måste göras före påbörjan av planläggning. Området är en viktig biotop klassad som 
rikkärr, naturvärdesklass 1, ett extremrikkärr känslig för hydrologiska förändringar. En 
hydrogeologisk undersökning måste genomföras i samband med planläggning för att utreda hur 
rikkärret påverkas. För flora och fauna är stråket mellan grönområdet på Möllhult 1:3, över 
Nyponvägen och vidare norrut av betydelse.  
 
I samband med att befintlig detaljplan upphävs återinträder strandskyddet ifrån kärret i sydväst, 
vilket påverkar sydvästra delen av föreslaget planområde, ca 300 m². Strandskyddet syftar bland 
annat till att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten, och planläggning av 
Möllhult 1:3 påverkar dessa livsvillkor. 
 
Planområdet berörs av riksintresse Rörligt friluftsliv, kust, turism och friluftsliv, 4 kap 2§ 
Miljöbalken, Friluftsliv 3 kap 6§ Miljöbalken, Kustzon, 4 kap 4§ Miljöbalken samt Högexploaterad 
kust, 4 kap 4§ Miljöbalken. Planområdet behöver inventeras för att kunna bedömas som förenligt 
med riksintressen. Planområdet omfattas i sin helhet av riksintresse för kulturmiljö och ingår även 
länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram under ”Särskilt värdefulla kulturmiljöer” samt 
kulturmiljöstråk ”Per Albin-linjen” (LST 2007).  
 

Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan tecknas mellan 
kommun och intressent. 
 
 
Samhällsbyggnad 
Olof Selldén, planchef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Ansökan om planbesked, 2018-04-23 
 
Samråd har skett med: 
Sara Borglin, NSVA 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-08-21 1 av 1 

 

 

KS § 164  Dnr KS 000742/2018 - 200 

Upprätta planprogram för ny återvinningscentral på 
Bokesliden/Killerödsvägen  

 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har den 20 juni 2018 (KF § 114/2018) beslutat att 

kommunens nya återvinningscentral ska placeras på 
Bokesliden/Killerödsvägen norr om stationen i Förslöv. Placeringen saknar 
stöd i kommunens översiktsplan varför detaljplanprocessen inleds med ett 
planprogram där berörda myndigheter och sakägare lämnar synpunkter i ett 
programsamråd.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Roger Larsson daterad 2018-08-08 med tillhörande 

bilaga.  
 
Förvaltningens förslag 1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till planprogram för placering 

av ny återvinningscentral på Bokesliden/Killerödsvägen i enlighet med KF:s 
beslut den 20 juni 2018 (KF § 114/2018) och att samråda om programmet med 
berörda myndigheter och sakägare. 
2. Planarbetet finansieras genom kommunens exploateringskonto. 
3. Planarbetet ska ges planprioritet 1. 

      
Föredragande Planarkitekt Olof Selldén föredrar ärendet.       
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S): Avslå förvaltningens förslag.  
 
 Inge Henriksson (BP), Bo Wendt (BP) och Christer de la Motte (M): Bifall till 

förvaltningens förslag.  
  
Notering Gösta Gebauer (C): Deltar ej i beslutet.  
 
Propositionsordning Ordförande ställer propotsition på framställda yrkanden och finner att 

arbetsutskottet bifallit förvaltningens förslag.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

 
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till planprogram för placering 
av ny återvinningscentral på Bokesliden/Killerödsvägen i enlighet med KF:s 
beslut den 20 juni 2018 (KF § 114/2018) och att samråda om programmet med 
berörda myndigheter och sakägare. 
2. Planarbetet finansieras genom kommunens exploateringskonto. 
3. Planarbetet ska ges planprioritet 1.  

Reservation Ingela Stefansson (S) reserverar sig mot beslutet.       
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-08-08 Till: KF  

Handläggare: Olof Selldén  

Dnr: 000742/2018      

 
Beslut om att upprätta planprogram för ny återvinningscentral på 
Bokesliden/Killerödsvägen 

 
Förslag till beslut 
KF beslutar: 
 
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till planprogram för placering av ny åter-

vinningscentral på Bokesliden/Killerödsvägen i enlighet med KF:s beslut den 20 juni 2018 
(KF § 114/2018) och att samråda om programmet med berörda myndigheter och sakä-
gare. 

2. Planarbetet finansieras genom kommunens exploateringskonto. 
3. Planarbetet ska ges planprioritet 1. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 20 juni 2018 (KF § 114/2018) beslutat att kommunens nya åter-
vinningscentral ska placeras på Bokesliden/Killerödsvägen norr om stationen. Placeringen 
saknar stöd i kommunens översiktsplan. För att avgränsa vad detaljplanen behöver reglera och 
omfatta är det lämpligast att inleda planarbetet med ett planprogram där planarbetets förut-
sättningar stäms av med berörda myndigheter och sakägare. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har den 20 juni 2018 (KF § 114/2018) beslutat att kommunens nya åter-
vinningscentral ska placeras på Bokesliden/Killerödsvägen norr om stationen. En skiss över 
hur området kan disponeras har redovisats. Den tänkta verksamhetens omgivningspåverkan 
är så pass omfattande att markens lämplighet för ändamålet ska prövas i detaljplan. Placering-
en saknar stöd i kommunens översiktsplan. För att avgränsa vad detaljplanen behöver reglera 
och omfatta är det lämpligast att inleda planarbetet med ett planprogram där planarbetets 
förutsättningar stäms av med berörda myndigheter och sakägare. 
 
Konsekvenser av beslut 
Konsekvenser för samhälle, verksamhet, ekonomi, miljö etc. kommer utredas under planpro-
cessen.  
 
Samhällsbyggnad  Teknik och service 
 
 
 
Roger Larsson  Jan Bernhardsson 
Samhällsbyggnadschef  Teknik och servicechef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Teknik och service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanträdesprotokoll KF § 114/2018 
Kartor och dispositionsskiss över Bokesliden/Killerödsvägen 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-08-27 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: KS 000688/2018-500 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Yttrande i mål om laglighetsprövning av lokalisering av ÅVC 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Kommunstyrelsen beslutar att till förvaltningsrätten i Malmö yttra sig genom bilagda förslag 
till yttrande. 

Kommunstyrelsen beslutar att ombedelbart justera punkten. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade på sitt sammanträde den 20:e juni 2018 beslut om att återvin
ningscentralen placeras på Bokesliden/Killerödsvägen norr om stationen. Kommunfullmäkti
ges beslut har överklagats av Maj-Britt Nilsson m fl, varpå förvaltningsrätten i Malmö förelagt 
Båstads kommun att senast den 10:e september yttra sig över överklagandena. 

Aktuellt 
Kommunstyrelsen förslås yttra sig genom förvaltningens förslag till yttrande. 

Beslutet ska expedieras till: 
Förvaltningsrätten i Malmö 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Överklagande från Maj-Britt och Christer Nilsson 
Överklagande från Susanne och Daniel Johansson Nascimento 
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I. FÖRVA~!NINGSRÄTTEN FÖRELÄGGANDE Aktbilaga 11 

I MALMO 8,4STADS 1\0MMUN2018-08-20 
Avdelning 1 Kommunstyrelse11 

I Mål 8099-18 Domare 105 

2018 -08- 2 1 yl Ange detta vid kontakt med domstolen 

Dok.Id 452898 

~~r..9.QQ6.r..r ...... D1... - Soo .. ······················ 

Maj-Britt Nilsson m.fl . ./.Båstads kommun 

Båstads kommun 
269 80 Båstad 

angående laglighetsprövning enligt kommunallagen 

Yttrande i målet 

Ni ska yttra er över innehållet i de handlingar som bifogas. Yttrandet ska vara 
skriftligt och ges in till domstolen. 

Yttrandet ska ha kommit in senast den 10 september 2018. När tiden har gått ut 
kan domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte kommit in. 

Att sldcka handlingar till domstolen 

Kom ihåg att alltid ange målnumret 8099-18 och vem som är avsändare. 

Domstolen tar gärna emot inlagor via e-post. Handlingar som skickas via e-post 
behöver inte samtidigt skickas på annat sätt. 

Mer information 

Allmän information finns på domstolens webbplats. Kontakta gärna domstolen per 
telefon eller e-post om ni har frågor. 

Johannes Mattsson 
Telefon 040 - 35 39 44 

Bifogade aktbilagor: 1-2 

Sida 1 (1) 

Besöksadress 
Kalendegatan 6 

Webbplats 

Postadress 
Box 4522 
203 20 Malmö 

Telefon 
040-35 35 00 

Fax 
040-97 24 90 

E-post 
forvaltningsrattenimalmo@dom.se 

Öppettider 
måndag-fredag 
08:00-16:00 

wwv.r.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Killeröd 2018-07-16 

Till "överklagande instansen" 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 
Avdelning 1 

INKOM: 2018-07-17 
MÅLNR: 8099-18 
AKTBIL: 1 

Tyvärr har jag inte lyckats nå någon på kommunen som kunde tala omför oss 

till vem vi ska ställa överklagandet. En fråga som vi också vill ha svar på är vem 

som prövar överklagandet. Är det Förvaltningsrätten, Svea Hovrätt? 

Vi vill överklaga beslut från den 2018-06-20, KF § 114 på grund av formalia fel 

då kommunfullmäktige inte kan besluta att återvinningscentralen ska placeras 

på Bokesliden utan att en detaljplan och miljöprövning görs. 

Kommunfullmäktige kan vilja att återvinningscentralen ska placeras i 

Bokesliden men de kan inte besluta. 

Vi vill hädanefter att kommunen skickar detaljplaneförslag mm. till oss då vi är 

berörda av den föreslagna placeringen. 

Har länsstyrelsen blivit hörda i denna fråga? I så fall vill vi läsa deras yttrande. 

Maj~Brjtt ~ch C~rister Nil~{~ l {) \ ~ 
~F-dd:~{?/ ~~t ·\}JJ~~ 

Fastighet Killeröd 9: m flera 

Kontaktuppgifter 

Tel Maj-Britt 0707658396 

Tel Christer 0705794813 

Mail: com.nilsson@telia.com 

Apelvägen 14 

26265 Ängelholm 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyreltoen 

BÅSTADS 1-<0MMUN 2018 -07- 1 ~ -, 

2018 -07- 1 8 Dnr.K $. ... (10(26~ ~jJr.9. lr=l?-:--ttttt' erott" -zill&W1~1*"1J;;.,-;::_-------
.............. :: .~OO ..... ~ ....... Förvaltningsrätten i 

Överklagan 
lnk. 

Dnr .......................... .. 

2018-07-17 
8099-18 
2 

Jag överklagar kommunfullmäktiges beslut den 20: de juni 2018 !:!taf!eCm;.-KS-.OO'Jn'IJ,/:..Ull.2::.5®-..... 

Angående fastighetsbeteckningen ni vill ha så vet jag inte om ni syftar till ÅVC:s fastighetsbeteckning 
eller vår egen så ni får båda. ÅVC fastighetsbeteckning: Vistorp 7:19. Vår fastighetsbeteckning: 
Båstad Killeröd 12:1 

Jag skriver med anledning av kommunfullmäktiges beslut om att en ny återvinningscentral skall 
placeras vid Bokesliden/ l<illerödsvägen. Jag vill först och främst påpeka att ni inte kan besluta att 
återvinningscentralen ska ligga där utan att en detaljplan och miljöprövning görs. Däremot kan ni ha 
önskemål om att den ska placeras där. 

Jag bor tillsammans med min fä milj nära platsen där ni vill placera återvinningscentralen. 

En återvinningscentral här skulle belasta Killerödsvägen med ännu mer trafik än det redan är, vilket 
skulle öka bullernivån från trafiken för att inte tala om bullret och skramlet från ÅVC. Förutom de 
redan nämnda i<ansekvenserna som en ÅVC skulle medföra för oss boende i området så ska jag 
nämna ytterligare konsekvenser: Förstörd landskapsbild i området, mera avgaser, sämre miljö för 
m2inniskor djur och natur i området samt dålig lukt {jag känner till att matavfall inte ska lämnas där 
men det är inte bara matavfall som avger dålig luktj. 
Dessa konsekvenser leder till ytterligare en konsekvens: Området blir mindre attraktivt att bo i 
därmed kan bostaaspriserna komma att sjunka. 

fag och min man köpte vårt vårt hus förra året och valde att bo här för att det var en pittoresk miljö, 

med mysiga omgivningar. Om kommunen får som dom vill angående placeringen av åvc så har 
·;'örutsättningarna förändrats så radikalt att vi inte vet om vi vill bo kvar här längre. Men det är säkert 

många som tänker som vi -att man inte vill bo nära en ÅVC och huset kan därmed bli svårsålt. Hur ska 
kommunen ta hänsyn till oss boende i området nära den planerade ÅVC? Kommer kommunen att ge 
oss ersättning för den eventuella förlust vi gör vid en eventuell försäljning av huset? När man köper 
r.us rälcnai' man normalt sätt med en en prisökning med åren på huset, inte det motsatta! 

Mitt förslag är att man inte bygger på ett landskapsbild skyddat område som den tilltänkta 

placeringen är utan behåller den i Svenstad. Jag har förstått att det är av ekonomiska skäl man vill 
oygga nytt på en mark kommunen redan äger men vad kostar det inte att få bort den gamla åvc, 
s;rnera och bygga nytt"? Har kommunen gjort en noggrann beräkning av vad en saneringen av en 

gammal åvc kostar? Kommer det verkligen bli billigare att bygga en ny åvc? Jag vill att kommunen 
skickar mig underlaget för kostnaden av saneringen av åvc i Svenstad. 
O<::vsätt kostnad sa är väl den viktigaste aspekten i den här frågan att vi värnar om vår fantastiska 
;i1i:jö här på Sjäre. Det är enligt mig inte miljömässigt försvarbart att genomgå hela den processen jag 
ix:skrev och sen bygga en ny J\VC på oförstörd landskapsbildskyddad jordbruksmark. 

i:tc annat förslag är att om en ny ÅVC tvunget ska byggas på ny plats så kan man av miljömässiga skäl 
:~ygga den i 8åsLad trakterna. Båstad samhälle har det mesta av kommunens service och det bor 

r;1.:st folk där, därmed finns det mest sopor där. Det skulle minimera körsträckan för majoriteten om 
cr1 ny ÅVC plc;cernd2s där och det skulle minska avgaserna och på så sätt gynna miljön. 

\fl vill framöver att n1 skickar detaljplansförslag mrn. till oss då vi är berörda av ert förslag av åvc:s 

pi<:1c2ring. 
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Vi vill även att ni förmedlar till oss vad länsstyrelsen har att säga i frågan. Om det är någon annan/ 
någon mer som är inblandade i beslutsfattandet så vill vi även läsa om det. 

)i S-0\ \ s-..... ?,') ~> 

Susan_?e Johansson/ Nascimento 

A / ·~ V (/·------

Killerödsvägen 78 

26992 Båstad 
Mob : 072 0419 764 

&4027. 1- - :s r-?,•t 
Daniel Johansson Nascimento 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-08-21 1 av 1 

 

 

KS § 166  Dnr KS 000720/2017 - 380 

Bryggor i Torekov - Gåvobrev 
 
Beskrivning av ärendet Torekovs turist- och badförening (TTBF) har inkommit med skrivelse med 

förslag på tre nya betongbryggor vid Torekovs strand, varav den ena är 
tillgänglighetsanpassad med ramp. TTBF har åtagit sig att finansiera 
huvuddelen av investeringskostnaderna genom gåva till kommunen. 
Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2017-09-06 att under 
förutsättning att extern finansiering erhålls ställa sig positiv till rivningen av 
befintliga bryggor samt byggnation av två nya betongbryggor vid Torekovs 
strand och en tillgänglighetsanpassad brygga längs Torekovs hamns östra pir. 
Kommunstyrelsen beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att inhämta 
gåvoavtal. 

 
 Efter kommunstyrelsens positiva besked, har TTBF och förvaltningen drivit 

byggprojektet vidare och TTBF:s konsult har tagit fram kostnadsredogörelse 
samt ritningar. Förvaltningen har haft erforderliga kontakter med myndigheter.  

 
Förvaltningens förslag  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna gåvoavtal för nya bryggor i Torekov.      
 
Föredragande Kommunjurist Elin Ax och projektingenjör Ingemar Lundström föredrar 

ärendet. 
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C): Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förlag till 

beslut.      
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att detsamma 

bifallits.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 

 Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.     
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-08-21 1 av 1 

 

 

KS § 170  Dnr KS 001440/2016 - 200 

Förlängning av avtal om anläggningsarrende Torekovs hamn  
 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har ett avtal om anläggningsarrende med Torekovs Båt- och 

segelsällskap, TBSS avseende Torekovs hamn. Avtalet upphör 2020-02-28 om 
inte förlängning sker. Förvaltningen har i uppdrag att upprätta en ny detaljplan 
för Torekovs hamn. TBSS har framfört önskemål att förlänga avtalsperioden om 
helst 10 år för att få god framförhållning gällande andrahandsarrenden med 
näringsidkare, bodägare mm och planering av de upprustning- och 
underhållsinsatser som måste utföras i hamnen. Förvaltningen föreslår att inte 
göra några ändringar i nuvarande arrendeavtal förutom att ändra avtalstiden 
till att gälla till och med 2023-02-28 så att förutsättningar i en ny detaljplan kan 
arbetas in i ett nytt kommande arrendeavtal för Torekovs hamn. Planområdet 
utgörs av kommunägd mark och har prioritet 2 enligt kommunens 
prioriteringslista. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Jan Bernhardsson daterad 2018-08-13 med tillhörande 

bilaga.  
 
Förvaltningens förslag Förlänga avtal om anläggningsarrende med Torekovs Båt- och segelsällskap, 

TBSS att gälla till och med 2023-02-28. 
Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Christer de la Motte (M) yrkar tillägg med bifall från Gösta Gebauer (C), Inge 

Henriksson (BP) och Bo Wendt (BP): Uppdra åt förvaltningen att i avvaktan på 
ny detaljplan tillsammans med TBSS se över och uppdatera de 
handläggningsregler som idag styr byggnationer och övrig verksamhet i 
hamnen.  

       
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

 
1. Förlänga avtal om anläggningsarrende med Torekovs Båt- och segelsällskap, 
TBSS att gälla till och med 2023-02-28. 
2. Uppdra åt förvaltningen att i avvaktan på ny detaljplan tillsammans med 
TBSS se över och uppdatera de handläggningsregler som idag styr 
byggnationer och övrig verksamhet i hamnen.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-08-13 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jan Bernhardsson  

Dnr:  KS 001440/2016 

 
Förlängning av avtal om anläggningsarrende Torekovs hamn. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att förlänga avtal om anläggningsarrende med Torekovs 
Båt- och segelsällskap, TBSS att gälla till och med 2023-02-28. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har ett avtal om anläggningsarrende med Torekovs Båt- och segelsällskap, TBSS avseende 
Torekovs hamn. Avtalet upphör 2020-02-28 om inte förlängning sker.  
Förvaltningen har i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Torekovs hamn. TBSS har framfört önskemål att 
förlänga avtalsperioden om helst 10 år för att få god framförhållning gällande andrahandsarrenden med nä-
ringsidkare, bod ägare mm och planering av de upprustning- och underhållsinsatser som måste utföras i ham-
nen. 
Förvaltningen föreslår att inte göra några ändringar i nuvarande arrendeavtal förutom att ändra avtalstiden till 
att gälla till och med 2023-02-28 så att förutsättningar i en ny detaljplan kan arbetas in i ett nytt kommande 
arrendeavtal för Torekovs hamn. Planområdet utgörs av kommunägd mark och har prioritet 2 enligt kommu-
nens prioriteringslista. 
 
 
Bakgrund 
2007 tecknade Båstads kommun avtal om anläggningsarrende med Torekovs Båt- och segelsällskap, TBSS 
avseende Torekovs hamn. Arrendetiden var 12 år från och med 2008-03-01 och har därefter förlängts med 5 år 
i sänder. Uppsägning ska ske senast 12 månader före arrendetidens utgång. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-04 om planuppdrag till förvaltningen om att detaljplan för Torekovs 
hamn upprättas. 
Bakgrunden var att gällande detaljplan för Torekovs hamn är gammal och reglerar inte bebyggelsen inom om-
rådet. Reglering av bebyggelse och användning finns istället som en bilaga till arrendeavtalet. Otydligheter 
gällande var som tillåts och inte inom hamnområdet orsakar svårigheter i hanteringen av bygglov. Behovet 
finns därför av en ny, tydligare detaljplan som möjliggör utveckling samtidigt som bevarandefrågor och frågor 
om bland annat klimatförändringar behandlas. 
Torekovs Båt- och segelsällskap, TBSS har skrivit en avsiktsförklaring till kommunen om önskemål att fort-
sätta arrendera Torekovs hamn en ytterligare avtalsperiod helst 10 år. 
Motivet till att förlänga avtalstiden är att kunna samstämma den med de arrendekontrakt som TBSS har i sin 
tur med näringsidkare, bod ägare och andra aktörer i hamnen för att få en god framförhållning.  
Det finns också upprustningsbehov av hamnen för att säkerställa kajer, bryggor, vågbrytare, byggnader mm 
som också behöver framförhållning med planering för att kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt. 
 
Om inte arrendeavtalet sägs upp så förlängs det med 5 år, från och med 2020-03-01 till och med 2025-02-28.  
Då detaljplanen kommer att reglera bebyggelse mm så föreslås att arrendetiden sätts så att ett nytt upplägg på 
anläggningsarrende kan tas fram och starta när detaljplanen har vunnit laga kraft. 
Förslag är att förlänga nuvarande avtalstid med tre år till 2023-02-28. 
 
Båstad 2018-08-13 
 
 
Jan Bernhardsson    
Teknik och servicechef    
Teknik och Service    
 
Beslutet ska expedieras till:  
Teknik och service 
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BASTADS f<OMMUN 
1<ommunstyrelsen 

Båstad Kommun 
Att: Kommunalråd Bo Wendt, samt kommunens politiska utskott 
Vångavägen 2 
269 31 Båstad 
bastads.kommun@bastad.se 

Torekov 2016-12-05 

Betr. Huvudman för markarrende avseende näringsverksamheter i Torekov hamn 

Torekov Hamns Företagareförening (THF) är en intresseförening bildad av näringsidkare i Torekov 
hamn. Medlemmarnas gemensamma intresse är bidraga till att öka attraktionskraften för Torekov som 
destination, för såväl turisters-, som ortsbefolkningens-, kommunens-, och eget gagn. 

Verksamheterna som bedrivs av företagareföreningens medlemmar är i huvudsak 
säsongsorienterade, vilket i sig innebär utmaningar gällande lönsamhetsgrad, att locka kompetens för 
att säkra kontinuerlig tillväxt, och investeringar för att innovera upplevelsen. I gruppen av 
näringsidkare finns medlemmar som utvärderar de framtida kommersiella möjligheterna att ha öppet 
året runt, och därmed hålla området levande i större omfattning. 

Ett villkor för entreprenörer att investera och utveckla sin verksamhet är att rätt 
marknadsförutsättningar finns, vilket som tur är fallet på Bjärehalvön och i Torekov hamn tack vare sin 
miljö, sin historia, men även tack vare de upplevelser och verksamheter som över tid byggts upp och 
ökats i sysselsättningsgrad av alla entreprenörer på ett långsiktigt och konsekvent sätt genom 
innovation och omfattande återinvesteringar i verksamheterna. 

Det THF vill påtala med detta brev är den kommersiella trygghetsbas man upplever saknas på grund 
av det dubbelkommando som gäller markarrendena. THF är eniga om den brist på kontinuitet, 
konsekvens, och långsiktighet detta förhållande skapat sedan några år tillbaka. 

Dubbelkommando gällande markarrendena kan, som osäkerhetsfaktor, i värsta fall skapa ett 
affärsmässigt kortsiktigt förhållningssätt bland näringsidkarna, vilket inte ligger i linje med THFs vision 
att bidraga till Bjärehalvöns och hamnens kontinuerliga tillväxt och utveckling. I förlängningen riskerar 
ett sådant förhållande att negativt påverka marknadens intryck av Torekov hamn som besöksmål. 

Det näringsidkarna i THF eftersträvar är en ömsesidigt trygghetsskapande relation med Båstad 
kommun, utmynnande i långsiktiga markarrenden med kommunen som enda dialogpart för denna 
grundläggande affärsförutsättning. Det är THFs bild att endast Båstad kommun med sin kompetens, 
organisation, affärsmässighet, och helhetssyn kan skapa den nödvändiga tillit för att entreprenörerna 
på ett självgående och utvecklingsdrivet sätt skall kunna fokusera och möta marknadens ökande 
drivkrafter gällande upplevelser på destinationen i kvalitet, kvantitet, och mångfald på orten. 

Bifogar bilagor från möten under sommaren 2016. 

1G:g~Z"~l 
Torekov H~mns Företagareförening (THF) gm 

Manfred Schwalm, F~·skh set . 
H~;r,·,~.r:;l/,t«-- -1 }f(c.---
Math1as Nilsson Mo y's Skack 

---:::::x-/ /- -ry;;:'L-
c:-: ~Fi"isse Nilsson Piraten-Hamnkiosken 

Charlotte Jörgensen Warmbadhuset 

Pelle Pettersson,Segelsportshop 

Nils Möller Väderö Trafiken 

Tommy Jensen Varvet 

Rapp's Konditori 
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Manfred Schwalm 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Ämne: 

Hej, 

Torekovs Turistbyrå [info@torekov.se] 
den 11 maj 2016 14:39 
Jalle Toremalm ; Hamnkrogen; mattiaspiraten@gmail.com; Charlotte Warmbadhuset; Pika 
Pika {sara@pikapika.se); michaelrapp67@icloud.com; agneta_livijn@yahoo.com; Ljus & 
Lykta; Fiskhuset (fiskhuset.manfred@gmail.com); Väderötrafiken 
{nilsmoeller@hotmail.com); Torekovs Hamn; kristina.ossmark@martinservera.se; 
larsjerker@gmail.com; rs.torekov@ssrs.se; annmargret. kjellberg@bastad.se; 
ingela.stefansson@bastad.se; thomas.andersson 1@bastad.se; bo.wendt@bastad.se; 
katarina.toremalm@bastad.se; uno.johansson@bastad.se; carolin.grabner@bastad.se; 
christer.de. la.motte@bastad.se 
SV: Hamnsafari i Torekov - En dialog mellan företag/föreningar och politiker 

nu har det gått drygt en vecka sedan vi hade en dialog mellan näringsidkare och kommunpolitiker i hamnen i Torekov. 
Ett stort tack till er alla som var med och förde dialogen och lyssnade på varandra. 
Har ni några intryck ni vill förmedla från denna dagen så maila gärna dessa. 
Carl Malmeus, TBSS tog minnesanteckningar som han gärna delar med sig av till er alla. Se nedan. (En del av er har 
redan fått dem från honom.) 

Än en gång stort tack och önskar er alla en underbar sommar. 

Med vänlig hälsning 
Åsa Ragnarsson 

Torekovs Turistbyrå 
_ Tel: +46 (O) 431-36 3180 

E-Post: info@torekov.se 
Hemsida: www.torekov.se 
Adress: Hamnplan 2 
269 77 Torekov 
Sweden 

På initiativ näringsidkarna i Torekovs Hamn organiserade Turistföreningen en "Hamnsafari" med 7 ledamöter från 
kommunstyrelsens partier samt företrädare för TBSS styrelse. De olika verksamheterna presenterades av näringsidkarna 
med efterföljande diskussion. 

Följande frågor, vilka sammanställts av näringsidkarna, stod på dagordningen: 

1. Parkering i hamnområdet. Konstaterades att tillgängliga parkeringsplatser i Torekov utgör problem under högsäsong. 
Näringsidkarna framförde behov av reserverade p-platser samt möjlighet till in/utcheckningssystem. Parkeringskarta på 
Torekovs webbsida, samt parkeringskarta efterlystes. 
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2.Relationen mellan TBSS och näringsidkare. Skarp kritik framfördes mot styrelsens bristande dialog med 
näringsidkarna och enligt utsago näringslivsfientliga inställning. 
Tre delfrågor diskuterades: 

a.Hur ser kommunen på turbulensen som råder mellan näringsidkare i hamnen och TBSS styrelsen gällande 
arrendeavtal? Redogjordes för Väderötrafiken som inte fått ett arrendeavtal sedan verksamheten övertogs i mars 2015 
trots ett antal påstötningar av skepparens och dennes advokat.Inget arrendeavtal har tecknats för bodarna på tomterna 
23 och 24 och ägaren har sagts upp till avflyttning.Betydande misstroende föreligger mellan dessa näringsidkare och 

TBSS styrelse. 
Angående bodarna har Sjöräddningen framfört sitt intresse att få överta dessa och en preliminär överenskommelse har 
träffats med ägaren (Johan Gullander). För att gå vidare med ärendet har Sjöräddningen bett att få TBSS styrelses 
godkännande för en eventuell överlåtelse av anfäggningsarrenden som underlag för ett beslut från sitt huvudkontor. 
Detta skulle frigöra 250000 ur kommunens investeringsbudget. 

b. Har kommunen gjort påtryckningar/givit i uppdrag åt TBSS att lösa in bodar i hamnen som tillhört näringsidkare 
(TBSS framtidsvision)? Inget framkom att så varit fallet. Frågan är av stor vikt för framför allt restaurangägarna och 
Väderötrafiken som fordrar stabila och klara spelregler med tanke på de ekonomiska satsningar som gjorts och som 
behövs för den löpande driften. Anläggningsarrendena för "Piraten" 7 år (2013-01-01-2019-12-31) och för ((Fiskhuset" 
llår och 6 månader (2008-01-07-2019-31-12) är tecknade med årligt indexuppräknat arrende, strikta regler för 

_ användning och uppsägningsklausuler vid kontraktsbrott samt krav på medgivande av TBSSs styrelse av överlåtelse till 
tredje part. Dessa arrendatorer har avsagt sig rätten till avträdesersättning dvs arrendena kan sägas upp utan ersättning 
och rätten att överklaga hos arrendenämnden föreligger inte vid tvistemål (JB kap 11:§§5-6a). Eftersom det åligger TBSS 
i sitt arrendeavtal med kommunen ((Avtal om Anfäggningsarrende" att förankra arrendebeslut har kommunen i 
praktiken vetorätt i dessa frågor (§7 Nyttjanderätt). Det är därför uteslutet att hamnkaraktären kan ändras utan 
kommunens uttryckliga medgivande. Dessutom torde styrelsen utan undantag vilja värna bevarandet av 
hamnkaraktären. 

c.Hur ser kommunen på möjligheten att näringsidkare skriver arrendeavtal direkt med kommunen och inte med 
TBSS? Poängterades att TBSS hantering av båtklubben och skötsel av hamnen fungerat tillfredställande medan 
relationen med näringsidkarna samt hanteringen arrendefrågorna har varit otillfredsställande under senare år. TBSS 
närvarande styrelseledamöter förband sig att inleda en kontinuerlig dialog, vilket inte betyder att alla eventuella 
önskemål kan eller bör tillgodoses. Poängterades att myndighetsutövningen t.ex. bygglovsärenden åligger 
tjänstemännen på kommunen och att TBSS styrelse och näringsidkarna har att rätta sig efter detta. I fråga om Piratens 
föreliggande bygglovsärende för en glasvägg som vindskydd åligger det arrendatorn att inkomma med en ansökan till 

- kommunen. 
I fråga om Väderötrafikens arrende ombads Kommunstyrelsens ordförande att engagera sig för att driva igenom en 
lösning. Skepparens har genom sin advokat bett att få förhandla med kommunens beslutsfattare. 

_ 3. Framtid. Företrädarna för samtliga partier utom SD yttrade sig angående delfrågorna nedan. 

a.Vad är kommunens framtidsvisioner för Torekovs hamn? Ex. ska det vara parkering på hamnplan,finns en vision 
vilka näringar/evenemang mm. som kan beredas plats i hamnen?Vill man skapa en policy för utveckligen likt den 
man gjort för hamnen i Båstad? En uppdaterad detaljplan efterlystes, vilket bemöttes positivt av kommunpolitikerna 
eftersom förutsättningarna i hamnen har förändrats sedan Båstads Kommun antog "Riktlinjer för utveckling och 
bevarande av Hamnorådena i Torekovs och Båstads båt och fiskekaraktär" år 2005 samt ((Detaljplan" fastställd 1994-10-
09. Det framhölls att riktlinjer skall baseras på tydlighet och långsiktighet för att skapa stabila spelregler med den 
grundläggande målsättningen att bevara hamnkaraktären och förhindra en oönskad kommersialisering. Christer de la 
Matte (M) påpekade att alla närvarande möjligen inte skulle komma att gilla förändringarna i en uppdaterad 
detaljplan. 
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b. Vädersäkrade uteserveringar-resturanger är beroende av sina uteserveringar. För detta behövs stabila väderskydd. 
Hur ser kommunen på utformning och etablering av sådana? Det framhölls att frågan om väderskydd är under 
beredning av kommunens tjänstemän beträffande bygglovsplikt samt huruvida restriktionerna i detta avseende i 
Riktlinjerna från 2005 fortfarande kan anses vara vägledande. Det är därvid nödvändigt att fikabehandlingsprincipen 
skall gälla för samntliga restauranger dvs. Hamnkrogen/Hazienda ,Piraten och Fiskhuset. 

c. Vem samarbetar kommunen med i Torekov för att främja turism och åretruntboende. Kommunen eftersträvar 
kontinuerlig dialog och samverkan med berörda parter i Torekov såsom byggherrar, föreningar, näringar, myndigheter 
alltefter behov. önskemål om regelbundna möten mellan berörda parter framfördes. 

Carl Malmaeus TBSS 

Närvarande: Bo Wendt BP,lngefa Stefansson S, Christer de la Matte M,Uno Johansson C, Katarina Toremafm MP,Thomas 
Andersson L, Carolin Gräbner SO 

Manfred Schwalm Fiskhuset, Nils Möller Väderötrafiken (TKV Shipping AB),Warmbadhuset Lars Dahlberg,Sjöräddningen 
Anders Fredriksson, G Swenssons Jarl Toremalm, Piraten Mattias Nilsson, Hamnkrogen/ Hazienda Micke Barklind, Rapps 
Konditori Michael Rapp, Johan Gulfander Fiskare, Per Olof Örling lekmannarevisor TBSS,Carl Malmaeus TBSS, Mattias 
Svensson TBSS, Jan Sergenius privatperson 

Från: Torekovs Turistbyrå 
Skickat: den 2 maj 2016 11:56 
Till: Jalle Toremalm <jarf@swensons.se>; Hamnkrogen <michael@hamnkrogen.nu>; 'mattiaspiraten@gmail.com' 
<mattiaspiraten@gmail.com>; 'Charlotte Warmbadhuset' <warmbadhuset@gmail.com>; Pika Pika (sara@pikapika.se) 
<sara@pikapika.se>; 'michaelrapp67@icloud.com' <michaelrapp67@icloud.com>; 'agneta_livijn@yahoo.com' 
<agneta_livijn@yahoo.com>; Ljus & Lykta <ljusolykta@telia.com>; Fiskhuset (fiskhuset.manfred@gmail.com) 
<fiskhuset.manfred@gmail.com>; Väderötrafiken (nilsmoeller@hotmail.com) <nilsmoeller@hotmail.com>; Torekovs 

- Hamn <info@torekovshamn.nu>; 'kristina.ossmark@martinservera.se' <kristina.ossmark@martinservera.se>; 
larsjerker@gmail.com' <larsjerker@gmail.com>; 'rs.torekov@ssrs.se' <rs.torekov@ssrs.se>; 
'annmargret.kjellberg@bastad.se' <annmargret.kjellberg@bastad.se>; 'ingela.stefansson@bastad.se' 
<inge la .stefa nsson@bastad.se>; 'thomas.a ndersson l@bastad.se' <thomas.anderssonl@bastad.se>; 
'bo.wendt@bastad.se' <bo.wendt@bastad.se>; 'katarina.toremalm@bastad.se' <katarina.toremalm@bastad.se>; 
'uno.johansson@bastad.se' <uno.johansson@bastad.se>; 'carolin.grabner@bastad.se' <carolin.grabner@bastad.se>; 
'christer.de.la.motte@bastad.se' <christer.de.la.motte@bastad.se> 
Ämne: SV: Hamnsafari i Torekov - En dialog mellan företag/föreningar och politiker 

Hej, 

imorgon den 3 maj är det dags! Då ses vi alla i hamnen i Torekov. Vi börjar kl.16 på G.Swenson's sen följer Piraten och 
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Parkering 
Synpunkter från många besökare avseende parkeringarna är: 
*Tar lång tid att genomföra betaltransaktionen (missar färjan) 
* Borde finnas möjlighet till in/utcheckningssystem, easypark eller motsvarande 
* För höga avgifter. Förslag om max belopp mellan kl. 8 och 18. 
Övriga synpunkter: 
*Näringsidkarna behöver reserverade p-platser. 

Relationen mellan TBSS och näringsidkare 
* Hur ser kommunen på turbulensen som råder mellan näringsidkare i hamnen och TBSS 
styrelse gällande an-endeavtal? 
*Har kommunen gjort påtryckningar/givit i uppdrag åt TBSS att lösa in bodar i hamnen som 
tillhör näringsidkare? (TBSS framtidsvision) 
*Hur ser kommunen på möjligheten att näringsidkare skriver arrendeavtal direkt med 
kommunen och inte med TBSS? 

Framtid 
*Vad är kommunens framtidsvisioner för Torekovs Hamn? Ex. ska det fortsätta vara 
parkering på hamnplanen, finns en vision vilka näringar/evenemang mm som kan beredas 
plats i hamnen? Vill man skapa en policy för utvecklingen likt den man gjort för hamnen i 
Båstad? 
* Vädersäkrade uteserveringar-restaurangerna är beroende av sina uteserveringar. För att 
dessa ska vara attraktiva att besöka även dagar med sämre väder behövs stabila väderskydd. 
Hur ser kommunen på utformning och etablering av sådana? 
* Vem samarbetar kommunen med i Torekov för att främja turismen och året-runt boende? 
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HeJ Jan :>oaerno1m {styrelsen TBSS). 

Johan Gullander har nekats att överlåta sitt anläggningsarrende på mycket oklara grunder och därmed 
förhindrats att sälja sina fiskebodar. Dessutom har styrelsen beslutat 
att inte förlänga anläggningsarrendet, med syfte att avhända honom sitt livsverk i bästa fall till underpris 
eller helt utan vederlag. 

Johan Gullander är Torekovs siste fiskare, som efter 40 år önskar pensionera sig och förtjänar ett 
anständigt och professionellt bemötande. (se nedan). 

Jag yrkar därför på att styrelsen: 

1. snarast behandlar Johan Gullanders begäran om överlåtelse i repris genom att ge båda parter 
tillfälle att presentera sina förslag. 

2. Återtar beslutet att inte förlänga Johan Gullanders anläggningsarrende. 

Högaktningsfullt 

Gunnar Enhörning 

PS. observera att herr Andrell, som varit delaktig i denna oprofessionella hanteringen av äreendet, är jävig 
i egenskap av 

som representant för Torekovs Församling (där undertecknad är medlem), som h<ar intresse att hyra 
två bodar i hamnen. 

Han är dessutom förvaltare av Väderön. DS. 

BILAGA. 
Hej Jan, (för kännedom Jan Söderholm som är styrelsemedlem på två år, till 2016). 

Tack för ditt mail. Jag har haft tillfälle att kommunicera med mäklaren Peter Persson och gå igenom dina 
påståenden. 

Det är märkligt hur illa dina föklaringar till varför Giullander /Fiskhuset inte getts tillfälle att presentera 
sina planer för Gullanders bodar rimmar illa med fakta. 
I själva verket har du aktivt motarbetat kontakt med Gullander och Fiskhusets ägare, trots försök från 
deras sida att få till en diskussion. 

Om du hade styrelsens uppdrag att bedöma lämpligheten av överlåtelsen var din plikt att ta kontakt med 
fiskhusets ägare och med Gullander för att göra en objektiv bedömning 
av presenterade planer som underlag till ett styrelsebeslut. Detta har du genom egen utsago underlåtit. 

Du refererar till kölistan, som styrande för överlåtelsen av anläggningsarrendet. Jag förmodar att du 
menar Tomtkö, Torekovs Hamn, som den tidigare styrelsen upprättade. 
Enligt detta dokument står 35 personer/företag i kö för att hyra bodar i hamnen (per den 31 maj 2014). 
Som nr 4 på listan står Torekovs Församling c/o Magnus Andrell som intressent för 2 bodar. 
Veterligen harv herr Am:!reH/Tqekovs Församling inte lagt bud på Gullanders bodar utan har förmodligen 
för avsikt att hyra. Herr Andrell är f.ö. jävig i dennaq fråga. 
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Resterände köande är båra intresserade av att hyra. Fiskhuset, som står som nr 23 på listan för att hyra, 
bestämde sig uppenbarligen för att lägga bud på Gullanders 
bodar när tillfälle gavs, vilket även gällde alla andr~ potetiella intressenter. 
Hur denna lista skulle ligga till grund för att styra och sedan att neka arrendeöverlåtelsen är obegripligt 
för att inte säga rent nonsens. 

Det framgår med all tydlighet att Peter Persson hos Jacobssons har gjort vad ankommer honom och 
skickat äreendet vidare till TBSS styrelse den 3 oktober 2014 (se bilaga) 

Du tog ingen kontakt med vare sig Fiskhusets ägare eller Gullander förrän efter den 9 december 2014. 
Först då Gullander läste om besluten på anslagstavlan och sedan besökte du honom någon dag senare, 
inget skriftligt besked har lämnats till någon av parterna. 

Beslutet att neka överlåtelsen har varken diskuterats eller förankrats hos Kommunens företrädare, i brist 
av beslutsunderlag. För detta krävs nämligen beslut av 
Kommunstyrelsen . 

• ter 40 år i Torkekovs Hamn kunde Gullander förvänta sig en anständig och objektiv hantering av sitt 
äreende. I stället antyder du på oklara grunder att han går miste 
om vederlag för bodarna. 

ldertecknafd anser hanteringen bara kan beskrivas som under all kritik, omoralisk och oprofessionell. 

Mvh 

Gunnar Enhörning 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af AVG - www.avg.com 

Version: 2015.0.5645 / Virusdatabase: 4284/9145 - Udgivelsesdato: 19-02-2015 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-08-21 1 av 1 

 

 

KS § 174  Dnr KS 000739/2018 - 350 

Förslag till utformning av Köpmansgatan 
 
Beskrivning av ärendet Trafikverket har i samarbete med Båstads kommun tagit fram 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder på del av Köpmansgatan/Hallandsvägen, från 
Agardhsgatan i väster till Rivieravägen i öster. Åtgärderna grundar sig delvis på 
en tidigare utredning från 2007 som togs fram av Båstads Kommun och 
dåvarande Vägverket. Anpassningar har nu gjorts med hänsyn till ändrade 
regelverk som främjar cykeltrafik samt ökad trafik på Rivieravägen. En översyn 
av övergångsställen på sträckan ingår också i projektet.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Hans Paganus daterad 2018-08-09, med 

tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag Godkänner medfinansiering av projektet både avseende trafiksäkerhet och 

utformning, i enlighet med budget, med 2 Mkr 2018 och 2 Mkr 2019.      
 
Föredragande Projektingenjör Hans Paganus och park- och gatuchef Marie Eriksson föredrar 

ärendet.       
 
Notering Innan kommunstyrelsens sammanträde den 5 september ska förvaltningen 

komplettera ärendet med en kostnadsberäkning avseende rondellen.  
  
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

 
Godkänner medfinansiering av projektet både avseende trafiksäkerhet och 
utformning, i enlighet med budget, med 2 Mkr 2018 och 2 Mkr 2019.  
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Datum: 2018-08-09 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS000739/2018 

Till:  Kommunstyrelsen 

 

Beslutet skall expedieras till: 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115  (Bilaga 1) 
 

Samråd har skett med: 
Planavdelningen  
Ekonomiavdelningen 
 

Medfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder längs 
Köpmansgatan/Hallandsvägen (väg 115) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen godkänner medfinansiering av projektet både avseende 
trafiksäkerhet och utformning, i enlighet med budget, med 2 Mkr 2018 och 2 Mkr 2019. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ritningsunderlag för projektet är under framtagande, sammanfattning av åtgärder presenteras 
i bilaga 1. De stora förändringarna är följande: 

 Cirkulationsplats i korsningen Fridhemsvägen/Köpmansgatan som är estetiskt 
tilltalande och blir navet för trafiken i Båstad tätort. Tre parkeringsytor vid korsningen 
försvinner och ersätts med parkeringar längs Fridhemsvägen.  
Den estetiska utformningen vid cirkulationsplatsen är under projektering och är ännu 
inte helt fastställd. 

 Vänstersvängfält i korsningen Rivieravägen/Hallandsvägen. 
 Dubbelriktad upphöjd GC-väg på norra sidan av Köpmansgatan mellan Agardhsgatan 

och Havsbadsvägen, alternativt Kungsbergsvägen, där cyklister har företräde i 
korsningarna. 

 Flytt av övergångsställen vid Kungsbergsvägen, Havsbadsvägen och Rivieravägen samt 
upphöjning av övergångsställen vid Kungsbergsvägen och eventuellt Korrödsvägen. 

 
Bakgrund 
Trafikverket har i samarbete med Båstads kommun tagit fram trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
på del av Köpmansgatan/Hallandsvägen, från Agardhsgatan i väster till Rivieravägen i öster. 
Åtgärderna grundar sig delvis på en tidigare utredning från 2007 som togs fram av Båstads 
Kommun och dåvarande Vägverket. Anpassningar har nu gjorts med hänsyn till ändrade 
regelverk som främjar cykeltrafik samt ökad trafik på Rivieravägen. En översyn av 
övergångsställen på sträckan ingår också i projektet. 
 
Tidplan 
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Byggnadsarbeten beräknas starta i november 2018 vid Rivieravägen och avslutas senast 31 
maj 2019. 

 
Ekonomi 
Total kostnad för projektet beräknas till 14 Mkr. Båstads kommun har budgeterat 2 Mkr 2018 
samt 2 Mkr 2019 för detta projekt. Trafikverket står för resterande kostnader. 
 
 
 
 
Båstad 2018-08-09 
 
 
 
Hans Paganus 
Projektingenjör 
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Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115

• Omfattar sträckan 
Agardhsgatan -
Rivieravägen

• Trafikverket projekterar 
och driver hela projektet

• Medel avsatta i 
kommunens budget 
2018 och 2019

1
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Vänstersvängfält på 
väg 115 till Riviera 
samt dubbelriktad 
GC-väg till korsning 
med Stationsterassen

Trafiksäker och 
visuellt tilltalande 
Cirkulationsplats 
vid Fridhemsvägen

Nya lägen för 
övergångsställen

Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115 - Översikt

Dubbelriktad upphöjd GC-väg från 
Agardhsgatan till Havsbadsvägen 
alternativt Kungsbergsvägen

2
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Finansiering och tidplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115

Total kostnaden för projektet uppgår till 14 Mkr. Kostnaden fördelas enligt nedan:

Trafikverket 10 Mkr
Båstads kommun - Medfinansiering 4 Mkr

Investeringsbudget Båstads kommun: 2018 2 Mkr
2019 2 Mkr

Tidplan:

Arbetet påbörjas (vid Rivieravägen) 2018-11-01
Projektet slutfört 2019-05-31

3
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Upphöjd GC-
vägNytt läge för 

Busshållplats

Nytt läge för 
övergångsställe

Rivieravägen med omnejd

Dubbelriktad 
cykelväg samt 
gångstråk målad i 
vägbana

Vänstersvängfält

Två övergångs-
ställen tas bort

4
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Trafikfarligt 
övergångsställe 
flyttas, uppfyller ej 
VGU avseende sikt

Nya 
trafiksäkrare 
lägen för 
busshållplatser

Nytt läge för 
övergångsställe, 
vid prioriterat 
gångstråk

Hjorts gata med omnejd

Parkering tas bort 
för ökad säkerhet 
vid utfart från 
Hjorths gata

Övergångsställe och 
busshållplatser tas 
bort

Dubbelriktad upphöjd GC-
väg från Agardhsgatan till 
Havsbadsvägen alternativt 
Kungsbergsvägen

5
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Spärrfält utökas för 
ökad trafiksäkerhet 
(förbättrad sikt vid 
övergångsställe samt 
utfart från 
Korrödsvägen)

Sjövägen och 
Nybovägen enkelriktas 
för ökad trafiksäkerhet 
samt förbättrat 
trafikflöde vid 
Strandängsskolan

Nybovägen med omnejd

Eventuellt upphöjt 
övergångsställe vid Korrödsvägen

Dubbelriktad upphöjd GC-väg 
från Havsbadsvägen till 
Agardhsgatan

6
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Parkeringsplatser 
tas bort (4 st)

Dubbelriktad upphöjd 
GC-väg förbi 
Agardhsgatan samt 
Tennisvägen där även 
sikt förbättras

Fridhemsvägen med omnejd

Ny parkering (11 
platser)

Ny GC-väg

Korsning ersätts med 
cirkulationsplats med 
upphöjda 
övergångsställen för 
bättre trafikflöde och 
ökad trafiksäkerhet

Trafikfarliga 
parkeringsplatser 
tas bort (7 st)

7
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Cirkulationsplats 
Köpmansgatan

• Skapa en trafiksäker 
och visuellt tilltalande 
lösning på en av 
Båstads mest centrala 
platser

• Anknyta till Båstad och 
Bjäre

• Använda lösningar som 
är hållbara i ett längre 
perspektiv

• Skapa en miljö som 
kräver låga 
skötselinsatser utan att 
den upplevs som tråkig 

2
3

3

3

8
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-08-21 1 av 1 

 

 

KS § 171  Dnr KS 000554/2018 - 200 

Riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 
exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark 

 
Beskrivning av ärendet Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat om ändrade regler i plan- och 

bygglagen (ändrad genom SFS 2014:900) och om en ny lag om kommunala 
markanvisningar (SFS 2014:899) som har stor betydelse för kommunerna när 
det gäller exploaterings- avtal och markanvisningar. De nya reglerna trädde 
kraft den I januari 2015, med vissa övergångsbestämmelser. Kommunerna ska 
således anta två nya typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar och 
dels riktlinjer för exploateringsavtal. Att kommunerna är skyldiga att anta 
riktlinjer för markanvisningar och exploaterings- avtal är dock inte en 
förutsättning för att kommunerna ska få genomföra en markanvisning eller 
ingå exploateringsavtal. De avtal som ingås innan en kommun hunnit anta 
riktlinjer kommer således inte att bli ogiltiga. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 2018-

06-08 med tillhörande bilagor.   
 
Förvaltningens förslag 1. Godkänna upprättat förslag till riktlinjer för markanvisningsförfarande, 

markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark.  
2. Tidigare beslutade dokument; avgifter för framtagande av 
exploateringsavtal, Drn: 805/08-210, och Markpolicy för Båstads kommun, 
Dnr: KS 1429/12-200 ersätts av upprättat förslag till riktlinjer för 
markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal samt 
försäljning av kommunal mark 

Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet.      
 
Yrkanden Bo Wendt (BP): Yrkar ändring i första stycket i riktlinjerna under p 4. 

Försäljning av kommunal mark ska i normalfallet ske till marknadsmässiga 
priser. 

 
Proposition Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifallit detsamma. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Godkänna upprättat förslag till riktlinjer för markanvisningsförfarande, 
markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark, 
med justering i första stycket under punkt 4 till: Försäljning av kommunal mark 
ska i normalfallet ske till marknadsmässiga priser.  
2. Tidigare beslutade dokument; avgifter för framtagande av 
exploateringsavtal, Drn: 805/08-210, och Markpolicy för Båstads kommun, 
Dnr: KS 1429/12-200 ersätts av upprättat förslag till riktlinjer för 
markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal samt 
försäljning av kommunal mark. 

.   
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Datum: : 2018-06-08. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000554/2018 – 200 
 
 

Kommunala riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 
exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark 
 
 
Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till riktlinjer för 
markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av kom-
munal mark.  
Teknik och service föreslår att tidigare beslutade dokument; avgifter för framtagande av ex-
ploateringsavtal, Drn: 805/08-210, och Markpolicy för Båstads kommun, Dnr: KS 1429/12‐200 
ersätts av upprättat förslag till riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 
exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat om ändrade regler i plan- och bygglagen (änd-
rad genom SFS 2014:900) och om en ny lag om kommunala markanvisningar (SFS 
2014:899) som har stor betydelse för kommunerna när det gäller exploaterings avtal 
och markanvisningar. De nya reglerna trädde kraft  den I januari 2015, med vissa över-
gångsbestämmelser. 
 
Kommunerna ska således anta två nya typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar 
och dels riktlinjer för exploateringsavtal.  
 
Att kommunerna är skyldiga att anta riktlinjer för markanvisningar och exploaterings 
avtal är dock inte en förutsättning för att kommunerna ska få genomföra en markanvis-
ning eller ingå exploateringsavtal. De avtal som ingås innan en kommun hunnit anta rikt-
linjer kommer således inte att bli ogiltiga. 
 
Teknik och service har tagit fram ett förslag till riktlinjer som bland annat innehåller 
principer för marktilldelning, kostnads-, och ansvarsfördelning vid exploatering samt 
information om den kommunala tomtkön. Förslaget till riktlinjer omfattar också regler 
kring prissättning av kommunal mark.  
 

Riktlinjerna ska tillgänggöras för exploatörer och byggherrar på kommunens hemsida i 

syfte att klargöra vilka förutsättningar som gäller vid exploatering i Båstads kommun.  

 

Bakgrund 
 
Båstads kommun har inte upprättat några riktlinjer i enlighet med SFS 2014:899. Kommunen 
är inte förhindrad att ingå avtal om marktilldelning eller exploatering men uppfyller inte heller 
lagstiftarens vilja att kommuner ska sträva efter en större transparens kring principer och vill-
kor i relationen med exploatörer och byggherrar.  
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De så kallade exploatörsparagraferna återfinns i PBL  kapitel 6. Genom PBL kapitel 6, §§39-42 
lagstadgas vad kommunen får och inte får avtala om med bindande verkan och hur kommunen 
genom sina riktlinjer ska informera exploatörerna hur man tillämpar lagrummet.   
 
Det finns två dokument, framtagna av kommunen sedan tidigare, som reglerar vissa delar av 
det som förväntas återfinnas i de kommunala riktlinjerna för markanvisnings- och exploate-
ringsavtal. Förslag till avgifter för framtagande av exploateringsavtal, Dnr: 805/08-210, är det 
ena och Markpolicy för Båstads kommun, Dnr: KS 1429/12‐200 det andra.  
 
 
Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Att anta upprättat förslag till riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 
exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark ger kommunen en tydlig inriktning att 
rätta sig efter i kontakt med exploatörer och byggherrar. Kommunen återtar, genom ett i hu-
vudsak öppet markanvisningsförfarande, rådigheten över planering och urval vilket sannolikt 
kommer att ökar kvaliteten på kommande projekt på kommunal mark.  
 

Verksamhet 
I riktlinjerna framgår det hur Båstad som kommun hanterar marktilldelningar och 
exploateringsprojekt, vem som ansvarar för vad och var beslutsmandatet ligger vilket  
underlättar för verksamheten och skapar en förutsägbarhet som uppskattas av kommunens 
avtalsparter. 
  

Ekonomi 
Upprättat förslag till riktlinjer tydliggör vem som har det ekonomiska ansvaret i exploate-
ringsprojekten, principer som redan är inarbetade och inte medför några ekonomiska konse-
kvenser för kommunen.    
Att sälja kommunal mark till marknadsmässiga priser kan däremot få en positiv effekt på 
kommunens ekonomiska resultat. Ett exploateringsområde kommer således kunna genera ett 
överskott. 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Carina Ericsson, samhällsbyggnad och Fredrik Jönsson NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Förslag till riktlinjer 
2. Förslag till avgifter för framtagande av exploateringsavtal  
3. Markpolicy för Båstads kommun 

 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Planchef och Fredrik Jönsson, gruppchef exploatering (NSVA) 
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Kommunala riktlinjer för 

markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 

exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark 

Bakgrund och syfte 
 

Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat om ändrade regler i plan- och bygglagen och 
om en ny lag om kommunala markanvisningar som har stor betydelse för kommun-
erna när det gäller exploateringsavtal och markanvisningar. De nya reglerna har trätt 
i kraft den 1 januari 2015, med vissa övergångsbestämmelser.  
 

De nya reglerna innebär i de här delarna i huvudsak: Definition av begreppen 
exploateringsavtal och markanvisning. Krav på kommunala riktlinjer för kommuner 
som avser att göra markanvisningar. Krav på kommunala riktlinjer för kommuner 
som avser att ingå exploateringsavtal som rör genomförandet av detaljplaner. 
 

Syftet med att ha kommunala riktlinjer är att skapa en förutsägbarhet för exploatören i 
samröre med kommunen.  
 
Riktlinjerna för markanvisningar ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål 
för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggnings-
rutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för mark-
prissättning. 
 
Riktlinjerna för exploateringsavtal ska ange grundläggande principer för fördelning av 
kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden 
som har betydelse för konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. 
 
Riktlinjerna är inte bindande och avsteg från dem ger inga juridiska påföljder. 
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1. Riktlinjer för markanvisningsförfarande 

 Syftet och målsättningen med ett markanvisningsförfarande är att knyta till sig 
en exploatör som avser bebygga anvisat område i enlighet med de villkor som 
kommunen ställer.  
 

 Kommunens verksamhetsområde för Teknik och service ansvarar för 
markanvisnings-processen.  
 

 Exploatör som vill försäkra sig om att få direktinformation om kommande 
markanvisningar anmäler detta till verksamhetsområdet för Teknik och service. 
Inbjudan till beslutade markanvisningsförfaranden tillgängliggörs alltid på 
kommunens webbsida. 
 

 Anvisning av kommunal mark föregås antingen av ett anbudsförfarande, ett 
tävlingsförfarande, eller en direktanvisning. I de fall anvisningen inte sker genom 
anbudsförfarande, anvisas tomten till ett pris som motsvarar det uppskattade 
marknadsvärdet. 
 

 Den öppna markanvisningsprocessen föregås av att kommunstyrelsen beslutar 
om lämpligt förfarande och godkänner en upprättad inbjudan till exploatörer och 
byggherrar.   
 

 Direktanvisning får förekomma då exploatören förbinder sig att uppföra en 
boendeform som kan anses speciellt efterfrågad eller unik till sitt koncept. I 
övrigt ska förfrågningar om direktanvisning nekas med hänvisning till att 
området kommer att förmedlas genom öppen markanvisning, alternativt att 
föreslaget koncept inte är aktuellt för området. 
 

 Verksamhetsområdet för Teknik och service bereder inkomna förslag om 
direktanvisning till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut.  
 

 Mark för verksamheter erbjuds den som vill uppföra byggnader och bedriva 
verksamhet som planmässigt passar den specifika tomten. I det fall flera 
verksamhetsutövare lämnar intresse för en och samma tomt gör kommunen ett 
urval baserat på vilken verksamhet som tillför kommunen störst värde.  
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2. Riktlinjer för markanvisningsavtal 

 Markanvisningsavtalet innehåller de villkor som kommunen ställer för att 
överlåta sin mark till exploatör/byggherre.  
 
Vanligen omfattar villkoren;  
prissättning, tillträde, parternas åtaganden och eventuella ekonomiska 
sanktioner och villkor om återgång.  Avtalet kan även innehålla villkor om 
prissättning/hyressättning mot marknaden, storlek på bostäder, option på 
bostäder för kommunens räkning och fördelning mellan upplåtelseformer.   
 

 Markanvisningsavtalet får inte överlåtas på annan part utan kommunens 
skriftliga godkännande.  
 

 Markanvisningsavtalet kan tecknas innan detaljplan för området antagits men 
företrädesvis ska en lagakraftvunnen detaljplan finnas för det område som ska 
överlåtas.  
 

 Innan kommunen ingår avtal med exploatör om marktilldelning, ska valet av 
avtalspart godkännas av kommunstyrelsen.   
 
 

3. Riktlinjer för exploateringsavtal 

3.1 Övergripande riktlinjer för exploateringsavtal 
 

 Kommunens verksamhetsområde för Teknik och service handlägger ärenden 
avseende exploatering genom verksamhetsområdets exploateringsingenjör.  
 

 Exploateringsingenjören bevakar genomförandefrågorna i planprocessen, 
upprättar exploateringsavtal och säkerställer genomförandet efter att 
detaljplanen vunnit laga kraft.  
 

 Den som avser exploatera ett markområde i kommunen står för samtliga 

kostnader som uppkommer, såsom kostnader för; framtagande av detaljplan med 

tillhörande utredningar, projektering och utbyggnad, anslutning till det allmänna 

vatten- och avloppsnätet, nödvändiga åtgärder på befintlig infrastruktur i 

anknytning till planområdet och kommunens administrativa kostnader. 
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 Huvudmannaskapet i detaljplanen styr vilken part som ansvarar för att 

iordningställa allmän plats inom planområdet 

 

 Utbyggnad av anläggningar för allmänna vatten- och avloppstjänster debiteras 
exploatören i enlighet med gällande taxa för vatten och avloppstjänster.  
 

 I de fall detaljplanen medför nytta i form av byggrätt, för både kommun och 
exploatör, ska exploateringskostnaderna fördelas mellan parterna med 
utgångspunkt i värdet och fördelningen av byggrätten.  
 

 Exploatören kan åläggas att bära genomförandekostnader från tidigare 
planläggning om planerna är kopplade till varandra genom en etappvis 
utbyggnad.  

 
 Exploateringsavtal ska ha tecknats och godkänts av kommunstyreslen innan en 

detaljplan antas. 

 

 Exploateringsavtalet får inte överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande. 
 

3.2  Specifika riktlinjer för genomförande av detaljplaner med 

kommunalt huvudmannaskap 
 

 I det fall kommunen är huvudman för allmän plats ska en preliminär 
exploateringskalkyl tas fram i detaljplanens samrådsskede. Kalkylen ska 
innehålla både anläggningskostnad och driftskostnad för allmän plats, 
kommunens administrativa kostnader samt kostnad för nödvändiga åtgärder på 
befintlig infrastruktur i anknytning till planområdet. Kalkylen ska presenteras 
den eller de exploatörer som har kostnadsansvar för genomförandet. 
 
När detaljplanen ställts ut för granskning ska den preliminära kalkylen 
uppdateras till en slutlig version.  
 
I samband med att en slutlig exploateringskalkyl tas fram, ska även en tidsplan 
presenteras för genomförande/ iordningställande av allmän plats.  
 
Både tid- och kostnadsuppskattningar ska återges i upprättat exploateringsavtal. 
 

 Om kommunen iordningställer allmän plats ska genomförande ske med ambition 

att leverera enligt den tidsplan som tagits fram och de kostnader som definierats 

i exploateringsavtalet.  
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 Om kommunen iordningställer allmän plats ska exploatören ges insyn i 

projekteringen. 

 

3.3  Specifika riktlinjer för genomförande av detaljplaner med enskilt 

huvudmannaskap 

 

 I det fall exploatören är huvudman för allmän plats, och ansvarar för-, finansierar 

iordningsställandet, så ska det ske i enlighet med kommunens krav på standard. 

Kommunens standard preciseras i den tekniska bilaga som biläggs 

exploateringsavtalet. 

 

 Exploatör kan ansvara för utbyggnad av anläggningar för allmänna vatten- och 

avloppstjänster inom exploateringsområdet. För att garantera att exploatören 

bygger ut enligt huvudmannens standard, ska NSVA involveras vid projektering 

och genomförande. NSVA ska godkänna de slutliga bygghandlingarna innan 

utbyggnad påbörjas. NSVA ska utföra, -eller godkänna utförd besiktning av  

anläggningarna, och kan ålägga exploatören att vidta åtgärder om anläggningarna 

avviker från avtalad standard.  
 

 Villkor avseende utbyggnad av anläggningar för allmänna vatten- och 

avloppstjänster ska finnas i upprättat exploateringsavtal.  

 

 Anläggningarna ska efter godkänd besiktning överlåtas till kommunen i det fall 

planområdet omfattas av kommunalt verksamhetsområde för allmänna vatten- 

och avloppstjänster. 

 

 I det fall kommunens verksamhetsområde inte omfattar ansvar för dagvatten ska 

ansvaret för nödvändiga dagvattenlösningar inom området säkras genom 

tillskapande av gemensamhetsanläggning. 

 

 För exploatörens åtaganden avseende iordningställande av allmän plats/ 

anläggningar för allmänna vatten- och avloppstjänster och utbyggnad av 

gemensamma anläggningar inom kvartersmark ska säkerhet ställas i form av 

bankgaranti eller motsvarande, som kommunen godkänner. 

 

 I det fall en befintlig vägförening, eller annan samfällighet, verkar inom 

exploateringsområdet och den allmänna platsen enligt detaljplanen ska tillföras 

dennes ansvarsområde, ska denne involveras i projekteringen.  
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 Exploateringsavtalet ska säkerställa exploatörens genomförande av eventuella 

gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark.  

 

 Exploateringsavtalet kan innehålla villkor om ekonomiska sanktioner eller villkor 

om kommunalt genomförande på exploatörens bekostnad som kan aktiveras i det 

fall exploatören underlåter att genomföra vad som avtalats.  

 
 
 

4. Riktlinjer vid försäljning av kommunal mark 

 Försäljning av kommunal mark ska ske till marknadsmässiga priser. Med 

marknadsmässigt pris avses en prisnivå som objektet sannolikt genererat vid en 

försäljning på den öppna marknaden. 

 

 Att priset är marknadsmässigt kan om nödvändigt säkerställas genom att en 

oberoende värdering utförs av auktoriserad fastighetsvärderare. 

 

 Försäljning av småhustomter ska ske efter de regler som anges i kommunens 
”Regler för tomtförsäljning”, reviderad av kommunfullmäktige den 26 oktober 
2016, § 198 Dnr: 1139/16‐200. (bilaga 1) 

 

 

 För den som söker information om vad man som tomtköpare bör känna till, finns 

material på kommunens webb. 
http://bastad.se/wp-content/uploads/2017/01/K%C3%B6pa-villatomt.pdf 
 

 Försäljning av verksamhetstomter sker till pris fastlagt av kommunfullmäktige. 
 

 Intressenter som önskar förvärva verksamhetsmark vänder sig till 

verksamhetsområdet för Teknik och service som bereder etableringen i samråd 

med näringslivsstrateg och verksamhetsområdet för samhällsbyggnad. 

Försäljning av verksamhetsmark ska godkännas av kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-08-21 1 av 1 

 

 

KS § 172  Dnr KS 000720/2018 - 200 

Exploateringsavtal för del av Grevie 25:1 
 
Beskrivning av ärendet Området som är aktuellt för exploatering omfattas av detaljplan för del av 

Grevie 25:1, lagakraftvunnen den 2 september 2010. Detaljplanen möjliggör för 
byggnation av 7 bostäder i form av friliggande villor, området planlades som 
den första av två tänkta etapper bostadsexploatering. Fastigheten Grevie 25:1 
ägs och exploateras av Verner Bengtsson. Exploateringen har påbörjats genom 
att fastighetsbildning sökts och genomförts. Tomterna i området är under 
försäljning. Innan förslag till exploateringsavtal lyfts för godkännande i 
kommunstyrelsen ska exploatören ha ställt kommunen en säkerhet om 
1 800 000 kronor. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist daterad 2018-

07-26 med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag Godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal för exploateringsområdet del 

av Grevie 25:1.  
Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

 
Godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal för exploateringsområdet del 
av Grevie 25:1.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180726\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: : 2018-07-26. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000720/2018 – 200 
 
 

Exploateringsavtal för del av Grevie 25:1 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättat förslag till exploateringsav-
tal för exploateringsområdet ”del av Grevie 25:1”.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Området som är aktuellt för exploatering omfattas av detaljplan för del av Grevie 25:1, la-
gakraftvunnen den 2 september 2010. Detaljplanen möjliggör för byggnation av 7 bostäder i 
form av friliggande villor, området planlades som den första av två tänkta etapper bostadsex-
ploatering. 
Fastigheten Grevie 25:1 ägs och exploateras av Verner Bengtsson.  Exploateringen har påbör-
jats genom att fastighetsbildning sökts och genomförts. Tomterna i området är under försälj-
ning. 
Detaljplanen anger att exploateringsavtal ska upprättas innan utbyggnad av området sker, var-
för förslag till exploateringsavtal har upprättats. Exploateringsavtalet säkrar genomförandet av 
detaljplanen, styr upp standarden av gator och grönområden samt ger kommunen rätt att på 
exploatörens bekostnad genomföra planen i det fall exploatören förhindras fullgöra sitt åta-
gande. Innan förslag till exploateringsavtal lyfts för godkännande i kommunstyrelsen ska ex-
ploatören ha ställt kommunen en säkerhet om 1 800 000 kronor. 
 
 
Bakgrund 
Genomförandet av detaljplanen för Grevie 25:1 har dröjt sedan planen antogs 2010. 
Exploateringen bedrivs helt i privat regi och ett exploateringsavtal som säkrar genomförandet 
borde ha upprättats redan innan detaljplanen antogs. Att exploateringen intitierats kom till 
kommunens kännedom genom NSVA som bjudits in till samråd varefter kommun och 
exploatör samrått om fortsatt exploateringsprocess.  Exploateringen har dock genomförts på 
ett korrekt sätt och bygghandlingar för gatutbyggnad är under framtagande.  
Under exploatörens projektering av VA och gata upptäcktes att kommunens spillvattenledning  
inte var placerad i förväntat läge.  NSVA har av säkerhetsskäl begärt att få spillvattenledningen 
flyttad.   
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Exploateringen kommer resultera i 7 nya bostäder i den södra delen av samhället Grevie. 
Generellt genererar inflyttning till-, och befolkningsökning i Båstads kommun fortsatt goda 
förutsättningar för kommunen att utvecklas.  
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Ekonomi 
Exploateringen orsakar inte kommunen några kostnader annat än för flytt av en 
spillvattenledning som kommunen underlåtit undersöka placeringen av under planarbetet. 
Den kostnaden beräknas till 250 000 kronor och ska belasta ramen för Va-investeringar. För 
övrigt står exploatören samtliga kostnader som uppkommer till följd av exploateringen.  
 
 
 
Teknik och Service 
 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Verner Bengtsson, Exploatör 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till exploateringsavtal 
 
Samråd har skett med: 
Ärendet har samråtts med  NSVA, trafikplanerare, projektingenjör samt avdelningen för sam-
hällsbyggnad.  
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EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV BÅSTAD GREVIE 
25:1 
 

 
        Parter; 
 Erik Verner Bengtsson (570829-4615), i följande text kallad exploatören 

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

 
 
 
§ 1 Syfte, målsättning mm. 
 
Detta avtal syftar till att styra utbyggnad av exploateringsområdet ”Grevie 25:1 m. fl” som om-
fattas av detaljplan för ”Del av Grevie 25:1”, lagakraftvunnen den 7 februari 2010. Detaljpla-
nen medger byggnation i form av friliggande hus på 7 tomter. 
 

 
 
§ 2 Huvudmannaskap 
 
I samhället Grevie är huvudmannaskapet för allmän plats enskilt och för vatten och avlopps-
anläggningar är kommunen huvudman. Exploateringsområdet ligger inom kommunens verk-
samhetsområde för ren, -och spillvatten men kommunen ansvarar inte för dagvattenhantering 
i området. Ren, -och spillvatten ska anslutas till det kommunala ledningsnätet och dagvatten 
ska hanteras av den enskilde fastighetsägaren alternativt fastighetsägarna gemensamt.  
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Två gemensamhetsanläggningar har redan bildats för drift av allmänna anläggningar Grevie 
ga:3 och Grevie ga:4. Gemensamhetsanläggningarnas omfattning och andelstal för ingående 
fastigheter har bestämt i förrättning M 102039. 

 
 
§ 3 Fastighetsbildning 
 
Exploatören förbinder sig att ansöka om- och betala för nödvändiga fastighetsbildningsåtgär-
der hos lantmäterimyndigheten. Åtgärderna omfattar; 

 Avstyckning för att nybilda fastigheter för bostadsändamål - genomfört. 
 Bildande av gemensamhetsanläggning för anläggningar på allmän plats 

- genomfört. 
 Bildande av ledningsrätt för kommunala VA-ledningar, om kommunen anser det nöd-

vändigt.  
 
För gemensamhetsanläggningarna föreslås en samfällighetsförening bildas i samband med 
återstående förrättning så att exploatören har en faktisk motpart att lämna över färdigställda 
anläggningar till.  
 
 
§ 4 Dagvatten 
I detaljplanen för exploateringsområdet föreslås att dagvatten som genereras från hårdgjorda 
ytor ska avledas genom noggrann höjdsättning. Det innebär att dagvattnet ska rinna från 
hårdgjorda ytor mot genomsläppliga ytor där det naturligt kan infiltrera.  
I detaljplanen anges att dagvatten, om nödvändigt, kan fördröjas och ledas till närmsta recipi-
ent (Vadbäcken). Någon dagvattenutredning har inte gjorts vilket innebär att exploatörens 
skyldigheter att bygga ut nämnd dagvattenfördröjning och avledning till Vadbäcken inte är 
klargjord inför tecknande av exploateringsavtal.  
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Exploatören åtar sig därför att i samråd med NSVA utreda behovet av ett dagvattensystem och 
i det fall ett behov föreligger, bekosta utbyggnad av detta.  
I det fall ett dagvattensystem tillskapas ska Grevie ga:3 omvandlas att omfatta även dagvat-
tensystemet.  
Kommunen har reserverat 500 000 kronor av garantibeloppet, angivet i § 9, för dagvattensy-
stem. Garantin om 500 000 kronor återlämnas omgående i det fall projektingenjör hos NSVA 
meddelar att dagvattensystem ej behöver byggas ut.  
 
§ 5 Anläggningar 
 
5.1 Exploatören förbinder sig att på egen bekostnad bygga ut de anläggningar som ska iord-
ningställas på allmän plats i enlighet med gällande detaljplan.  
Exploatören bygger också på egen bekostnad ut; ren-, spillvattenledningar inom planområdet.  
 
Exploatören åtar sig också att projektera och genomföra flytt av kommunens spillvattenled-
ning som tangerar fastigheterna Grevie 25:3 och 25:9.   
 
Anläggningarna specificeras i ”teknisk bilaga”, se bilaga 1.  
 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av kvartersmark.  
 
5.2 Exploatören förbinder sig att under projektering av anläggningar angivna i bilaga 1 ha täta 
samråd med kommunens projektingenjör. Inga anläggningsarbeten får påbörjas förrän 
kommunen godkänt bygghandlingarna. Kommunens godkännande befriar inte exploatören 
från ansvar för handlingarnas riktighet och friar inte heller exploatören från skyldigheten att 
söka och erhålla de tillstånd som krävs för att påbörja anläggandet, exempelvis bygglov.  
 
5.3 När anläggningarna har byggts ut ska de besiktigas och när de slutbesiktigats, utan an-
märkning, ska anläggningarna utan kostnad överlåtas till respektive huvudman.  
Kommunens övertagande bekräftas genom upprättande av nöjdförklaring som överlämnas till 
exploatören.  
Exploatören ska tillsammans med huvudmännen utse besiktningsman.   
 
§ 6 Samordning 
 
Det ankommer på exploatören att ansvara för att samtliga delar av utbyggnaden koordineras 
och att samtliga intressenter involveras i såväl projektering- som byggfas. 
 
§ 7 Organisation 
 
Ombud för kommunen vad gäller innehållet i detta avtal är kommunens exploateringsingenjör 
jämte utsedd projektingenjör. Exploatörens kontaktperson är primärt kommunens exploate-
ringsingenjör. 
 
Exploatören företräder sig själv eller genom ombud. 
 
§ 8 Kostnadsposter 
 
8.1 Exploateringsavgift; 
Exploatören ska betala de faktiska kostnader som uppkommer för kommunens medverkan till 
följd av exploateringen. Kommunens administrativa kostnader uppskattas uppgå till 20 000 
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kronor exklusive moms i den del som avser Va-utbyggnad i området. Kostnaden debiteras ex-
ploatören senast 30 dagar efter slutbesiktning av Va-anläggningen. 
 
8.2 Anslutningsavgift för VA; 
Exploatören betalar den kostnad som uppstår vid anslutning av utbyggda VA-ledningar till 
kommunens befintliga nät. Exploatören ska till kommunen erlägga anläggningsavgift för varje 
bostad samt avgift för en förbindelse- och servis som ansluter området till det befintligta VA-
nätet enligt gällande VA-taxa. Preliminärt enligt 2018-års taxa 264 000 kr inklusive moms för 
7 stycken friliggande hus. 
 
8.3 Kostnader för ledningsflytt; 
Exploatören bekostar och ansvarar för att ledningar som belastar kvartersmark flyttas, med 
undantag för kommunens spillvattenledning som inte blivit inmätt i planarbetet och därför 
inte kunnat förutses behöva flyttas. Kostnaden ska presenteras kommunen i separat redovis-
ning och kommunen ska godkänna kostnaden innan arbetet påbörjas.  

 
Kartbild utvisar läge för GAS och kraftledning 
 
8.4 Avgift för el, -fiberanslutning; 
Exploatören erlägger avgift för anslutning av el, -fiber och andra nyttigheter för de nya bo-
stadstomterna enligt gällande taxa. 
 
8.5 Bygglov  mm. 
Exploatörer erlägger också de avgifter som är förenade med eventuella tillstånd som ska sö-
kas och erhållas till följd av exploateringen.  
 
§9  Säkerhetsförbindelse 
 
Exploatören ska ställa säkerhet för de allmänna anläggningar som ska byggas ut i området så 
att kommunen i exploatörens frånfälle har möjlighet att genomföra projektet utan eget riskta-
gande. Säkerheten ska uppgå till 1 800 000 kronor i form av bankgaranti, kontant nedsättning 
eller borgensförbindelse. Säkerheten skall vara kommunen tillhanda innan avtalet kan lyftas 
till kommunstyrelsen för godkännande. 
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§ 10 Kommunalt genomförande 
 
Kommunen äger rätt att på exploatörens bekostnad, genom upprättad garantiförbindelse, 
bygga ut de anläggningar som omfattas av detta avtal i det fall exploatören inte fullgjort sina 
åtaganden senast 2020-06-01.  
 
§ 11 Överlåtelse 
 
Exploatören äger rätt att överlåta detta avtal till part som kommunen skriftligen godkänner. 
 
§ 12 Giltighet 
 
Detta avtal är endast bindande mellan parterna under förutsättning att kommunstyrelsen 
godkänt det och att beslutet vinner laga kraft.  
Skulle avtalet inte godkännas av kommunstyrelsen ska eventuella prestationer som erlagts 
återgå och vardera part står sina kostnader. 
 
§ 13 Tvist 
 
Eventuell tvist mellan parterna med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 
 
 
 
Avtalet är upprättat i två stycken likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt.  
 
Båstad 2018- 
 
För Exploatören   För Båstads kommun 
 
 
………………………………………………..  ……………………………………………….. 
     Bo Wendt 
 
 
     ……………………………………………….. 
     Jan Bernhardsson 
 
Ovanstående namnteckningar bevittnas: 
 
 
 
……………………………………………….   
 
 
……………………………………………… 
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TEKNISK BESKRIVNING  
 

Omfattning och standard på allmänna anläggningsarbeten mm  
 

Omfattning 
 
Alla allmänna anläggningsarbeten inom exploateringsområdet ska utföras enligt nedan angivna 
standardkrav. Bestämmelser och intentioner angivna i detaljplanen ska gälla.  

 
Standard 
 
A. Allmänt 
Dimensionering och utförande av allmänna anläggningar ska ske enligt ”AMA Anläggning 13” 
samt för VA-delarna enligt aktuell ”NSVA-AMA”. Alla anslutningar till befintligt Va-nät, gatunät 
och övrig allmän platsmark ska ingå i projekteringen. 
 
Inmätning av alla markanläggningar ska följa de anvisningar som lämnas av kart och GIS-
avdelningen i Båstads Kommun. Inmätningar av Va-nät med tillhörande anordningar ska följa de 
anvisningar som lämnas av NSVA. 
 
Projektingenjörer från Teknik och service/NSVA ska godkänna upprättade bygghandlingar för 
de allmänna anläggningsarbetena. Under byggnadstiden kommer kontroll att utföras av Teknik 
och service. Garantitiden för arbetena ska vara 5 år och under den tiden är exploatören ansvarig 
för avhjälpande av eventuella brister som upptäcks i anläggningarna oavsett om anläggningarna 
övertagits av kommun eller gemensamhetsanläggning.  
 
B. Gatuområde och Gator 
Gata ska utformas i enlighet med vad som anges i gällande detaljplan för området och ska i 
huvudsak följa illustrationsplanen. 
Gatorna ska dräneras och förses med ABT-beläggning på AG. Erforderlig skyltning inklusive 
gatunamnsskyltning och linjemålning skall utföras. Toppbeläggningen ska utföras när flertalet 
(minst 75 %) av fastigheterna bebyggts. 
 
C. VA 
Allmänt huvudledningsnät för dag- spill- och dricksvatten ska anläggas med förbindelsepunkt 
till varje fastighet inom exploateringsområdet.  
 
Dagvatten ska i första hand tas om hand lokalt inom respektive fastighet. Detaljerad 
höjdsättning ska ske så att regnvatten från byggnader och hårdgjorda ytor, leds till och 
infiltreras på grönytor inom tomtmark/kvartersmark. Dagvatten får släppas till det allmänna 
systemet efter fördröjning.  
Exploatören åtar sig därför att i samråd med NSVA utreda behovet av ett dagvattensystem och i det 
fall ett behov föreligger, bekosta utbyggnad av detta. Dagvattenberäkningar och utformning av 
fördröjning ska godkännas av NSVA. 
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D. Gatubelysning 
Gatubelysning ska uppföras i samråd med kommunens projektingenjör och företrädare för Bjäre 
kraft. Armaturerna ska vara av fabrikat och typ: Likvärdiga som inom intilliggande område fast 
med LED-armaturer 
Gatubelysning bekostas av exploatören.  
Gatubelysningen ska uppföras inom markområde som i detaljplanen utgörs av lokalgata eller 
natur/park, det vill säga att armaturer eller elskåp ska inte placeras på tomtmark.  
 
E. Grönområden 
Natur/park inom exploateringsområdet ska planeras och iordningställas med målsättning att 
tillgodose de boendes behov av gemensamma och lättskötta ytor.  
 
F. El-, tele- datorförsörjning mm. 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av el- och fiberförsörjning. Nätägare i området är Bjäre 
kraft. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-07-16 1 av 2 

 

 

KS § 135  Dnr KS 000602/2018 - 200 

Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9, 2M2 
 
Beskrivning av ärendet Företaget 2M2 Group i Båstad AB, vidare benämnd exploatören, har för avsikt 

att utöka sin verksamhet i kommunen och har framfört önskemål att förvärva 
tomtmark söder om Båstads nya station. Exploatören avser att bygga en 
visningslokal för sina varor, tillskapa kontorsplatser, bedriva försäljning och 
utveckla ett för verksamheten nödvändigt lager. Etableringen beräknas initialt 
sysselsätta ca 25 personer för att succesivt öka.  Ett förslag till optionsavtal har 
tagit fram för att ge exploatören möjlighet att projektera tomten och 
kommunen möjlighet att genomföra en planändring för att tomten ska kunna 
användas rationellt.  

 
 Tomtmarken som omfattas av optionen delas av en lokalgata för vilken 

kommunen är huvudman. På grund av att tomten är långsmal och byggrätten 
begränsas av så kallad prickmark (dvs. mark som ej får bebyggas) och 
lokalgatans utformning omöjliggörs en rationell disponering av ytorna varför 
en ändring av gällande plan måste genomföras under tiden optionen löper.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Susanna Almqvist daterad 2018-06-21.  
 
Förvaltningens förslag 1. Godkänna upprättat förslag till optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9. 
 
 2. Uppdra åt förvaltningen att ändra gällande detaljplan för området, med syfte 

att omvandla allmän plats mellan tomterna som omfattas av optionen till 
kvartersmark, samt att håll samråd.       

 
 3. Ändring av detaljplan ges prioritet 1 enligt kommunstyrelsens 

prioriteringslista.   
 
 4. Ändring av detaljplan bedöms inte ha betydande miljöpåverkan varför en 

miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.  
 
 5. Ändring av detaljplan genomförs på kommunens bekostnad.  
 
Föredragande  Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar äredet.        
    
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Godkänna upprättat förslag till optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9. 
2. Uppdra förvaltningen att ändra gällande detaljplan för området, med syfte 
att omvandla allmän plats mellan tomterna som omfattas av optionen till 
kvartersmark, samt att hålla samråd. 
3. Ändring av detaljplan ges prioritet 1 enligt kommunstyrelsens 
prioriteringslista. 
4. Ändring av detaljplanen bedöms inte ha betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. 
5. Ändring av detaljplanen genomförs på kommunens bekostnad.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180621\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: : 2018-06-21. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000602/2018 – 200 
 
 

Optionsavtal samt beslut om planuppdrag för del av Hemmeslöv 5:9 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. godkänna upprättat förslag till optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9  
2. uppdra förvaltningen att ändra gällande detaljplan för området, med syfte att om-

vandla allmän plats mellan tomterna som omfattas av optionen till kvartersmark, samt 
att hålla samråd 

3. ändring av detaljplan ges prioritet 1 enligt kommunstyrelsens prioriteringslista 
4. ändring av detaljplanen bedöms inte ha betydande miljöpåverkan varför en miljökon-

sekvensbeskrivning inte behöver upprättas 
5. ändring av detaljplanen genomförs på kommunens bekostnad.  

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Företaget 2M2 Group i Båstad AB, vidare benämnd exploatören, har för avsikt att utöka sin 
verksamhet i kommunen och har framfört önskemål att förvärva tomtmark söder om Båstads 
nya station. Exploatören avser att bygga en visningslokal för sina varor, tillskapa kontorsplat-
ser, bedriva försäljning och utveckla ett för verksamheten nödvändigt lager. Etableringen be-
räknas initialt sysselsätta ca 25 personer för att succesivt öka.   
Ett förslag till optionsavtal har tagit fram för att ge exploatören möjlighet att projektera tomten 
och kommunen möjlighet att genomföra en planändring för att tomten ska kunna användas 
rationellt.  
Tomtmarken som omfattas av optionen delas av en lokalgata för vilken kommunen är huvud-
man. På grund av att tomten är långsmal och byggrätten begränsas av så kallad prickmark (dvs 
mark som ej får bebyggas) och lokalgatans utformning omöjliggörs en rationell disponering av 
ytorna varför en ändring av gällande plan måste genomföras under tiden optionen löper.   
Överlåtelse av tomten sker genom särskilt upprättad köpehandling. Exploatören ska först ha 
sökt bygglov i enlighet med optionsavtalets § 4.  
3 månaders förlängning av optionen ska kunna medges utan särskilt beslut för att anpassa 
optionsrättens längd till pågående detaljplanearbete.  
 
 
Bakgrund 
Förvaltningen har under tid fört diskussioner med exploatör och arkitekt om en etablering för 
2M2 Group i Båstad AB på den aktuella platsen och i senare skede blivit varse de begränsning-
ar som tomtens beskaffenhet orsakar då den är långsmal och byggrätten dessutom begränsas 
av så kallad prickmark samt lokalgata. Exploatörens verksamhet kräver åtkomst till hela opt-
ionsområdet och tillfarts/angöringsmöjlighet för verksamhetens transporter. Parterna har 
utvärderat de lösningar som funnits att tillgå och landat i behovet av en ändring av detaljplan.  
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Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Exploatörens verksamhet växer successivt och etableringen tillför området ny byggnation som 
tillsammans med Beslag Designs etablering på granntomten skapar en helhet i fråga om volym, 
placering och utformning av byggnader. Båda företagen använder samma arkitekt och delar 
samma ambition att  skapa en tilltalande exponeringsyta mot Inre kustvägen.  
 
Exploatörens verksamhet kommer generera nya arbetstillfällen till kommunen, från ett initialt 
20-tal anställda till en förväntad fördubbling över tid.  
 
 
Verksamhet 
Konsekvenserna för kommunens verksamhet är kopplade till den planändring som föreslås. 
Den lokalgata som genom planändring omvandlas till kvartersmark kommer inte längre vara 
kommunens ansvar att anlägga och sköta.  
Åtkomst till den elcentral som är belägen mot trafikverkets vall kommer att säkras genom 
servitut vilket således inte påverkar åtkomsten trots planändring.  
 

Ekonomi 
Optionsavtalet medför  inga specifika ekonomiska konsekvenser undantaget den kostnad 
kommunen kommer få för planarbetet. Den kostnaden ska sättas i relation till den kostnad som 
kommunen, utan planändring, hade haft för utbyggnad av lokalgata och belysning. 
Uppskattningsvis sparar kommunen investeringskostnader om  500- 800 000 kronor på 
föreslaget förfarande.  
 
 
 
 
 
Teknik och Service   Samhällsbyggnad 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör  Camilla Nermark, planarkitekt 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
2M2 Group i Båstad AB, Carsten Johansen 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Carina Ericsson 
Trafikverket, Jan-Fredrik Wahlin 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. förslag till optionsavtal 
2. åtgärdsbeskrivning  

 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, plancef och Fredrik Jönsson, gruppchef exploatering (NSVA) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-08-21 1 av 1 

 

 

KS § 169  Dnr KS 000748/2018 - 200 

Förslag uppvärmningsalternativ Förslövs skola 
 
Beskrivning av ärendet I samband med framtagandet av projekteringshandlingar för om- och 

tillbyggnad av Förslövs skola F-6 har förvaltningen jämfört olika alternativ av 
uppvärmningsförsörjning. Styrgruppen för projektet har efterfrågat en 
jämförelse men möjligheten att kunna ansluta uppvärmningen med fler 
alternativ har aktualiserats då det pågår en etablering av fjärrvärme i Förslöv. 
De alternativ som har utretts är uppvärmning via gaspannor (lika befintligt), 
uppvärmning med fjärrvärme och uppvärmning med bergvärme. Förvaltningen 
förorda uppvärmning med fjärrvärme då drift- och investeringskostnaden blir 
lägre. Andra fördelar är att skötseln är enkel, mindre ytkrävande, tystare och 
det är en driftsäker installation. Ur miljösynpunkt kommer fjärrvärmepannan 
att eldas med biobränsle. 

     
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson  
 
Förvaltningens förslag Välja försörjning med fjärrvärme som uppvärmning till Förslövs skola F-6 och 

att förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal gällande leverans av fjärrvärme. 
     
Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet.       
 
Notering Gösta Gebauer (C) och Christer de la Motte deltar ej i beslutet.        
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 
 

Välja försörjning med fjärrvärme som uppvärmning till Förslövs skola F-6 och 
att förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal gällande leverans av fjärrvärme.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-07-16 1 av 1 

 

 

KS § 149  Dnr KS 000428/2016 - 460 

Skolskjuts - kompis och syskonåkning 
 
Beskrivning av ärendet Den 1 december 2015 inkom Socialdemokraterna med en motion avseende 

kamratåkning och syskonåkning. Centerpartiet lämnade in en motion avseende 
detsamma den 22 mars 2016. Kommunfullmäktige beslutade att införa kompis- 
och syskonåkning som en försöksverksamhet den 20 september 2017. 
Försöksperioden skulle sträcka sig under resterande delen av läsåret 
2017/2018. Den 13 oktober 2017 överklagades Kommunfullmäktiges beslut till 
Förvaltningsrätten där en laglighetsprövning gjordes enligt Kommunallagen. 
Den 18 juni 2018 meddelade Förvaltningsrätten dom i frågan där domstolen i 
två separata beslut, ett avseende kompisåkning och ett avseende syskonåkning, 
kom fram till att Kommunfullmäktiges beslut ska upphävas med stöd av 10 kap. 
8 § första stycket 4 Kommunallagen eftersom det strider mot 
likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § samma lag. I samband med att Båstads 
kommun får ta del av Förvaltningsrättens domar beslutade vår kommunjurist, 
Elin Ax, att kommunen i sin tur ska överklaga dessa till Kammarrätten.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från skolexpert Yasra Delpisheh daterad 2018-07-09 med 

tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag 1. Förlänga försöksverksamheten avseende kompis- och syskonåkning så att 

prövning i frågan om detta strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § 
Kommunallagen kan erhållas från Kammarrätten. 
2. Koordinera beslut avseende kompis- och syskonåkning med den översyn 
och de eventuella förändringar av 
skolskjutsreglementet/skolskjutsverksamheten som ska göras av Barn och 
skola med anledning genomlysningen som genomförts av Optiplan AB.   

      
Beslut  Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

  
1. Förlänga försöksverksamheten avseende kompis- och syskonåkning så att 
prövning i frågan om detta strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § 
Kommunallagen kan erhållas från Kammarrätten. 
2. Koordinera beslut avseende kompis- och syskonåkning med den översyn 
och de eventuella förändringar av 
skolskjutsreglementet/skolskjutsverksamheten som ska göras av Barn och 
skola med anledning genomlysningen som genomförts av Optiplan AB.   
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (2) 

 
 
Datum: 2018-07-09 
Handläggare: Yasra Delpisheh 
Dnr: KS 001558/2015 – 460 samt KS 000428/2016 -460 
Till: Kommunfullmäktige 
 
Beslutet skall expedieras till:  
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Optiplans genomlysning av skolskjutsorganisationen. 
 

Samråd har skett med: 
Elin Ax, Kommunjurist 
 
 
Kompisåkning/Syskonåkning 
 
Förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
  

1. förlänga försöksverksamheten avseende kompis- och syskonåkning så att prövning i frågan 
om detta strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § Kommunallagen kan erhållas från 
Kammarrätten. 

2. koordinera beslut avseende kompis- och syskonåkning med den översyn och de eventuella 
förändringar av skolskjutsreglementet/skolskjutsverksamheten som ska göras av Barn och 
skola med anledning genomlysningen som genomförts av Optiplan AB.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Den 1 december 2015 inkom Socialdemokraterna med en motion avseende kamratåkning och 
syskonåkning. 
 
Centerpartiet lämnade in en motion avseende detsamma den 22 mars 2016. 
 
Därefter har förvaltningen Barn och skola inkommit med två tjänsteskrivelser avseende samma 
fråga. En författad av Birgitte Dahlin den 19 december 2016 samt en av Henrik Wagersten den 9 maj 
2017 efter att kommunstyrelsen återremitterat den förstnämnda med inriktning att kunna lösa 
problematiken så att samåkning skulle kunna bli aktuellt. Båda tjänsteskrivelserna renderar i en 
slutsats att avslå ärendena kring kompis- och syskonåkning. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att införa kompis- och syskonåkning som en försöksverksamhet den 
20 september 2017. Försöksperioden skulle sträcka sig under resterande delen av läsåret 2017/2018. 
 
Den 13 oktober 2017 överklagades Kommunfullmäktiges beslut till Förvaltningsrätten där en 
laglighetsprövning gjordes enligt Kommunallagen.  
 
Den 15 november 2017 utfärdade konsultföretaget Optiplan AB genomgripande analys av 
skolskjutsverksamheten i Båstads kommun. Rapporten hade som mål att resultera i konkreta förslag 
om förbättringar avseende miljö, ekonomi och säkerhet vad gäller skolskjutsorganisationen. 
Rapporten var ämnad att fastställa om skolskjutsverksamhetens ekonomi är försvarbar samt hur 
förhållandet mellan miljö, trafiksäkerhet och kostnad var. 
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Den 18 juni 2018 meddelade Förvaltningsrätten dom i frågan där domstolen i två separata beslut, ett 
avseende kompisåkning och ett avseende syskonåkning, kom fram till att Kommunfullmäktiges 
beslut ska upphävas med stöd av 10 kap. 8 § första stycket 4 Kommunallagen eftersom det strider 
mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § samma lag. 
 
I samband med att Båstads kommun får ta del av Förvaltningsrättens domar beslutade vår 
kommunjurist, Elin Ax, att kommunen i sin tur ska överklaga dessa till Kammarrätten.  
 
 
 
 
Information om skolskjutsorganisationen 
Skolskjutsningen i Båstads kommun utförs av flera aktörer: Skånetrafiken, upphandlad buss, 
upphandlad taxi och kommunens egna skolbussar. Bakgrunden till detta är främst vägnätets 
kondition och var eleverna bor. Skånetrafikens bussar kan helt enkelt inte åka på de mindre vägarna i 
kommunen på grund av bussarnas storlek. Därför behövs de mindre bussarna till stora delar av 
kommunen.  Taxi används när det finns enstaka elever långt från skolbussarnas turer eller det finns 
elever med funktionsnedsättning, samt i vissa fall vid växelvis boende.  
Avståndet mellan elevens bostad och skolan ligger främst som grund för att få rätt till skolskjuts. 
Sedan tas även hänsyn till trafikförhållanden. 
 
För att eleverna kan åka med Skånetrafikens bussar krävs terminskort som kommunen 
tillhandahåller. Övriga elever åker antingen med kommunens skolbuss eller med taxi utifrån en 
skolskjutslista som varje chaufför måste ha tillgång till. 
 
 
Övervägande/framtid 
Då det framstår som att det finns en politisk vilja att erbjuda kommuninvånarna kompis- och 
syskonåkning bör ett övervägande göras att förlänga försöksverksamheten ytterligare då tiden för det 
ursprungliga beslutet taget av Kommunfullmäktige har löpt ut i samband med att läsåret 2017/2018 
tog slut. Därutöver bör hänsyn tas till att ärendet fortfarande inte har fått en slutgiltig handläggning i 
domstol och nya beslut bör därför ta i beaktande de eventuella utgångar av laglighetsprövningen i 
domstol som pågår för närvarande. Vidare ska hela skolskjutsverksamheten ses över efter den 
genomlysning som gjorts av Optiplan AB och framtida beslut avseende kompis- och syskonåkning 
bör därför samordnas med kommande översyn. 
 
 
Yasra Delpisheh 
Skolexpert/Utredare 
Barn & skola 
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1 Uppdraget 
Optiplan AB har erhållit uppdraget att genomföra en genomgripande analys av skolskjutsverksamheten i 

Båstads kommun. Optiplan AB samlar in data och framställer på så vis en nulägesrapport av 

skolskjutsverksamheten. Rapporten ska resultera i konkreta förbättringar avseende miljö, ekonomi och 

säkerhet. 

Nedanstående punkter utvärderas: 

• Förbättringsmöjligheter för skolskjutsverksamhetens miljöpåverkan 

• Skolskjutsverksamhetens kostnadseffektivitet; kostnadsnivåer och orsaker till kostnader 

• Skolskjutsverksamhetens trafiksäkerhet 

Rapporten ämnar fastställa om skolskjutsverksamhetens ekonomi är försvarbar samt förhållandet mellan 

miljö, trafiksäkerhet och kostnad. 

Därefter estimeras besparingspotentialen med befintliga förutsättningar (servicenivå och avtal). 
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2 Uppdragets genomförande 
Uppdraget har genomförts enligt följande; 

• Projektstart 

• Projektplanering 

• Insamling av grunddata 

• Intervjuer med involverade parter 

• Beskrivning av befintlig skolskjutsverksamhet 

• Genomgång av skolskjutsavtal 

• Analys av skolskjutsverksamheten gällande miljö, ekonomi och säkerhet 

• Analys och estimering av besparingspotential 

• Upprätta rapport 

• Avrapportering 
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3 Sammanfattning 
År 2016 var den totala kostnaden för skolskjutsverksamheten ca 6,4 miljoner kronor och omfattade 641 

elever. Skolskjutsen anordnades med skolbussar i egen regi, upphandlad skolskjuts med Bergkvarabuss, 

linjetrafik och taxi. 

Skolskjutsverksamhetens kostnadsnivå är låg. Genomsnittskostnaden för linjetrafiken är 6 728 kr, 

motsvarande kostnad för skolbussarna i egen regi är 8 765 kr, vilket är den lägsta kostnad för skolskjuts 

(icke linjetrafik) som Optiplan stött på. Den höga åldern på skolbussarna i egen regi är en bidragande 

faktor till det låga priset. Det är dock intressant att notera att färdsättet som används mest, skolbussar i 

egen regi, kostar mer per fordon jämfört med Bergkvarabuss, som istället används i låg utsträckning. 

Båstads kommun bör i och med detta utvärdera valet av extern entreprenör kontra skolbussar i egen regi 

vid upphandling av ny fordonsflotta.  

Skolskjutsverksamhetens ekonomi är försvarbar om man endast ser till den faktiska kostnaden för de olika 

färdsätten och inte väger in den negativa miljöpåverkan som fordonens höga ålder och låga miljöklass 

bidrar till. Kommunen bör fastställa sin ambition för miljö och trafiksäkerhet för att därefter utvärdera 

kostnaderna som ambitionens möjliga alternativ genererar. Sträva efter en gemensam bild över vad som 

är en försvarbar kostnadsnivå för skolskjutsen och som samtidigt uppfyller vad kommunen anser vara en 

rimlig nivå för miljö och trafiksäkerhet. Desto högre ambition kommunen har för miljö och trafiksäkerhet, 

desto mer kommer kostnaderna att öka. Dock finns det även mindre miljöåtgärder som kan vidtas utan 

större kostnadspåslag.  

Ett urval av rapportens identifierade förbättringsmöjligheter för skolskjutsverksamhetens miljöpåverkan 

är fordonens ålder och skick, tillämpning av avståndsregleringen mellan hem och hållplats samt nyttjandet 

av linjetrafiken.  

Det finns en hög medvetenhet kring trafiksäkerheten i kommunen. Dock finns trafiksäkerhetsmodell och 

rutiner inte dokumenterade. Optiplans rekommendation är att upprätta ett dokument för detta som 

sedan uppdateras löpande allt eftersom trafiksituationen i kommunen förändras. En 

trafiksäkerhetsmodell bidrar till ökad likställdhet och objektivitet i trafiksäkerhetsbedömningen. Initialt 

kräver detta resurser, efter implementeringen är kostnaden för att upprätthålla trafiksäkerhetsmodellen 

dock mycket låg.   

Eftersom de nuvarande miljökraven är mycket lägre än de som Optiplan uppfattat kommer gälla vid nästa 

upphandling är det väldigt svårt att jämföra nuläge med framtid. Optiplan har stor erfarenhet av 

kapacitetsoptimerade underlag för skolskjutstrafik där en sänkning av den totala kostnaden brukar 

föreligga med ca 20-25%. Båstads kommun har en väldigt hög nyttjandegrad varpå Optiplan uppskattar 

en lägre besparingspotential på ca 10%. Jämförelsen är beräknad utifrån  en estimerad kostnaden för 

fordon med senaste miljöklassning.   
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4 Optiplan AB 

4.1 Företaget 

Optiplan AB grundades 2005. Vi är specialister på att utforma, optimera, upphandla och implementera 

service- och logistiklösningar. För det ändamålet har vi utvecklat systemet Optimized Operations™ ett 

optimeringsverktyg baserat på avancerad forskning.  

Optimized Operations™ tillämpar vi på ett flertal olika verksamheter bl.a. elevresor. Med stöd av 

Optimized Operations™ och systemet Optiplan Elevresor™ effektiviserar vi kommuners elevresor och 

reducerar kostnaden med 20-25%. 

4.2 Affärsidé 

Optiplans affärsidé är att kostnadseffektivisera service- och logistiklösningar såsom elevresor. Det 

åstadkommer vi genom att erbjuda optimeringsmjukvaran Optimized Operations™, e-tjänsten Optiplan 

Elevresor™ samt konsulttjänster för att implementera dessa system och stödja förändringsprocessen.  

4.3 Den totala kostnaden för elevresor i Sverige 

Den totala kostnaden för skolskjuts i Sveriges kommuner beräknades 2010 uppgå till ca 4,7 miljarder1. 

Behovet av elevresor ökar och därmed kostnaden. Det är i huvudsak tre faktorer bakom ökningen:  

• Elevens ökade rörlighet och individuella val av skolor  

• Kommunens ansvar för att sörja för kostnadsfri skolskjuts från två adresser om vårdnadshavarna 

bor på skilda adresser 

• Förändringar i skolans organisation samt nedläggning av skolor  

                                                           
1 Enligt SKL 
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4.4 Så här kostnads effektiviserar vi skolskjuts 

Optiplan tillämpar nedanstående metodik i fyra huvudmoment för uppdrag att effektivisera 

skolskjutsverksamheten.

 

Figur 1. Illustration över de olika huvudmomenten för som Optiplan använder för att effektivisera skolskjutsverksamheten 

4.4.1 Förstudie 

Förstudien omfattar analys av; 

• Organisation och planeringsprocess 

• Skolskjutsreglemente/servicenivå 

• Kostnader 

Baserat på analysen estimerar vi besparingspotentialen samt identifierar de aktiviteter som behöver 

genomföras för att realisera potentialen och för att förbättra skolskjutsverksamhetens planeringsarbete. 

4.4.2 Optimering 

En modell upprättas över respektive skolområde omfattande elever, adresser, vägar, skolor, skolornas 

start- och sluttider, rutter, hållplatser och fordon. Vägar och hållplatser säkerhets kvalificeras. Modellen 

implementeras i Optimized Operations™. Baserat på modellen och skolskjutsreglementets servicenivå 

optimerar Optimized Operations™ fordonskapaciteten.   

 Resultatet av optimeringen ger en fullständig planering omfattande: 

• Rutter (tider, hållplatser, elever) 

• Fordon (rutter, kostnader) 

• Skolor (rutter, väntetider)  
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Dessutom erhålls en rapport som omfattar en specifikation över kommunens totala besparing. 

Optimeringsresultatet/planeringen överförs till e-tjänsten Optiplan Elevresor som är ett webbaserat 

system för planering och administration av den dagliga skolskjutsverksamheten. Systemet är dessutom 

ett praktiskt informations- och beslutsstöd för skolpersonal, föräldrar, elever och entreprenörer. 

4.4.2.1 Simulering 

I vissa fall rekommenderar vi våra kunder att genomföra en simulering innan eller i samband med att man 

genomför optimeringen. Det gör man av två skäl, dels för att precisera styrande parametrar d.v.s. 

servicenivån och dels för att ytterligare kvalificera besparingspotentialen.  

4.4.3 Upphandling 

De kommuner som står inför en upphandling går in i upphandlings fasen parallellt med optimerings- och 

implementeringsfasen. Inom ramen för denna aktivitet upprättas ett upphandlingsunderlag med 

paketering och prismodell. Optiplan stödjer även utvärderingen av anbuden. 

4.4.4 Implementering 

I denna fas implementeras den optimerade planeringen samt eventuella förändringar i 

planeringsprocessen och organisationen.  

De viktigaste momenten i implementeringen är: 

• Slutjustering av den optimerade planeringen 

• Implementering av förändringar i organisationen 

• Implementering av rutiner och ansvar för skola, skolskjutsplanerare, entreprenör, 

vårdnadshavare och elever 

• Information till politiker, skolor, transportörer, elever och föräldrar 

• Övertagande av data i e-tjänsten Optiplan Elevresor 

4.5 Kunder och samarbetspartner 

Ett urval av Optiplans kunder; Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Jönköpings kommun, Gotlands 

kommun, Norrtälje kommun, Stockholm Stad, Färgelanda kommun, Heby kommun, Tanums kommun, 

Hässleholms kommun, Kristianstads kommun, Melleruds kommun, Gävle kommun, Karlstad kommun, 

Trollhättan stad, Vetlanda kommun, Eksjö kommun, Uppvidinge kommun, Kramfors kommun, Nyköpings 

kommun, Bengtsfors kommun, Flens kommun, Vänersborgs kommun, Nässjö kommun, Enköpings 

kommun, Västerås stad, Lerums kommun, Vallentuna kommun, Håbo kommun, Skövde kommun, 

Kristinehamns kommun, Tranemo kommun och Tjörns kommun. 

Hösten 2010 ingick Optiplan ett samarbetsavtal med Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB. Genom detta 

avtal kommer Optiplan i åtnjutande av Tietos resurser för marknadsföring, drift och support.  
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5 Lagstiftning gällande skolskjuts 
Enligt rättslig prövning av lagstiftningen har hemkommunen i princip ett fullständigt kostnadsansvar för 

eleverna i grundskolan. Eleverna eller deras vårdnadshavare skall inte vara skyldiga att betala för 

utbildning som de genom skolplikten är skyldiga att genomgå. Eftersom skolskjutsning är en konsekvens 

av skolgången är huvudmannen skyldig att anordna skolskjuts utan extra kostnad.  

Enligt rättslig prövning gäller detta också elever med delad vårdnad och två hemadresser, med undantag 

för adresser lokaliserade i olika kommuner.  

Enligt 10 kap. 32 § skollagen (2010:800) har elever i grundskola med offentlig huvudman rätt till 
kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens bostad till den plats där utbildningen bedrivs 
och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till:  

• färdvägens längd 

• trafikförhållandena 

• funktionshinder hos en elev  

• eller någon annan särskild omständighet 

I och med skollagen (SFS 2010:800), gällande från och med 1 juli 2011, är skolskjuts en rättighet och 

kommunens beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Tidigare kunde ett beslut om skolskjuts 

endast överklagas genom laglighetsprövning. Det krävs ett myndighetsbeslut för berättigande av 

skolskjuts och även en rutin hos kommunen för att hantera överklaganden. 

Det står även i lagen att denna rätt dock inte gäller elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den 

där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola. I de fall då 

det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen dock även anordna 

skolskjuts i dessa fall. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas. När man bedömer att 

sådan skolskjuts leder till extra kostnader eller organisatoriska svårigheter för kommunen ska man utgå 

från de åtaganden kommunen haft om eleven gått i den skola kommunen hänvisat till. I dessa fall går det 

endast att överklaga besluten genom laglighetsprövning, inte genom förvaltningsbesvär. 
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6 Nuvarande skolskjuts i Båstads kommun 
Båstads kommun har en yta av 217,75 km2. Kommunen har cirka 14 650 invånare, det finns sju tätorter 

varav Båstad är centralort.  

Kommunen erbjuder sina invånare skolgång i sex kommunala grundskolor. Det finns en fristående 

grundskola.  

6.1 Antalet elever och färdsätt 

Läsåret 2016-2017 hade Båstads kommun 1,374 grundskoleelever, varav 641 elever var 

skolskjutsberättigade. Prioriteringsordning gällande tilldelning av färdsätt var enligt följande; bussar i 

egen regi, upphandlad skolskjuts med Bergkvarabuss, linjetrafik och upphandlad skolskjuts i form av taxi. 

De skolskjutsberättigade elevernas fördelning mellan de tillgängliga färdsätten var: 

Skolbuss i egen regi:    409 elever 

Upphandlad skolskjuts med Bergkvarabuss: 72 elever 

Linjetrafik:     157 elever 

Upphandlad skolskjuts med taxi:  3 elever 

 

Figur 2: Skolskjutsberättigade elever fördelade på färdsätt. 

409

157

72

3

Elever per färdsätt

Bussar i egen regi Linjetrafik Upphandlad skolskjuts Bergkvara Upphandlad skolskjuts taxi

167



 
Dokumentnamn Projekt Utfärdare Utfärdat datum Dokumentnummer Sida 
Rapport avseende Förstudie 
Båstads kommun 

Förstudie Isabelle Rosberg 2017-11-15 1.3 
 

 
 

 
• Optiplan AB • Norrköping Science Park • 601 86 Norrköping • 

 
 

14 

6.2 Planering och rutter 

I Båstads kommun utgår planeringen och dess rutter från stomslingor som justeras inför varje nytt läsår 

utifrån ett fåtal tillkommande eller frånfallande elever. I Båstads kommun, liksom många andra 

kommuner i Sverige, baseras alltså planeringen på tidigare år och det var länge sedan ett nytt grepp togs 

för att effektivisera planeringen.  

En fördel med att endast ett fåtal justeringar görs i skolskjutsen är dock att kommuninvånarna ofta 

känner en trygghet i att skolskjutsen är stabil, vilket också påtalades under intervjutillfället.  

De fem kommunanställda chaufförerna är tillsammans med den administrativa chefen ansvariga för 

ruttplaneringen och baserar rutterna på loopar runt skolorna där grundidén är att eleverna ska ta sig ner 

till den större loopen på egen hand och att så få avstickare som möjligt ska göras för att hämta upp elever 

på andra platser. 

Den totala res- och väntetiden för eleverna i kommunen är relativt låg jämfört med andra kommuner 

vilket tyder på att rutterna har få avstickare från den större loopen. Enligt skolexperten är det dessutom 

endast ett fåtal elever som behöver gå en längre sträcka till sin tilldelade hållplats.  

6.2.1 Hållplatser 

I kommunen finns både uppmärkta skolskjutshållplatser och allmänt vedertagna uppsamlingsplatser, som 

till exempel ’vid den röda brevlådan efter korsningen’. Under intervjutillfället framkom också att bussarna 

troligen stannar på andra platser för att hämta upp elever än vad som finns angivet bland 

skolskjutshållplatserna. Även detta är en situation som troligen uppstått ur gammal hävd och som är svår 

att ta kontroll över utan att ta ett nytt helhetsgrepp om skolskjutsen. 

6.3 Övriga elevrelaterade resor 

När bussarna i egen regi inte kör skolskjutsrutterna utför dessa fordon s.k. lokalskjutsar d.v.s. slöjdturer, 

hemkunskapsturer, simturer och utflykter. Resor till slöjd, hemkunskap och badhus är schemalagda 

medan utflykter görs i mån av utrymme. Bokning av utflykter, som inte är schemalagda, är tidskrävande 

och utförs av skolskjutssammordnaren samt en skoladministratör som ansvarar för ett område vardera. 

Hantering av utflykter sker under hela läsåret, dessa resor kan även utföras på lovdagar och omfattar 

förskolan, F-klass, fritids och grundskola. Flexibiliteten för bokning av utflyktsresor är ganska stor i 

kommunen då resorna kan köras med kommunens egna fordon. Dessutom används de egna bussarna för 

resor i den obligatoriska undervisningen för Montessoriskolan. 
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6.4 Båstads kommuns service 

Båstads kommun har, enligt reglementet, en ganska vanlig nivå på service för skolskjutsen jämfört med 

andra svenska kommuner. Dock framkommer det under intervjutillfället att Båstads kommun erbjuder 

högre service i verkligheten än vad som är reglerat i reglementet, vilket går att läsa mer om i kapitel 8. 

Även om skolbussarna som idag körs i egen regi är slitna, och komforten troligen lägre än i nya bussar, 

upplever skolskjutsorganisationen att invånarna betraktar de egna bussarna som en utökad service 

jämfört med upphandlad skolskjuts samt att invånarna känner större trygghet med de egna chaufförerna.  

6.5 Väntetid och anslutningstid 

Väntetider förekommer endast i undantagsfall. Ingen elev har väntetid på eftermiddagen och endast ett 

fåtal högstadieelever har väntetid på morgonen, i de fallen är väntetiden max 30 minuter. 

10 minuters anslutningstid/marginaltid tillämpas på både morgonen och eftermiddagen. 

6.6 Avståndsmätning 

Avståndsmätning från hem till skola som ligger till grund för skolskjutsberättigande av elever har baserats 
på kartsystemet hitta.se. Om tveksamheter uppstår mäts avståndet med hjälp av ett GIS-verktyg. 

6.7 Samarbete gällande skolskjuts 

I stort beskrivs samarbetet mellan skolorna, skolskjutsenheten och övriga intressenter som bra. 

Rektorerna anser att skolskjutsen har för stort inflytande, vilket är en vanligt förekommande åsikt bland 

Sveriges kommuners skolor.  

6.8 Fordon 

Skolskjutsen bedrivs främst av åtta skolbussar, fem som körs i egen regi samt tre som körs av 

Bergkvarabuss. Linjetrafik med Skånetrafiken nyttjas på två linjer och upphandlad taxi nyttjas endast i 

undantagsfall.  

De fem bussarna som körs i egen regi har miljöklass Euro III. Kommunen känner inte till miljöklassen på 

bussarna som körs av Bergkvarabuss. Avtalet reglerar bara att vid nyanskaffning ska bussarna hålla 

miljöklass V.  

6.9 Trafikfarliga vägar 

Dokumenterat finns fem trafikfarliga vägar i Båstads kommun. Dessa är Margretetorpsvägen, 

Ranapsvägen, Tors väg, Utskiftesvägen, Tarravägen och Vistorpsvägen. Det är inte dokumenterat om 
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vägarna anses farliga för elever i samtliga årskurser eller om det endast gäller de yngre eleverna. Det är 

heller inte angett om det finns särskilda avsnitt på vägarna där det till exempel är tillåtet att korsa vägen. 

Det saknas även information om på vilka grunder vägen bedömts trafikfarlig. 

Fördelaktigt är att bifoga en beskrivning till varje beslut om trafikfarlig väg som tydliggör vad som är 

trafikfarligt, i vissa fall kan det till exempel vara säkert att gå längs med vägen men inte att korsa den 

medan det i andra fall varken är tillåtet att gå längs med vägen eller att korsa den. 
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7 Förvaltningsorganisation 
Skolskjutsen är organiserad under verksamhetsområdet ’Barn och skola’. Följande personer är delaktiga i 

skolskjutsarbetet: 

• Sara Damber, skolchef  

• Margaretha Ekelund-Svensson, Administrativ chef 

• Henrik Wagersten, utredare/skolexpert 

• Carina Eriksson, skolskjutssamordnare, ca 15% av tjänst 

• 5 busschaufförer,  Per-Arne Friberg 

Tommy Berggren 

Inge Bååth 

Per Nilsson 

Tony Holmgren 

Som skolchef är Sara Damber ytterst ansvarig för skolskjutsen men arbetet sköts av Margaretha Ekelund-

Svensson, Carina Eriksson, Henrik Wagersten och de fem busschaufförerna. Kommunen uppskattar att 

skolskjutsen är en 50%-tjänst fördelad på administrativ chef, skolskjutssamordnare och skolexpert. 

Samtliga fem busschaufförer arbetar heltid med skolskjutsen.  Utöver ovan namngivna personer är även 

skolornas rektorer delaktiga i skolskjutsprocessen, exempelvis genom att anpassa schemaläggningen till 

skolskjutsen. 

Den administrativa chefen är ansvarig för verkställighet av skolskjutsen och skolexperten utövar 

myndighetsbesluten.  

Skolexperten ansvarar framförallt för trafiksäkerhetsbedömningar och beslut om skolskjuts på grund av 

funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl.  

Skolskjutssamordnaren hanterar den löpande verksamheten med passagerarlistor, extraresor, 

elevuppflyttning och kommunikation med chaufförerna. 

Chaufförerna ansvarar för bussarnas rutter och körscheman samt tilldelar hållplatser till eleverna. Utöver 

att också köra bussarna sköter de även bussarnas underhåll och rengöring. Viss del av busschaufförernas 

tjänst används till extraresurser på skolorna, till exempel som vaktmästare, extraresurs på 

badundervisningen och att finnas närvarande på raster. 

Nedan beskrivs den befintliga planeringsprocessen. 

7.1 Planeringsprocessen 

Optiplan definierar planeringsprocessen som det årligen återkommande arbetet att planera skolskjutsen 

och i samband med det säkerställa att skolskjutsen är säker, kvalitativ och kostnadseffektiv. 
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Planeringsprocessen består av ett antal tidsatta uppgifter, vilka är tilldelade roller och ansvar. Båstads 

kommun har följande aktiviteter i sin planeringsprocess: 

Mars -  Skolskjutssamordnaren undersöker om förändringar skett i skolornas ramtider2 inför kommande 

läsår.  

April – Listor över de kommande förskoleklasseleverna erhålls från skoadministratörerna och eleverna i 

årskurs F-8 flyttas upp en årskurs. Avstånd mellan hem och skola mäts upp för förskoleklasseleverna samt 

de elever som byter stadium och därmed faller under en ny avståndsreglering. Avståndsmätningen sker 

manuellt med hjälp av hitta.se. 

Maj – Skolskjutssamordnaren tilldelar färdsätt till de elever som enligt kriteriet avstånd mellan hem och 

skola är berättigade till skolskjuts. Prioriteringsordningen i Båstads kommun lyder enligt följande: 

1:a hand: Skolbussar i egen regi 

2:a hand: Upphandlad skolskjuts via Bergkvarabuss 

3:e hand: Linjetrafik 

4:e hand: Taxi 

Maj/Juni – Kommunens egna chaufförer justerar befintliga rutter för att passa det nya elevunderlaget 

som de erhållit från skolskjutssamordnaren. Normalt sett krävs inga större förändringar i rutterna. De 

egna chaufförerna ansvarar både för rutterna som körs av kommunens egna bussar samt för rutterna som 

den externa entreprenören kör. Den administrativa chefen och skolskjutssamordnaren har möten med 

chaufförerna för att stämma av detta. Den externa entreprenören, i dagsläget Bergkvarabuss, erhåller 

sina rutter under den här perioden och normalt sett sker ingen ytterligare kommunikation med dem 

förrän vid skolstart.  

Juni-September – Skolexperten fattar beslut på de ansökningar om skolskjuts som inkommer inför 

kommande läsår. Elever med funktionsnedsättning, trafikfarlig väg till skolan eller andra särskilda 

omständigheter ansöker om skolskjuts. De elever som är berättigade till skolskjuts p.g.a. avstånd behöver 

inte ansöka.  Skolexperten uppskattar antalet ansökningar till ca 50st/år varav ca 70% av dem bifalles.  

Augusti – Skolskjutssamordnaren uppdaterar passagerarlistorna efter eventuella förändringar som 

uppstått under sommaren och lämnar över dem till de egna chaufförerna samt Bergkvarabuss. 

Skolskjutssamordnaren noterar varje elevs skolskjutsstatus i elevregistret Procapita. Även de elever som 

har oförändrade skolskjutsförhållanden måste hanteras varje år då skolskjutsnoteringar inte följer med i 

Procapita när eleverna flyttas upp en årskurs. En notering måste alltså årligen göras på varje enskild elev 

                                                           
2 Skolans start- och sluttider för respektive årskurs 
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i kommunens grundskolor. Skolskjutssamordnaren förklarar under intervjutillfället att detta är den del i 

processen där tidsplanen är knapp och stress upplevs.  

Löpande – Skolexperten hanterar de ansökningar som inkommer under läsårets gång. 

Skolskjutssammordnaren uppdaterar passagerarlistor med elever som tillkommer alternativt faller bort 

under läsårets gång. Skolskjutssamordnaren och den administrativa chefen har möten med kommunens 

egna chaufförer vid minst 7 tillfällen per år där bland annat likabehandlingsplan, korrigeringar i tidtabeller 

och situationen i bussarna avhandlas. Skolskjutssamordnaren hanterar beställningar av utflykter, så som 

orienteringsdagar och lägerutflykter löpande. Schemalagda extraturer, så som slöjd- och badresor 

hanteras en gång på våren och en gång på hösten.   

7.2 Analys 

Båstads kommun har en välfungerande planeringsprocess som till största del håller tidplanen och har 

tydliga ansvarsområden och rollfördelning. Dock finns planeringsprocessen inte nertecknad i sin helhet 

vilket kan försvåra situationen vid eventuella bortfall av nyckelpersoner.  

Under intervjutillfället framkom att skolskjutssamordnaren behöver få elevunderlaget från skolorna 

senast i april för att hinna med skolskjutsplaneringen. Samarbetet kring detta har fungerat bra med 

skolorna vilket är viktigt för att planeringen ska bli klar i tid samt för att skolskjutssamordnaren ska ha en 

hållbar arbetssituation.  

Skolskjutssamordnaren mäter idag upp elevernas avstånd till skola med hjälp av hitta.se. Detta är ett bra 

tillvägagångssätt då det möter kravet om att alla elevers avstånd ska mätas med samma metod. Däremot 

är det en tidskrävande metod då alla elevers avstånd mäts var för sig. För att frigöra tid för 

skolskjutssamordnaren kan ett verksamhetssystem där skolskjutssamordnaren har möjlighet att mäta 

samtliga elevers avstånd samtidigt vara aktuellt.  

Idag prioriteras kommunens egna skolbussar som främsta färdsätt, vilket är bra då det är ett billigt 

alternativ för kommunen och en fast kostnad. Dock är de egna bussarna gamla och kommer att behöva 

bytas ut inom kort. Enligt information som Optiplan tog del av under intervjutillfället är det i dagsläget 

inte beslutat om kommunen ska köpa in nya bussar att köra i egen regi eller upphandla ytterligare 

kapacitet från en extern entreprenör. Oavsett alternativen är en kostnadsökning för skolbussarna 

förväntad. 

 Linjetrafik är i majoriteten av fallen det kostnadseffektivaste färdsättet och många kommuner tilldelar 

därför årskurs 7-9 linjetrafik i första hand. Skolexperten menar dock att linjetrafiken är begränsad i Båstads 

Kommun och att linjetrafiken redan idag nyttjas till sin fulla potential. Optiplan rekommenderar ändå att 

en ny granskning av förutsättningarna för att använda linjetrafiken genomförs innan ny fordonskapacitet 

upphandlas då utgångspunkten ser annorlunda ut när hänsyn inte behöver tas till de egna bussarna. Till 
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exempel kan en granskning genomföras kring möjligheten att i viss mån nyttja linjetrafiken till Förslövs 

skola (7-9) givet att ramtiderna justeras något. Det kan också vara fördelaktigt att utvärdera att i större 

utsträckning använda skolbussarna som matningstrafik ut till linjetrafiken på de platser Skånetrafiken inte 

trafikerar. I kommuner som nyttjar matningstrafik är det vanligt att skolbussen först hämtar 

högstadieelever som matas ut till en linjetrafikhållplats och sedan kör ett varv till för att hämta de yngre 

eleverna som körs hela vägen till sin skola. 

Ruttplaneringen görs idag av kommunens fem busschaufförer. Chaufförerna ansvarar även för 

tilldelningen av hållplatser. De återkopplar detta till skolskjutssamordnaren med en linjekarta med 

utmärkta hållplatser. Dock återkopplas inte vilka elever som går på bussen på respektive hållplats. 

Optiplan ser en risk i detta då ingen inom organisationen har kunskap om den fullständiga planeringen. 

Optiplan ser även en problematik i att skolexperten är den person i organisationen som har kunskap om 

vilka vägar som är trafikfarliga medan andra personer ansvarar för att tilldela hållplatser som eleverna ska 

gå till. Om chaufförerna erhåller en tydlig förteckning över trafikfarliga vägar och avsnitt elimineras 

problemet, dock finns ingen rutin för det i dagsläget då endast ett fåtal vägar finns nertecknade som 

trafikfarliga medan skolexperten under intervjuerna hävdade att det finns en mängd trafikfarliga avsnitt i 

kommunen.  

Beslut om skolskjuts p.g.a. funktionsnedsättning, trafiksäkerhet eller annan särskild omständighet får i 

Båstads kommun fattas av skolexperten och den administrativa chefen. Till största del sköts uppgiften av 

skolexperten. Optiplans erfarenhet är att det är mycket fördelaktigt att hålla ner antalet beslutsfattare så 

mycket som möjligt då bedömningen blir mer likställd då. Skolexperten berättade under intervjutillfället 

att bedömningen sker utifrån ett antal kontrollkriterier. Vid trafiksäkerhetsbedömningar är några av dessa 

kontrollkriterier vägens hastighet, vägens bredd, sikten och elevens ålder. Okulärbesiktningar görs vid 

behov. Optiplans uppfattning är att skolexperten gör en fullgod utvärdering av situationen vid 

bedömningen. Dock saknas en dokumentation av tillvägagångssättet vid bedömning innehållande bland 

annat kontrollkriterierna. Det saknas även en sammanställning över tidigare beslut samt en fullständig 

trafiksäkerhetsmodell. Detta skulle till exempel kunna visualiseras i en kartbild där trafikfarliga vägavsnitt 

markeras. Detta för att underlätta arbetet men också för att all kunskap inte ska försvinna om 

skolexperten lämnar organisationen.   

I dag hanteras skolskjutsuppgifterna i elevregistret Procapita. En fördel med det är att alla elevuppgifter 

finns samlade på ett ställe. Skolskjutssamordnaren, som ansvarar för att uppdatera skolskjutsuppgifterna 

i registret, berättar dock att uppgifter som registrerats försvinner när eleven flyttas upp en årskurs. Detta 

betyder att skolskjutssamordnaren varje år måste registrera skolskjutsstatusen på samtliga 

grundskoleelever i kommunen, även de som inte är skolskjutsberättigade. Läsåret 2016/2017 var det 

totalt 1,374 elever. Detta är en tidskrävande uppgift, vilket innebär att det är en ganska dyr lösning för 

kommunen. Ett enklare verksamhetssystem som är anpassat för skolskjutsverksamheten är enligt 
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Optiplans erfarenhet en god investering då det frigör resurser samt skapar en bättre arbetssituation för 

skolskjutssamordnaren. 

Tidtabeller och ruttinformation kommuniceras idag via lokaltidningen, kommunens webbplats och på 

lärplattformen Unikum. Ett informationsbrev skickas hem till de elever som tidigare varit 

skolskjutsberättigade men inte längre är det, t.ex. på grund av avståndsregleringen. Den allmänna 

uppfattningen under intervjutillfällena är att detta fungerar bra. Eftersom rutterna varit relativt statiska 

över åren har kommuninvånarna förmodligen lärt sig var skolbussen går. Om kommunen vid något tillfälle 

bestämmer sig för att göra större förändringar i rutterna kan informationsflödet behöva utökas till att 

innefatta skolskjutsbrev som skickas hem till eleverna.  

Skolskjutssamordnaren upplever att arbetet med utflyktsresor är tidskrävande och att hon arbetar med 

skolskjutsen nästan varje dag. Detta får Optiplan att reflektera över om skolskjutssamordnarens arbete 

kanske kräver mer än 15% av en tjänst.  

I planeringsprocessen saknas aktivitet som kan avgöra och mäta servicen som kommunen erhåller för den 

betalda skolskjutskostnaden. Nyckeltal kan exempelvis vara kostnad per fordon, genomsnittlig restid och 

väntetid för eleverna. Ett tillvägagångssätt kan också vara enkätfrågor till de skolskjutsberättigade 

eleverna. 

7.3 Rekommendation 

Optiplan har två rekommendationer till Båstads kommun för att åstadkomma ytterligare förbättringar i 

planeringsprocessen. 

1. Optiplans erfarenhet säger att tydlig och utförlig dokumentation underlättar skolskjutsarbetet 

- En väldokumenterad trafiksäkerhetsmodell leder till en mer likställd och rättssäker bedömning av 

trafiksäkerheten.  

- Båstads kommun har en planeringsprocess och tidplan som enligt skolskjutsorganisationen håller. Denna 

bör nedtecknas så att samtliga aktiviteter kan tilldelas en ansvarig och ett datum för ökad trygghet och 

tydlighet i arbetet. 

- Arbetsrutiner bör dokumenteras för att minska kunskapsförlusten om nuvarande personer inom 

skolskjutsverksamheten lämnar organisationen. Det kan till exempel vara rutiner för bedömning om 

skolskjuts på grund av trafiksäkerhet eller annan särskild omständighet. 

- Att all skolskjutsinformation finns tillgänglig hos skolskjutssamordnaren ökar tryggheten i skolskjutsen. 

Skolskjutssamordnaren bör ha tillgång till elevernas tilldelade hållplats. 
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2. Ett verksamhetssystem frigör resurser 

För att frigöra tid samt skapa en bättre arbetssituation för skolskjutssamordaren rekommenderar 

Optiplan att Båstads kommun investerar i ett verksamhetssystem för skolskjutsen. Grundkravet för 

verksamhetssystemet bör vara att skolskjutssamordnaren kan välja vilken elevinformation som ska följa 

med eleven när årskursskifte sker.  

Utöver det kan en funktion för att mäta avstånd mellan hem och skola samt mellan hem och hållplats vara 

användbar för att frigöra ytterligare tid för skolskjutssamordnaren.  
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8 Skolskjutsreglemente 
Skolskjutsreglementet är ett övergripande styrdokument för skolskjutsorganisationen. Det innehåller 

riktlinjer och servicenivåer för skolskjutsen. Båstads kommuns skolskjutsreglemente är antaget av 

Bildningsnämnden den 19 maj 2009. Den senaste revideringen gjordes av Välfärdsutskottet den 27 

september 2011. Till reglementet hör även två bilagor ’Riktlinjer vid skolskjutsplanering’ och ’Riktlinjer för 

särskild skolskjuts’. 

Gällande skolskjutsreglemente efterföljs inte fullt ut och under intervjutillfällena uttrycktes ett stort 

behov av att granska, utvärdera och revidera skolskjutsreglementet.  

8.1 Analys 

Reglementet reglerar rätten till skolskjuts och den servicenivå3 som kommunen fastställt. Optiplan anser 

att det finns utvecklingspotential i Båstads kommuns skolskjutsreglemente för att förbättra skolskjutsens 

effektivitet.  

Resor för gymnasieelever inkluderas idag i skolskjutsreglementet. Optiplan rekommenderar starkt att lyfta 

ut detta ur skolskjutsreglementet då gymnasieeleverna inte omfattas av samma lagar och regler som 

grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Eftersom Båstads kommun erbjuder elevresor för 

gymnasieleverna bör dock ett separat dokument upprättas för att reglera gymnasieresor.  

8.1.1 Inledning 

Reglementet inleds med fyra paragrafer som avhandlar skolskjutsens innebörd och mål. Dessa paragrafer 

fyller en tydlig funktion i reglementet och tydliggör vad som avses med begreppet skolskjuts. Möjligen bör 

det här framgå att Båstads kommuns skolskjuts för elever i förskoleklass är en utökad service från 

kommunens sida och ingenting som elevgruppen enligt lag har rätt att kräva.  

I reglementets paragraf 4 beskrivs de gångavstånd mellan hem och skola som krävs för att bli berättigad 

till skolskjuts i respektive årskurs. Dessa är 2 km för åk F-3, 3 km för åk 4-6 och 4 km för åk 7-9. Samma 

avstånd gäller även mellan hemmet och tilldelad hållplats för de elever som är skolskjutsberättigade. 

Enligt Optiplans erfarenhet är den avståndsreglering som Båstads kommun använder sig av i enlighet med 

många andra kommuner i Sverige. Under intervjuerna framgick dock att avstånden mellan hem och 

hållplats sällan nyttjas i praktiken, framförallt i årskurs 4-6 och 7-9.  

Regleringen och tillämpningen av färdvägen mellan hem och hållplats är mycket viktig för kostnadsnivån 

eftersom den påverkar fordonens rutter. I de fall eleverna nyttjar avståndsregleringen för att ta sig till 

uppsamlingsplatser utmed större vägar kan bussens körkilometer ofta reduceras. I figur 3 illustreras ett 

                                                           
3 De parametrar såsom avstånd, väntetider och restider som styr skolskjutsens kostnadseffektivitet, d.v.s. dess 

kostnad och kvalitet 
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exempel där eleverna vid hållplats 105 skulle kunna ta sig ner till den större vägen själva och bli hämtade 

i korsningen mellan hållplats 104 och 106, detta självklart förutsatt att vägen bedöms trafiksäker och att 

eleverna inte har några särskilda behov. Avståndet mellan hållplats 105 och korsningen till den större 

vägen är ca 900 meter, vilket innebär att det är ett tillåtet gångavstånd för samtliga årskurser.  

 

Figur 3. Avståndsreglering 

Det finns även vissa fördelar med en mer generös reglering av färdvägen mellan hem och hållplats, d.v.s. 

att eleven endast behöver gå en kortare sträcka. Exempelvis minskar ofta diskussioner om trafiksäkerhet 

då många elever åker skolskjuts med hållplatser i nära anslutning till hemmet. Det framkom under 

intervjutillfället att de allra flesta eleverna i Båstads kommun endast har korta gångavstånd till sina 

hållplatser just på grund av trafiksäkerhetsregleringar. 

Vid revision av reglementet kan diskussion med fördel föras kring om avståndsregleringen i reglementet 

ska justeras för att bättre spegla verkligheten i kommunen.   

8.1.2  Ansvarsfördelning och informationsdelning 

I paragraf 5, 6, 7 och 11 behandlas ansvarsfördelningen mellan vårdnadshavare, kommun och entreprenör 

samt hur informationsdelningen går till. Dessa paragrafer fyller en tydlig funktion i reglementet men är i 

behov av revidering då det under intervjuerna framkom att flera rutiner förändrats.  

Exempelvis anges det i paragraf 6 att ”Tidtabellerna (…) meddelas skriftligen till berörda målsmän” och 

att ”Information om anvisad skolskjutshållplats lämnas senast vid läsårets början av rektor eller den rektor 

178



 
Dokumentnamn Projekt Utfärdare Utfärdat datum Dokumentnummer Sida 
Rapport avseende Förstudie 
Båstads kommun 

Förstudie Isabelle Rosberg 2017-11-15 1.3 
 

 
 

 
• Optiplan AB • Norrköping Science Park • 601 86 Norrköping • 

 
 

25 

utser”. Enligt de uppgifter Optiplan tog del av under intervjutillfället skickas ingen skriftlig information till 

vårdnadshavare, tidtabeller återfinns istället på kommunens webbplats samt i lokaltidningen. Information 

angående tilldelad hållplats finns inte att tillgå utan detta hanteras utifrån erfarenhet, det vill säga att 

eleverna går till samma hållplats som de, alternativt deras äldre syskon eller grannar, haft tidigare.  

Optiplans rekommendation är att dessa kapitel i reglementet revideras för att spegla verkligheten, oavsett 

hur kommunen väljer att hantera informationsdelning och ansvarsfördelning.  

8.1.3  Ansökan och bedömning 

Under paragraf 8 återfinns instruktioner för ansökan om skolskjuts. Det bör tydliggöras om samtliga elever 

som önskar skolskjuts ska ansöka hos kommunen eller om det bara gäller elever med särskilda skäl. Under 

intervjutillfället framgick att kommunen berättigar samtliga elever som har rätt till skolskjuts enligt 

kriteriet avstånd utan att eleverna behöver ansöka. De elever som önskar skolskjuts på grund av 

trafiksituationen, funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter behöver dock ansöka hos 

kommunen första året de önskar skolskjuts. Om förhållandena som ligger till grund för beslutet inte 

förändras löper beslutet kvar årsvis.   

Under paragraf 2 i ’Riktlinjer vid skolskjutsplanering’ behandlas sammanhållna bostadsområden, i vilka 

det anges att elever behandlas lika oavsett individens faktiska avstånd till skolan. Vid intervjutillfället 

framkom att Båstads kommun inte längre arbetar efter sammanhållna bostadsområden utan varje enskild 

elev bedöms individuellt. Detta är positivt då skollagen säger att varje elev ska hanteras individuellt, 

avsnittet bör dock revideras för att spegla verkligheten. Diskussion bör vid revideringstillfället även föras 

kring om tillvägagångssätt för avståndsmätningen ska redovisas i reglementet.   

8.1.4 Båstads kommuns skolskjutsreglemente saknar: 

• Information om väntetider och restider 

• Hänvisning till trafiksäkerhetsmodell 

• Information om förfarandet kring skolskjuts i mån av plats 

8.1.4.1  Restid och väntetid 

Reglementet reglerar i nuläget inte begreppen ’väntetid4’ och ’restid i fordon5’. Dessa begrepp kan, om 

de regleras, erbjuda kommunen goda möjligheter att styra mot en kostnadseffektiv skolskjutsplanering. 

Av Optiplan genomförda simulerings- och optimeringsuppdrag pekar entydigt i den riktningen.  

                                                           
4 Med ’väntetid´ avses tid som eleven väntar på att skolan ska börja på morgonen eller väntar på skolskjutsen efter 

skolans sluttid 

5 Med ’restid i fordon’ avses den tid eleven spenderar i fordonet 
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Servicenivån i Båstads kommun framgår av tabell 1 nedan. 

Båstads kommuns servicenivå  
Färdväg mellan hem och skola som berättigar skolskjuts 
F-klass >2 km 

Årskurs 1 till 3 >2 km 

Årskurs 4 till 6 >3 km 

Årskurs 7 till 9 >4 km 

Maximal färdväg mellan hem och hållplats  
F-klass 2 km 

Årskurs 1 till 3 2 km 

Årskurs 4 till 6 3 km 

Årskurs 7 till 9 4 km 

Maximal restid i fordon  
F-klass Anges ej 

Årskurs 1 till 3 Anges ej 

Årskurs 4 till 6 Anges ej 

Årskurs 7 till 9 Anges ej 

Maximal väntetid  
F-klass Skall planeras att bli så kort som möjligt för 

det samlade elevkollektivet 

Årskurs 1 till 3 Skall planeras att bli så kort som möjligt för 
det samlade elevkollektivet 

Årskurs 4 till 6 Skall planeras att bli så kort som möjligt för 
det samlade elevkollektivet 

Årskurs 7 till 9 Skall planeras att bli så kort som möjligt för 
det samlade elevkollektivet 

Minimal väntetid/Anslutningstid  

F-klass Bör ej understiga 10 min 

Årskurs 1 till 3 Bör ej understiga 10 min 

Årskurs 4 till 6 Bör ej understiga 10 min 

Årskurs 7 till 9 Bör ej understiga 10 min 

Tidsramar  
Tidigast hämtning vid hållplats Anges ej 

Senast avlämning vid hållplats Anges ej 

  Tabell 1. Servicenivån i Båstads kommun 

I reglementet saknas reglering av maximal restid mellan hem och skola samt maximal väntetid. Vid 

intervjutillfället framkom dock att planeringsriktlinjer för detta finns. Maximal restid i Båstads kommun är 

60 minuter/resa, i dagsläget är det dock endast ett fåtal elever som har en längre restid än 45 

minuter/resa. Planeringsriktlinjerna för maximal väntetid på skolan är 30 minuter. I dag tillämpas detta 

endast på ett fåtal platser, till exempel för några av högstadieeleverna i Förslöv som har ca 30 minuters 

väntetid på morgonen. Ingen elev har någon längre väntetid på eftermiddagen, skolbussen avgår alltid 10 

minuter efter skoldagens slut. 

Genom att reglera väntetiden och restiden i reglementet ges större utrymme för Båstads kommun att 

nyttja dessa parametrar i skolskjutsplaneringen. Vid högre nyttjande av väntetid kan bussarna ofta köra 
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fler vändor och genom att nyttja den fulla resetiden går det ofta att förlänga rutter och därigenom 

kostnadseffektivisera skolskjutsplaneringen. 60 minuter restid och 30 minuter väntetid är vanligt 

förekommande servicenivåer bland de kommuner Optiplan arbetat med.  

Reglering av avstånd, restider och väntetider är alltså avgörande för skolskjutsrutternas karaktär samt för 

antalet fordon som är nödvändiga för att täcka skolskjutsbehovet. När justeringar görs i någon del av 

servicenivån rekommenderar Optiplan att en simulering genomförs och används som konsekvensanalys 

samt underlag för beslut. 

8.1.4.2 Trafiksäkerhetsmodell 

Det är också fördelaktigt att i reglementet tydligt redogöra för kommunens trafiksäkerhetsmodell, 

alternativt att hänvisa till en separat trafiksäkerhetsmodell i de fall trafiksäkerhetsmodellen är omfattande 

eller om trafiksäkerhetsmodellen revideras ofta. Att redovisa trafiksäkerhetsmodellen ökar transparensen 

i skolskjutsbesluten och tydliggör för kommuninvånarna vilka vägavsnitt som, av kommunen, anses 

trafikfarliga.    

8.1.4.3 I mån av plats 

Vid intervjutillfället framkom att kommunen vid några tillfällen har tillåtit elever som bor utanför 

kommunen och elever som har valt en annan skola än den av kommunen anvisade skolan att åka med i 

skolskjutsen i mån av plats. Eleven tar sig då på egen hand till en befintlig hållplats inom kommunen och 

reser med skolbussen därifrån. I reglementet bör ett avsnitt som reglerar detta finnas med. 

8.2 Rekommendation 

Optiplan rekommenderar att hela reglementet revideras för att bättre spegla den verklighet som gäller 

idag. Utifrån vår erfarenhet har vi listat de punkter vi anser fördelaktigt att skolskjutsreglementet 

innehåller. Dessa är: 
 

 1. Bakgrund, lagar och förordningar 

 2. Generella krav för skolskjutsar 

  2.1. Rätten till skolskjuts enligt färdvägens längd 

  2.2. Väntetider 

  2.3 Restider 

  2.4 Linjetrafiken 

 3. Generell information 

  3.1. Ansökan om skolskjuts 

  3.2. Information om hållplatser och avgångstider 

  3.3. Information gällande överklagan 

  3.4. Ansvarsfördelningen mellan kommunen och externa intressenter 
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 4. Skolskjuts p.g.a. särskilda skäl 

  4.1. Trafiksituationen (Farlig väg)  

  4.2. Elever i behov av särskilt stöd 

  4.3. Tillfälliga fysiska begränsningar (funktionsnedsättning) 

 5. Rutin för prövning av elevsociala skäl 

 6. Särskolan 

 7. Övrigt 

  7.1 Regler vid val av skola 

  7.2 Regler vid flytt under läsåret 

  7.3 Regler vid gemensam vårdnad och växelvis boende 

 8. Rutiner för skolskjutsärenden som överklagas 

 

182



 
Dokumentnamn Projekt Utfärdare Utfärdat datum Dokumentnummer Sida 
Rapport avseende Förstudie 
Båstads kommun 

Förstudie Isabelle Rosberg 2017-11-15 1.3 
 

 
 

 
• Optiplan AB • Norrköping Science Park • 601 86 Norrköping • 

 
 

29 

9 Trafiksäkerhet 
I Båstads kommun bedöms majoriteten av trafiksäkerhetsklassningarna av skolexperten, vilket är 

fördelaktigt då bedömningarna blir mer likställda när de genomförs av samma person. Skolexperten har 

en checklista innehållande bland annat vägens skick, vägens bredd, belysning, hastighet och sikten på 

vägen. Denna checklista är dock inte dokumenterad. Inte heller finns kriterier för bedömning av de olika 

parametrarna nedtecknade. Detta är enligt Optiplans erfarenhet negativt då bedömningen tenderar att 

bli mer subjektiv om nedtecknade kriterier inte finns att följa.  

När skolexperten känner osäkerhet i trafikbedömningen avslås ansökan i regel. Om överklagan lämnas in 

görs en okulärbesiktning och anser skolexperten inte att anledning finns att ändra beslutet går det vidare 

till Förvaltningsrätten som avgör fallet. Skolexperten tycker att det är bra att få sina bedömningar prövade 

då och då för att säkerställa att bedömningarna är korrekta.  

Kommunen har fem trafikfarliga vägar dokumenterade. Dock menar skolexperten under intervjutillfället 

att en mängd trafikfarliga vägavsnitt finns i kommunen vilket leder till att avståndsregleringen mellan hem 

och hållplats sällan nyttjas i kommunen. Det är endast på ett fåtal platser eleverna kan gå 3 km eller mer 

till hållplats utan att hindras av ett trafikfarligt vägavsnitt.  Enligt Optiplans erfarenhet är det ovanligt att 

trafiksäkerheten är så pass låg att endast ett fåtal elever kan gå den reglerade sträckan mellan hem och 

hållplats.  Frågan är om det beror på sämre vägstandard, en mer generös bedömning av trafiksäkerheten 

eller en kombination av de två.  

9.1 Rekommendationer 

Optiplan rekommenderar att kommunen tar fram en fullständig trafiksäkerhetsmodell där alla vägar, 

avsnitt av vägar eller hållplatser som av någon anledning diskvalificerats för skolskjuts för samtliga eller 

några åldersintervaller nedtecknas, se 9.1.1. för mer information.  

Vidare rekommenderar Optiplan att kommunen arbetar med säkerhetsgenomgångar och 

vidareutbildning, se 9.1.2 och 9.1.3. 

9.1.1 Trafiksäkerhetsmodell 

I trafiksäkerhetsmodellen beskrivs de trafikförhållanden som påverkar skolskjutsen i kommunen. Den 

ligger som beslutsunderlag gällande skolskjutsberättigande där avsteg från avståndskriterierna görs med 

hänsyn till trafiksäkerheten. Trafiksäkerhetsmodellen bör vara ett levande dokument som uppdateras i 

takt med att trafiksituationen i kommunen förändras. De undantag som i dagsläget finns baserat på 

trafiksituation bör nedtecknas och även utvärderas för att avgöra om situationen fortsatt ska bedömas 

likadant. 

Trafiksäkerhetsmodellen kan till exempel reglera att elever måste hämtas på rätt sida av vägen eller att 

lågstadieelever inte får stå eller gå längs med vägen. Om en väg, enligt trafiksäkerhetsmodellen, inte får 
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korsas kan det bli så att alla elever bortom vägen blir skolskjutsberättigade trots att avståndskravet inte 

uppfylls. I en förlängning är även en säkerhetsbedömning av samtliga hållplatser som används i den 

upphandlade skjutsen att sträva efter. 

Optiplan rekommenderar även att visualisera trafiksäkerhetsmodellen i en kartbild, dels för att få en tydlig 

överblick över trafiksituationen men också för att underlätta en överlämning om det skulle behövas.  

 

 

Figur 4. Trafikfarliga vägar har rödmarkerats i en kartbild över trafiksäkerhetsmodellen. 

9.1.2 Säkerhetsgenomgång 

9.1.2.1 Bussen  

Inför varje läsår bör en säkerhetskontroll av bussens utrustning göras. En kontroll genomförs enligt en 

förberedd checklista för att se att all säkerhetsutrustning är på plats i bussen, tex handbrandsläckare, 

utrymningshammare, markerade utrymningsvägar, uppdaterad passagerarlista och utrymningsplan. Om 

kommunen äger egna bussar kontrolleras detta av kommunen och om upphandlad skolskjuts används kan 

detta regleras i avtalet.  
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9.1.2.2 Eleverna 

I Båstads Kommun genomförs en säkerhets- och utrymningsövning tillsammans med eleverna under 

inledningen av varje hösttermin, vilket är mycket bra ur ett säkerhetsperspektiv.  

9.1.3 Kunskapsökning 

Bussens förare är en naturlig och viktig del i trafiksäkerhetssituationen. Om kommunen ytterligare vill 

utöka arbetet kring trafiksäkerheten och förarnas kunskap, både de egna förarna och entreprenörens 

förare, är kontinuerlig viderutbildning alltid fördelaktigt. Till exempel anordnar Jönköpings kommun 

vartannat år utbildningsdagar med säkerhetstema där förarna utbildas att hantera olika situationer. Det 

kan vara både situationer som är direkt kopplade till föraryrket men också andra situationer som kan 

uppstå där föraren får en central roll, till exempel barnolycksfall, första hjälpen, utrymningsövningar och 

att släcka mindre bränder. Utöver det genomförs en grundlig besiktning av samtliga fordon, där bland 

annat bromsarna kontrolleras. Polis är på plats för att informera om de senaste regeländringarna i trafiken 

och kommunens kontaktperson informerar övergripande om skolskjutsen, kommunikationskanaler och 

eventuella förändringar. 

Detta bidrar både till den faktiska trafiksäkerheten och den upplevda trafiksäkerheten då förarna känner 

sig tryggare i sin uppgift samt att det signalerar ett ökat ansvarstagande gentemot vårdnadshavare och 

elever.  
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10 Kostnadsnivå 
Båstads kommun har, enligt intervjutillfället, generellt sett en relativt ansträngd ekonomi. Budgeten för 

skolskjutsen har dock varit stabil de senaste åren och legat på drygt 6 Mkr. 

2016 var kostnaden för skolskjutsverksamheten ca 6 423 000 kronor, vilket även inkluderar bl.a. 

lönekostnader på ca 2,1 Mkr för skolbussarna i egen regi. Det är kostnaderna 2016 som används i samtliga 

nedanstående resonemang. För komplett fördelning av samtliga kostnader se tabellen nedan. 

Ordinarie skolskjuts regleras av skolskjutsreglementet och servicenivån är avgörande för kostnadsnivån. 

Skolskjuts med större bussfordon anordnas med skolbussar i egen regi, Bergkvarabuss samt med allmän 

linjetrafik. Skolskjuts med mindre fordon anordnas med personbilar i form av upphandlad taxi och endast 

i undantagsfall. I och med att kommunen erbjuder invånarna skolskjuts med både upphandlade fordon 

samt agerar leverantör av skolskjutstrafik med skolbussarna i egen regi följer kommande avsnitt 

fördelningen enligt följande; extern upphandlad skolskjuts, extern linjetrafik samt skolskjuts i egen regi. 

641 elever reser i skolskjutsverksamheten fördelat på de olika skolskjutsslagen. För att få kontroll på de 

kostnadsdrivande faktorerna inom skolskjutsverksamheten redovisas nedan kostnaderna och antalet 

elever i olika skolskjutsslag. Tabell 2 åskådliggör totala kostnader och antalet elever per skolskjutsslag och 

tabell 3 åskådliggör genomsnittskostnaderna per skolskjutsslag. Varje kostnad redovisas därefter i avsnitt 

unika för varje skolskjutsslag, se 10.1 t.o.m. 10.3. 

Skolskjutsslag                                                                                    Kostnad                           Antal elever 
Samtlig trafik         6 422 678 kr 316 kr 641 

    

Extern upphandlad skolskjuts 2 134 711 kr  75 

a. Bergkvarabuss 1 842 510 kr  72 

b. Taxi           292 201 kr  3 

    

Extern linjetrafik 1 056 253 kr  157 

a. Skolkort Skånetrafiken 703 253 kr   

b. Tillköp Skånetrafiken 353 000 kr   

    

Skolskjuts i egen regi totalt 3 584 713 kr   409 

a. Reparation och underhåll 687 000 kr   

b. Drivmedel 471 000 kr   

c. Arbetskraft 2 130 000 kr   

d. Lokaler och markhyror 94 000 kr   

e. Övrigt 202 713 kr   
Tabell 2. Total kostnad och antalet elever per skolskjutsslag 
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Skolskjutsslag                                                                                                   Genomsnittskostnad/elev 
Samtlig trafik   10 020 kr 

    

Extern upphandlad skolskjuts   28 463 kr 

a. Bergkvarabuss   25 590 kr 

b. Taxi   97 400 kr 

    

Extern linjetrafik   6 728 kr 

    

Skolskjuts i egen regi totalt   8 765 kr 
Tabell 3. Genomsnittskostnad per elev och skolskjutsslag 

Tilldelningen av färdsätt som skolskjutssamordnaren beslutar är helt avgörande för 

genomsnittskostnaden per elev. Resultatet av att den största andelen elever tilldelas skolskjuts med 

skolbussarna i egen regi är att genomsnittskostnaden per elev på skolbussar i egen regi är väldigt låg 

samtidigt som motsvarande kostnad för Bergkvarabuss är hög. 

10.1 Extern linjetrafik 

157 elever reser med linjetrafiken. Den totala ersättningen till Skånetrafiken är 1 056 253 kr. 

Genomsnittskostnaden för Båstads kommuns linjetrafik per skolskjutselev är således 6 728 kr. För 

jämförelse med andra län, se tabell nedan.  

Jämförelsetal avseende genomsnittskostnaden för en elev inom linjetrafik 
Län Länstrafikbolag Kostnad per elev och år 
Sörmlands län, Flen Sörmlands länstrafik 10 152 kr 

Gävleborgs län X-trafik 8 900 kr 

Sörmlands län, Nyköping Sörmlands länstrafik 7 780 kr 

Skånes län Skånetrafiken, Båstad 6 728 kr 

Västernorrlands län Västernorrlands länstrafik 6 906 kr 

Jönköpings län Jönköpings länstrafik 5 500 kr 

Östergötlands län Östgötatrafiken 5 500 kr 

Västmanlands län, Västerås Västmanlands Lokaltrafik 4 165 kr 

Hallands län Hallands länstrafik 4 100 kr 

Kronobergs län Länstrafiken Kronoberg 4 100 kr 

Skånes län Skånetrafiken 3 173 kr 

Västergötlands län Västtrafik 3 170 kr 

Stockholms län SL 1 300 kr 
Tabell 4. Kostnad för linjetrafiken per elev 
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10.2 Extern upphandlad skolskjuts 

10.2.1 Bergkvarabuss 

72 skolskjutsberättigade elever reser med Bergkvarabuss tre fordon. Kostnaden för dessa fordon är 

1 842 510 kr. Genomsnittskostnaden per elev är således ca 25 590 kr, vilket är en hög kostnad för stora 

fordon. 

Prismodellen i avtalet med Bergkvarabuss är fast pris baserat på i anbudsunderlaget specificerade rutter, 

för dessa rutter ersätts entreprenören med 1 675 000 kr/läsår. Vid förändringar justeras ersättningen med 

ett pris per kilometer för tillkommande eller avgående kilometer för de olika fordonstyperna i 

anbudsunderlaget. I det fall en ny rutt införs tillkommer kostnader i form av uppstartkostnad och ett pris 

per kilometer och fordonstyp som är högre än tillkommande eller avgående kilometer vid förändring av i 

förfrågningsunderlaget redovisade turer. Med priserna angivna i avtalet kommer nya rutter vara mycket 

kostsamma. Kostnaden minskar inte avsevärt med bortfallande rutt men ökar alltså markant med ny 

tillkommande rutt.  

10.2.2 Taxi 

Av de skolskjutsberättigade eleverna är det endast tre elever som åker med taxi. Resorna kostar 292 201 
kronor årligen. Genomsnittskostnaden per elev är således ca 97 400 kronor per år, en hög kostnad. Vid 
höstterminens start 2017 var det dock inga elever som reste med taxi varpå problematiken med höga 
taxikostnader anses vara försummande liten i sammanhanget. 

10.3 Skolskjuts i egen regi 

Den största andelen skolskjutsberättigade elever, hela 409 av 641 elever, reser med skolbussarna i egen 
regi. Kostnaden för dessa fordon är totalt 3 584 713 kr. Genomsnittskostnaden per elev är således ca 8 
765 kr, vilket är en väldigt låg kostnad oavsett fordonsstorlek. 
 
För jämförelse av genomsnittskostnader för skolskjutstrafik med stora fordon i ett urval av andra 

kommuner, se tabell nedan.  

Jämförelsetal avseende genomsnittskostnaden för en elev inom upphandlad skolsbusstrafik 
Län Kommun Kostnad per elev och år 
Sörmlands län Nyköping 28 600 kr 

Hallands län Hylte 27 850 kr 

Jönköpings län Vaggeryd 26 500 kr 

Västra Götalands län Bengtsfors  26 200 kr 

Skåne län Båstads kommun, 
Bergkvarabuss 

25 590 kr 

Västernorrlands län Kramfors  24 614 kr 

Västmanlands län Västerås 24 000 kr 

Jönköpings län Värnamo  23 800 kr 
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Skånes län Osby 23 600 kr 

Västra Götalands län Vänersborg 21 800 kr 

Uppsala län Heby kommun 20 780 kr 

Hallands län Laholm  20 225 kr 

Västra Götalands län Orust 20 150 kr 

Jönköpings län Vetlanda 19 300 kr 

Kronobergs län Älmhult  18 500 kr 

Sörmlands län Flen  17 700 kr 

Jönköpings län Nässjö  17 400 kr 

Gotlands län Gotland 16 750 kr 

Hallands län Falkenberg 16 685 kr 

Jönköpings län Gislaved 16 400 kr 

Gävleborgs län Hudiksvall 15 800 kr 

Jönköpings län Eksjö 15 500 kr 

Värmlands län Karlstad kommun 15 120 kr 

Gävleborgs län Gävle kommun 14 300 kr 

Västra Götalands län Trollhättan stad 14 100 kr 

Skåne län Eslövs kommun 10 225 kr 

Skåne län Båstads kommun bussar 
i egen regi 

8 765 kr 

Tabell 5. Kostnad för upphandlad trafik per elev från förstudier 

Optiplan har erfarenhet av kommuner som genomgått kapacitetsoptimering och effektivisering av 
skolskjutsplaneringen som beroende på vald servicenivå har genomsnittskostnad på ca 10 000-15 000 kr 
per elev med en skolskjutstrafik som utförs med fordon i senaste miljöklass. Med vald servicenivå menas 
t. ex avståndsreglering, restid och väntetid.   

10.4 Fordon 

Antalet och storleken på fordon och dess chaufförer avgör kostnaden för en skolskjutsplanering. En 

kostnadseffektiv planering använder fordonskapacitet som är väl anpassad efter dess behov.  

Kostnaden för ett fordons skolskjutsrutter härrörs med ca 85% till fordonet och dess chaufför. Generellt 

sett så är skillnaden mellan kostnaden för en stor buss (ca 800 000-850 000 kr per år) och en liten buss (ca 

600 000 kr per år) ca 200 000 kr. Om en kommun av någon anledning väljer två mindre fordon istället för 

ett större för att skjutsa exempelvis 35 elever så hamnar kostnaden på uppskattningsvis ca 1,2 Mkr istället 

för ca 800 000 kr. 

Vägarnas beskaffenhet och elevantalet (i kombination med elevernas bostadsadresser och skolornas 

placering) avgör behovet av fordonskapacitet, utmaningen för kommuner är därmed att matcha behovet 

och fordonsflottan. Det är viktigt till kommande upphandling att dokumentera de eventuella vägar som 
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har begränsad framkomlighet enligt tydliga kriterier så att kommunen är säker på bedömningen då fler 

mindre fordon leder till ökade kostnader. 

Nedan redovisas nuvarande fordonsflotta. 

 Antal fordon     Inköpsår              Miljöklass            Antal sittplatser       Notering         

1 2005 Euro III 35 Fordon i egen regi 

1 2005 Euro III 35 Fordon i egen regi 

1 2005 Euro III 33 Fordon i egen regi 

1 2005 Euro III 29 Fordon i egen regi 

1                                    2006 Euro III 29 Fordon i egen regi 

1 - Euro V 30 Bergkvarabuss 

1 - Euro V 22 Bergkvarabuss 
1 - Euro V 22 Bergkvarabuss 
8   235  

Tabell 6. Fordon och dess sittplatser 

En ändamålsenlig indikation erhålls genom att jämföra leverantörens intäkt per fordon för de stora 

skolbussfordonen. Genom att dividera den totala kostnaden med antalet fordon för Bergkvarabuss 

respektive kommunens egna fordon erhålls genomsnittskostnaden per fordon.  

Transportör Kostnad Antal fordon Kostnad/fordon 

Bergkvarabuss 1 842 510 kr 3 614 170 kr 

Båstads kommun 3 584 713 kr  5 716 943 kr 
Tabell 7. Genomsnittskostnad per fordon och transportör 

De åtta fordonen är av olika storlek, dock är de medel till stora fordon även om inget fordon har fler än 

35 sittplatser. Genomsnittskostnaden per fordon i Båstads kommun är lägre än de schablonmässiga 

kostnaderna per fordon som beskrivs i tabell 9. Detta är dock inte jämförbart då de befintliga fordonen är 

av en mycket lägre standard jämfört med de nya fordonen enligt senaste miljöklass som omfattas av de 

schablonmässiga priserna i tabell 9.  

Notera att Bergkvarabuss i genomsnitt är ca 100 000 kr lägre per fordon jämfört med Båstads kommuns 

skolbussfordon i egen regi. Jämförelsen kan aldrig bli helt korrekt eftersom fordonen är av olika storlek, 

miljöklass och ålder, men en enkel jämförelse visar att Bergkvarabuss fordon med 30 platser är ca 100 000 

kr billigare än Båstads kommuns egna bussar i samma storlekskategori. Bergkvarabuss två andra bussar 

tillhör den lägre storlekskategorin, 17-22 platser, och bör om man ser till de schablonmässiga priserna 

vara ca 100 000kr/fordon billigare än de större fordonen som kommunen kör i egen regi.  Detta stämmer 

ganska väl överens med situationen i Båstads kommun. Dock är mellanskillnaden i de schablonmässiga 

priserna framräknade på fordon med Euroklass 6 och inköpsår 2016 medan Båstads kommuns bussar är 

både äldre och med lägre miljöklass än bussarna som körs av Bergkvarabuss. 
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Det ska tilläggas att Båstads kommuns bussar i egen regi även kör språk-, bad-  hemkunskap- och 

utflyktsresor, vilket ökar bränsleförbrukningen. Dock härrörs ca 85% av ett fordons totala kostnad 

generellt sett till fordonet och dess chaufför vilket gör att den ökade kostanden för drivmedel är av relativt 

liten betydelse i sammanhanget, sett endast ur ett ekonomiskt perspektiv.   

Jämförelsen tar inte hänsyn till att kommunens egna förare genomför andra arbetsuppgifter utöver sitt 

skolskjutsuppdrag, då Optiplan är av uppfattningen att förarna är anställda för skolskjutsuppdraget och 

lönekostnaden för förarna hör till skolskjutsbudgeten. Att förarna finns tillgängliga för andra uppdrag 

under viss tid beräknas därför som ett mervärde för skolorganisationen men inte en kostnadsreducering 

för skolskjutsen. Tillgänglighet och flexibilitet i nyttjande av bussarna för utflyktsresor betraktas i 

jämförelsen som ett mervärde för kommunen men inte en faktor i den ekonomiska jämförelsen. 

I de upphandlade fordonen finns totalt 235 säten som används för att skjutsa 481 elever, nyttjandegraden 

är därmed ca 2,05 elev per säte. Detta är en mycket hög nyttjandegrad jämfört med andra kommuner. 

Det är intressant att få fram motsvarande nyckeltal fördelat på extern buss, Bergkvarabuss, respektive 

Båstads kommuns skolbussar i egen regi, se tabell nedan. 

Transportör Antal elever Antal säten Nyttjandegrad 

Bergkvarabuss 72 74 0,97 

Båstads kommun 409 161 2,54 

Totalt 481 235 2,05 
Tabell 8. Nyttjandegrad per säte och transportör 

Det är stor skillnad på nyttjandegraden mellan Bergkvarabuss och Båstads kommuns bussar i egen regi.  

Nyttjandegraden på de egna bussarna är mycket hög. Skillnaden i nyttjandegraden är en följd av att flest 

elever tilldelas skolskjuts med bussarna i egen regi.  

10.4.1 Uppskattad fordonskostnad vid ny fordonsflotta 

Den nuvarande fordonsflottan behöver bytas ut då fordonen är för gamla. Det är intressant att estimera 

årskostnaden för fordonskapaciteten med ny fordonsflotta. Beräkningarna nedan är baserad på 

fordonsstorlekarna i den nuvarande fordonsflottan. 

Inför en upphandling av ny fordonsflotta, då vetskapen om de faktiska priserna för respektive 

fordonsstorlek inte kan finnas, använder Optiplan schablonmässiga priser för respektive fordonsstorlek 

för att kalkylera den estimerade totala kostnaden. Nedanstående priser har enligt Optiplans erfarenhet 

stämt väl överens med marknadsmässiga priser i flertalet upphandlingar, där tillräcklig konkurrens finns, 

och tillämpas i fortsatta resonemang i denna rapport. 
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Fordonsstorlek Inköpsår Miljöklass Schablonmässig kostnad 

4-16 sittplatser 2016 Euro VI 600,000 kr/år 

17-22 sittplatser 2016 Euro VI 700,000 kr/år 

23-55 sittplatser 2016 Euro VI 800,000 kr/år 
Tabell 9. Schablonmässiga priser per fordonsstorlek 

Den estimerade kostnaden för nuvarande fordonsflotta beräknas således till följande: 

Antal fordon Fordonsstorlek Schablonmässig kr/fordon Estimerad kr totalt 

2 17-22 sittplatser 700,000 kr 1,400,000 kr 

6 23-55 sittplatser 800,000 kr 4,800,000 kr 

Totalt   6,200,000 kr 
Tabell 10. Estimerad kostnad för nuvarande fordonsflotta 

Den estimerade kostnaden på 6 200 000 kr ska jämföras med den nuvarande kostnaden för de åtta stora 

fordonen (kommuns fem egna och Bergkvarabuss tre) på 5 427 223 kr. Observera dock att den estimerade 

kostnaden tar i beaktning fordon av senaste miljöklass medan de nuvarande fordonen har lägre till mycket 

lägre miljöklass och standard. 

10.5 Analys 

Det är värt att notera att dagens prioriteringsordning för tilldelning av färdsätt; 1. Skolbuss i egen regi, 2. 

Bergkvarabuss, 3. Linjetrafik och 4. Taxi, beror på att skolbussarna i egen regi samt Bergkvarabuss fordon 

redan finns och är fasta kostnader medan kostnad för linjetrafiken tillkommer för varje elev som reser.  

Optiplan har aldrig stött på en kommun med så låg genomsnittskostnad per elev som Båstads kommun 

har gällande skolbussarna i egen regi, dock har inte heller Optiplan stött på en kommun vars fordon som 

används för skolskjuts är så gamla och av så låg miljöklass. Dessutom är det otroligt många elever, 409 

elever, som reser med kommunens fem egna fordon, en nyttjandegrad på 2,5. Det är en otroligt hög 

nyttjandegrad som även, enligt kommunen, vanligtvis sker utan vidare hög väntetid. 

Bergkvarabuss har en mycket hög genomsnittskostnad per elev, vilket är ett resultat av tilldelningen av 

färdsätt.  

Miljöklassen är högre för Bergkvarabuss fordon för en genomsnittskostnad per fordon på ca 614 000 kr 

per fordon. Motsvarande kostnad för skolbussarna i egen regi är 717 000 kr per fordon, vilket innebär att 

Bergkvarabuss har ca 100 000 kr lägre kostnad trots högre miljöklass. Den totala kostnaden som 

Bergkvarabuss tre fordon representerar nyttjas därmed inte effektivt. 

Kostnaden på ca 5,4 Mkr för de nuvarande åtta fordonen med den genomsnittligt sett låga standarden är 

relativt hög jämfört med den estimerade kostnaden för motsvarande åtta fordon med hög miljöklass på 

ca 6,2 Mkr. 
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Skolskjutsverksamhetens ekonomi är försvarbar om man endast ser till den faktiska kostnaden för de olika 

färdsätten, dock är miljöklassen för fordonen som utför skolskjutsarna genomgående mycket låg. 

10.6 Rekommendation 

Då linjetrafiken är ett billigt färdsätt redan i dagsläget och förmodligen färdsättet till lägst kostnad per 
elev efter kommande upphandling rekommenderas Båstads kommun att se över prioriteringsordningen 
för tilldelningen av färdsätt för de skolskjutsberättigade eleverna. Detta för att se om fler elever kan resa 
med linjetrafiken och därefter upphandla skolskjutskapacitet som matchar behovet för de elever som 
måste resa med upphandlad skolskjuts.  
 
Vid nästa upphandling rekommenderar Optiplan kommunen att genomföra kapacitetsoptimering för de 

skolbussresande eleverna för att ta ett nytt grepp om skolskjutsplaneringen och framställa en 

kostnadseffektiv skolskjuts enligt de nya miljökraven som kommunen beslutar om. 

 

Sett endast ur ett kostnadsperspektiv torde upphandlad skolskjuts via en extern entreprenör vara det 

bästa alternativet vid anskaffning av nya fordon. Ur ett helhetsperspektiv finns dock andra parametrar så 

som flexibilitet, upplevd service och trygghet att ta hänsyn till.  Jämförelsen tar heller inte hänsyn till det 

personalansvar kommunen har för de 5 anställda chaufförerna. 

 

Skolbussarna i egen regi används idag även för resor till bad, språk, slöjd och utflykter. Bokning av 

framförallt utflykter kan troligen ske med större flexibilitet då trafiken körs med bussar i egen regi än med 

upphandlad trafik. Mervärdet att ha föraren tillgänglig som extraresurs vid badundervisning uppnås 

endast genom trafik i egen regi. Däremot är skillnaderna mellan trafik i egen regi och upphandlad trafik 

för resor till bad, språk, slöjd och utflykter små ur ett ekonomiskt perspektiv, då det utifrån Optiplans 

erfarenhet finns goda möjligheter att avtala fram förmånliga priser genom en extern entreprenör.  

 

Kostnadsjämförelsen tar endast hänsyn till skolskjutsbudgeten, vill man lyfta blicken högre och titta på 

budgeten för hela skolorganisationen kan det vara så att de övriga arbetsuppgifter som utförs av förarna, 

bl.a. vaktmästare och resurs vid olika aktiviteter, kan behöva ersättas om förarna försvinner och då 

påverka andra kostnadsposter i den totala budgeten. 

 

Eftersom de nuvarande miljökraven är mycket lägre än de som Optiplan uppfattat kommer gälla vid nästa 

upphandling är det väldigt svårt att jämföra nuläge med framtid. Optiplan har dock stor erfarenhet av 

kapacitetsoptimerade underlag för skolskjutstrafik där en sänkning av den totala kostnaden brukar 

föreligga med ca 20-25%. Eftersom Båstads kommun har väldigt hög nyttjandegrad uppskattas 

besparingspotentialen vara ca 10%. Detta förutsatt att avståndsreglering från hem till hållplats 

genomlyses och en optimering genomförs. Det krävs också att kommunen använder 

kapacitetsoptimerade rutter i förfrågningsunderlaget vid nästa upphandling. 
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11  Miljö 
Övergripande miljömål i kommunen är enligt intervju att vara topp 50 bland Sveriges kommuner i 

”miljöligan”. Som ett led i detta har kommunen exempelvis elbilar som tjänstebilar. Det saknas dock 

tydliga miljöriktlinjer för skolskjutsen. Kommunen beskriver skolbussarna i egen regi som gamla, slitna 

bussar som inte är miljövänliga och snart måste bytas ut. Just nu är bussarna billiga eftersom de är så 

gamla, på bekostnad av miljöeffekten av fordonen.  

Närliggande kommuner har höga miljökrav vilket begränsar kommunens resande till exempelvis Malmö 

och Helsingborg i samband med utflykter i och med att Båstads skolbussar i egen regi är av så pass låg 

miljöklass. 

11.1 Fordon 

Kommunens egna bussar håller miljöklass Euro III vilket är lågt. Nya bussar som säljs i Sverige måste hålla 

Euro VI. 

11.1.1 Fordonens ålder 

I det fall kommunen väljer att köpa in nya bussar och fortsätta köra stora delar av skolskjutsen med 

skolbussar i egen regi finns risk att vartefter hamna i dagens situation med för gamla fordon som har en 

mycket negativ effekt på miljön. Även om bussarna som köps in håller de senaste miljökraven går 

utvecklingen snabbt framåt och kommunen riskerar att bli ”fast” med bussarna under en lång period 

under vilken de med stor sannolikhet hinner bli omoderna ur miljösynpunkt. För att undvika att hamna i 

dagens situation med miljömässigt dåliga fordon kan kommunen med fördel titta på hur 

andrahandsmarknaden ser ut och möjligheten att sälja bussarna efter ett antal år om nya miljöriktlinjer 

behöver upprättas i kommunen.  Genom att upphandla kapacitet från en extern entreprenör finns 

möjlighet att ställa nya miljökrav vid avtalets slut och begränsa sig till en avtalslängd på 6-8 år. 

11.1.2 Antal fordon 

Stor eftertänksamhet krävs vid upphandling av nya fordon, oavsett om egna fordon köps in eller om 

trafiken upphandlas av extern entreprenör. Ett större fordon har en sämre inverkan på miljön jämfört 

med ett mindre fordon, även trafikmiljön för eleverna är sämre kring en stor buss än en lite buss. En stor 

buss är dock, ur miljöperspektiv, bättre än två mindre bussar för att skjutsa samma antal elever eftersom 

man även behöver ta hänsyn till tillverkningsprocessen. Fordonens antal och storlek blir därmed en 

avvägning vid upphandling av skolskjutskapacitet. 

11.1.3 Buller 

Äldre fordon bidrar till mer buller. Effekterna av buller bidrar till en sämre miljö kring vägar. Även olika 

typer av drivmedel orsakar olika mycket buller vilket är fördelaktigt att ta hänsyn till vid nyförvärv.  
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11.1.4 Tvätthall 

Något annat att ta hänsyn till vid diskussion kring skolskjuts med skolbussar i egen regi eller via 

upphandlad trafik är kommunens tvätthall. Om det är så att tvätthallen inte har genomgått större 

förändringar sedan byggnationen är det dags att se över detta. En ombyggnation kan vara nödvändig för 

att möta riktlinjer gällande till exempel slam- och oljeavskiljare, vilket inte är ett krav idag men som bör 

finnas med i beräkningen om kommunen vill ligga i framkant miljömässigt. Sannolikt är att det inom en 

busslivslängd kommer att ställas allt högre krav även på tvätthallar och tvättkemikalier. 

Fler parametrar att ta hänsyn till vid miljöanalys är t.ex. drivmedel, körteknik och däcktryck. Detta är 

parametrar som kommunen har större kontroll över i egen regi men som går att avtala om med en extern 

entreprenör. 

11.2 Avtal med Bergkvarabuss AB 

I avtalet med Bergkvarabuss AB saknas ålderskrav eller åldersättande miljökrav på fordonen. Fordonen 

kommer alltså kunna användas under hela avtalstiden förutsatt att fordonen uppfyller gällande lagar och 

förordningar samt utrustningskrav som anges i anbudsunderlaget. Konsekvensen är att den upphandlade 

skolskjutsen kan köras med gamla fordon med stor negativ miljöpåverkan. 

Beaktat att Båstads kommun ämnar vara en föregångare gällande att minska den negativa miljöpåverkan 

från sin verksamhet är skrivningen gällande drivmedel bra då den innebär att aktuella fordon idag ska 

framföras med fossilfritt drivmedel. Det saknas dock koppling mellan drivmedel och fordonens motorer. 

Det lämnar utrymme för leverantören att komma med invändningar mot denna tolkning av avtalet och 

istället hävda att drivmedlet ska vara det bästa miljöalternativet givet deras fordonspark.  

Optiplan rekommenderar att prismodell, fordonskrav, förarkrav och miljökrav ses över till nästa 

upphandling och att krav ställs i relation till service och förväntad kostnad. 

11.3 Resande i mån av plats 

Kompisåkning och syskonåkning har generellt sett möjligtvis en positiv övergripande effekt på miljön om 

man inte bestämmer fordonskapaciteten utifrån det utan endast fyller de befintliga fordonen och tänker 

att föräldrar slipper använda egna fordon för hämtning av barn vid skolan. Det är dock viktigt vid ny 

upphandling att upphandla en fordonskapacitet som endast ska motsvara behovet för de 

skolskjutsberättigade som reser med färdsättet skolbuss.  

Samtidigt är det i en miljömedveten kommun viktigt att aktivt kommunicera fördelarna för elever, 

föräldrar och miljön att cykla och gå eller att använda linjetrafiken. Det är påvisat att elever som reser 

med linjetrafiken även reser mer frekvent med linjetrafiken som vuxna. 
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Politikerna har under 2017 beslutat i kommunfullmäktige att ha kompisåkning och syskonåkning med 

skolbussarna i egen regi. 

11.4 Linjetrafiken 

I Båstads kommun är linjetrafiken ett låg-prioriterat färdsätt. Ur ett miljöperspektiv är det dock 

fördelaktigt att nyttja linjetrafiken i större utsträckning då de bussarna ändå körs samt uppfyller höga 

miljökrav. Genom att nyttja linjetrafiken ytterligare kanske kommunen kan minska det totala antalet 

bussar i kommunen.  

11.5 Tilldelning av hållplatser 

Det är fördelaktigt att nyttja skolskjutsreglementets avståndsreglering och låta eleverna gå sina tillåtna 

kilometrar till hållplats. Det leder många gånger till att rutterna kan undvika att ledas in på mindre vägar 

och därmed behöver köra färre antal kilometrar. 
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12 Miljö kontra trafiksäkerhet och kostnad 
I tidigare kapitel har rapporten kartlagt kommunens skolskjutssituation med hänsyn till miljö, 

trafiksäkerhet och kostnad. I följande avsnitt beskrivs relationen dem emellan. Ökad hänsyn till miljön 

samt upprätthållande av hög trafiksäkerhet är ofta kopplat till höga kostnader. Höga kostnader i sig 

betyder dock inte automatiskt hög miljöstandard och hög trafiksäkerhet. Det är därför viktigt att utgå från 

en beslutad ambition gällande miljö och trafiksäkerhet och därefter utvärdera kostnaderna som 

ambitionen genererar. 

En ny nivå på ambition gällande miljö och trafiksäkerhet kan för en kommun vara överväldigande. Med 

fördel hanteras detta ur både ett kort- och långsiktigt perspektiv med hjälp av mål och delmål. Ett exempel 

kan vara att det långsiktiga målet är en komplett trafiksäkerhetsmodell och ett delmål kan vara att 

besiktiga vägar under ett budgetår och besiktiga hållplatser och sätta ut hållplatsskyltar under 

nästföljande.  

12.1 Tillämpa avståndsregleringen  

Vid intervjutillfället framkom att avståndsregleringen mellan hem och hållplats sällan nyttjas till sin fulla 

kapacitet. Skulle avståndsregleringen tillämpas i högre grad är det möjligt att trafiksäkerheten sjunker 

desto fler elever som får gå längre sträckor till hållplatsen. Det är dock möjligt att eleverna utvecklar högre 

förståelse för trafiken desto mer de vistas i den, vilket är nyttigt ur ett långsiktigt perspektiv. 

Positiva effekter av att tillämpa avståndsregleringen går att se både ekonomiskt och miljömässigt i och 

med att antal körda kilometer ofta minskar när eleverna går längre. Detta kan i sin tur leda till att färre 

fordon krävs vid ett nytt omtag av skolskjutsverksamheten. Det är samtidigt fördelaktigt för barn att röra 

på sig vilket uppnås genom att gå eller cykla till hållplatsen istället för att bli hämtade nära hemmet.  

För att öka nyttjandet av avståndsregleringen krävs att kommunen gör en genomlysning av vägarna i 

kommunen för att säkerställa att avståndsregleringen tillämpas på rätt platser. Detta kommer att kräva 

resurser och medför därmed en kostnad för kommunen. Dock kommer tillämpandet av 

avståndregleringen generera ekonomiska besparingar på sikt och en utvecklad trafiksäkerhetsmodell, 

som är resultatet av en genomlysning, kommer att öka kontrollen och likställdheten samt minska det 

löpande resursbehovet för trafiksäkerhetsbedömningar.  

Om kommunen inför nästa upphandling önskar att genomföra en kapacitetsoptimering av 

skolskjutsverksamheten är tillämningen av avståndsregleringen starkt bidragande till ett bättre resultat, 

det vill säga färre fordon vilket är helt avgörande för den totala kostnaden. 
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12.2 Ökat nyttjande av linjetrafiken 

Idag nyttjas linjetrafiken endast i viss utsträckning då kommunen prioriterar skolbussarna i egen regi samt 

Bergkvarabuss. Att nyttja bussarna i egen regi samt Bergkvarabuss är idag fördelaktigt eftersom fordonen 

finns i kommunen och är en fast kostnad.  

Inför förärvning av ny fordonsflotta rekommenderas kommunen att ta ny kontakt med Skånetrafiken för 

att se vilka möjligheter som finns. Idag finns, enligt den administrativa chefen, redan ett gott samarbete, 

till exempel har några avgångar anpassats till skolans verksamhet. Ett första steg är att bibehålla det 

samarbete som finns idag och nästa steg är att titta på om det går att nyttja linjetrafiken även på andra 

platser i kommunen. Kanske kan avgångstiderna anpassas även på andra linjer eller kanske går det att 

påverka skolornas schemaläggning så att ramtiderna passar linjetrafikens avgångar i högre utsträckning. 

En utredning av möjligheterna att nyttja linjetrafiken kräver resurser men är på längre sikt en god 

investering då linjetrafiken är ett billigt färdmedel beräknat på genomsnittskostnad per elev.  

Genom att undersöka möjligheterna med linjetrafik först kan de elever som tilldelas linjetrafik undantas 

beräkningen när ny fordonskapacitet ska upphandlas. Fordonskapacitet upphandlas alltså endast för de 

skolskjutsberättigade elever som inte kan nyttja linjetrafik. Detta får en positiv miljöeffekt om det 

resulterar i att kommunen behöver förvärva färre bussar, vilket i så fall leder till färre antal bussar i 

kommunen totalt sett. Skånetrafiken, som svarar för linjetrafiken i Båstads kommun, är ur miljöhänsyn 

ett bra alternativ då de är certifierade enligt ISO 14001 och Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval 

och trafiken körs med fossilfria drivmedel. Att förvärva ett färre antal bussar är även positivt ur ett 

ekonomiskt perspektiv.  

Eftersom Båstads kommun idag erbjuder hög service är det möjligt att invånarna reagerar negativt på att 

nyttja linjetrafiken ytterligare istället för att resa med skolbussar i egen regi. Det är möjligt att eleverna 

upplever lägre trygghet och lägre service. Optiplans erfarenhet är dock att i många kommuner upplever 

framförallt de äldre eleverna en högre servicegrad med linjetrafikkort än med skolbuss då linjetrafiken 

kan nyttjas friare och vid fler tidpunkter på dagen. Positivt är också att eleverna blir självständiga och lär 

sig att hantera linjetrafiken. Det är påvisat att elever som reser med linjetrafiken även reser mer frekvent 

med linjetrafiken som vuxna, vilket är mycket fördelaktigt ur ett miljöperspektiv. 

12.3 Högre miljökrav på fordon och drivmedel 

För att nå de miljöambitioner som finns i kommunen bör det ställas högre krav på fordon och drivmedel, 

vilket innebär förvärv av nya fordon. Detta medför en högre kostnad initialt vid förvärv av fordonen men 

många av de fossilfria drivmedlen är billigare än konventionella drivmedel. Läs mer om fordon och 

drivmedel under avsnitt 12.5. Förvärv av nya fordon innebär även förbättrad trafikmiljö för eleverna 

gällande komfort, buller och närmiljö. 
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12.4 Avtal med entreprenör 

Avtalet som idag finns med Bergkvarabuss innehåller få och låga miljökrav. Inför kommande upphandling 

bör tydliga miljökrav specificeras. Beroende på ambition kan detta medföra en ökad kostnad jämfört med 

nuvarande avtal men samtidigt går många lägre krav att ställa utan förändrad kostnad. När det gäller 

trafiksäkerhet finns möjlighet för kommunen att ställa krav på vidareutbildning för chaufförerna samt 

regelbundna hälsokontroller. Exempelvis kräver vissa kommuner att entreprenören kostnadsfritt deltar i 

utbildningsdagar med polis och räddningstjänst.   

12.5 Förvärv av bussar 

Båstads kommun har fört diskussioner om att nuvarande bussar som körs i egen regi inom kort måste 

bytas ut. Om de ska ersättas med nya skolbussar att köra i egen regi eller om ytterligare kapacitet ska 

upphandlas av extern entreprenör är i dagsläget inte fastslaget. 

Ur ett kostnads- och miljöperspektiv finns många parametrar att ta hänsyn till. Båstads kommun har höga 

miljöambitioner, bland annat en topp 50-placering i ’miljöligan’ bland Sveriges kommuner. Samtidigt har 

kommunen haft väldigt låga kostnader för skolskjutsen under de senaste åren vilket kommer att bli 

ekonomiskt kännbart oavsett om kommunen väljer att köpa nya fordon eller upphandla skolskjutsen 

framöver.  

Optiplan ser tre alternativ för kommunen; att köpa in egna helt nya bussar, att köpa in några år gamla 

bussar eller att upphandla skolskjutsen av en extern entreprenör. 

12.5.1 Köpa in nya bussar 

Att köpa in helt nya bussar av Euroklass 6 är en stor investering och en relativt stor ekonomisk risk. Under 

de första åren kommer bussarna att hålla en hög miljöstandard vilket ligger i linje med kommunens 

ambitioner. Dock utvecklas både teknik och miljökrav snabbt och risken finns att bussarna blir omoderna 

långt innan de är avskrivna ekonomiskt. Kommunen måste då välja mellan att behålla bussarna och sänka 

sina miljöambitioner eller att försöka sälja bussarna på andrahandsmarknaden, till exempel i Sydeuropa 

där miljökraven är lägre. 

Ett annat alternativ är att köpa in bussar som drivs med biogas, vilket är ett helt förnybart drivmedel. Med 

biogasbussar kommer kommunen att ligga i framkant ur ett miljöperspektiv då till exempel av CO2-

utsläppen är mycket lägre än vid konventionella drivmedel. Dessutom produceras färre partikelformiga 

ämnen vid förbränningen vilket gör att även partikelutsläppen minskar drastiskt. En annan fördel är att 

bullernivån vid förbränning minskar jämfört med dieselmotorfordon. Enligt Stockholm Vatten och Avfall 

minskar bullernivån med 5-10 dB vilket örat uppfattar som ungefär hälften så bullrigt som ett dieseldrivet 

fordon. Kostnaden för skolskjutsen kommer dock att stiga markant jämfört med idag då det är en stor 

investering att köpa in biogasbussar. Dock är drivmedlet billigare och subventioner för biogas finns. Just 
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nu pågår en diskussion om hur länge biogas bör vara subventionerat vilket är värt att följa om kommunen 

är intresserade av det här alternativet.  

12.5.2 Köpa in bussar från andrahandsmarknaden 

I och med att utvecklingen går snabbt framåt finns alternativet för kommunen att köpa in begagnade 

bussar som håller högre standard än nuvarande bussar, till exempel Euro IV- eller Euro V-klass. På så sätt 

köper sig kommunen lite tid att se var utvecklingen tar vägen de närmsta åren. Dock krävs resurser av 

kommunen att hantera förvärv med implementering etc. vid två tillfällen inom en relativt kort period. 

Ett annat alternativ som upprätthåller högre miljöstandard är att köpa in begagnade Euro IV-bussar men 

låta konvertera dem till RME-drivna fordon. RME (rapsmetylester) som är en slags biodiesel, tillverkas av 

raps och är ett fossilfritt drivmedel. RME har framförallt en lägre miljöpåverkan jämfört med fossila 

bränslen genom att rapsplantan tar upp nästan lika mycket koldioxid som bildas vid förbränningen samt 

att RME inte ger några utsläpp av fossil koldioxid. Miljöskillnaderna mellan RME och dieselolja är i övrigt 

ganska små. 

Även dessa bussar skulle behöva bytas ut inom en relativ kort period. Kostnaden för att konvertera 

bussarna till RME är enligt Optiplans erfarenhet relativt låga i sammanhanget men ur ett miljöperspektiv 

är det ett bättre alternativ än att endast köpa in Euro IV-bussar. Kostnaden för drivmedlet är billigare än 

diesel men det finns inte så många tankställen. Har kommunen en egen tank är detta dock ett mindre 

problem. 

12.5.3 Upphandla skolskjuts  

Om kommunen väljer att upphandla skolskjutsen kan miljökrav ställas i avtalet. Det är då entreprenören 

som står för den ekonomiska risken om miljökraven ändras. Det vill säga, entreprenören kan komma att 

behöva byta ut sina fordon igen efter avtalets slut och är då beroende av andrahandsmarknaden på det 

sätt som kommunen själv skulle varit om man valt att köpa in egna bussar. 

En fördel med att upphandla skolskjuts är att kommunen inte behöver agera entreprenör och stå för risker 

gällande till exempel personalansvar, fordon, tvätthall och reparationer.  

Kommunen förlorar dock viss kontroll över verksamheten samt den trygghet som organisationen upplever 

att kommuninvånarna känner i att skolbussarna körs i kommunens regi. 
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Bilaga 1: Tillkommande analys av körda mil per fordon 

1 Insänd information 
Båstads kommun har efterfrågat ett tillägg till förstudierapporten bestående av en utökad 

kostnadsjämförelse mellan bussarna i egen regi och Bergkvarabuss. Till detta insändes följande 

uppgifter: 

Antal mil för skolskjutsen 2016-2017 

Antal mil/år för egen buss 

Ordinarie skolskjuts   3021 

Slöjd    232 

Hemkunskap    23 

Simning    25 

Extraturer    135 

Totalt    3436 

Antal mil/år Bergkvara  

Ordinarie skolskjuts   751 

Uträkningen är uträknad i genomsnitt för en kommunbuss och en Bergkvarabuss.  

2 Antal körda mil per dag 
Antal körda mil/dag per genomsnittsfordon kan räknas fram med hjälp av de insända uppgifterna. 

Bussarna i egen regi kör skolskjuts 3021 mil per år, vilket motsvarar ca 17 mil per dag och fordon. 

Bergkvarabuss kör 751 mil per år, vilket motsvarar ca 4,2 mil per dag och fordon. Det är alltså en 

avsevärd skillnad mellan antalet körda mil per genomsnittsfordon för de två utförarna, där bussarna i 

egen regi kör ca 4 gånger fler mil/genomsnittsfordon än Bergkvarabuss.  

3 Kostnad per mil 
Enligt uppgifter i förstudien kostar bussarna i egen regi ca 717 000 kr/fordon medan Bergkvarabuss 

kostar ca 614 000 kr/fordon. Slår vi ut fordonens kostnad på de totala körda milen erhålls 209 kr/mil 

för bussarna i egen regi och 818 kr/mil för Bergkvarabuss. Bussarna i egen regi är alltså avsevärt mycket 

billigare per mil, ca 609 kr/mil, än Bergkvarabuss.  
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I nuvarande planering är kostnaden per mil för Bergkvarabuss hög eftersom dessa fordon nyttjas 

begränsat, fordonens totala kostnad fördelas alltså på få mil. Avtalet med Bergkvarabuss begränsar 

dock att bussarna nyttjas ytterligare då de är upphandlade enligt en prismodell som är grundad i ett 

förbestämt antal mil/dag. 

Vid anskaffning av nya fordon, oavsett om det är bussar i egen regi eller upphandlade fordon, finns 

möjlighet att fördela antalet körda mil jämnare mellan fordonen och på så sätt få en jämnare 

fördelning av kostnad/mil.  

4 Nya fordon 
Vid anskaffning av nya fordon är det viktigt att ta ett helhetsgrepp över det totala skolskjutsuppdraget 

samt att planera samtliga fordon samtidigt för att undvika behovet av dyra tillkommande fordon som 

endast nyttjas i liten grad.  

Optiplans erfarenhet är att fordonet och dess chaufför står för ca 85-90% av den totala kostnaden för 

utföraren, drivmedel utgör endast en mindre andel av kostnaden. Detta stämmer även för Båstads 

bussar i egen regi, där drivmedel står för ca 12% av den totala kostnaden, se kostnadsfördelning i tabell 

2 i förstudierapporten. Fordonets fasta kostnad (fordonet och dess chaufför) är alltså den avgörande 

parametern för kostnadsbilden och behovet av antal fordon regleras av hur effektivt varje fordon 

används. 

Gällande avtalet för Bergkvarabuss är kostnaden baserad på ett antal givna mil och mernyttjande av 

fordonet blir således dyrt. Vid utvärdering av anskaffning av fordon via extern entreprenör 

rekommenderar Optiplan en annan prismodell, alternativt ett högre antal upphandlade mil. För en 

kostnadseffektiv skolskjuts är även regleringen av tillkommande eller frånfallande mil, d.v.s. hur 

flexibelt avtal kommunen etablerar med utföraren, av stor vikt och har inverkan på kostnaden varje 

år.  

Nytillkomna uppgifter påverkar inte slutsatsen att Båstads kommun bör utvärdera båda alternativen; 

extern entreprenör och skolbussar i egen regi, vid anskaffning av ny fordonsflotta.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-07-16 1 av 1 

 

 

KS § 150  Dnr KS 001558/2015 - 460 

Skolskjuts - kompis och syskonåkning (2) 
 
Beskrivning av ärendet Den 1 december 2015 inkom Socialdemokraterna med en motion avseende 

kamratåkning och syskonåkning. Centerpartiet lämnade in en motion avseende 
detsamma den 22 mars 2016. Kommunfullmäktige beslutade att införa kompis- 
och syskonåkning som en försöksverksamhet den 20 september 2017. 
Försöksperioden skulle sträcka sig under resterande delen av läsåret 
2017/2018. Den 13 oktober 2017 överklagades Kommunfullmäktiges beslut till 
Förvaltningsrätten där en laglighetsprövning gjordes enligt Kommunallagen. 
Den 18 juni 2018 meddelade Förvaltningsrätten dom i frågan där domstolen i 
två separata beslut, ett avseende kompisåkning och ett avseende syskonåkning, 
kom fram till att Kommunfullmäktiges beslut ska upphävas med stöd av 10 kap. 
8 § första stycket 4 Kommunallagen eftersom det strider mot 
likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § samma lag. I samband med att Båstads 
kommun får ta del av Förvaltningsrättens domar beslutade vår kommunjurist, 
Elin Ax, att kommunen i sin tur ska överklaga dessa till Kammarrätten.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Yasra Delpisheh daterad 2018-07-09 med tillhörande 

bilagor.  
 
Förvaltningens förslag 1. Förlänga försöksverksamheten avseende kompis- och syskonåkning så att 

prövning i frågan om detta strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § 
Kommunallagen kan erhållas från Kammarrätten. 
2. Koordinera beslut avseende kompis- och syskonåkning med den översyn 
och de eventuella förändringar av 
skolskjutsreglementet/skolskjutsverksamheten som ska göras av Barn och 
skola med anledning genomlysningen som genomförts av Optiplan AB.   

      
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

 
1. Förlänga försöksverksamheten avseende kompis- och syskonåkning så att 
prövning i frågan om detta strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § 
Kommunallagen kan erhållas från Kammarrätten. 
2. Koordinera beslut avseende kompis- och syskonåkning med den översyn 
och de eventuella förändringar av 
skolskjutsreglementet/skolskjutsverksamheten som ska göras av Barn och 
skola med anledning genomlysningen som genomförts av Optiplan AB.   
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (2) 

 
 
Datum: 2018-07-09 
Handläggare: Yasra Delpisheh 
Dnr: KS 001558/2015 – 460 samt KS 000428/2016 -460 
Till: Kommunfullmäktige 
 
Beslutet skall expedieras till:  
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Optiplans genomlysning av skolskjutsorganisationen. 
 

Samråd har skett med: 
Elin Ax, Kommunjurist 
 
 
Kompisåkning/Syskonåkning 
 
Förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
  

1. förlänga försöksverksamheten avseende kompis- och syskonåkning så att prövning i frågan 
om detta strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § Kommunallagen kan erhållas från 
Kammarrätten. 

2. koordinera beslut avseende kompis- och syskonåkning med den översyn och de eventuella 
förändringar av skolskjutsreglementet/skolskjutsverksamheten som ska göras av Barn och 
skola med anledning genomlysningen som genomförts av Optiplan AB.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Den 1 december 2015 inkom Socialdemokraterna med en motion avseende kamratåkning och 
syskonåkning. 
 
Centerpartiet lämnade in en motion avseende detsamma den 22 mars 2016. 
 
Därefter har förvaltningen Barn och skola inkommit med två tjänsteskrivelser avseende samma 
fråga. En författad av Birgitte Dahlin den 19 december 2016 samt en av Henrik Wagersten den 9 maj 
2017 efter att kommunstyrelsen återremitterat den förstnämnda med inriktning att kunna lösa 
problematiken så att samåkning skulle kunna bli aktuellt. Båda tjänsteskrivelserna renderar i en 
slutsats att avslå ärendena kring kompis- och syskonåkning. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att införa kompis- och syskonåkning som en försöksverksamhet den 
20 september 2017. Försöksperioden skulle sträcka sig under resterande delen av läsåret 2017/2018. 
 
Den 13 oktober 2017 överklagades Kommunfullmäktiges beslut till Förvaltningsrätten där en 
laglighetsprövning gjordes enligt Kommunallagen.  
 
Den 15 november 2017 utfärdade konsultföretaget Optiplan AB genomgripande analys av 
skolskjutsverksamheten i Båstads kommun. Rapporten hade som mål att resultera i konkreta förslag 
om förbättringar avseende miljö, ekonomi och säkerhet vad gäller skolskjutsorganisationen. 
Rapporten var ämnad att fastställa om skolskjutsverksamhetens ekonomi är försvarbar samt hur 
förhållandet mellan miljö, trafiksäkerhet och kostnad var. 
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Den 18 juni 2018 meddelade Förvaltningsrätten dom i frågan där domstolen i två separata beslut, ett 
avseende kompisåkning och ett avseende syskonåkning, kom fram till att Kommunfullmäktiges 
beslut ska upphävas med stöd av 10 kap. 8 § första stycket 4 Kommunallagen eftersom det strider 
mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § samma lag. 
 
I samband med att Båstads kommun får ta del av Förvaltningsrättens domar beslutade vår 
kommunjurist, Elin Ax, att kommunen i sin tur ska överklaga dessa till Kammarrätten.  
 
 
 
 
Information om skolskjutsorganisationen 
Skolskjutsningen i Båstads kommun utförs av flera aktörer: Skånetrafiken, upphandlad buss, 
upphandlad taxi och kommunens egna skolbussar. Bakgrunden till detta är främst vägnätets 
kondition och var eleverna bor. Skånetrafikens bussar kan helt enkelt inte åka på de mindre vägarna i 
kommunen på grund av bussarnas storlek. Därför behövs de mindre bussarna till stora delar av 
kommunen.  Taxi används när det finns enstaka elever långt från skolbussarnas turer eller det finns 
elever med funktionsnedsättning, samt i vissa fall vid växelvis boende.  
Avståndet mellan elevens bostad och skolan ligger främst som grund för att få rätt till skolskjuts. 
Sedan tas även hänsyn till trafikförhållanden. 
 
För att eleverna kan åka med Skånetrafikens bussar krävs terminskort som kommunen 
tillhandahåller. Övriga elever åker antingen med kommunens skolbuss eller med taxi utifrån en 
skolskjutslista som varje chaufför måste ha tillgång till. 
 
 
Övervägande/framtid 
Då det framstår som att det finns en politisk vilja att erbjuda kommuninvånarna kompis- och 
syskonåkning bör ett övervägande göras att förlänga försöksverksamheten ytterligare då tiden för det 
ursprungliga beslutet taget av Kommunfullmäktige har löpt ut i samband med att läsåret 2017/2018 
tog slut. Därutöver bör hänsyn tas till att ärendet fortfarande inte har fått en slutgiltig handläggning i 
domstol och nya beslut bör därför ta i beaktande de eventuella utgångar av laglighetsprövningen i 
domstol som pågår för närvarande. Vidare ska hela skolskjutsverksamheten ses över efter den 
genomlysning som gjorts av Optiplan AB och framtida beslut avseende kompis- och syskonåkning 
bör därför samordnas med kommande översyn. 
 
 
Yasra Delpisheh 
Skolexpert/Utredare 
Barn & skola 
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1 Uppdraget 
Optiplan AB har erhållit uppdraget att genomföra en genomgripande analys av skolskjutsverksamheten i 

Båstads kommun. Optiplan AB samlar in data och framställer på så vis en nulägesrapport av 

skolskjutsverksamheten. Rapporten ska resultera i konkreta förbättringar avseende miljö, ekonomi och 

säkerhet. 

Nedanstående punkter utvärderas: 

• Förbättringsmöjligheter för skolskjutsverksamhetens miljöpåverkan 

• Skolskjutsverksamhetens kostnadseffektivitet; kostnadsnivåer och orsaker till kostnader 

• Skolskjutsverksamhetens trafiksäkerhet 

Rapporten ämnar fastställa om skolskjutsverksamhetens ekonomi är försvarbar samt förhållandet mellan 

miljö, trafiksäkerhet och kostnad. 

Därefter estimeras besparingspotentialen med befintliga förutsättningar (servicenivå och avtal). 
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2 Uppdragets genomförande 
Uppdraget har genomförts enligt följande; 

• Projektstart 

• Projektplanering 

• Insamling av grunddata 

• Intervjuer med involverade parter 

• Beskrivning av befintlig skolskjutsverksamhet 

• Genomgång av skolskjutsavtal 

• Analys av skolskjutsverksamheten gällande miljö, ekonomi och säkerhet 

• Analys och estimering av besparingspotential 

• Upprätta rapport 

• Avrapportering 
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3 Sammanfattning 
År 2016 var den totala kostnaden för skolskjutsverksamheten ca 6,4 miljoner kronor och omfattade 641 

elever. Skolskjutsen anordnades med skolbussar i egen regi, upphandlad skolskjuts med Bergkvarabuss, 

linjetrafik och taxi. 

Skolskjutsverksamhetens kostnadsnivå är låg. Genomsnittskostnaden för linjetrafiken är 6 728 kr, 

motsvarande kostnad för skolbussarna i egen regi är 8 765 kr, vilket är den lägsta kostnad för skolskjuts 

(icke linjetrafik) som Optiplan stött på. Den höga åldern på skolbussarna i egen regi är en bidragande 

faktor till det låga priset. Det är dock intressant att notera att färdsättet som används mest, skolbussar i 

egen regi, kostar mer per fordon jämfört med Bergkvarabuss, som istället används i låg utsträckning. 

Båstads kommun bör i och med detta utvärdera valet av extern entreprenör kontra skolbussar i egen regi 

vid upphandling av ny fordonsflotta.  

Skolskjutsverksamhetens ekonomi är försvarbar om man endast ser till den faktiska kostnaden för de olika 

färdsätten och inte väger in den negativa miljöpåverkan som fordonens höga ålder och låga miljöklass 

bidrar till. Kommunen bör fastställa sin ambition för miljö och trafiksäkerhet för att därefter utvärdera 

kostnaderna som ambitionens möjliga alternativ genererar. Sträva efter en gemensam bild över vad som 

är en försvarbar kostnadsnivå för skolskjutsen och som samtidigt uppfyller vad kommunen anser vara en 

rimlig nivå för miljö och trafiksäkerhet. Desto högre ambition kommunen har för miljö och trafiksäkerhet, 

desto mer kommer kostnaderna att öka. Dock finns det även mindre miljöåtgärder som kan vidtas utan 

större kostnadspåslag.  

Ett urval av rapportens identifierade förbättringsmöjligheter för skolskjutsverksamhetens miljöpåverkan 

är fordonens ålder och skick, tillämpning av avståndsregleringen mellan hem och hållplats samt nyttjandet 

av linjetrafiken.  

Det finns en hög medvetenhet kring trafiksäkerheten i kommunen. Dock finns trafiksäkerhetsmodell och 

rutiner inte dokumenterade. Optiplans rekommendation är att upprätta ett dokument för detta som 

sedan uppdateras löpande allt eftersom trafiksituationen i kommunen förändras. En 

trafiksäkerhetsmodell bidrar till ökad likställdhet och objektivitet i trafiksäkerhetsbedömningen. Initialt 

kräver detta resurser, efter implementeringen är kostnaden för att upprätthålla trafiksäkerhetsmodellen 

dock mycket låg.   

Eftersom de nuvarande miljökraven är mycket lägre än de som Optiplan uppfattat kommer gälla vid nästa 

upphandling är det väldigt svårt att jämföra nuläge med framtid. Optiplan har stor erfarenhet av 

kapacitetsoptimerade underlag för skolskjutstrafik där en sänkning av den totala kostnaden brukar 

föreligga med ca 20-25%. Båstads kommun har en väldigt hög nyttjandegrad varpå Optiplan uppskattar 

en lägre besparingspotential på ca 10%. Jämförelsen är beräknad utifrån  en estimerad kostnaden för 

fordon med senaste miljöklassning.   
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4 Optiplan AB 

4.1 Företaget 

Optiplan AB grundades 2005. Vi är specialister på att utforma, optimera, upphandla och implementera 

service- och logistiklösningar. För det ändamålet har vi utvecklat systemet Optimized Operations™ ett 

optimeringsverktyg baserat på avancerad forskning.  

Optimized Operations™ tillämpar vi på ett flertal olika verksamheter bl.a. elevresor. Med stöd av 

Optimized Operations™ och systemet Optiplan Elevresor™ effektiviserar vi kommuners elevresor och 

reducerar kostnaden med 20-25%. 

4.2 Affärsidé 

Optiplans affärsidé är att kostnadseffektivisera service- och logistiklösningar såsom elevresor. Det 

åstadkommer vi genom att erbjuda optimeringsmjukvaran Optimized Operations™, e-tjänsten Optiplan 

Elevresor™ samt konsulttjänster för att implementera dessa system och stödja förändringsprocessen.  

4.3 Den totala kostnaden för elevresor i Sverige 

Den totala kostnaden för skolskjuts i Sveriges kommuner beräknades 2010 uppgå till ca 4,7 miljarder1. 

Behovet av elevresor ökar och därmed kostnaden. Det är i huvudsak tre faktorer bakom ökningen:  

• Elevens ökade rörlighet och individuella val av skolor  

• Kommunens ansvar för att sörja för kostnadsfri skolskjuts från två adresser om vårdnadshavarna 

bor på skilda adresser 

• Förändringar i skolans organisation samt nedläggning av skolor  

                                                           
1 Enligt SKL 
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4.4 Så här kostnads effektiviserar vi skolskjuts 

Optiplan tillämpar nedanstående metodik i fyra huvudmoment för uppdrag att effektivisera 

skolskjutsverksamheten.

 

Figur 1. Illustration över de olika huvudmomenten för som Optiplan använder för att effektivisera skolskjutsverksamheten 

4.4.1 Förstudie 

Förstudien omfattar analys av; 

• Organisation och planeringsprocess 

• Skolskjutsreglemente/servicenivå 

• Kostnader 

Baserat på analysen estimerar vi besparingspotentialen samt identifierar de aktiviteter som behöver 

genomföras för att realisera potentialen och för att förbättra skolskjutsverksamhetens planeringsarbete. 

4.4.2 Optimering 

En modell upprättas över respektive skolområde omfattande elever, adresser, vägar, skolor, skolornas 

start- och sluttider, rutter, hållplatser och fordon. Vägar och hållplatser säkerhets kvalificeras. Modellen 

implementeras i Optimized Operations™. Baserat på modellen och skolskjutsreglementets servicenivå 

optimerar Optimized Operations™ fordonskapaciteten.   

 Resultatet av optimeringen ger en fullständig planering omfattande: 

• Rutter (tider, hållplatser, elever) 

• Fordon (rutter, kostnader) 

• Skolor (rutter, väntetider)  

Förstudie
Skolskjutsreglemente

Planeringsprocess

Kostnadsnivå

Baserat på 
ovanstående, estimera 
besparings-potentialen

Optimering
Insamling av grunddata 

Trafiksäkerhetsmodell 

Uppbyggnad databas 
Optiplan Elevresor  

Skolskjutsmodell 

Kapacitetsoptimering

Upphandling
Paketering

Anbudsförfarande 

Skallkrav  

Avtalsförslag 

Annonsering 

Anbudstid 

Utvärdering 

Tilldelning            

Avtalsskrivning     

Implementering
Entreprenörsmöten 
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parter 
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Driftsättning
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Dessutom erhålls en rapport som omfattar en specifikation över kommunens totala besparing. 

Optimeringsresultatet/planeringen överförs till e-tjänsten Optiplan Elevresor som är ett webbaserat 

system för planering och administration av den dagliga skolskjutsverksamheten. Systemet är dessutom 

ett praktiskt informations- och beslutsstöd för skolpersonal, föräldrar, elever och entreprenörer. 

4.4.2.1 Simulering 

I vissa fall rekommenderar vi våra kunder att genomföra en simulering innan eller i samband med att man 

genomför optimeringen. Det gör man av två skäl, dels för att precisera styrande parametrar d.v.s. 

servicenivån och dels för att ytterligare kvalificera besparingspotentialen.  

4.4.3 Upphandling 

De kommuner som står inför en upphandling går in i upphandlings fasen parallellt med optimerings- och 

implementeringsfasen. Inom ramen för denna aktivitet upprättas ett upphandlingsunderlag med 

paketering och prismodell. Optiplan stödjer även utvärderingen av anbuden. 

4.4.4 Implementering 

I denna fas implementeras den optimerade planeringen samt eventuella förändringar i 

planeringsprocessen och organisationen.  

De viktigaste momenten i implementeringen är: 

• Slutjustering av den optimerade planeringen 

• Implementering av förändringar i organisationen 

• Implementering av rutiner och ansvar för skola, skolskjutsplanerare, entreprenör, 

vårdnadshavare och elever 

• Information till politiker, skolor, transportörer, elever och föräldrar 

• Övertagande av data i e-tjänsten Optiplan Elevresor 

4.5 Kunder och samarbetspartner 

Ett urval av Optiplans kunder; Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Jönköpings kommun, Gotlands 

kommun, Norrtälje kommun, Stockholm Stad, Färgelanda kommun, Heby kommun, Tanums kommun, 

Hässleholms kommun, Kristianstads kommun, Melleruds kommun, Gävle kommun, Karlstad kommun, 

Trollhättan stad, Vetlanda kommun, Eksjö kommun, Uppvidinge kommun, Kramfors kommun, Nyköpings 

kommun, Bengtsfors kommun, Flens kommun, Vänersborgs kommun, Nässjö kommun, Enköpings 

kommun, Västerås stad, Lerums kommun, Vallentuna kommun, Håbo kommun, Skövde kommun, 

Kristinehamns kommun, Tranemo kommun och Tjörns kommun. 

Hösten 2010 ingick Optiplan ett samarbetsavtal med Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB. Genom detta 

avtal kommer Optiplan i åtnjutande av Tietos resurser för marknadsföring, drift och support.  
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5 Lagstiftning gällande skolskjuts 
Enligt rättslig prövning av lagstiftningen har hemkommunen i princip ett fullständigt kostnadsansvar för 

eleverna i grundskolan. Eleverna eller deras vårdnadshavare skall inte vara skyldiga att betala för 

utbildning som de genom skolplikten är skyldiga att genomgå. Eftersom skolskjutsning är en konsekvens 

av skolgången är huvudmannen skyldig att anordna skolskjuts utan extra kostnad.  

Enligt rättslig prövning gäller detta också elever med delad vårdnad och två hemadresser, med undantag 

för adresser lokaliserade i olika kommuner.  

Enligt 10 kap. 32 § skollagen (2010:800) har elever i grundskola med offentlig huvudman rätt till 
kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens bostad till den plats där utbildningen bedrivs 
och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till:  

• färdvägens längd 

• trafikförhållandena 

• funktionshinder hos en elev  

• eller någon annan särskild omständighet 

I och med skollagen (SFS 2010:800), gällande från och med 1 juli 2011, är skolskjuts en rättighet och 

kommunens beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Tidigare kunde ett beslut om skolskjuts 

endast överklagas genom laglighetsprövning. Det krävs ett myndighetsbeslut för berättigande av 

skolskjuts och även en rutin hos kommunen för att hantera överklaganden. 

Det står även i lagen att denna rätt dock inte gäller elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den 

där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola. I de fall då 

det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen dock även anordna 

skolskjuts i dessa fall. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas. När man bedömer att 

sådan skolskjuts leder till extra kostnader eller organisatoriska svårigheter för kommunen ska man utgå 

från de åtaganden kommunen haft om eleven gått i den skola kommunen hänvisat till. I dessa fall går det 

endast att överklaga besluten genom laglighetsprövning, inte genom förvaltningsbesvär. 
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6 Nuvarande skolskjuts i Båstads kommun 
Båstads kommun har en yta av 217,75 km2. Kommunen har cirka 14 650 invånare, det finns sju tätorter 

varav Båstad är centralort.  

Kommunen erbjuder sina invånare skolgång i sex kommunala grundskolor. Det finns en fristående 

grundskola.  

6.1 Antalet elever och färdsätt 

Läsåret 2016-2017 hade Båstads kommun 1,374 grundskoleelever, varav 641 elever var 

skolskjutsberättigade. Prioriteringsordning gällande tilldelning av färdsätt var enligt följande; bussar i 

egen regi, upphandlad skolskjuts med Bergkvarabuss, linjetrafik och upphandlad skolskjuts i form av taxi. 

De skolskjutsberättigade elevernas fördelning mellan de tillgängliga färdsätten var: 

Skolbuss i egen regi:    409 elever 

Upphandlad skolskjuts med Bergkvarabuss: 72 elever 

Linjetrafik:     157 elever 

Upphandlad skolskjuts med taxi:  3 elever 

 

Figur 2: Skolskjutsberättigade elever fördelade på färdsätt. 

409

157

72

3

Elever per färdsätt

Bussar i egen regi Linjetrafik Upphandlad skolskjuts Bergkvara Upphandlad skolskjuts taxi
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6.2 Planering och rutter 

I Båstads kommun utgår planeringen och dess rutter från stomslingor som justeras inför varje nytt läsår 

utifrån ett fåtal tillkommande eller frånfallande elever. I Båstads kommun, liksom många andra 

kommuner i Sverige, baseras alltså planeringen på tidigare år och det var länge sedan ett nytt grepp togs 

för att effektivisera planeringen.  

En fördel med att endast ett fåtal justeringar görs i skolskjutsen är dock att kommuninvånarna ofta 

känner en trygghet i att skolskjutsen är stabil, vilket också påtalades under intervjutillfället.  

De fem kommunanställda chaufförerna är tillsammans med den administrativa chefen ansvariga för 

ruttplaneringen och baserar rutterna på loopar runt skolorna där grundidén är att eleverna ska ta sig ner 

till den större loopen på egen hand och att så få avstickare som möjligt ska göras för att hämta upp elever 

på andra platser. 

Den totala res- och väntetiden för eleverna i kommunen är relativt låg jämfört med andra kommuner 

vilket tyder på att rutterna har få avstickare från den större loopen. Enligt skolexperten är det dessutom 

endast ett fåtal elever som behöver gå en längre sträcka till sin tilldelade hållplats.  

6.2.1 Hållplatser 

I kommunen finns både uppmärkta skolskjutshållplatser och allmänt vedertagna uppsamlingsplatser, som 

till exempel ’vid den röda brevlådan efter korsningen’. Under intervjutillfället framkom också att bussarna 

troligen stannar på andra platser för att hämta upp elever än vad som finns angivet bland 

skolskjutshållplatserna. Även detta är en situation som troligen uppstått ur gammal hävd och som är svår 

att ta kontroll över utan att ta ett nytt helhetsgrepp om skolskjutsen. 

6.3 Övriga elevrelaterade resor 

När bussarna i egen regi inte kör skolskjutsrutterna utför dessa fordon s.k. lokalskjutsar d.v.s. slöjdturer, 

hemkunskapsturer, simturer och utflykter. Resor till slöjd, hemkunskap och badhus är schemalagda 

medan utflykter görs i mån av utrymme. Bokning av utflykter, som inte är schemalagda, är tidskrävande 

och utförs av skolskjutssammordnaren samt en skoladministratör som ansvarar för ett område vardera. 

Hantering av utflykter sker under hela läsåret, dessa resor kan även utföras på lovdagar och omfattar 

förskolan, F-klass, fritids och grundskola. Flexibiliteten för bokning av utflyktsresor är ganska stor i 

kommunen då resorna kan köras med kommunens egna fordon. Dessutom används de egna bussarna för 

resor i den obligatoriska undervisningen för Montessoriskolan. 
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6.4 Båstads kommuns service 

Båstads kommun har, enligt reglementet, en ganska vanlig nivå på service för skolskjutsen jämfört med 

andra svenska kommuner. Dock framkommer det under intervjutillfället att Båstads kommun erbjuder 

högre service i verkligheten än vad som är reglerat i reglementet, vilket går att läsa mer om i kapitel 8. 

Även om skolbussarna som idag körs i egen regi är slitna, och komforten troligen lägre än i nya bussar, 

upplever skolskjutsorganisationen att invånarna betraktar de egna bussarna som en utökad service 

jämfört med upphandlad skolskjuts samt att invånarna känner större trygghet med de egna chaufförerna.  

6.5 Väntetid och anslutningstid 

Väntetider förekommer endast i undantagsfall. Ingen elev har väntetid på eftermiddagen och endast ett 

fåtal högstadieelever har väntetid på morgonen, i de fallen är väntetiden max 30 minuter. 

10 minuters anslutningstid/marginaltid tillämpas på både morgonen och eftermiddagen. 

6.6 Avståndsmätning 

Avståndsmätning från hem till skola som ligger till grund för skolskjutsberättigande av elever har baserats 
på kartsystemet hitta.se. Om tveksamheter uppstår mäts avståndet med hjälp av ett GIS-verktyg. 

6.7 Samarbete gällande skolskjuts 

I stort beskrivs samarbetet mellan skolorna, skolskjutsenheten och övriga intressenter som bra. 

Rektorerna anser att skolskjutsen har för stort inflytande, vilket är en vanligt förekommande åsikt bland 

Sveriges kommuners skolor.  

6.8 Fordon 

Skolskjutsen bedrivs främst av åtta skolbussar, fem som körs i egen regi samt tre som körs av 

Bergkvarabuss. Linjetrafik med Skånetrafiken nyttjas på två linjer och upphandlad taxi nyttjas endast i 

undantagsfall.  

De fem bussarna som körs i egen regi har miljöklass Euro III. Kommunen känner inte till miljöklassen på 

bussarna som körs av Bergkvarabuss. Avtalet reglerar bara att vid nyanskaffning ska bussarna hålla 

miljöklass V.  

6.9 Trafikfarliga vägar 

Dokumenterat finns fem trafikfarliga vägar i Båstads kommun. Dessa är Margretetorpsvägen, 

Ranapsvägen, Tors väg, Utskiftesvägen, Tarravägen och Vistorpsvägen. Det är inte dokumenterat om 
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vägarna anses farliga för elever i samtliga årskurser eller om det endast gäller de yngre eleverna. Det är 

heller inte angett om det finns särskilda avsnitt på vägarna där det till exempel är tillåtet att korsa vägen. 

Det saknas även information om på vilka grunder vägen bedömts trafikfarlig. 

Fördelaktigt är att bifoga en beskrivning till varje beslut om trafikfarlig väg som tydliggör vad som är 

trafikfarligt, i vissa fall kan det till exempel vara säkert att gå längs med vägen men inte att korsa den 

medan det i andra fall varken är tillåtet att gå längs med vägen eller att korsa den. 
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7 Förvaltningsorganisation 
Skolskjutsen är organiserad under verksamhetsområdet ’Barn och skola’. Följande personer är delaktiga i 

skolskjutsarbetet: 

• Sara Damber, skolchef  

• Margaretha Ekelund-Svensson, Administrativ chef 

• Henrik Wagersten, utredare/skolexpert 

• Carina Eriksson, skolskjutssamordnare, ca 15% av tjänst 

• 5 busschaufförer,  Per-Arne Friberg 

Tommy Berggren 

Inge Bååth 

Per Nilsson 

Tony Holmgren 

Som skolchef är Sara Damber ytterst ansvarig för skolskjutsen men arbetet sköts av Margaretha Ekelund-

Svensson, Carina Eriksson, Henrik Wagersten och de fem busschaufförerna. Kommunen uppskattar att 

skolskjutsen är en 50%-tjänst fördelad på administrativ chef, skolskjutssamordnare och skolexpert. 

Samtliga fem busschaufförer arbetar heltid med skolskjutsen.  Utöver ovan namngivna personer är även 

skolornas rektorer delaktiga i skolskjutsprocessen, exempelvis genom att anpassa schemaläggningen till 

skolskjutsen. 

Den administrativa chefen är ansvarig för verkställighet av skolskjutsen och skolexperten utövar 

myndighetsbesluten.  

Skolexperten ansvarar framförallt för trafiksäkerhetsbedömningar och beslut om skolskjuts på grund av 

funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl.  

Skolskjutssamordnaren hanterar den löpande verksamheten med passagerarlistor, extraresor, 

elevuppflyttning och kommunikation med chaufförerna. 

Chaufförerna ansvarar för bussarnas rutter och körscheman samt tilldelar hållplatser till eleverna. Utöver 

att också köra bussarna sköter de även bussarnas underhåll och rengöring. Viss del av busschaufförernas 

tjänst används till extraresurser på skolorna, till exempel som vaktmästare, extraresurs på 

badundervisningen och att finnas närvarande på raster. 

Nedan beskrivs den befintliga planeringsprocessen. 

7.1 Planeringsprocessen 

Optiplan definierar planeringsprocessen som det årligen återkommande arbetet att planera skolskjutsen 

och i samband med det säkerställa att skolskjutsen är säker, kvalitativ och kostnadseffektiv. 

226



 
Dokumentnamn Projekt Utfärdare Utfärdat datum Dokumentnummer Sida 
Rapport avseende Förstudie 
Båstads kommun 

Förstudie Isabelle Rosberg 2017-11-15 1.3 
 

 
 

 
• Optiplan AB • Norrköping Science Park • 601 86 Norrköping • 

 
 

18 

Planeringsprocessen består av ett antal tidsatta uppgifter, vilka är tilldelade roller och ansvar. Båstads 

kommun har följande aktiviteter i sin planeringsprocess: 

Mars -  Skolskjutssamordnaren undersöker om förändringar skett i skolornas ramtider2 inför kommande 

läsår.  

April – Listor över de kommande förskoleklasseleverna erhålls från skoadministratörerna och eleverna i 

årskurs F-8 flyttas upp en årskurs. Avstånd mellan hem och skola mäts upp för förskoleklasseleverna samt 

de elever som byter stadium och därmed faller under en ny avståndsreglering. Avståndsmätningen sker 

manuellt med hjälp av hitta.se. 

Maj – Skolskjutssamordnaren tilldelar färdsätt till de elever som enligt kriteriet avstånd mellan hem och 

skola är berättigade till skolskjuts. Prioriteringsordningen i Båstads kommun lyder enligt följande: 

1:a hand: Skolbussar i egen regi 

2:a hand: Upphandlad skolskjuts via Bergkvarabuss 

3:e hand: Linjetrafik 

4:e hand: Taxi 

Maj/Juni – Kommunens egna chaufförer justerar befintliga rutter för att passa det nya elevunderlaget 

som de erhållit från skolskjutssamordnaren. Normalt sett krävs inga större förändringar i rutterna. De 

egna chaufförerna ansvarar både för rutterna som körs av kommunens egna bussar samt för rutterna som 

den externa entreprenören kör. Den administrativa chefen och skolskjutssamordnaren har möten med 

chaufförerna för att stämma av detta. Den externa entreprenören, i dagsläget Bergkvarabuss, erhåller 

sina rutter under den här perioden och normalt sett sker ingen ytterligare kommunikation med dem 

förrän vid skolstart.  

Juni-September – Skolexperten fattar beslut på de ansökningar om skolskjuts som inkommer inför 

kommande läsår. Elever med funktionsnedsättning, trafikfarlig väg till skolan eller andra särskilda 

omständigheter ansöker om skolskjuts. De elever som är berättigade till skolskjuts p.g.a. avstånd behöver 

inte ansöka.  Skolexperten uppskattar antalet ansökningar till ca 50st/år varav ca 70% av dem bifalles.  

Augusti – Skolskjutssamordnaren uppdaterar passagerarlistorna efter eventuella förändringar som 

uppstått under sommaren och lämnar över dem till de egna chaufförerna samt Bergkvarabuss. 

Skolskjutssamordnaren noterar varje elevs skolskjutsstatus i elevregistret Procapita. Även de elever som 

har oförändrade skolskjutsförhållanden måste hanteras varje år då skolskjutsnoteringar inte följer med i 

Procapita när eleverna flyttas upp en årskurs. En notering måste alltså årligen göras på varje enskild elev 

                                                           
2 Skolans start- och sluttider för respektive årskurs 
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i kommunens grundskolor. Skolskjutssamordnaren förklarar under intervjutillfället att detta är den del i 

processen där tidsplanen är knapp och stress upplevs.  

Löpande – Skolexperten hanterar de ansökningar som inkommer under läsårets gång. 

Skolskjutssammordnaren uppdaterar passagerarlistor med elever som tillkommer alternativt faller bort 

under läsårets gång. Skolskjutssamordnaren och den administrativa chefen har möten med kommunens 

egna chaufförer vid minst 7 tillfällen per år där bland annat likabehandlingsplan, korrigeringar i tidtabeller 

och situationen i bussarna avhandlas. Skolskjutssamordnaren hanterar beställningar av utflykter, så som 

orienteringsdagar och lägerutflykter löpande. Schemalagda extraturer, så som slöjd- och badresor 

hanteras en gång på våren och en gång på hösten.   

7.2 Analys 

Båstads kommun har en välfungerande planeringsprocess som till största del håller tidplanen och har 

tydliga ansvarsområden och rollfördelning. Dock finns planeringsprocessen inte nertecknad i sin helhet 

vilket kan försvåra situationen vid eventuella bortfall av nyckelpersoner.  

Under intervjutillfället framkom att skolskjutssamordnaren behöver få elevunderlaget från skolorna 

senast i april för att hinna med skolskjutsplaneringen. Samarbetet kring detta har fungerat bra med 

skolorna vilket är viktigt för att planeringen ska bli klar i tid samt för att skolskjutssamordnaren ska ha en 

hållbar arbetssituation.  

Skolskjutssamordnaren mäter idag upp elevernas avstånd till skola med hjälp av hitta.se. Detta är ett bra 

tillvägagångssätt då det möter kravet om att alla elevers avstånd ska mätas med samma metod. Däremot 

är det en tidskrävande metod då alla elevers avstånd mäts var för sig. För att frigöra tid för 

skolskjutssamordnaren kan ett verksamhetssystem där skolskjutssamordnaren har möjlighet att mäta 

samtliga elevers avstånd samtidigt vara aktuellt.  

Idag prioriteras kommunens egna skolbussar som främsta färdsätt, vilket är bra då det är ett billigt 

alternativ för kommunen och en fast kostnad. Dock är de egna bussarna gamla och kommer att behöva 

bytas ut inom kort. Enligt information som Optiplan tog del av under intervjutillfället är det i dagsläget 

inte beslutat om kommunen ska köpa in nya bussar att köra i egen regi eller upphandla ytterligare 

kapacitet från en extern entreprenör. Oavsett alternativen är en kostnadsökning för skolbussarna 

förväntad. 

 Linjetrafik är i majoriteten av fallen det kostnadseffektivaste färdsättet och många kommuner tilldelar 

därför årskurs 7-9 linjetrafik i första hand. Skolexperten menar dock att linjetrafiken är begränsad i Båstads 

Kommun och att linjetrafiken redan idag nyttjas till sin fulla potential. Optiplan rekommenderar ändå att 

en ny granskning av förutsättningarna för att använda linjetrafiken genomförs innan ny fordonskapacitet 

upphandlas då utgångspunkten ser annorlunda ut när hänsyn inte behöver tas till de egna bussarna. Till 
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exempel kan en granskning genomföras kring möjligheten att i viss mån nyttja linjetrafiken till Förslövs 

skola (7-9) givet att ramtiderna justeras något. Det kan också vara fördelaktigt att utvärdera att i större 

utsträckning använda skolbussarna som matningstrafik ut till linjetrafiken på de platser Skånetrafiken inte 

trafikerar. I kommuner som nyttjar matningstrafik är det vanligt att skolbussen först hämtar 

högstadieelever som matas ut till en linjetrafikhållplats och sedan kör ett varv till för att hämta de yngre 

eleverna som körs hela vägen till sin skola. 

Ruttplaneringen görs idag av kommunens fem busschaufförer. Chaufförerna ansvarar även för 

tilldelningen av hållplatser. De återkopplar detta till skolskjutssamordnaren med en linjekarta med 

utmärkta hållplatser. Dock återkopplas inte vilka elever som går på bussen på respektive hållplats. 

Optiplan ser en risk i detta då ingen inom organisationen har kunskap om den fullständiga planeringen. 

Optiplan ser även en problematik i att skolexperten är den person i organisationen som har kunskap om 

vilka vägar som är trafikfarliga medan andra personer ansvarar för att tilldela hållplatser som eleverna ska 

gå till. Om chaufförerna erhåller en tydlig förteckning över trafikfarliga vägar och avsnitt elimineras 

problemet, dock finns ingen rutin för det i dagsläget då endast ett fåtal vägar finns nertecknade som 

trafikfarliga medan skolexperten under intervjuerna hävdade att det finns en mängd trafikfarliga avsnitt i 

kommunen.  

Beslut om skolskjuts p.g.a. funktionsnedsättning, trafiksäkerhet eller annan särskild omständighet får i 

Båstads kommun fattas av skolexperten och den administrativa chefen. Till största del sköts uppgiften av 

skolexperten. Optiplans erfarenhet är att det är mycket fördelaktigt att hålla ner antalet beslutsfattare så 

mycket som möjligt då bedömningen blir mer likställd då. Skolexperten berättade under intervjutillfället 

att bedömningen sker utifrån ett antal kontrollkriterier. Vid trafiksäkerhetsbedömningar är några av dessa 

kontrollkriterier vägens hastighet, vägens bredd, sikten och elevens ålder. Okulärbesiktningar görs vid 

behov. Optiplans uppfattning är att skolexperten gör en fullgod utvärdering av situationen vid 

bedömningen. Dock saknas en dokumentation av tillvägagångssättet vid bedömning innehållande bland 

annat kontrollkriterierna. Det saknas även en sammanställning över tidigare beslut samt en fullständig 

trafiksäkerhetsmodell. Detta skulle till exempel kunna visualiseras i en kartbild där trafikfarliga vägavsnitt 

markeras. Detta för att underlätta arbetet men också för att all kunskap inte ska försvinna om 

skolexperten lämnar organisationen.   

I dag hanteras skolskjutsuppgifterna i elevregistret Procapita. En fördel med det är att alla elevuppgifter 

finns samlade på ett ställe. Skolskjutssamordnaren, som ansvarar för att uppdatera skolskjutsuppgifterna 

i registret, berättar dock att uppgifter som registrerats försvinner när eleven flyttas upp en årskurs. Detta 

betyder att skolskjutssamordnaren varje år måste registrera skolskjutsstatusen på samtliga 

grundskoleelever i kommunen, även de som inte är skolskjutsberättigade. Läsåret 2016/2017 var det 

totalt 1,374 elever. Detta är en tidskrävande uppgift, vilket innebär att det är en ganska dyr lösning för 

kommunen. Ett enklare verksamhetssystem som är anpassat för skolskjutsverksamheten är enligt 
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Optiplans erfarenhet en god investering då det frigör resurser samt skapar en bättre arbetssituation för 

skolskjutssamordnaren. 

Tidtabeller och ruttinformation kommuniceras idag via lokaltidningen, kommunens webbplats och på 

lärplattformen Unikum. Ett informationsbrev skickas hem till de elever som tidigare varit 

skolskjutsberättigade men inte längre är det, t.ex. på grund av avståndsregleringen. Den allmänna 

uppfattningen under intervjutillfällena är att detta fungerar bra. Eftersom rutterna varit relativt statiska 

över åren har kommuninvånarna förmodligen lärt sig var skolbussen går. Om kommunen vid något tillfälle 

bestämmer sig för att göra större förändringar i rutterna kan informationsflödet behöva utökas till att 

innefatta skolskjutsbrev som skickas hem till eleverna.  

Skolskjutssamordnaren upplever att arbetet med utflyktsresor är tidskrävande och att hon arbetar med 

skolskjutsen nästan varje dag. Detta får Optiplan att reflektera över om skolskjutssamordnarens arbete 

kanske kräver mer än 15% av en tjänst.  

I planeringsprocessen saknas aktivitet som kan avgöra och mäta servicen som kommunen erhåller för den 

betalda skolskjutskostnaden. Nyckeltal kan exempelvis vara kostnad per fordon, genomsnittlig restid och 

väntetid för eleverna. Ett tillvägagångssätt kan också vara enkätfrågor till de skolskjutsberättigade 

eleverna. 

7.3 Rekommendation 

Optiplan har två rekommendationer till Båstads kommun för att åstadkomma ytterligare förbättringar i 

planeringsprocessen. 

1. Optiplans erfarenhet säger att tydlig och utförlig dokumentation underlättar skolskjutsarbetet 

- En väldokumenterad trafiksäkerhetsmodell leder till en mer likställd och rättssäker bedömning av 

trafiksäkerheten.  

- Båstads kommun har en planeringsprocess och tidplan som enligt skolskjutsorganisationen håller. Denna 

bör nedtecknas så att samtliga aktiviteter kan tilldelas en ansvarig och ett datum för ökad trygghet och 

tydlighet i arbetet. 

- Arbetsrutiner bör dokumenteras för att minska kunskapsförlusten om nuvarande personer inom 

skolskjutsverksamheten lämnar organisationen. Det kan till exempel vara rutiner för bedömning om 

skolskjuts på grund av trafiksäkerhet eller annan särskild omständighet. 

- Att all skolskjutsinformation finns tillgänglig hos skolskjutssamordnaren ökar tryggheten i skolskjutsen. 

Skolskjutssamordnaren bör ha tillgång till elevernas tilldelade hållplats. 
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2. Ett verksamhetssystem frigör resurser 

För att frigöra tid samt skapa en bättre arbetssituation för skolskjutssamordaren rekommenderar 

Optiplan att Båstads kommun investerar i ett verksamhetssystem för skolskjutsen. Grundkravet för 

verksamhetssystemet bör vara att skolskjutssamordnaren kan välja vilken elevinformation som ska följa 

med eleven när årskursskifte sker.  

Utöver det kan en funktion för att mäta avstånd mellan hem och skola samt mellan hem och hållplats vara 

användbar för att frigöra ytterligare tid för skolskjutssamordnaren.  
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8 Skolskjutsreglemente 
Skolskjutsreglementet är ett övergripande styrdokument för skolskjutsorganisationen. Det innehåller 

riktlinjer och servicenivåer för skolskjutsen. Båstads kommuns skolskjutsreglemente är antaget av 

Bildningsnämnden den 19 maj 2009. Den senaste revideringen gjordes av Välfärdsutskottet den 27 

september 2011. Till reglementet hör även två bilagor ’Riktlinjer vid skolskjutsplanering’ och ’Riktlinjer för 

särskild skolskjuts’. 

Gällande skolskjutsreglemente efterföljs inte fullt ut och under intervjutillfällena uttrycktes ett stort 

behov av att granska, utvärdera och revidera skolskjutsreglementet.  

8.1 Analys 

Reglementet reglerar rätten till skolskjuts och den servicenivå3 som kommunen fastställt. Optiplan anser 

att det finns utvecklingspotential i Båstads kommuns skolskjutsreglemente för att förbättra skolskjutsens 

effektivitet.  

Resor för gymnasieelever inkluderas idag i skolskjutsreglementet. Optiplan rekommenderar starkt att lyfta 

ut detta ur skolskjutsreglementet då gymnasieeleverna inte omfattas av samma lagar och regler som 

grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Eftersom Båstads kommun erbjuder elevresor för 

gymnasieleverna bör dock ett separat dokument upprättas för att reglera gymnasieresor.  

8.1.1 Inledning 

Reglementet inleds med fyra paragrafer som avhandlar skolskjutsens innebörd och mål. Dessa paragrafer 

fyller en tydlig funktion i reglementet och tydliggör vad som avses med begreppet skolskjuts. Möjligen bör 

det här framgå att Båstads kommuns skolskjuts för elever i förskoleklass är en utökad service från 

kommunens sida och ingenting som elevgruppen enligt lag har rätt att kräva.  

I reglementets paragraf 4 beskrivs de gångavstånd mellan hem och skola som krävs för att bli berättigad 

till skolskjuts i respektive årskurs. Dessa är 2 km för åk F-3, 3 km för åk 4-6 och 4 km för åk 7-9. Samma 

avstånd gäller även mellan hemmet och tilldelad hållplats för de elever som är skolskjutsberättigade. 

Enligt Optiplans erfarenhet är den avståndsreglering som Båstads kommun använder sig av i enlighet med 

många andra kommuner i Sverige. Under intervjuerna framgick dock att avstånden mellan hem och 

hållplats sällan nyttjas i praktiken, framförallt i årskurs 4-6 och 7-9.  

Regleringen och tillämpningen av färdvägen mellan hem och hållplats är mycket viktig för kostnadsnivån 

eftersom den påverkar fordonens rutter. I de fall eleverna nyttjar avståndsregleringen för att ta sig till 

uppsamlingsplatser utmed större vägar kan bussens körkilometer ofta reduceras. I figur 3 illustreras ett 

                                                           
3 De parametrar såsom avstånd, väntetider och restider som styr skolskjutsens kostnadseffektivitet, d.v.s. dess 

kostnad och kvalitet 

232



 
Dokumentnamn Projekt Utfärdare Utfärdat datum Dokumentnummer Sida 
Rapport avseende Förstudie 
Båstads kommun 

Förstudie Isabelle Rosberg 2017-11-15 1.3 
 

 
 

 
• Optiplan AB • Norrköping Science Park • 601 86 Norrköping • 

 
 

24 

exempel där eleverna vid hållplats 105 skulle kunna ta sig ner till den större vägen själva och bli hämtade 

i korsningen mellan hållplats 104 och 106, detta självklart förutsatt att vägen bedöms trafiksäker och att 

eleverna inte har några särskilda behov. Avståndet mellan hållplats 105 och korsningen till den större 

vägen är ca 900 meter, vilket innebär att det är ett tillåtet gångavstånd för samtliga årskurser.  

 

Figur 3. Avståndsreglering 

Det finns även vissa fördelar med en mer generös reglering av färdvägen mellan hem och hållplats, d.v.s. 

att eleven endast behöver gå en kortare sträcka. Exempelvis minskar ofta diskussioner om trafiksäkerhet 

då många elever åker skolskjuts med hållplatser i nära anslutning till hemmet. Det framkom under 

intervjutillfället att de allra flesta eleverna i Båstads kommun endast har korta gångavstånd till sina 

hållplatser just på grund av trafiksäkerhetsregleringar. 

Vid revision av reglementet kan diskussion med fördel föras kring om avståndsregleringen i reglementet 

ska justeras för att bättre spegla verkligheten i kommunen.   

8.1.2  Ansvarsfördelning och informationsdelning 

I paragraf 5, 6, 7 och 11 behandlas ansvarsfördelningen mellan vårdnadshavare, kommun och entreprenör 

samt hur informationsdelningen går till. Dessa paragrafer fyller en tydlig funktion i reglementet men är i 

behov av revidering då det under intervjuerna framkom att flera rutiner förändrats.  

Exempelvis anges det i paragraf 6 att ”Tidtabellerna (…) meddelas skriftligen till berörda målsmän” och 

att ”Information om anvisad skolskjutshållplats lämnas senast vid läsårets början av rektor eller den rektor 
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utser”. Enligt de uppgifter Optiplan tog del av under intervjutillfället skickas ingen skriftlig information till 

vårdnadshavare, tidtabeller återfinns istället på kommunens webbplats samt i lokaltidningen. Information 

angående tilldelad hållplats finns inte att tillgå utan detta hanteras utifrån erfarenhet, det vill säga att 

eleverna går till samma hållplats som de, alternativt deras äldre syskon eller grannar, haft tidigare.  

Optiplans rekommendation är att dessa kapitel i reglementet revideras för att spegla verkligheten, oavsett 

hur kommunen väljer att hantera informationsdelning och ansvarsfördelning.  

8.1.3  Ansökan och bedömning 

Under paragraf 8 återfinns instruktioner för ansökan om skolskjuts. Det bör tydliggöras om samtliga elever 

som önskar skolskjuts ska ansöka hos kommunen eller om det bara gäller elever med särskilda skäl. Under 

intervjutillfället framgick att kommunen berättigar samtliga elever som har rätt till skolskjuts enligt 

kriteriet avstånd utan att eleverna behöver ansöka. De elever som önskar skolskjuts på grund av 

trafiksituationen, funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter behöver dock ansöka hos 

kommunen första året de önskar skolskjuts. Om förhållandena som ligger till grund för beslutet inte 

förändras löper beslutet kvar årsvis.   

Under paragraf 2 i ’Riktlinjer vid skolskjutsplanering’ behandlas sammanhållna bostadsområden, i vilka 

det anges att elever behandlas lika oavsett individens faktiska avstånd till skolan. Vid intervjutillfället 

framkom att Båstads kommun inte längre arbetar efter sammanhållna bostadsområden utan varje enskild 

elev bedöms individuellt. Detta är positivt då skollagen säger att varje elev ska hanteras individuellt, 

avsnittet bör dock revideras för att spegla verkligheten. Diskussion bör vid revideringstillfället även föras 

kring om tillvägagångssätt för avståndsmätningen ska redovisas i reglementet.   

8.1.4 Båstads kommuns skolskjutsreglemente saknar: 

• Information om väntetider och restider 

• Hänvisning till trafiksäkerhetsmodell 

• Information om förfarandet kring skolskjuts i mån av plats 

8.1.4.1  Restid och väntetid 

Reglementet reglerar i nuläget inte begreppen ’väntetid4’ och ’restid i fordon5’. Dessa begrepp kan, om 

de regleras, erbjuda kommunen goda möjligheter att styra mot en kostnadseffektiv skolskjutsplanering. 

Av Optiplan genomförda simulerings- och optimeringsuppdrag pekar entydigt i den riktningen.  

                                                           
4 Med ’väntetid´ avses tid som eleven väntar på att skolan ska börja på morgonen eller väntar på skolskjutsen efter 

skolans sluttid 

5 Med ’restid i fordon’ avses den tid eleven spenderar i fordonet 
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Servicenivån i Båstads kommun framgår av tabell 1 nedan. 

Båstads kommuns servicenivå  
Färdväg mellan hem och skola som berättigar skolskjuts 
F-klass >2 km 

Årskurs 1 till 3 >2 km 

Årskurs 4 till 6 >3 km 

Årskurs 7 till 9 >4 km 

Maximal färdväg mellan hem och hållplats  
F-klass 2 km 

Årskurs 1 till 3 2 km 

Årskurs 4 till 6 3 km 

Årskurs 7 till 9 4 km 

Maximal restid i fordon  
F-klass Anges ej 

Årskurs 1 till 3 Anges ej 

Årskurs 4 till 6 Anges ej 

Årskurs 7 till 9 Anges ej 

Maximal väntetid  
F-klass Skall planeras att bli så kort som möjligt för 

det samlade elevkollektivet 

Årskurs 1 till 3 Skall planeras att bli så kort som möjligt för 
det samlade elevkollektivet 

Årskurs 4 till 6 Skall planeras att bli så kort som möjligt för 
det samlade elevkollektivet 

Årskurs 7 till 9 Skall planeras att bli så kort som möjligt för 
det samlade elevkollektivet 

Minimal väntetid/Anslutningstid  

F-klass Bör ej understiga 10 min 

Årskurs 1 till 3 Bör ej understiga 10 min 

Årskurs 4 till 6 Bör ej understiga 10 min 

Årskurs 7 till 9 Bör ej understiga 10 min 

Tidsramar  
Tidigast hämtning vid hållplats Anges ej 

Senast avlämning vid hållplats Anges ej 

  Tabell 1. Servicenivån i Båstads kommun 

I reglementet saknas reglering av maximal restid mellan hem och skola samt maximal väntetid. Vid 

intervjutillfället framkom dock att planeringsriktlinjer för detta finns. Maximal restid i Båstads kommun är 

60 minuter/resa, i dagsläget är det dock endast ett fåtal elever som har en längre restid än 45 

minuter/resa. Planeringsriktlinjerna för maximal väntetid på skolan är 30 minuter. I dag tillämpas detta 

endast på ett fåtal platser, till exempel för några av högstadieeleverna i Förslöv som har ca 30 minuters 

väntetid på morgonen. Ingen elev har någon längre väntetid på eftermiddagen, skolbussen avgår alltid 10 

minuter efter skoldagens slut. 

Genom att reglera väntetiden och restiden i reglementet ges större utrymme för Båstads kommun att 

nyttja dessa parametrar i skolskjutsplaneringen. Vid högre nyttjande av väntetid kan bussarna ofta köra 
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fler vändor och genom att nyttja den fulla resetiden går det ofta att förlänga rutter och därigenom 

kostnadseffektivisera skolskjutsplaneringen. 60 minuter restid och 30 minuter väntetid är vanligt 

förekommande servicenivåer bland de kommuner Optiplan arbetat med.  

Reglering av avstånd, restider och väntetider är alltså avgörande för skolskjutsrutternas karaktär samt för 

antalet fordon som är nödvändiga för att täcka skolskjutsbehovet. När justeringar görs i någon del av 

servicenivån rekommenderar Optiplan att en simulering genomförs och används som konsekvensanalys 

samt underlag för beslut. 

8.1.4.2 Trafiksäkerhetsmodell 

Det är också fördelaktigt att i reglementet tydligt redogöra för kommunens trafiksäkerhetsmodell, 

alternativt att hänvisa till en separat trafiksäkerhetsmodell i de fall trafiksäkerhetsmodellen är omfattande 

eller om trafiksäkerhetsmodellen revideras ofta. Att redovisa trafiksäkerhetsmodellen ökar transparensen 

i skolskjutsbesluten och tydliggör för kommuninvånarna vilka vägavsnitt som, av kommunen, anses 

trafikfarliga.    

8.1.4.3 I mån av plats 

Vid intervjutillfället framkom att kommunen vid några tillfällen har tillåtit elever som bor utanför 

kommunen och elever som har valt en annan skola än den av kommunen anvisade skolan att åka med i 

skolskjutsen i mån av plats. Eleven tar sig då på egen hand till en befintlig hållplats inom kommunen och 

reser med skolbussen därifrån. I reglementet bör ett avsnitt som reglerar detta finnas med. 

8.2 Rekommendation 

Optiplan rekommenderar att hela reglementet revideras för att bättre spegla den verklighet som gäller 

idag. Utifrån vår erfarenhet har vi listat de punkter vi anser fördelaktigt att skolskjutsreglementet 

innehåller. Dessa är: 
 

 1. Bakgrund, lagar och förordningar 

 2. Generella krav för skolskjutsar 

  2.1. Rätten till skolskjuts enligt färdvägens längd 

  2.2. Väntetider 

  2.3 Restider 

  2.4 Linjetrafiken 

 3. Generell information 

  3.1. Ansökan om skolskjuts 

  3.2. Information om hållplatser och avgångstider 

  3.3. Information gällande överklagan 

  3.4. Ansvarsfördelningen mellan kommunen och externa intressenter 
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 4. Skolskjuts p.g.a. särskilda skäl 

  4.1. Trafiksituationen (Farlig väg)  

  4.2. Elever i behov av särskilt stöd 

  4.3. Tillfälliga fysiska begränsningar (funktionsnedsättning) 

 5. Rutin för prövning av elevsociala skäl 

 6. Särskolan 

 7. Övrigt 

  7.1 Regler vid val av skola 

  7.2 Regler vid flytt under läsåret 

  7.3 Regler vid gemensam vårdnad och växelvis boende 

 8. Rutiner för skolskjutsärenden som överklagas 
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9 Trafiksäkerhet 
I Båstads kommun bedöms majoriteten av trafiksäkerhetsklassningarna av skolexperten, vilket är 

fördelaktigt då bedömningarna blir mer likställda när de genomförs av samma person. Skolexperten har 

en checklista innehållande bland annat vägens skick, vägens bredd, belysning, hastighet och sikten på 

vägen. Denna checklista är dock inte dokumenterad. Inte heller finns kriterier för bedömning av de olika 

parametrarna nedtecknade. Detta är enligt Optiplans erfarenhet negativt då bedömningen tenderar att 

bli mer subjektiv om nedtecknade kriterier inte finns att följa.  

När skolexperten känner osäkerhet i trafikbedömningen avslås ansökan i regel. Om överklagan lämnas in 

görs en okulärbesiktning och anser skolexperten inte att anledning finns att ändra beslutet går det vidare 

till Förvaltningsrätten som avgör fallet. Skolexperten tycker att det är bra att få sina bedömningar prövade 

då och då för att säkerställa att bedömningarna är korrekta.  

Kommunen har fem trafikfarliga vägar dokumenterade. Dock menar skolexperten under intervjutillfället 

att en mängd trafikfarliga vägavsnitt finns i kommunen vilket leder till att avståndsregleringen mellan hem 

och hållplats sällan nyttjas i kommunen. Det är endast på ett fåtal platser eleverna kan gå 3 km eller mer 

till hållplats utan att hindras av ett trafikfarligt vägavsnitt.  Enligt Optiplans erfarenhet är det ovanligt att 

trafiksäkerheten är så pass låg att endast ett fåtal elever kan gå den reglerade sträckan mellan hem och 

hållplats.  Frågan är om det beror på sämre vägstandard, en mer generös bedömning av trafiksäkerheten 

eller en kombination av de två.  

9.1 Rekommendationer 

Optiplan rekommenderar att kommunen tar fram en fullständig trafiksäkerhetsmodell där alla vägar, 

avsnitt av vägar eller hållplatser som av någon anledning diskvalificerats för skolskjuts för samtliga eller 

några åldersintervaller nedtecknas, se 9.1.1. för mer information.  

Vidare rekommenderar Optiplan att kommunen arbetar med säkerhetsgenomgångar och 

vidareutbildning, se 9.1.2 och 9.1.3. 

9.1.1 Trafiksäkerhetsmodell 

I trafiksäkerhetsmodellen beskrivs de trafikförhållanden som påverkar skolskjutsen i kommunen. Den 

ligger som beslutsunderlag gällande skolskjutsberättigande där avsteg från avståndskriterierna görs med 

hänsyn till trafiksäkerheten. Trafiksäkerhetsmodellen bör vara ett levande dokument som uppdateras i 

takt med att trafiksituationen i kommunen förändras. De undantag som i dagsläget finns baserat på 

trafiksituation bör nedtecknas och även utvärderas för att avgöra om situationen fortsatt ska bedömas 

likadant. 

Trafiksäkerhetsmodellen kan till exempel reglera att elever måste hämtas på rätt sida av vägen eller att 

lågstadieelever inte får stå eller gå längs med vägen. Om en väg, enligt trafiksäkerhetsmodellen, inte får 
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korsas kan det bli så att alla elever bortom vägen blir skolskjutsberättigade trots att avståndskravet inte 

uppfylls. I en förlängning är även en säkerhetsbedömning av samtliga hållplatser som används i den 

upphandlade skjutsen att sträva efter. 

Optiplan rekommenderar även att visualisera trafiksäkerhetsmodellen i en kartbild, dels för att få en tydlig 

överblick över trafiksituationen men också för att underlätta en överlämning om det skulle behövas.  

 

 

Figur 4. Trafikfarliga vägar har rödmarkerats i en kartbild över trafiksäkerhetsmodellen. 

9.1.2 Säkerhetsgenomgång 

9.1.2.1 Bussen  

Inför varje läsår bör en säkerhetskontroll av bussens utrustning göras. En kontroll genomförs enligt en 

förberedd checklista för att se att all säkerhetsutrustning är på plats i bussen, tex handbrandsläckare, 

utrymningshammare, markerade utrymningsvägar, uppdaterad passagerarlista och utrymningsplan. Om 

kommunen äger egna bussar kontrolleras detta av kommunen och om upphandlad skolskjuts används kan 

detta regleras i avtalet.  
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9.1.2.2 Eleverna 

I Båstads Kommun genomförs en säkerhets- och utrymningsövning tillsammans med eleverna under 

inledningen av varje hösttermin, vilket är mycket bra ur ett säkerhetsperspektiv.  

9.1.3 Kunskapsökning 

Bussens förare är en naturlig och viktig del i trafiksäkerhetssituationen. Om kommunen ytterligare vill 

utöka arbetet kring trafiksäkerheten och förarnas kunskap, både de egna förarna och entreprenörens 

förare, är kontinuerlig viderutbildning alltid fördelaktigt. Till exempel anordnar Jönköpings kommun 

vartannat år utbildningsdagar med säkerhetstema där förarna utbildas att hantera olika situationer. Det 

kan vara både situationer som är direkt kopplade till föraryrket men också andra situationer som kan 

uppstå där föraren får en central roll, till exempel barnolycksfall, första hjälpen, utrymningsövningar och 

att släcka mindre bränder. Utöver det genomförs en grundlig besiktning av samtliga fordon, där bland 

annat bromsarna kontrolleras. Polis är på plats för att informera om de senaste regeländringarna i trafiken 

och kommunens kontaktperson informerar övergripande om skolskjutsen, kommunikationskanaler och 

eventuella förändringar. 

Detta bidrar både till den faktiska trafiksäkerheten och den upplevda trafiksäkerheten då förarna känner 

sig tryggare i sin uppgift samt att det signalerar ett ökat ansvarstagande gentemot vårdnadshavare och 

elever.  
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10 Kostnadsnivå 
Båstads kommun har, enligt intervjutillfället, generellt sett en relativt ansträngd ekonomi. Budgeten för 

skolskjutsen har dock varit stabil de senaste åren och legat på drygt 6 Mkr. 

2016 var kostnaden för skolskjutsverksamheten ca 6 423 000 kronor, vilket även inkluderar bl.a. 

lönekostnader på ca 2,1 Mkr för skolbussarna i egen regi. Det är kostnaderna 2016 som används i samtliga 

nedanstående resonemang. För komplett fördelning av samtliga kostnader se tabellen nedan. 

Ordinarie skolskjuts regleras av skolskjutsreglementet och servicenivån är avgörande för kostnadsnivån. 

Skolskjuts med större bussfordon anordnas med skolbussar i egen regi, Bergkvarabuss samt med allmän 

linjetrafik. Skolskjuts med mindre fordon anordnas med personbilar i form av upphandlad taxi och endast 

i undantagsfall. I och med att kommunen erbjuder invånarna skolskjuts med både upphandlade fordon 

samt agerar leverantör av skolskjutstrafik med skolbussarna i egen regi följer kommande avsnitt 

fördelningen enligt följande; extern upphandlad skolskjuts, extern linjetrafik samt skolskjuts i egen regi. 

641 elever reser i skolskjutsverksamheten fördelat på de olika skolskjutsslagen. För att få kontroll på de 

kostnadsdrivande faktorerna inom skolskjutsverksamheten redovisas nedan kostnaderna och antalet 

elever i olika skolskjutsslag. Tabell 2 åskådliggör totala kostnader och antalet elever per skolskjutsslag och 

tabell 3 åskådliggör genomsnittskostnaderna per skolskjutsslag. Varje kostnad redovisas därefter i avsnitt 

unika för varje skolskjutsslag, se 10.1 t.o.m. 10.3. 

Skolskjutsslag                                                                                    Kostnad                           Antal elever 
Samtlig trafik         6 422 678 kr 316 kr 641 

    

Extern upphandlad skolskjuts 2 134 711 kr  75 

a. Bergkvarabuss 1 842 510 kr  72 

b. Taxi           292 201 kr  3 

    

Extern linjetrafik 1 056 253 kr  157 

a. Skolkort Skånetrafiken 703 253 kr   

b. Tillköp Skånetrafiken 353 000 kr   

    

Skolskjuts i egen regi totalt 3 584 713 kr   409 

a. Reparation och underhåll 687 000 kr   

b. Drivmedel 471 000 kr   

c. Arbetskraft 2 130 000 kr   

d. Lokaler och markhyror 94 000 kr   

e. Övrigt 202 713 kr   
Tabell 2. Total kostnad och antalet elever per skolskjutsslag 
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Skolskjutsslag                                                                                                   Genomsnittskostnad/elev 
Samtlig trafik   10 020 kr 

    

Extern upphandlad skolskjuts   28 463 kr 

a. Bergkvarabuss   25 590 kr 

b. Taxi   97 400 kr 

    

Extern linjetrafik   6 728 kr 

    

Skolskjuts i egen regi totalt   8 765 kr 
Tabell 3. Genomsnittskostnad per elev och skolskjutsslag 

Tilldelningen av färdsätt som skolskjutssamordnaren beslutar är helt avgörande för 

genomsnittskostnaden per elev. Resultatet av att den största andelen elever tilldelas skolskjuts med 

skolbussarna i egen regi är att genomsnittskostnaden per elev på skolbussar i egen regi är väldigt låg 

samtidigt som motsvarande kostnad för Bergkvarabuss är hög. 

10.1 Extern linjetrafik 

157 elever reser med linjetrafiken. Den totala ersättningen till Skånetrafiken är 1 056 253 kr. 

Genomsnittskostnaden för Båstads kommuns linjetrafik per skolskjutselev är således 6 728 kr. För 

jämförelse med andra län, se tabell nedan.  

Jämförelsetal avseende genomsnittskostnaden för en elev inom linjetrafik 
Län Länstrafikbolag Kostnad per elev och år 
Sörmlands län, Flen Sörmlands länstrafik 10 152 kr 

Gävleborgs län X-trafik 8 900 kr 

Sörmlands län, Nyköping Sörmlands länstrafik 7 780 kr 

Skånes län Skånetrafiken, Båstad 6 728 kr 

Västernorrlands län Västernorrlands länstrafik 6 906 kr 

Jönköpings län Jönköpings länstrafik 5 500 kr 

Östergötlands län Östgötatrafiken 5 500 kr 

Västmanlands län, Västerås Västmanlands Lokaltrafik 4 165 kr 

Hallands län Hallands länstrafik 4 100 kr 

Kronobergs län Länstrafiken Kronoberg 4 100 kr 

Skånes län Skånetrafiken 3 173 kr 

Västergötlands län Västtrafik 3 170 kr 

Stockholms län SL 1 300 kr 
Tabell 4. Kostnad för linjetrafiken per elev 
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10.2 Extern upphandlad skolskjuts 

10.2.1 Bergkvarabuss 

72 skolskjutsberättigade elever reser med Bergkvarabuss tre fordon. Kostnaden för dessa fordon är 

1 842 510 kr. Genomsnittskostnaden per elev är således ca 25 590 kr, vilket är en hög kostnad för stora 

fordon. 

Prismodellen i avtalet med Bergkvarabuss är fast pris baserat på i anbudsunderlaget specificerade rutter, 

för dessa rutter ersätts entreprenören med 1 675 000 kr/läsår. Vid förändringar justeras ersättningen med 

ett pris per kilometer för tillkommande eller avgående kilometer för de olika fordonstyperna i 

anbudsunderlaget. I det fall en ny rutt införs tillkommer kostnader i form av uppstartkostnad och ett pris 

per kilometer och fordonstyp som är högre än tillkommande eller avgående kilometer vid förändring av i 

förfrågningsunderlaget redovisade turer. Med priserna angivna i avtalet kommer nya rutter vara mycket 

kostsamma. Kostnaden minskar inte avsevärt med bortfallande rutt men ökar alltså markant med ny 

tillkommande rutt.  

10.2.2 Taxi 

Av de skolskjutsberättigade eleverna är det endast tre elever som åker med taxi. Resorna kostar 292 201 
kronor årligen. Genomsnittskostnaden per elev är således ca 97 400 kronor per år, en hög kostnad. Vid 
höstterminens start 2017 var det dock inga elever som reste med taxi varpå problematiken med höga 
taxikostnader anses vara försummande liten i sammanhanget. 

10.3 Skolskjuts i egen regi 

Den största andelen skolskjutsberättigade elever, hela 409 av 641 elever, reser med skolbussarna i egen 
regi. Kostnaden för dessa fordon är totalt 3 584 713 kr. Genomsnittskostnaden per elev är således ca 8 
765 kr, vilket är en väldigt låg kostnad oavsett fordonsstorlek. 
 
För jämförelse av genomsnittskostnader för skolskjutstrafik med stora fordon i ett urval av andra 

kommuner, se tabell nedan.  

Jämförelsetal avseende genomsnittskostnaden för en elev inom upphandlad skolsbusstrafik 
Län Kommun Kostnad per elev och år 
Sörmlands län Nyköping 28 600 kr 

Hallands län Hylte 27 850 kr 

Jönköpings län Vaggeryd 26 500 kr 

Västra Götalands län Bengtsfors  26 200 kr 

Skåne län Båstads kommun, 
Bergkvarabuss 

25 590 kr 

Västernorrlands län Kramfors  24 614 kr 

Västmanlands län Västerås 24 000 kr 

Jönköpings län Värnamo  23 800 kr 
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Skånes län Osby 23 600 kr 

Västra Götalands län Vänersborg 21 800 kr 

Uppsala län Heby kommun 20 780 kr 

Hallands län Laholm  20 225 kr 

Västra Götalands län Orust 20 150 kr 

Jönköpings län Vetlanda 19 300 kr 

Kronobergs län Älmhult  18 500 kr 

Sörmlands län Flen  17 700 kr 

Jönköpings län Nässjö  17 400 kr 

Gotlands län Gotland 16 750 kr 

Hallands län Falkenberg 16 685 kr 

Jönköpings län Gislaved 16 400 kr 

Gävleborgs län Hudiksvall 15 800 kr 

Jönköpings län Eksjö 15 500 kr 

Värmlands län Karlstad kommun 15 120 kr 

Gävleborgs län Gävle kommun 14 300 kr 

Västra Götalands län Trollhättan stad 14 100 kr 

Skåne län Eslövs kommun 10 225 kr 

Skåne län Båstads kommun bussar 
i egen regi 

8 765 kr 

Tabell 5. Kostnad för upphandlad trafik per elev från förstudier 

Optiplan har erfarenhet av kommuner som genomgått kapacitetsoptimering och effektivisering av 
skolskjutsplaneringen som beroende på vald servicenivå har genomsnittskostnad på ca 10 000-15 000 kr 
per elev med en skolskjutstrafik som utförs med fordon i senaste miljöklass. Med vald servicenivå menas 
t. ex avståndsreglering, restid och väntetid.   

10.4 Fordon 

Antalet och storleken på fordon och dess chaufförer avgör kostnaden för en skolskjutsplanering. En 

kostnadseffektiv planering använder fordonskapacitet som är väl anpassad efter dess behov.  

Kostnaden för ett fordons skolskjutsrutter härrörs med ca 85% till fordonet och dess chaufför. Generellt 

sett så är skillnaden mellan kostnaden för en stor buss (ca 800 000-850 000 kr per år) och en liten buss (ca 

600 000 kr per år) ca 200 000 kr. Om en kommun av någon anledning väljer två mindre fordon istället för 

ett större för att skjutsa exempelvis 35 elever så hamnar kostnaden på uppskattningsvis ca 1,2 Mkr istället 

för ca 800 000 kr. 

Vägarnas beskaffenhet och elevantalet (i kombination med elevernas bostadsadresser och skolornas 

placering) avgör behovet av fordonskapacitet, utmaningen för kommuner är därmed att matcha behovet 

och fordonsflottan. Det är viktigt till kommande upphandling att dokumentera de eventuella vägar som 
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har begränsad framkomlighet enligt tydliga kriterier så att kommunen är säker på bedömningen då fler 

mindre fordon leder till ökade kostnader. 

Nedan redovisas nuvarande fordonsflotta. 

 Antal fordon     Inköpsår              Miljöklass            Antal sittplatser       Notering         

1 2005 Euro III 35 Fordon i egen regi 

1 2005 Euro III 35 Fordon i egen regi 

1 2005 Euro III 33 Fordon i egen regi 

1 2005 Euro III 29 Fordon i egen regi 

1                                    2006 Euro III 29 Fordon i egen regi 

1 - Euro V 30 Bergkvarabuss 

1 - Euro V 22 Bergkvarabuss 
1 - Euro V 22 Bergkvarabuss 
8   235  

Tabell 6. Fordon och dess sittplatser 

En ändamålsenlig indikation erhålls genom att jämföra leverantörens intäkt per fordon för de stora 

skolbussfordonen. Genom att dividera den totala kostnaden med antalet fordon för Bergkvarabuss 

respektive kommunens egna fordon erhålls genomsnittskostnaden per fordon.  

Transportör Kostnad Antal fordon Kostnad/fordon 

Bergkvarabuss 1 842 510 kr 3 614 170 kr 

Båstads kommun 3 584 713 kr  5 716 943 kr 
Tabell 7. Genomsnittskostnad per fordon och transportör 

De åtta fordonen är av olika storlek, dock är de medel till stora fordon även om inget fordon har fler än 

35 sittplatser. Genomsnittskostnaden per fordon i Båstads kommun är lägre än de schablonmässiga 

kostnaderna per fordon som beskrivs i tabell 9. Detta är dock inte jämförbart då de befintliga fordonen är 

av en mycket lägre standard jämfört med de nya fordonen enligt senaste miljöklass som omfattas av de 

schablonmässiga priserna i tabell 9.  

Notera att Bergkvarabuss i genomsnitt är ca 100 000 kr lägre per fordon jämfört med Båstads kommuns 

skolbussfordon i egen regi. Jämförelsen kan aldrig bli helt korrekt eftersom fordonen är av olika storlek, 

miljöklass och ålder, men en enkel jämförelse visar att Bergkvarabuss fordon med 30 platser är ca 100 000 

kr billigare än Båstads kommuns egna bussar i samma storlekskategori. Bergkvarabuss två andra bussar 

tillhör den lägre storlekskategorin, 17-22 platser, och bör om man ser till de schablonmässiga priserna 

vara ca 100 000kr/fordon billigare än de större fordonen som kommunen kör i egen regi.  Detta stämmer 

ganska väl överens med situationen i Båstads kommun. Dock är mellanskillnaden i de schablonmässiga 

priserna framräknade på fordon med Euroklass 6 och inköpsår 2016 medan Båstads kommuns bussar är 

både äldre och med lägre miljöklass än bussarna som körs av Bergkvarabuss. 
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Det ska tilläggas att Båstads kommuns bussar i egen regi även kör språk-, bad-  hemkunskap- och 

utflyktsresor, vilket ökar bränsleförbrukningen. Dock härrörs ca 85% av ett fordons totala kostnad 

generellt sett till fordonet och dess chaufför vilket gör att den ökade kostanden för drivmedel är av relativt 

liten betydelse i sammanhanget, sett endast ur ett ekonomiskt perspektiv.   

Jämförelsen tar inte hänsyn till att kommunens egna förare genomför andra arbetsuppgifter utöver sitt 

skolskjutsuppdrag, då Optiplan är av uppfattningen att förarna är anställda för skolskjutsuppdraget och 

lönekostnaden för förarna hör till skolskjutsbudgeten. Att förarna finns tillgängliga för andra uppdrag 

under viss tid beräknas därför som ett mervärde för skolorganisationen men inte en kostnadsreducering 

för skolskjutsen. Tillgänglighet och flexibilitet i nyttjande av bussarna för utflyktsresor betraktas i 

jämförelsen som ett mervärde för kommunen men inte en faktor i den ekonomiska jämförelsen. 

I de upphandlade fordonen finns totalt 235 säten som används för att skjutsa 481 elever, nyttjandegraden 

är därmed ca 2,05 elev per säte. Detta är en mycket hög nyttjandegrad jämfört med andra kommuner. 

Det är intressant att få fram motsvarande nyckeltal fördelat på extern buss, Bergkvarabuss, respektive 

Båstads kommuns skolbussar i egen regi, se tabell nedan. 

Transportör Antal elever Antal säten Nyttjandegrad 

Bergkvarabuss 72 74 0,97 

Båstads kommun 409 161 2,54 

Totalt 481 235 2,05 
Tabell 8. Nyttjandegrad per säte och transportör 

Det är stor skillnad på nyttjandegraden mellan Bergkvarabuss och Båstads kommuns bussar i egen regi.  

Nyttjandegraden på de egna bussarna är mycket hög. Skillnaden i nyttjandegraden är en följd av att flest 

elever tilldelas skolskjuts med bussarna i egen regi.  

10.4.1 Uppskattad fordonskostnad vid ny fordonsflotta 

Den nuvarande fordonsflottan behöver bytas ut då fordonen är för gamla. Det är intressant att estimera 

årskostnaden för fordonskapaciteten med ny fordonsflotta. Beräkningarna nedan är baserad på 

fordonsstorlekarna i den nuvarande fordonsflottan. 

Inför en upphandling av ny fordonsflotta, då vetskapen om de faktiska priserna för respektive 

fordonsstorlek inte kan finnas, använder Optiplan schablonmässiga priser för respektive fordonsstorlek 

för att kalkylera den estimerade totala kostnaden. Nedanstående priser har enligt Optiplans erfarenhet 

stämt väl överens med marknadsmässiga priser i flertalet upphandlingar, där tillräcklig konkurrens finns, 

och tillämpas i fortsatta resonemang i denna rapport. 
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Fordonsstorlek Inköpsår Miljöklass Schablonmässig kostnad 

4-16 sittplatser 2016 Euro VI 600,000 kr/år 

17-22 sittplatser 2016 Euro VI 700,000 kr/år 

23-55 sittplatser 2016 Euro VI 800,000 kr/år 
Tabell 9. Schablonmässiga priser per fordonsstorlek 

Den estimerade kostnaden för nuvarande fordonsflotta beräknas således till följande: 

Antal fordon Fordonsstorlek Schablonmässig kr/fordon Estimerad kr totalt 

2 17-22 sittplatser 700,000 kr 1,400,000 kr 

6 23-55 sittplatser 800,000 kr 4,800,000 kr 

Totalt   6,200,000 kr 
Tabell 10. Estimerad kostnad för nuvarande fordonsflotta 

Den estimerade kostnaden på 6 200 000 kr ska jämföras med den nuvarande kostnaden för de åtta stora 

fordonen (kommuns fem egna och Bergkvarabuss tre) på 5 427 223 kr. Observera dock att den estimerade 

kostnaden tar i beaktning fordon av senaste miljöklass medan de nuvarande fordonen har lägre till mycket 

lägre miljöklass och standard. 

10.5 Analys 

Det är värt att notera att dagens prioriteringsordning för tilldelning av färdsätt; 1. Skolbuss i egen regi, 2. 

Bergkvarabuss, 3. Linjetrafik och 4. Taxi, beror på att skolbussarna i egen regi samt Bergkvarabuss fordon 

redan finns och är fasta kostnader medan kostnad för linjetrafiken tillkommer för varje elev som reser.  

Optiplan har aldrig stött på en kommun med så låg genomsnittskostnad per elev som Båstads kommun 

har gällande skolbussarna i egen regi, dock har inte heller Optiplan stött på en kommun vars fordon som 

används för skolskjuts är så gamla och av så låg miljöklass. Dessutom är det otroligt många elever, 409 

elever, som reser med kommunens fem egna fordon, en nyttjandegrad på 2,5. Det är en otroligt hög 

nyttjandegrad som även, enligt kommunen, vanligtvis sker utan vidare hög väntetid. 

Bergkvarabuss har en mycket hög genomsnittskostnad per elev, vilket är ett resultat av tilldelningen av 

färdsätt.  

Miljöklassen är högre för Bergkvarabuss fordon för en genomsnittskostnad per fordon på ca 614 000 kr 

per fordon. Motsvarande kostnad för skolbussarna i egen regi är 717 000 kr per fordon, vilket innebär att 

Bergkvarabuss har ca 100 000 kr lägre kostnad trots högre miljöklass. Den totala kostnaden som 

Bergkvarabuss tre fordon representerar nyttjas därmed inte effektivt. 

Kostnaden på ca 5,4 Mkr för de nuvarande åtta fordonen med den genomsnittligt sett låga standarden är 

relativt hög jämfört med den estimerade kostnaden för motsvarande åtta fordon med hög miljöklass på 

ca 6,2 Mkr. 
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Skolskjutsverksamhetens ekonomi är försvarbar om man endast ser till den faktiska kostnaden för de olika 

färdsätten, dock är miljöklassen för fordonen som utför skolskjutsarna genomgående mycket låg. 

10.6 Rekommendation 

Då linjetrafiken är ett billigt färdsätt redan i dagsläget och förmodligen färdsättet till lägst kostnad per 
elev efter kommande upphandling rekommenderas Båstads kommun att se över prioriteringsordningen 
för tilldelningen av färdsätt för de skolskjutsberättigade eleverna. Detta för att se om fler elever kan resa 
med linjetrafiken och därefter upphandla skolskjutskapacitet som matchar behovet för de elever som 
måste resa med upphandlad skolskjuts.  
 
Vid nästa upphandling rekommenderar Optiplan kommunen att genomföra kapacitetsoptimering för de 

skolbussresande eleverna för att ta ett nytt grepp om skolskjutsplaneringen och framställa en 

kostnadseffektiv skolskjuts enligt de nya miljökraven som kommunen beslutar om. 

 

Sett endast ur ett kostnadsperspektiv torde upphandlad skolskjuts via en extern entreprenör vara det 

bästa alternativet vid anskaffning av nya fordon. Ur ett helhetsperspektiv finns dock andra parametrar så 

som flexibilitet, upplevd service och trygghet att ta hänsyn till.  Jämförelsen tar heller inte hänsyn till det 

personalansvar kommunen har för de 5 anställda chaufförerna. 

 

Skolbussarna i egen regi används idag även för resor till bad, språk, slöjd och utflykter. Bokning av 

framförallt utflykter kan troligen ske med större flexibilitet då trafiken körs med bussar i egen regi än med 

upphandlad trafik. Mervärdet att ha föraren tillgänglig som extraresurs vid badundervisning uppnås 

endast genom trafik i egen regi. Däremot är skillnaderna mellan trafik i egen regi och upphandlad trafik 

för resor till bad, språk, slöjd och utflykter små ur ett ekonomiskt perspektiv, då det utifrån Optiplans 

erfarenhet finns goda möjligheter att avtala fram förmånliga priser genom en extern entreprenör.  

 

Kostnadsjämförelsen tar endast hänsyn till skolskjutsbudgeten, vill man lyfta blicken högre och titta på 

budgeten för hela skolorganisationen kan det vara så att de övriga arbetsuppgifter som utförs av förarna, 

bl.a. vaktmästare och resurs vid olika aktiviteter, kan behöva ersättas om förarna försvinner och då 

påverka andra kostnadsposter i den totala budgeten. 

 

Eftersom de nuvarande miljökraven är mycket lägre än de som Optiplan uppfattat kommer gälla vid nästa 

upphandling är det väldigt svårt att jämföra nuläge med framtid. Optiplan har dock stor erfarenhet av 

kapacitetsoptimerade underlag för skolskjutstrafik där en sänkning av den totala kostnaden brukar 

föreligga med ca 20-25%. Eftersom Båstads kommun har väldigt hög nyttjandegrad uppskattas 

besparingspotentialen vara ca 10%. Detta förutsatt att avståndsreglering från hem till hållplats 

genomlyses och en optimering genomförs. Det krävs också att kommunen använder 

kapacitetsoptimerade rutter i förfrågningsunderlaget vid nästa upphandling. 
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11  Miljö 
Övergripande miljömål i kommunen är enligt intervju att vara topp 50 bland Sveriges kommuner i 

”miljöligan”. Som ett led i detta har kommunen exempelvis elbilar som tjänstebilar. Det saknas dock 

tydliga miljöriktlinjer för skolskjutsen. Kommunen beskriver skolbussarna i egen regi som gamla, slitna 

bussar som inte är miljövänliga och snart måste bytas ut. Just nu är bussarna billiga eftersom de är så 

gamla, på bekostnad av miljöeffekten av fordonen.  

Närliggande kommuner har höga miljökrav vilket begränsar kommunens resande till exempelvis Malmö 

och Helsingborg i samband med utflykter i och med att Båstads skolbussar i egen regi är av så pass låg 

miljöklass. 

11.1 Fordon 

Kommunens egna bussar håller miljöklass Euro III vilket är lågt. Nya bussar som säljs i Sverige måste hålla 

Euro VI. 

11.1.1 Fordonens ålder 

I det fall kommunen väljer att köpa in nya bussar och fortsätta köra stora delar av skolskjutsen med 

skolbussar i egen regi finns risk att vartefter hamna i dagens situation med för gamla fordon som har en 

mycket negativ effekt på miljön. Även om bussarna som köps in håller de senaste miljökraven går 

utvecklingen snabbt framåt och kommunen riskerar att bli ”fast” med bussarna under en lång period 

under vilken de med stor sannolikhet hinner bli omoderna ur miljösynpunkt. För att undvika att hamna i 

dagens situation med miljömässigt dåliga fordon kan kommunen med fördel titta på hur 

andrahandsmarknaden ser ut och möjligheten att sälja bussarna efter ett antal år om nya miljöriktlinjer 

behöver upprättas i kommunen.  Genom att upphandla kapacitet från en extern entreprenör finns 

möjlighet att ställa nya miljökrav vid avtalets slut och begränsa sig till en avtalslängd på 6-8 år. 

11.1.2 Antal fordon 

Stor eftertänksamhet krävs vid upphandling av nya fordon, oavsett om egna fordon köps in eller om 

trafiken upphandlas av extern entreprenör. Ett större fordon har en sämre inverkan på miljön jämfört 

med ett mindre fordon, även trafikmiljön för eleverna är sämre kring en stor buss än en lite buss. En stor 

buss är dock, ur miljöperspektiv, bättre än två mindre bussar för att skjutsa samma antal elever eftersom 

man även behöver ta hänsyn till tillverkningsprocessen. Fordonens antal och storlek blir därmed en 

avvägning vid upphandling av skolskjutskapacitet. 

11.1.3 Buller 

Äldre fordon bidrar till mer buller. Effekterna av buller bidrar till en sämre miljö kring vägar. Även olika 

typer av drivmedel orsakar olika mycket buller vilket är fördelaktigt att ta hänsyn till vid nyförvärv.  
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11.1.4 Tvätthall 

Något annat att ta hänsyn till vid diskussion kring skolskjuts med skolbussar i egen regi eller via 

upphandlad trafik är kommunens tvätthall. Om det är så att tvätthallen inte har genomgått större 

förändringar sedan byggnationen är det dags att se över detta. En ombyggnation kan vara nödvändig för 

att möta riktlinjer gällande till exempel slam- och oljeavskiljare, vilket inte är ett krav idag men som bör 

finnas med i beräkningen om kommunen vill ligga i framkant miljömässigt. Sannolikt är att det inom en 

busslivslängd kommer att ställas allt högre krav även på tvätthallar och tvättkemikalier. 

Fler parametrar att ta hänsyn till vid miljöanalys är t.ex. drivmedel, körteknik och däcktryck. Detta är 

parametrar som kommunen har större kontroll över i egen regi men som går att avtala om med en extern 

entreprenör. 

11.2 Avtal med Bergkvarabuss AB 

I avtalet med Bergkvarabuss AB saknas ålderskrav eller åldersättande miljökrav på fordonen. Fordonen 

kommer alltså kunna användas under hela avtalstiden förutsatt att fordonen uppfyller gällande lagar och 

förordningar samt utrustningskrav som anges i anbudsunderlaget. Konsekvensen är att den upphandlade 

skolskjutsen kan köras med gamla fordon med stor negativ miljöpåverkan. 

Beaktat att Båstads kommun ämnar vara en föregångare gällande att minska den negativa miljöpåverkan 

från sin verksamhet är skrivningen gällande drivmedel bra då den innebär att aktuella fordon idag ska 

framföras med fossilfritt drivmedel. Det saknas dock koppling mellan drivmedel och fordonens motorer. 

Det lämnar utrymme för leverantören att komma med invändningar mot denna tolkning av avtalet och 

istället hävda att drivmedlet ska vara det bästa miljöalternativet givet deras fordonspark.  

Optiplan rekommenderar att prismodell, fordonskrav, förarkrav och miljökrav ses över till nästa 

upphandling och att krav ställs i relation till service och förväntad kostnad. 

11.3 Resande i mån av plats 

Kompisåkning och syskonåkning har generellt sett möjligtvis en positiv övergripande effekt på miljön om 

man inte bestämmer fordonskapaciteten utifrån det utan endast fyller de befintliga fordonen och tänker 

att föräldrar slipper använda egna fordon för hämtning av barn vid skolan. Det är dock viktigt vid ny 

upphandling att upphandla en fordonskapacitet som endast ska motsvara behovet för de 

skolskjutsberättigade som reser med färdsättet skolbuss.  

Samtidigt är det i en miljömedveten kommun viktigt att aktivt kommunicera fördelarna för elever, 

föräldrar och miljön att cykla och gå eller att använda linjetrafiken. Det är påvisat att elever som reser 

med linjetrafiken även reser mer frekvent med linjetrafiken som vuxna. 
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Politikerna har under 2017 beslutat i kommunfullmäktige att ha kompisåkning och syskonåkning med 

skolbussarna i egen regi. 

11.4 Linjetrafiken 

I Båstads kommun är linjetrafiken ett låg-prioriterat färdsätt. Ur ett miljöperspektiv är det dock 

fördelaktigt att nyttja linjetrafiken i större utsträckning då de bussarna ändå körs samt uppfyller höga 

miljökrav. Genom att nyttja linjetrafiken ytterligare kanske kommunen kan minska det totala antalet 

bussar i kommunen.  

11.5 Tilldelning av hållplatser 

Det är fördelaktigt att nyttja skolskjutsreglementets avståndsreglering och låta eleverna gå sina tillåtna 

kilometrar till hållplats. Det leder många gånger till att rutterna kan undvika att ledas in på mindre vägar 

och därmed behöver köra färre antal kilometrar. 
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12 Miljö kontra trafiksäkerhet och kostnad 
I tidigare kapitel har rapporten kartlagt kommunens skolskjutssituation med hänsyn till miljö, 

trafiksäkerhet och kostnad. I följande avsnitt beskrivs relationen dem emellan. Ökad hänsyn till miljön 

samt upprätthållande av hög trafiksäkerhet är ofta kopplat till höga kostnader. Höga kostnader i sig 

betyder dock inte automatiskt hög miljöstandard och hög trafiksäkerhet. Det är därför viktigt att utgå från 

en beslutad ambition gällande miljö och trafiksäkerhet och därefter utvärdera kostnaderna som 

ambitionen genererar. 

En ny nivå på ambition gällande miljö och trafiksäkerhet kan för en kommun vara överväldigande. Med 

fördel hanteras detta ur både ett kort- och långsiktigt perspektiv med hjälp av mål och delmål. Ett exempel 

kan vara att det långsiktiga målet är en komplett trafiksäkerhetsmodell och ett delmål kan vara att 

besiktiga vägar under ett budgetår och besiktiga hållplatser och sätta ut hållplatsskyltar under 

nästföljande.  

12.1 Tillämpa avståndsregleringen  

Vid intervjutillfället framkom att avståndsregleringen mellan hem och hållplats sällan nyttjas till sin fulla 

kapacitet. Skulle avståndsregleringen tillämpas i högre grad är det möjligt att trafiksäkerheten sjunker 

desto fler elever som får gå längre sträckor till hållplatsen. Det är dock möjligt att eleverna utvecklar högre 

förståelse för trafiken desto mer de vistas i den, vilket är nyttigt ur ett långsiktigt perspektiv. 

Positiva effekter av att tillämpa avståndsregleringen går att se både ekonomiskt och miljömässigt i och 

med att antal körda kilometer ofta minskar när eleverna går längre. Detta kan i sin tur leda till att färre 

fordon krävs vid ett nytt omtag av skolskjutsverksamheten. Det är samtidigt fördelaktigt för barn att röra 

på sig vilket uppnås genom att gå eller cykla till hållplatsen istället för att bli hämtade nära hemmet.  

För att öka nyttjandet av avståndsregleringen krävs att kommunen gör en genomlysning av vägarna i 

kommunen för att säkerställa att avståndsregleringen tillämpas på rätt platser. Detta kommer att kräva 

resurser och medför därmed en kostnad för kommunen. Dock kommer tillämpandet av 

avståndregleringen generera ekonomiska besparingar på sikt och en utvecklad trafiksäkerhetsmodell, 

som är resultatet av en genomlysning, kommer att öka kontrollen och likställdheten samt minska det 

löpande resursbehovet för trafiksäkerhetsbedömningar.  

Om kommunen inför nästa upphandling önskar att genomföra en kapacitetsoptimering av 

skolskjutsverksamheten är tillämningen av avståndsregleringen starkt bidragande till ett bättre resultat, 

det vill säga färre fordon vilket är helt avgörande för den totala kostnaden. 
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12.2 Ökat nyttjande av linjetrafiken 

Idag nyttjas linjetrafiken endast i viss utsträckning då kommunen prioriterar skolbussarna i egen regi samt 

Bergkvarabuss. Att nyttja bussarna i egen regi samt Bergkvarabuss är idag fördelaktigt eftersom fordonen 

finns i kommunen och är en fast kostnad.  

Inför förärvning av ny fordonsflotta rekommenderas kommunen att ta ny kontakt med Skånetrafiken för 

att se vilka möjligheter som finns. Idag finns, enligt den administrativa chefen, redan ett gott samarbete, 

till exempel har några avgångar anpassats till skolans verksamhet. Ett första steg är att bibehålla det 

samarbete som finns idag och nästa steg är att titta på om det går att nyttja linjetrafiken även på andra 

platser i kommunen. Kanske kan avgångstiderna anpassas även på andra linjer eller kanske går det att 

påverka skolornas schemaläggning så att ramtiderna passar linjetrafikens avgångar i högre utsträckning. 

En utredning av möjligheterna att nyttja linjetrafiken kräver resurser men är på längre sikt en god 

investering då linjetrafiken är ett billigt färdmedel beräknat på genomsnittskostnad per elev.  

Genom att undersöka möjligheterna med linjetrafik först kan de elever som tilldelas linjetrafik undantas 

beräkningen när ny fordonskapacitet ska upphandlas. Fordonskapacitet upphandlas alltså endast för de 

skolskjutsberättigade elever som inte kan nyttja linjetrafik. Detta får en positiv miljöeffekt om det 

resulterar i att kommunen behöver förvärva färre bussar, vilket i så fall leder till färre antal bussar i 

kommunen totalt sett. Skånetrafiken, som svarar för linjetrafiken i Båstads kommun, är ur miljöhänsyn 

ett bra alternativ då de är certifierade enligt ISO 14001 och Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval 

och trafiken körs med fossilfria drivmedel. Att förvärva ett färre antal bussar är även positivt ur ett 

ekonomiskt perspektiv.  

Eftersom Båstads kommun idag erbjuder hög service är det möjligt att invånarna reagerar negativt på att 

nyttja linjetrafiken ytterligare istället för att resa med skolbussar i egen regi. Det är möjligt att eleverna 

upplever lägre trygghet och lägre service. Optiplans erfarenhet är dock att i många kommuner upplever 

framförallt de äldre eleverna en högre servicegrad med linjetrafikkort än med skolbuss då linjetrafiken 

kan nyttjas friare och vid fler tidpunkter på dagen. Positivt är också att eleverna blir självständiga och lär 

sig att hantera linjetrafiken. Det är påvisat att elever som reser med linjetrafiken även reser mer frekvent 

med linjetrafiken som vuxna, vilket är mycket fördelaktigt ur ett miljöperspektiv. 

12.3 Högre miljökrav på fordon och drivmedel 

För att nå de miljöambitioner som finns i kommunen bör det ställas högre krav på fordon och drivmedel, 

vilket innebär förvärv av nya fordon. Detta medför en högre kostnad initialt vid förvärv av fordonen men 

många av de fossilfria drivmedlen är billigare än konventionella drivmedel. Läs mer om fordon och 

drivmedel under avsnitt 12.5. Förvärv av nya fordon innebär även förbättrad trafikmiljö för eleverna 

gällande komfort, buller och närmiljö. 
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12.4 Avtal med entreprenör 

Avtalet som idag finns med Bergkvarabuss innehåller få och låga miljökrav. Inför kommande upphandling 

bör tydliga miljökrav specificeras. Beroende på ambition kan detta medföra en ökad kostnad jämfört med 

nuvarande avtal men samtidigt går många lägre krav att ställa utan förändrad kostnad. När det gäller 

trafiksäkerhet finns möjlighet för kommunen att ställa krav på vidareutbildning för chaufförerna samt 

regelbundna hälsokontroller. Exempelvis kräver vissa kommuner att entreprenören kostnadsfritt deltar i 

utbildningsdagar med polis och räddningstjänst.   

12.5 Förvärv av bussar 

Båstads kommun har fört diskussioner om att nuvarande bussar som körs i egen regi inom kort måste 

bytas ut. Om de ska ersättas med nya skolbussar att köra i egen regi eller om ytterligare kapacitet ska 

upphandlas av extern entreprenör är i dagsläget inte fastslaget. 

Ur ett kostnads- och miljöperspektiv finns många parametrar att ta hänsyn till. Båstads kommun har höga 

miljöambitioner, bland annat en topp 50-placering i ’miljöligan’ bland Sveriges kommuner. Samtidigt har 

kommunen haft väldigt låga kostnader för skolskjutsen under de senaste åren vilket kommer att bli 

ekonomiskt kännbart oavsett om kommunen väljer att köpa nya fordon eller upphandla skolskjutsen 

framöver.  

Optiplan ser tre alternativ för kommunen; att köpa in egna helt nya bussar, att köpa in några år gamla 

bussar eller att upphandla skolskjutsen av en extern entreprenör. 

12.5.1 Köpa in nya bussar 

Att köpa in helt nya bussar av Euroklass 6 är en stor investering och en relativt stor ekonomisk risk. Under 

de första åren kommer bussarna att hålla en hög miljöstandard vilket ligger i linje med kommunens 

ambitioner. Dock utvecklas både teknik och miljökrav snabbt och risken finns att bussarna blir omoderna 

långt innan de är avskrivna ekonomiskt. Kommunen måste då välja mellan att behålla bussarna och sänka 

sina miljöambitioner eller att försöka sälja bussarna på andrahandsmarknaden, till exempel i Sydeuropa 

där miljökraven är lägre. 

Ett annat alternativ är att köpa in bussar som drivs med biogas, vilket är ett helt förnybart drivmedel. Med 

biogasbussar kommer kommunen att ligga i framkant ur ett miljöperspektiv då till exempel av CO2-

utsläppen är mycket lägre än vid konventionella drivmedel. Dessutom produceras färre partikelformiga 

ämnen vid förbränningen vilket gör att även partikelutsläppen minskar drastiskt. En annan fördel är att 

bullernivån vid förbränning minskar jämfört med dieselmotorfordon. Enligt Stockholm Vatten och Avfall 

minskar bullernivån med 5-10 dB vilket örat uppfattar som ungefär hälften så bullrigt som ett dieseldrivet 

fordon. Kostnaden för skolskjutsen kommer dock att stiga markant jämfört med idag då det är en stor 

investering att köpa in biogasbussar. Dock är drivmedlet billigare och subventioner för biogas finns. Just 
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nu pågår en diskussion om hur länge biogas bör vara subventionerat vilket är värt att följa om kommunen 

är intresserade av det här alternativet.  

12.5.2 Köpa in bussar från andrahandsmarknaden 

I och med att utvecklingen går snabbt framåt finns alternativet för kommunen att köpa in begagnade 

bussar som håller högre standard än nuvarande bussar, till exempel Euro IV- eller Euro V-klass. På så sätt 

köper sig kommunen lite tid att se var utvecklingen tar vägen de närmsta åren. Dock krävs resurser av 

kommunen att hantera förvärv med implementering etc. vid två tillfällen inom en relativt kort period. 

Ett annat alternativ som upprätthåller högre miljöstandard är att köpa in begagnade Euro IV-bussar men 

låta konvertera dem till RME-drivna fordon. RME (rapsmetylester) som är en slags biodiesel, tillverkas av 

raps och är ett fossilfritt drivmedel. RME har framförallt en lägre miljöpåverkan jämfört med fossila 

bränslen genom att rapsplantan tar upp nästan lika mycket koldioxid som bildas vid förbränningen samt 

att RME inte ger några utsläpp av fossil koldioxid. Miljöskillnaderna mellan RME och dieselolja är i övrigt 

ganska små. 

Även dessa bussar skulle behöva bytas ut inom en relativ kort period. Kostnaden för att konvertera 

bussarna till RME är enligt Optiplans erfarenhet relativt låga i sammanhanget men ur ett miljöperspektiv 

är det ett bättre alternativ än att endast köpa in Euro IV-bussar. Kostnaden för drivmedlet är billigare än 

diesel men det finns inte så många tankställen. Har kommunen en egen tank är detta dock ett mindre 

problem. 

12.5.3 Upphandla skolskjuts  

Om kommunen väljer att upphandla skolskjutsen kan miljökrav ställas i avtalet. Det är då entreprenören 

som står för den ekonomiska risken om miljökraven ändras. Det vill säga, entreprenören kan komma att 

behöva byta ut sina fordon igen efter avtalets slut och är då beroende av andrahandsmarknaden på det 

sätt som kommunen själv skulle varit om man valt att köpa in egna bussar. 

En fördel med att upphandla skolskjuts är att kommunen inte behöver agera entreprenör och stå för risker 

gällande till exempel personalansvar, fordon, tvätthall och reparationer.  

Kommunen förlorar dock viss kontroll över verksamheten samt den trygghet som organisationen upplever 

att kommuninvånarna känner i att skolbussarna körs i kommunens regi. 
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Bilaga 1: Tillkommande analys av körda mil per fordon 

1 Insänd information 
Båstads kommun har efterfrågat ett tillägg till förstudierapporten bestående av en utökad 

kostnadsjämförelse mellan bussarna i egen regi och Bergkvarabuss. Till detta insändes följande 

uppgifter: 

Antal mil för skolskjutsen 2016-2017 

Antal mil/år för egen buss 

Ordinarie skolskjuts   3021 

Slöjd    232 

Hemkunskap    23 

Simning    25 

Extraturer    135 

Totalt    3436 

Antal mil/år Bergkvara  

Ordinarie skolskjuts   751 

Uträkningen är uträknad i genomsnitt för en kommunbuss och en Bergkvarabuss.  

2 Antal körda mil per dag 
Antal körda mil/dag per genomsnittsfordon kan räknas fram med hjälp av de insända uppgifterna. 

Bussarna i egen regi kör skolskjuts 3021 mil per år, vilket motsvarar ca 17 mil per dag och fordon. 

Bergkvarabuss kör 751 mil per år, vilket motsvarar ca 4,2 mil per dag och fordon. Det är alltså en 

avsevärd skillnad mellan antalet körda mil per genomsnittsfordon för de två utförarna, där bussarna i 

egen regi kör ca 4 gånger fler mil/genomsnittsfordon än Bergkvarabuss.  

3 Kostnad per mil 
Enligt uppgifter i förstudien kostar bussarna i egen regi ca 717 000 kr/fordon medan Bergkvarabuss 

kostar ca 614 000 kr/fordon. Slår vi ut fordonens kostnad på de totala körda milen erhålls 209 kr/mil 

för bussarna i egen regi och 818 kr/mil för Bergkvarabuss. Bussarna i egen regi är alltså avsevärt mycket 

billigare per mil, ca 609 kr/mil, än Bergkvarabuss.  

256



I nuvarande planering är kostnaden per mil för Bergkvarabuss hög eftersom dessa fordon nyttjas 

begränsat, fordonens totala kostnad fördelas alltså på få mil. Avtalet med Bergkvarabuss begränsar 

dock att bussarna nyttjas ytterligare då de är upphandlade enligt en prismodell som är grundad i ett 

förbestämt antal mil/dag. 

Vid anskaffning av nya fordon, oavsett om det är bussar i egen regi eller upphandlade fordon, finns 

möjlighet att fördela antalet körda mil jämnare mellan fordonen och på så sätt få en jämnare 

fördelning av kostnad/mil.  

4 Nya fordon 
Vid anskaffning av nya fordon är det viktigt att ta ett helhetsgrepp över det totala skolskjutsuppdraget 

samt att planera samtliga fordon samtidigt för att undvika behovet av dyra tillkommande fordon som 

endast nyttjas i liten grad.  

Optiplans erfarenhet är att fordonet och dess chaufför står för ca 85-90% av den totala kostnaden för 

utföraren, drivmedel utgör endast en mindre andel av kostnaden. Detta stämmer även för Båstads 

bussar i egen regi, där drivmedel står för ca 12% av den totala kostnaden, se kostnadsfördelning i tabell 

2 i förstudierapporten. Fordonets fasta kostnad (fordonet och dess chaufför) är alltså den avgörande 

parametern för kostnadsbilden och behovet av antal fordon regleras av hur effektivt varje fordon 

används. 

Gällande avtalet för Bergkvarabuss är kostnaden baserad på ett antal givna mil och mernyttjande av 

fordonet blir således dyrt. Vid utvärdering av anskaffning av fordon via extern entreprenör 

rekommenderar Optiplan en annan prismodell, alternativt ett högre antal upphandlade mil. För en 

kostnadseffektiv skolskjuts är även regleringen av tillkommande eller frånfallande mil, d.v.s. hur 

flexibelt avtal kommunen etablerar med utföraren, av stor vikt och har inverkan på kostnaden varje 

år.  

Nytillkomna uppgifter påverkar inte slutsatsen att Båstads kommun bör utvärdera båda alternativen; 

extern entreprenör och skolbussar i egen regi, vid anskaffning av ny fordonsflotta.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-08-21 1 av 1 

 

 

KS § 173  Dnr KS 000627/2018 - 600 

Underhåll av offentlig konst 
 
Beskrivning av ärendet Scala Bio har i dagsläget renoverats med medel från verksamhetsområde 

teknik och service varför 250 tkr som avsatts i kulturavdelningens budget för 
det ändamålet 2018 skulle kunna användas för ett annat angeläget område – 
renovering av offentlig konst. I budget för 2018 finns 60 tkr avsatta för 
kulturmiljövård vilket innefattar ett vidare område än enbart renovering av 
offentlig konst. Behovet är större än så.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein daterad 2018-08-21 med 

tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag Medel i kulturavdelningens budget om 250 tkr som avsatts för renovering av 

Scala Bio istället får användas för renovering av offentlig konst i samverkan 
med verksamhetsområde teknik och service.  

 
Föredragande Kulturstrateg Helene Steinlein föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Bo Wendt (BP): Renovering av statyer får tas med i 2019 års budget. 
  
 Ingela Stefansson (S), Gösta Gebauer (C) och Christer de la Motte (M): Bifall till 

förvaltningens förslag.       
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framställda yrkanden och finner att 

arbetsutskottet bifallit förvaltningens förslag.    
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

 
Medel i kulturavdelningens budget om 250 tkr som avsatts för renovering av 
Scala Bio istället får användas för renovering av offentlig konst i samverkan 
med verksamhetsområde teknik och service.  

 
Reservation Bo Wendt (BP) och Inge Henriksson (BP) reserverar sig emot beslutet.       
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 Tjänsteskrivelse  
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1 (1) 

 
Datum: : 2018-08-29 Till: KSAU 

Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: KS 000627/2018 
 

Medel för renovering av offentlig konst  
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att medel i kulturavdelningens budget om 
250 tkr som avsatts för renovering av Scala Bio istället får användas för renovering av offentlig 
konst i samverkan med verksamhetsområde teknik och service.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Scala Bio har i dagsläget renoverats med medel från verksamhetsområde teknik och service 
varför 250 tkr som avsatts i kulturavdelningens budget för det ändamålet 2018 skulle kunna 
användas för ett annat angeläget område – renovering av offentlig konst. I budget för 2018 
finns 60 tkr avsatta för kulturmiljövård vilket innefattar ett vidare område än enbart renove-
ring av offentlig konst. Behovet är större än så.  
 
Bakgrund 
Kommunen har ansvar för cirka elva konstverk i offentlig miljö.  Det finns en underhållsbudget 
årligen om 60 tkr för kulturmiljövård vilket innefattar mer än offentlig konst. Löpande und-
derhåll för några av verken sker också i vägföreningars regi. Turistbyrån har sammanställt en 
Skulptur Tur på sin hemsida. https://www.bastad.com/sv/skulpturer-i-bastad. Här finns in-
formation och bilder. De som inte finns med på sidan är skulpturerna i Grevie och Förslöv av 
paret Kraitz. Dessa anses inte i dagsläget vara i skick att marknadsföras.  
 

Aktuellt 
Tre av kommunens offentliga konstverk är i akut behov av renovering. Dessa är Femton Love, 
ljushuvudena på kunskapscentrums tak, ett konstverk i Förslöv och ett i Grevie (se bilaga 1) av 
paret Kraitz. 
 
Kulturavdelningen har fört samtal med verksamhetsområde teknik och service i frågan och 
bedömer att teknik och service endast kan bidra med underhåll av enklare karaktär. Omfat-
tande renovering kan heller inte anses ingå i det löpande underhåll som vägföreningarna har i 
uppdrag att sörja för.  
 
De avancerade renoveringsarbeten som ovan nämnda konstverk kräver behöver resurssättas 
särskilt. De medel som nu frigjorts kan med fördel användas för detta ändamål.  
 
 
Kulturavdelningen 
Helene Steinlein, Kulturstrateg 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Verksamhetsområde teknik och service 
Kommunstyrelsen  
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilder och text offentlig konst Båstads kommun 
Samråd har skett med: 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-07-16 1 av 1 

 

 

KS § 145  Dnr KS 000996/2017 - 902 

Svar på motion - Förmånscykel 
 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet har inkommit med en motion om införande av förmånscykel till 

anställda. Insamling av information från andra kommuner och regioner som 
infört förmånscykel har gjorts. Av underlaget framkommer ett högt intresse 
från anställda som tackat ja till erbjudandet. I slutet av 2017 beslutade 
regeringen om att införa bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cykel, 
moped eller motorcykel med 25 % av inköpspriset. Bidraget ansöks och 
hanteras av Naturvårdsverket. 

 
Underlag till beslutet Motion om förmånscykel från Centerpartiet genom Uno Johansson och Gösta 

Gebauer. Tjänsteskrivelse från utredare Taina Virmalainen, daterad 2018-07-
02.  

 
Föredragande Kanslichef Catharina Elofsson föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C), Christer de la Motte (M) och Ingela Stefansson (S): Bifall till 

motionen. 
 
 Bo Wendt (BP) och Inge Henriksson (BP): Avslå motionen.    
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framställda yrkanden och finner att 

arbetsutskotter har bifallit Gösta Gebauers m.fl. yrkande.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
Bifall till motionen.  
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Datum: : 2018-07-02 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Taina Virmalainen 

Dnr: KS 000996/2017 – 902 
 
 

Svar på motion - Förmånscykel 
 
Förslag till beslut 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har inkommit med en motion om införande av förmånscykel till anställda. In-
samling av information från andra kommuner och regioner som infört förmånscykel har gjorts. 
Av underlaget framkommer ett högt intresse från anställda som tackat ja till erbjudandet. I 
slutet av 2017 beslutade regeringen om att införa bidrag till privatpersoner för inköp av el-
drivna cykel, moped eller motorcykel med 25 % av inköpspriset. Bidraget ansöks och hanteras 
av Naturvårdsverket. 
 

Bakgrund 
Centerpartiet har inkommit med en motion om införandet av förmånscykel. Fullmäktiges pre-
sidium har beslutat att skicka motionen till förvaltningen för beredning 2017-10-11. Center-
partiet framför i sin motion att införande av förmånscykel gynnar såväl folkhälsan men även 
att det anses vara i linje för ett aktivt miljöarbete och minskat beroende av fossila bränslen. 
Centerpartiet föreslår en löneväxlingsmodell där cykeln hyrs och betalas av under tre år ge-
nom ett bruttolöneavdrag. Efter tre år är det valfritt att köpa cykeln till då gällande marknads-
pris eller att lämna tillbaka den.  
 

Aktuellt 
Insamling av information har bland annat gjorts av kommunens HR-avdelning som fått inform-
ation från andra kommuner som infört förmånscykel. Flera kommuner har framfört ett stort 
intresse bland de anställda och har även lämnat en del synpunkter och förbättringsförslag. Ett 
antal anställda i kommunen har också efterfrågat om införande av förmånscykel.  
 
Sedan 2017-12-18 finns förordning (2017:1317) om bidrag till privatpersoner för inköp av 
eldrivna cyklar, mopeder och motorcyklar.  Det innebär att från och med 1 februari kan alla 
privatpersoner ansöka om bidrag till högst 25 % av inköpskostnaden, dock högst 10 000 kr, för 
inköp av nya eldrivna cyklar, eldrivna mopeder eller eldrivna motorcyklar.  Förordningen tillå-
ter retroaktivt bidrag av köp efter den 20 september 2017. Naturvårdsverket hanterar ansö-
kan och beslutar om bidraget. De kommer även att följa upp om satsningen lett till ändrade och 
mer hållbara resvanor. För att söka bidraget krävs att man står för inköpskostnaden och inne-
bär att man äger sin cykel redan vid inköpet. 
 
Jönköpings kommun inne på tredje året med förmånscyklar och har precis haft en ny omgång 
av erbjudande av förmånscyklar. De kan se ett nedåtgående intresse för nya avtal. Det är för 
tidigt att avgöra om intresset sjunkit genom Naturvårdsverkets bidrag som påverkat eller om 
behovet är mättat genom tidigare ingångna avtal om förmånscykel. Enligt uppgiftslämnaren 
från Jönköpings kommun medför de flesta ingångna avtal fördelaktigare garantier och ett tryg-
gare köp för den anställde.  
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Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Elcykel bidrar till minskat beroende av fossila bränslen och gynnar folkhälsan.  
Genom ett bifall till motionen kan anställda få möjlighet att införskaffa en elcykel. Det finns ett 
positivt intresse bland anställda att få utökad möjlighet att införskaffa en elcykel. Vidare är 
beslut om införande av förmånscykel i rätt riktning mot kommunens miljömål om att vara en 
av de 10 bästa miljökommunerna.  
Det som talar emot ett bifall är att staten redan idag har gett privatpersoner att söka bidrag hos 
Naturvårdsverket vid inköp av ny elcykel med 25 %. Subventionen är till viss del tidsbegrän-
sad. 
 
Verksamhet 
Kommunens HR-avdelning har redan erfarenheter kring bruttolöneavdrag i och med införan-
det av miljöbil och synfels- och fertilitetsbehandlingar.  
Ett bifall av motionen ger ett positivt signalvärde att ha tillgång till denna förmån till arbetsta-
garna. Verksamheten behöver ge information till de anställda om vilka som kan omfattas men 
också att tydliggöra avtalet och dess innebörd. Det kommer att krävas ett visst förberedelsear-
bete och uppstart med upphandling. Förutom detta behöver man även ha en organisation i 
förvaltningen om vem som ska ansvara och hantera införandet. Viss administrativt arbete och 
hanteringskostnad tillkommer men arbetsgivare har ofta kompenserat det genom att lägga till 
viss administrationskostnad gentemot den som utnyttjat förmånen. Vissa avtal kan innebära 
att kommunen står som både arbetsgivare och cykeluthyrare gentemot de anställda. 
 
Det som talar emot införandet av förmånscykel är att Båstads kommun är en förhållandevis 
liten kommun och det är osäkert hur många anställda som berörs och som är intresserad av 
införandet av förmånscykel. Det tillkommer ändå viss hantering av införandet i både tid och 
hantering av löneavdrag. Troligen kommer intresset sjunka efter varje omgång som erbjudan-
det aktualiseras. Incitamentet för införandet av förmånscyklar kan ha urholkats trots allmänt 
positivt värde på att ha tillgång till elcykel på sin fritid. 
 
Ekonomi 
Ett avtal om bruttolöneavdrag avser oftast en tidsperiod om tre år och har sin utgångspunkt att 
den anställde dels är anställd under hela perioden men också att det inte finns någon längre 
tids frånvaro som tjänstledighet. Rent ekonomiskt ger ett bruttolöneavdrag inga stora ekono-
miska fördelar i kronor men däremot blir kostnaden fördelad under en längre period som en 
avbetalning. Om avtalet behöver sägas upp i förtid riskerar Båstads kommun att ta över kost-
naden för elcykeln för den återstående perioden vilket medför att projektet har svårt att bli 
kostnadsneutral och den ekonomiska fördelen med bruttolön för den anställde försvinner. 
 
 
Taina Virmalainen, utredare  
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Centerpartiet, Kommunkontorets kansli, HR-avdelning och ekonomiavdelning 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion om förmånscykel från Centerpartiet genom Uno Johansson och Gösta Gebauer 
 
Samråd har skett med: 
Catharina Elofsson, kanslichef 
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KS § 147  Dnr KS 000291/2018 - 900 

Rekryteringsprocessen 
 
Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) väckte ett nytt ärende vid kommunstyrelsens 

sammanträde 2018-03-07; På sista tiden har det anställts medarbetare som 
inte uppfyller kommunens kärnvärde och värdegrund om alla människors lika 
värde. Samverkan och MBL-förhandlingar har brustit. Socialdemokraterna vill 
ha en skriftlig redogörelse för hur förvaltningen säkerställer att de som är 
kandidater till lediga arbeten, bakgrundkontrolleras så att de lever upp till 
kommunens kärnvärden och alla människors lika värde. Att samverkan och 
MBL med de fackliga organisationerna efterlevs. 

 
 Kommunens rekryteringsprocess presenteras muntligen, samt genom 

tjänsteskrivelse med bilagor.   
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer, daterad 2018-04-10, med 

tillhörande bilaga.  
 
Föredragande HR-chef Philipp Seuffer föredrar ärendet.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Godkänna redogörelsen.  
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Datum: 2018-04-10 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Beträffande väckt ärende Rekryteringsprocessen balans KS 000291/2018-
900 
 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ingela Stefansson (S) väcker ett nytt ärende under sammanträdet: På sista tiden har det anställt  
medarbetare som inte uppfyller kommunens kärnvärde och värdegrund om alla människors lika värde. 
Samverkan och MBL-förhandlingar har brustit. Socialdemokraterna vill ha en skriftlig redogörelse för 
hur förvaltningen säkerställer att de som är kandidater till lediga arbeten, bakgrundkontrolleras så att 
de lever upp till kommunens kärnvärden och alla människors lika värde. Att samverkan och MBL med  
de fackliga organisationerna efterlevs. 

  
 
 

Bakgrund 
 
Syfte 
Syftet med Båstads kommuns rekryteringsprocess är att stödja rekryterande chefer och medarbetare i kommu-
nen. Syftet är också att se till att alla rekryteringar utförs på liknande vis, präglas av samma förhållningssätt 
och håller samma höga kvalitet. 
 
Syftet med Båstads kommuns lokala samverkansavtal är: 
                                                                 
                                                          
                                                                        
                                    
                                                                                   
                                                                                       -  
                                                             
  att                                                                             
 
Samverkansavtalet ska säkerställa att arbetsgivaren följer ett antal lagar inom arbetsrätten och arbetsmiljöarbe-
tet. Enligt samverkansavtalet har ett samverkansmöte tre uppgifter att hantera, verksamheten, medbestäm-
mande och hälsa och arbetsmiljö. Samverkansgruppen ersätter informations- och förhandlingsskyldigheten 
enligt MBL (MBL § 11 och § 19). 
 
Mål & förhållningssätt 
Målet vid varje rekrytering är att hitta den bäst lämpade kandidaten förtjänsten. Under tiden agerar vi öppet, 
inkluderande och professionellt och med respekt för de sökande. I det ingår tanken att vi alla är unika individer 
och att vi kan komplettera och berika varandra med olika perspektiv och kunskaper som gagnar helheten. Vi 
tror att Båstads kommun blir en bättre arbetsplats om vi som jobbar och samspelar här är olika. 
Med ovanstående förhållningssätt ska vi vara medvetna om diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder. 
 
Dokumentation 
Alla steg i rekryteringsprocessen ska dokumenteras. Varför? 

• För att du vid eventuella överklaganden eller frågor kring rekryteringen kan motivera dina beslut och 
underbygga dem med skriftlig dokumentation. Den som står inför en rekrytering bör alltså säkerställa 
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att den tänkta rekryteringen inte kan leda till en situation där arbetsgivaren kan anklagas för diskrimi-
nering. 

• För att det medvetandegör handlandet hos dig och de andra som är involverade i rekryteringen. 

Dokumentationen medför även ökad säkerhet för de som rekryterar, och chansen att de vågar välja den som har 
rätt kompetens framför den som är mest lik redan anställda ökar. 
 
Kompetensbaserad rekryteringsprocess 

Rekryteringsprocessen är kompetensbaserad vilket betyder att arbetsgivaren tydligt definierar vilken kompe-
tens som efterfrågas för att sedan hålla denna definition för ögonen genom hela processen – från behovsana-
lysen, via urvalsarbetet med intervjuer och referenstagning fram till den slutliga utvärderingen – utan att bli 
distraherad av annat och mer eller mindre ovidkommande. Processen bygger på sju steg som innehåller, Förbe-
reda och planera, Behovsanalys, Kravprofil, Annonsera, Urval och intervju, Referenstagning och Ta beslut och 
anställ. 
 
Implementering 

Processen togs fram implementerades under 2016-2017. Alla ledningsgrupper har fått en genomgång av pro-
                 2017            HR                                           ”T                     - 
                           ”     2           . T                    25       . 
 
 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Rekryteringsprocessen Båstads kommun 
Samverkansavtal FAS 05 
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2010-06-16 
 
 
LOKALT AVTAL OM FÖRNYELSE, ARBETSMILJÖ OCH 

SAMVERKAN I BÅSTADS KOMMUN FAS-05 
 
 

Inledning 
Parterna har gemensamt arbetat fram föreliggande samverkansavtal, som bygger på det 
centrala avtalet FAS 05, vilket präglas av ett gemensamt synsätt för förnyelse, arbets-
miljö och samverkan. 
Utgångspunkten för samverkan är att så många frågor som möjligt behandlas av dem 
som direkt berörs i sitt arbete. En väl fungerande samverkan ska ske utifrån viljan att 
delta i beslutsprocessen samt att det finns tydliga mål för verksamheten. 
En strävan med avtalet är att genom samråd nå enighet före beslut. 
 
Mål 
Samverkanssystemet genererar ett positivt arbetsklimat och en god hälsa samt en ar-
betsmiljö där inflytande, service, effektivitet och utveckling är självklara ingredienser. 
 

Syfte 
Samverkansavtalets inriktning är 
 att ge den anställde ökat inflytande över sin arbetssituation 

 att förbättra arbetsmotivationen och partsrelationerna 

 att främja arbetsmiljöarbetet för ett långsiktigt hållbart arbetsliv 

 att förenkla förhandlingsarbetet 

 att utveckla kommunens jämställdhetsarbete och motverka diskriminering pga kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, relig-

ion eller annan trosuppfattning, ålder samt funktionshinder 

 att främja den kommunala verksamhetens effektivitet, förnyelse och servicenivå 

 

 

Förnyelse 
Medarbetare skall ha möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling samt ges inspi-
ration och ideer till utveckling. 
Förändringar i organisationen/verksamheten ställer krav på medarbetarnas engagemang 
och kunskap samt ett effektivt resursutnyttjande och ett gott ledarskap och detta kan 
följas av förändringar i berördas kompetens.  
Individuella utvecklingsplaner kan vara ett hjälpmedel. 
 

Arbetsmiljö 
Arbetsmiljöarbetet skall följa linjeorganisationen och integreras i det övriga arbetet en-
ligt fastlagd delegation. Därvid skall arbetsgivare och arbetstagare samverka i arbetsmil-
jöarbetet för att skapa en så god fysisk och psykosocial arbetsmiljö som möjligt. Det 
yttersta ansvaret har arbetsgivaren. 
Arbetsmiljöarbetet styrs av lagar, avtal och författningar. 
Lokalt skall finnas säkerhetsplaner samt anvisningar och föreskrifter som berör arbets-
platsen. 
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Skyddsombud får efter överenskommelse med arbetsledningen samla arbetstagarna 
inom skyddsområdet under ordinarie arbetstid för information i viss aktuell arbetsmil-
jöfråga. Detta bör kunna ske i samband med arbetsplatsträffarna. 
Arbetsgivaren ansvarar för att utbildning sker enligt Arbetsmiljölagens intentioner. 
 
 

Företagshälsovård  
Företagshälsovården kan vara en god samarbetspartner i arbetsmiljö och hälsofrågor.  
Företagshälsovårdsarbetet regleras i avtal mellan kommunen och företagshälsovårdsfö-
retaget. Eventuella avtalsförändringar sker i samråd i Cesam. 
 

Samverkan 
Samverkanssystemets arenor är 
- medarbetarsamtal 
- arbetsplatsträff 
- lokal samverkansgrupp (där så behövs) 
- samverkansgrupp på förvaltningsnivå 
- centrala samverkansgruppen Cesam 
 
Medarbetarsamtal 
Alla anställda skall delta i regelbundna, företrädesvis individuella, medarbetarsamtal en 
gång per år. 
Samtal kan också kompletteras med samtal i naturliga arbetsgrupper. 
Arbetsledningen har ansvar och kompetens för att genomföra medarbetarsamtal. 
Mall för medarbetarsamtal bifogas i bilaga. 
 
Arbetsplatsträffar APT 
Alla anställda som har sin organisatoriska placering eller sitt huvudsakliga arbete förlagt 
till arbetsplatsen skall delta. Personal som är tjänstledig skall ges möjlighet att delta. 
Arbetstid skall avsättas för arbetsplatsträffar. Arbetsplatsträffar skall ske regelbundet 
och genomföras ungefär en gång i månaden om man inte kommit överens om annat. 
Frågor som kan beröras på en arbetsplatsträff framgår av bilaga. 
Frågorna behandlas inom ramen för arbetsledarens befogenheter. 
Arbetsplatsträffen har självklart möjligheter att behandla andra frågor som berör den 
egna arbetsplatsen eller dess relation till andra enheter. 
Den roll som de fackliga organisationernas företrädare på arbetsplatsen har är att med 
sin kompetens bidra till utveckling av träffarna. De skall i övrigt uppträda som en i ar-
betslaget. 
Arbetsledaren har vid arbetsplatsträff rätt att fatta beslut enligt de befogenheter som 
gäller. 
Arbetsledarna är ansvariga för kallelse till arbetsplatsträffarna och för att träffarna do-
kumenteras. 
Utöver arbetsplatsträffar kan yrkesträffar förekomma. 
 
 
Lokal samverkansgrupp 
Förvaltningar med många medarbetare kan ha lokala samverkansgrupper. Förvaltning-
ens samverkansgrupp beslutar om det finns behov av lokala samverkansgrupper. 
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Lokal samverkansgrupp består av representanter från arbetsgivaren och de fackliga or-
ganisationerna. Gruppens storlek bör vara begränsad och bestämmes utifrån förvalt-
ningens ansvarsområde och överenskommes i samverkan. 
Saknas lokal facklig företrädare kallas kommuncentral facklig representant. 
Arbetsgivarrepresentanten kallar och sänder handlingar till ledamöter 7 dagar i förväg 
om inte särskilda skäl föreligger. Lämpligt är att fastställa mötesdagar för hela verk-
samhetsåret, förslagsvis 1 gång/månad, dock minst 4 gånger per år. 
Lokal samverkansgrupp behandlar frågor såsom  
Arbetsmiljö:  Planering av lokaler, åtgärder med anledning av skyddsrond, sjukfrån-
varo, arbetsskador, rehabiliteringsfrågor 
Information:  Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp och från APT-grupper 
Personal:  Introduktion, schema, semester, ökad sysselsättningsgrad, jämställdhetsfrå-
gor, mångfald 
Inom skolans område skall elevskyddsombud deltaga då det gäller arbetsmiljöfrågor 
som berör eleverna.  
 

Samverkansgrupp förvaltning 
Förvaltningsövergripande samverkan med de fackliga organisationerna skall äga rum i 
förvaltningens samverkansgrupp.    
 Samverkansgrupper består av representanter från arbetsgivaren och de fackliga or-

ganisationerna. Gruppens storlek bör vara begränsad och bestämmes utifrån förvalt-
ningens ansvarsområde och överenskommes i samverkan.  
Representanter skall om möjligt ha sitt ordinarie arbete inom förvaltningen/ avdel-
ningen.  

 Samverkansgruppen behandlar frågor såsom förvaltningens övergripande lednings- 
och effektivitetsfrågor, verksamhets- o organisationsutveckling, ekonomifrågor, per-
sonalfrågor, arbetsmiljö, beställning företagshälsovårdsinsatser, diskrimineringsfrå-
gor samt information. 

 Arbetsgivarens representanter ansvarar för att frågor som kräver samråd med de 
fackliga organisationerna behandlas i samverkansgrupp innan man fattar beslut.  

 Arbetsgivaren är ansvarig för beslut och verkställighet i alla verksamhetsfrågor samt 
utser ordförande och sekreterare i gruppen. 

 Arbetsgivarens representanter kallar och sänder handlingar till ledamöter 7 dagar i 
förväg om inte särskilda skäl föreligger. Lämpligt är att fastställa mötesdagar för 
hela verksamhetsåret, förslagsvis 1 gång/månad, dock minst 4 gånger per år.  

 Samverkansgruppens möten skall dokumenteras med anteckningar eller vad gäller 
MBL i protokoll. 

 Samverkansgruppen skall tillika vara skyddskommitté enligt AML:s regler.  
 
 
Central samverkansgrupp 
Kommuncentral samverkan med de fackliga organisationerna skall äga rum i Central 
samverkansgruppen, Cesam. 
Denna grupp utgör kommuncentralt organ för medbestämmande- och arbetsmiljöfrågor 
av övergripande och principiell natur. Gruppen är verksam inom kommunledningens 
totala ansvarsområde och tillika central skyddskommitté. 
 
Vid upphandling av verksamhet skall fackliga företrädare medverka vid utformningen 
av förfrågningsunderlaget. 
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Arbetsgivarens representanter kallar och sänder handlingar till ledamöter 7 dagar i för-
väg om inte särskilda skäl föreligger. Lämpligt är att fastställa mötesdagar för hela verk-
samhetsåret, förslagsvis 1 gång/månad, dock minst 4 gånger per år.  
 
Arbetsuppgifter: 
- Följa samverkansutvecklingen 
- Kommunens övergripande lednings- och effektivitetsfrågor 
- Personalutveckling samt rationalisering. 
- Utvecklingsfrågor 
- Planeringsförutsättningar, budget, verksamhetsplaner 
- Bokslut, uppföljning 
- Organisationsstruktur 
- Policy, riktlinjer och rekommendationer för kommunens arbetsmiljöarbete 
- Personalpolitiska program och riktlinjer 
- Övergripande frågor om företagshälsovård 
- Jämställdhets- och diskrimineringsfrågor 
- Uppföljning av det lokala samverkansavtalets tillämpning.  
 
Arbetsgivarparten utser sina ledamöter i det antal som synes nödvändig med tanke på 
den centrala samverkansgruppens ansvarsområde. 
 De fackliga organisationerna utser 2 representanter för Kommunal, 1 representant för 
vardera SACO, SKTF, Vårdförbundet, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. 
För ledamöter skall finnas ersättare. 
 

Beslut i samverkan (gemensamt för samtliga samverkansgrupper) 
 
 Arbetsgivaren är ansvarig för beslut och verkställighet i alla verksamhetsfrågor 
 
 Arbetsätet i arbetsplatsträffen och i samverkansgrupperna ska präglas av att genom 

samråd nå enighet före beslut. 
 
 Samråd i samverkansgrupp ersätter information och förhandling enl MBL 11,19 och 

38 §§ . Vid oenighet i sådan samverkansgrupp kan arbetstagarorganisationen begära 
att arbetsgivaren fullgör sin förhandlings skyldighet enl MBL § 14. 

 
 Om någon av parterna finner att en fråga ej lämpar sig för behandling i samverkans-

systemet tillämpas MBL respektive AML i sin helhet i denna fråga. 
 
 
 

Bif; Bilaga till lokalt FAS 05 
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Bilaga till lokalt FAS-05 2010-06-14-31 
 
 
 

Samverkansgrupper i Båstads kommun 
  

   
Cesam   Kommunövergripande 
Kosam Kommunstyrelseförvaltningarna 
Binsam Barn- o utbildningsförvaltningen, Framstegsförvaltningen 
Socsam Socialförvaltningen 
Tesam Tekniska förvaltningen 
Samsam Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Varje samverkansgrupp beslutar hur samverkansorganisationen skall utformas inom 
förvaltningen 
 
 

Mall för medarbetarsamtal 
    
Mallen anpassas av i samverkan utifrån verksamhetens behov. 
 
1. Organisation 

Målsättning för organisationen. Hur har vi nått fram till målen? Förändringar som 
påverkar samt arbetsmiljö. 

2. Relationer och samarbete 

Hur är stämningen på arbetsplatsen? Fungerar samarbetet inom enheten och/eller 
mot andra enheter? Finns konflikter eller andra svårigheter? 
Relation medarbetare-chef, medarbetare -medarbetare. 

3. Medarbetaren 

Arbetsuppgifter. Vad är bra? Behöver något förändras? Är det balans mellan ansvar 
och befogenheter? Målsättning för arbetet- analys av nuläget. Behövs ny målsätt-
ning? Fungerar hälsa-friskvård-arbetsmiljö? Inventera kompetens och utvecklings-
behov.   

4. Handlingsplan 

Återkoppling – Vad har hänt sedan sist? 
Hur går vi vidare med synpunkter som kom fram under samtalet?  

5. Uppföljning av samtalet 
Hade båda tillräckligt med utrymme under samtalet? Lyssnade båda, fanns ömsesi-
dig respekt? Var synpunkterna som kom fram konstruktiva? Kunde vi tala öppet om 
frågor som kom upp? Kände båda ansvar för att samtalet blev bra? Var samtalet bra 
för den fortsatta utvecklingen? 

6. Egna reflektioner av samtalet 
Var jag tillräckligt förberedd? Konkret? Vad gjorde jag särskilt bra? Mindre bra? 
Hur var min frågeteknik? Hur hanterade jag känsliga frågor? Mina egna känslor? 
Vad skall jag förbättra? 
Medarbetarsamtalen skall dokumenteras. 
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Mall för dagordning arbetsplatsträff 
   

Dagordningen anpassas till verksamhetens behov, men samtliga nedanstående rubriker 
bör dock finnas med. 
 
1. Mötesordning 

Utse ordförande, sekreterare, justerare samt fastställa mötesdagar för året. De olika 
uppdragen kan vara rullande mellan medarbetarna. 

2. Information 

Protokoll från samverkansgruppen, nya policys, ändringar i arbetsmiljöhandboken, 
övrig information som berör arbetsplatsen 

3. Ekonomi 

Budget, Resultat, Avvikelser, Åtgärder 
4. Verksamhetsplanering 

Personalfrågor, Introduktion, Medarbetarsamtal, Schemaläggning, Lokaler, maski-
ner, verksamhetsutveckling, planerade förändringar, personalutveckling och övriga 
verksamhetsfrågor 

5. Arbetsmiljöfrågor 

Ändringar i arbetsmiljölagstiftning, nya AFS som berör arbetsplatsen, Arbetsplats-
undersökningar (planerade o genomförda), Arbetsmiljöronder, Statistik sjukfrånvaro 
o arbetsskador, Arbetsmiljöförbättrande åtgärder 

6. Övriga frågor 

7. Information från berörda fackliga organisationer 
 

Frågor som inte behandlas i samverkanssystemet      
 
- Frågor som berör enskild person 
- Frågor i samband med rehabiliteringsarbete där den enskilde ej gett sitt samtycke 
- Strejk, lockout och övriga arbetskonflikter 
- Tvisteförhandling 
- Löneförhandling 
- Kollektivavtalsförhandlingar 
 

Avtal och lagstiftning som har betydelse för samverkan 
 

- Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 
- Arbetsmiljölagen (AML) med förordning och föreskrifter 
- Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 
- Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (LFF) 
- Arbetstidslagen (ATL) 
- Semesterlagen (SEML) 
- Lagen om anställningsskydd (LAS) 
- Lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering 
- Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder 
- Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet p.g.a. sexuell läggning 
- Jämställdhetslagen  
- Föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 
- Föreskrift om anpassning och rehabilitering AFS 1994:1 
- Föreskrift om Kränkande särbehandling AFS 1993:17 
- AB 07 Allmänna bestämmelser 
- FAS 05  Överenskommelse om förnyelse- arbetsmiljö – samverkan 
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Syfte 
Syftet med detta dokument är att stödja rekryterande chefer och med-
arbetare i kommunen. Syftet är också att se till att alla rekryteringar ut-
förs på liknande vis, präglas av samma förhållningssätt och håller samma 
höga kvalitet.  
  

Mål & förhållningssätt
Målet vid varje rekrytering är att hitta den bäst lämpade kandidaten för 
tjänsten. Under tiden agerar vi öppet, inkluderande och professionellt 
och med respekt för de sökande. I det ingår tanken att vi alla är unika 
individer och att vi kan komplettera och berika varandra med olika per-
spektiv och kunskaper som gagnar helheten. Vi tror att Båstads kom-
mun blir en bättre arbetsplats om vi som jobbar och samspelar här är 
olika.  

Med ovanstående förhållningssätt ska vi vara medvetna om  diskrimine-
ringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och ålder.

Dokumentation 
Alla steg i rekryteringsprocessen ska dokumenteras. Varför?
• För att du vid eventuella överklaganden eller frågor kring rekryte-

ringen kan motivera dina beslut och underbygga dem med skriftlig 
dokumentation. Den som står inför en rekrytering bör alltså säker-
ställa att den tänkta rekryteringen inte kan leda till en situation där 
arbetsgivaren kan anklagas för diskriminering. 

• För att det medvetandegör handlandet hos dig och de andra som är 
involverade i rekryteringen.

Dokumentationen medför även ökad säkerhet för de som rekryterar, 
och chansen att de vågar välja den som har rätt kompetens framför den 
som är mest lik redan anställda ökar. 
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FÖRBERED & PLANERA
Det första steget handlar om att förbereda inför rekryteringen och att göra en tidplan för 
hur arbetet ska gå till. 

1. Utse en rekryteringsgrupp

En	rekryteringsgrupp	kan	bestå	av	två	eller	 ler	personer	och	har	till	syfte	att	bidra	med	olika	
perspektiv	i	rekryteringen.	Du	som	rekryterande	chef	väljer	själv	om	och	vilka	som	ska	ingå	i	
din	rekryteringsgrupp.	Försök	hitta	personer	som	kan	bidra	med	skilda	bakgrunder,	erfarenhet-
er	och	kön.	Exempel	på	medverkande	kan	vara	medarbetare,	HR‐specialist,	facklig	företrädare	
eller	chefskollega.	

Av respekt för de som söker jobb hos oss - behåll rekryteringshandlingarna inom denna grupp. 

Riktlinjer för HR-avdelningens medverkan
• Vid	chefsrekrytering	medverkar	alltid	HR‐chef	alternativt	HR‐specialist	i	hela	processen
• Vid	rekrytering	av	medarbetare	på	handläggarnivå/nyckelpersoner/specialister	kontaktas	

HR‐avdelningen	för	gemensamt	beslut	om	medverkan.
• Vid	övriga	rekryteringar	avgör	respektive	chef	vem	som	deltar	i	rekryteringsprocessen.

2. Skapa en tidplan

En	väl	genomtänkt	tidplan	som	innehåller	samtliga	steg	i	rekryteringsprocessen	utgör	ett	stöd	
för	dig	genom	hela	processen.	Med	en	färdig	tidplan	till	hands	är	det	enklare	för	dig	och	din	
rekryteringsgrupp	att	planera	och	avsätta	tid	för	de	olika	stegen	i	rekryteringen.	

Skapa	tidplanen	genom	att	räkna	baklänges.	När	behöver	du	ha	tjänsten	tillsatt?	När	behöver	de	
olika	stegen	i	processen	i	så	fall	vara	genomförda?

1

Stödjande dokument
Mall - Tidplan vid rekrytering
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BEHOVSANALYS
1. Hur ser behovet ut?

För	att	kartlägga	hur	behovet	ser	ut	ska	en	behovsanalys	upprättas.	Gör	det	genom	att	besvara	
nedanstående	frågorna	i	den	bifogade	mallen	(Behovsanalys).

2. Kan behovet fyllas internt?

Innan	du	fattar	beslut	om	att	fortsätta	med	rekryteringen	är	det	viktigt	att	undersöka	andra	
alternativ	till	att	fylla	kompetensbehovet.		
• Omplacering
• Önskad	sysselsättningsgrad
• Företrädesrätt
• Utveckla	be intliga	medarbetare	

Kontakta	HR‐avdelningen	om	du	behöver	stöd.	

2

2

Stödjande dokument
Mall - Behovsanalys
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KRAVPROFIL
1. Rekrytera själva eller ta hjälp av ett rekryteringsföretag?

Vid	rekrytering	av	chefs‐	och	specialisttjänster	kan	rekryteringsföretag	användas.	Fördelen	med	
att	använda	sig	av	rekryteringsföretag	vid	 lite	svårare 	rekryteringar	är	att	sannolikheten	att	
hitta	rätt	kandidat	för	tjänsten	ökar.	Rekryteringsföretag	är	experter	på	att	rekrytera	och	har	
därmed	stora	nätverk	att	rekrytera	ifrån.	Kanske	 inns	den	vi	söker	på	ett	annat	jobb	idag	ove-
tande	om	den	tjänst	vi	utlyser.

Beslut	att	använda	sig	av	rekryteringsföretag	tas	i	samråd	med	verksamhetsområdeschefen.	De	
rekryteringsföretag	som	kommunerna	inom	Familjen	Helsingborg	har	upphandlat	är	Prof ice,	
Mercuri	urval,	Adecco	och	Manpo er.

Vill	du	använda	ett	rekryteringsföretag?	kontakta	HR‐chefen	alternativt	HR‐specialist.	

2. Utforma en kravprofil

En	kravpro il	handlar	om	att	identi iera	de	utbildningar,	erfarenheter,	kunskaper	och	personli-
ga	egenskaper	som	krävs	för	tjänsten.	Kravpro ilen	är	det	styrdokument	du	ska	använda	dig	av	
under	hela	processen.	Du	har	mycket	att	vinna	på	att	göra	den	ordentligt	från	början.

Det	är	viktigt	att	alla	de	krav	som	ställs	har	sin	utgångspunkt	i	arbetsuppgifterna.	Onödiga	krav	
kan	exkludera	potentiella	sökande	och	resultera	i	att	vi	går	miste	om	värdefull	kompetens.		

3

Stödjande dokument
Mall - Kravprofil

Kom ihåg!
Stäm av företrädesrätt och omplacering, se steg 2. 
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ANNONSERA
1. Formulera annonsen

Syftet	med	att	annonsera	är	att	attrahera	rätt	 sökande.	En	annons	 förmedlar	både	en	bild	av	
Båstads	kommun	och	av	din	verksamhet.	Det	är	därför	viktigt	hur	du	formulerar	dig	samt	att	du	
använder	dig	av	kommunens	gra iska	pro il.	

Formulera annonsen utifrån kravprofilen. HR‐avdelningen	kan	hjälpa	till	vid	behov.	

4

Stödjande dokument
Bilaga 4 - Annonsmall

5 konkreta tips som du kan tänka  
på när du formulerar annonsen:

1.  Fokusera på själva erbjudandet - varför ska personen söka just det här 
jobbet? Vänta inte till slutet. Du har ytterst lite tid på dig att fånga kandidatens 
uppmärksamhet, och därför bör erbjudandet komma först.

2.  Lyft fram ditt verksamhetsområde - Visa upp arbetsplatsen på ett attraktivt 
sätt. Plocka fram det som gör er speciella och det ni är stolta över med ert 
verksamhetsområde.

3.  Tänk på tonen  nv nd ett v lkomnande s r k  om ih g att inom de flesta yrken 
är det arbetstagaren som väljer arbetsgivare och inte tvärtom. 

4.  Dra ner på kraven - En platsannons ska skapa lust och locka personer att söka ett 
jobb. Kom ihåg att vara tydlig med vad som är krav och vad som endast är önskemål. 
En annons med en onödigt lång kravlista kan minska antalet sökande. 

5. Tänk på bildspråket – Använd gärna bilder på verkliga människor. Kontakta HR för 
att få tillgång till bildbanken. 
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2. Välj kanaler 

Val	av	kanal	för	annonsering	är	viktigt	för	att	nå	rätt	målgrupp.	Fundera	över	var	du	enklast	hittar	
de	du	söker.	Är	det	via	dagstidningar?	Sociala	medier?	Rekryteringssajter?	Fackpress?	etc.

Visma Recruit
Visma	Recruit	är	kommunens	rekryteringsverktyg	och	ska	oavsett	ovanstående	alltid	användas.	
En	vecka	före	publicering	ska	utkast	lämnas	in	till	HR‐samordnare	som	publicerar	annonsen.	

Sociala medier
Vi	använder	oss	idag	av	Facebook,	Instagram,	T itter	och	LinkedIn.	Om	du	vill	annonsera	i	våra	
sociala	medier,	kontakta	HR‐specialist.

Tidningsannonsering 
Vill	du	annonsera	i	tidningar?	Kontakta	HR‐assitent	på	HR‐avdelningen.	Annonsen	ska	lämnas	in	
senast	en	vecka	före	publicering.	

3. Annonsera 

Nu	är	annonsen	publicerad.	Tillgång	till	Visma	Recruit	fås	av	samordnare	på	HR.	

4
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URVAL
1. Gör ett urval 

Utgå	 från	 kravpro ilen	 när	 du	 gör	 urvalet.	 Det	 är	 ytterst	 viktigt	 utifrån	 ett	 diskriminerings‐
perspektiv	att	alla	hanteras	utifrån	samma	parametrar.			

Sortera ansökningarna enligt nedan:

Nej =	de	som	inte	uppfyller	kraven	i	kravpro ilen.	
Ja =	de	som	i	högsta	grad	uppfyller	kravpro ilen	och	som	ni	vill	intervjua	i	första	hand.		
Antalet	i	denna	grupp	är	beroende	av	hur	många	ni	har	möjlighet	att	kalla	till	intervju.
Kanske =	de	som	lever	upp	till	kravpro ilen	men	inte	i	lika	hög	utsträckning	som	 a ‐	
gruppen.	Dessa	personer	kanske	kan	vara	aktuella	för	intervju	om	någon	från	 a ‐	 	
gruppen	tackar	nej	till	intervju.

Kom ihåg!
De	 personer	 du	 väljer	 bort	 har	 rätt	 att	 få	 en	 förklaring	 till	 beslutet.	 Tänk	 också	 på	 att	
offentlighetsprincipen	gäller.	Vid	rekrytering	innebär	detta	att	vem	som	helst	kan	begära	ut	de	
handlingar	som	har	med	rekryteringen	att	göra.	

5
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INTERVJU

INFÖR

Planera hur lång tid som 
ska avsättas för varje 
intervju samt vilka frågor 
som ska ställas. Kalla till 
intervju via telefon. Det 
ger ett mer personligt 
intryck samt ger den 
sökande möjligheten att 
ställa frågor.

UNDER

Genom att ställa samma 
frågor till alla sökande blir 
det lättare att bedöma 
alla likvärdigt. Inled 
gärna med att berätta 
om hur mötet är upplagt 
och presentera er kort. 
Därefter bör intervjun 
delas upp i tre delar; 
• Intervjudelen, 
• Information om 

arbetsplatsen och 
tjänsten

• Vad som händer 
framåt i processen.  

EFTER

Efter intervjun bör du och 
din rekryteringsgrupp 
sammanställa er dokumen-
tation från intervjuerna. 
Fokusera på den sökandes 
kompetens i förhållande 
till krav ro len  tt g   
magkänsla är varken ett 
bra eller rättvisande för-

hållningssätt. 

2. Intervjua

Vi	använder	oss	av	en	semistrukutrerad	intervjuteknik.	Det	betyder	att	vi	ställer	samma	grundfrågor	
till	alla	kandidater.	Bestäm	er	innan	vilka	frågor	ni	ska	ställa.	Utgå	från	kravpro ilen.	Ta	gärna	hjälp	
av	det	stödjande	dokumentet	 Exempel intervjufrågor .

Vill du komplettera intervjun med tester? Kontakta HR-avdelningen.

Att intervjua chefer och nyckelpersoner
Dessa	intervjuer	bör	hållas	i	två	omgångar.	Vid	första	tillfället	deltar	den	rekryterande	chefen	
och	representant	från	HR‐avdelningen.	Vid	andra	tillfället	medverkar	eventuellt	blivande	med-
arbetare,	facklig	representant	och/eller	blivande	chefskollegor.	Vid	chefsrekrytering	görs	dess-
utom	alltid	en	 second	opinion 	‐	det	vill	säga	djupintervju,	tester	och	referenser	‐	med	hjälp	av	
ett	rekryteringsföretag.	Kontakta	HR‐avdelningen	för	mer	information.

Stödjande dokument
Exempel intervjufrågor

5
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REFERENSTAGNING 

6
6

Referenstagningen	 är	 väldigt	 viktig 	 Syftet	 med	 referenstagning	 är	 att	 säkerställa	 att	
bakgrundsuppgifterna	 som	 den	 sökande	 uppgett	 är	 korrekta.	 Referenstagningen	 ska	 även	
ge	dig	relevant	information	som	kan	komplettera	din	bild	av	den	sökande.	Vi	använder	oss	av	
semistrukturerad	referenstagning.	Det	vill	säga	att	vi	ställer	samma	frågor	till	alla	kandidaters	
referenser.

Vid	 chefsrekrytering	 ska	 minst	 fyra	 referenser	 tas.	 Två	 chefer,	 en	 chefskollega	 samt	 en	
medarbetare.	Gärna	 från	olika	 arbetsplatser.	Tänk	på,	 att	 om	nuvarande	 chef	 är	 angiven	 som	
referens,	kontakta	även	en	chef	från	ett	tidigare	arbete.	

Vid	annan	rekrytering,	kontakta	minst	tre	referenser,	varav	minst	en	chef.	

Kom ihåg!
• Kontakta endast de referenser som den sökande uppgett.	Vill	du	ta	ytterligare	referen-

ser?	Prata	alltid	med	den	sökande	först.	Referenstagning	kan	vara	känsligt	för	den	sökande.	
• Ett	tips	är	att	inför	intervjutillfället	se	över	de	referenser	som	den	sökande	angett.	Om	en-

dast	få	referenser	är	lämnade,	eller	bara	referenser	från	exempelvis	långt	tillbaka	i	tiden,	är	
intervjutillfället	ett	bra	tillfälle	att	ta	upp	detta.	

• Referenstagningen	ska	dokumenteras.

Stödjande dokument
Bilaga 6 - Referensmall. 
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TA BESLUT & ANSTÄLL

1. Fatta beslut om vem du vill anställa

Du	har	nu	intervjuat	de	sökande,	bedömt	deras	kompetens	i	förhållande	till	kravpro ilen,	tagit	
referenser	och	är	nu	redo	att	fatta	ett	beslut	om	vem	eller	vilka	du	vill	anställa.

Innan	du	erbjuder	personen	anställning	är	det	viktigt	att	du	har	koll	på	det	som	behöver	göras	
dessförinnan.	Exempelvis:

	 Överenskommelse	om	lön	
	 Samverkan	med	facklig	organisation	(chefsrekrytering)
	 Utdrag	ur	belastningsregistret	(inom	skolan)
	 Läkarundersökning	för	nattarbetare	

Ifall	det	 inns	några	oklarheter	kopplat	till	kandidaten	som	du	planerar	att	anställa	 inns	möjligheten	
att	göra	en	provanställning	i	max	6	månader.		Detta	förutsätter	att	ett	prövobehov	föreligger.	
Prövobehovet	kan	vara	relaterat	till	både	yrkesskicklighet	och	till	personlighet.	

OBS 	Särskilda	regler	gäller	vid	provanställning	av	lärare	och	personliga	assistenter.	

Kontakta	HR‐avdelningen	om	du	behöver	stöd.	

2. Ge återkoppling till dem som inte gick vidare 

	 De	sökande	som	varit	på	intervju	men	inte	erbjudits	tjänst	ska	få	ett	muntligt	besked	av	någon		
som	var	närvarande	vid	intervjun.	

	 Resterande	som	sökt	tjänsten	men	inte	varit	på	intervju	får	besked	via	mail	om	att	tjänsten	är		
tillsatt. HR-assistent sköter detta efter besked från chef.  

3. Registrera anställningen och planera introduktion 

Se	riktlinjer	för	anställningsintroduktion.

7
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-07-16 1 av 1 

 

 

KS § 148  Dnr KS 000241/2018 - 100 

Policy för fortbildning 
 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har sedan tidigare antagit ett personalpolitiskt program. Av 

programmet framgår bland annat hur kommunen som arbetsgivare ser på 
medarbetarskap och ledarskap men också på området kompetens och 
personalförsörjning. Varje chef ansvarar för att medarbetarna får den 
kompetensutveckling som behövs i sin anställning. Kompetensutvecklingen tar 
chefen upp i samband med medarbetarsamtalet som resulterar i en 
medarbetarplan/kompetensutvecklingsplan. HR-avdelningen stöttar 
Verksamhetsområdeschefer i att arbeta fram strategiska 
kompetensförsörjningsplaner. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från HR-chefen Philipp Seuffer daterad 2018-07-09, med 

tillhörande bilagor.  
 
Föredragande HR-chef Philipp Seuffer föredrar ärendet.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Godkänna redogörelsen.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-07-09 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr: KS 000241/2018 

 
 

Beträffande väckt ärende Policy för fortbildning KS 000241/2018 - 100 
 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
 Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) väcker ärende under mötet med yrkande att en policy tas 

fram för att tydliggöra hur utbildning och fortbildning ska hanteras så att alla yr-
keskategorier får tillgång till fortbildning för att nå måluppfyllelse.      

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.    

 

  
 
 

Bakgrund 
 
Båstads kommun har sedan tidigare antagit ett personalpolitiskt program. Av programmet framgår bland annat 
hur kommunen som arbetsgivare ser på medarbetarskap och ledarskap men också på området kompetens och 
personalförsörjning. 
 
Varje chef ansvarar för att medarbetarna får den kompetensutveckling som behövs i sin anställning. Kompe-
tensutvecklingen tar chefen upp i samband med medarbetarsamtalet som resulterar i en medarbetar-
plan/kompetensutvecklingsplan. 
 
HR-avdelningen stöttar Verksamhetsområdeschefer i att arbeta fram strategiska kompetensförsörjningsplaner. 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Personalpolitiska programmet 
Chefsuppdraget i Båstads kommun 
Guide för medarbetarsamtalet 
 

293



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medarbetarsamtal 
 

Guide 
 
 
 

Professionalism – Arbetsglädje – Respekt   

 
 
 

 
 
 
 

 
Båstads kommun 
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Vad är ett medarbetarsamtal? 
 
Medarbetarsamtalet är ett årligt, väl planerat och förberett samtal mellan chef och 
medarbetare. Medarbetarsamtalet är en grundläggande samverkansform för medarbetare och 
chef där det i en dialog ges möjlighet till att ge och få återkoppling men också att ta tillvara 
enskilda medarbetares idéer till förändring och utveckling.  
 
De riktlinjer som ligger till grund för medarbetarsamtalen grundar sig på Båstads kommuns 
samverkansavtal FAS 08 (bilaga 1) men även kommunens kärnvärden professionalism, 
arbetsglädje och respekt. Mallen är ett stöd för dig som chef och ett exempel på hur samtalet 
kan utformas. Av vikt är att på arbetsplatsträff samråda om vilka områden och frågor som 
medarbetarsamtalet ska innehålla, vilka även kan anpassas utifrån verksamhetens behov. 
 
Medarbetarsamtalet består av följande punkter; organisation, uppföljning, arbetsuppgifter, 
arbetsmiljö fysisk/psykosocial, utveckling, lönesamtal, återkoppling, handlingsplan, uppföljning 
av samtalet samt egna reflektioner av samtalet. Med verksamhetens mål som utgångspunkt 
förs en dialog kring medarbetarens arbete samt arbetsplats, mål, önskemål och de krav som 
finns. Andra frågor som behandlas är relationer, samarbete, utvecklingsbehov och 
utvecklingsmöjligheter samt delaktighet och inflytande när det gäller det egna arbetet. 
Frågorna i medarbetarsamtalet diskuteras utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.
 
Varför medarbetarsamtal? 
 
Syftet med medarbetarsamtalet är att medarbetaren ska känna sig sedd samt ha möjlighet att 
framföra sin åsikt. Medarbetarsamtalet är ett sätt att ta till vara varje medarbetares engagemang 
och utvecklingsbehov. Delaktighet, inflytande, möjlighet att påverka är viktiga faktorer för 
arbetstillfredsställelsen samt arbetsmotivationen och som i sin tur gagnar både individen, 
arbetsplatsen och organisationen. Verksamhetens mål men även individens mål är en gemensam 
plattform för samtalet.  
 
Medarbetarsamtalet är regelbundet förekommande, företrädesvis individuellt samtal som ska 
hållas en gång om året. Medarbetarsamtalet är ett viktigt instrument för ledningen i planering av 
såväl verksamhet som kompetensutveckling. 
 
Vem ansvarar för medarbetarsamtalen? 
 
Inom varje förvaltning ansvarar chefen för att medarbetarsamtal genomförs minst en gång per 
år. Samtalet sker mellan medarbetare och närmaste chef. Chefen är den som inbjuder till 
samtalen men det är både medarbetarens och chefens ansvar att se till att samtalet genomförs 
på ett för bägge parter tillfredställande sätt. Samtalen planeras in på ett sådant sätt att båda 
parter har utrymme att förbereda sig väl. 
 
Hur går man tillväga? 
 
Hur man genomför medarbetarsamtalet kan se olika ut men huvudregeln är att det ska ske 
avskilt och vara fokuserat på arbetet. Samtalet ska vara planerat och väl förberett, tidsbestämt 
och äga rum under ostörda förhållanden. Det bör omfatta såväl uppföljning som utveckling. 
Dokumentera alltid utvecklingsplaner som ger möjlighet att följa upp och genomföra såväl 
generella som individuella utvecklingsinsatser.  
 
Samtalet 
För varje samtal finns det naturligt tre faser: inledning, huvuddel och avslutning. Faserna kan 
fungera som en vägledning av det som sker i samtalet. Det är viktigt att skapa personlig kontakt, 
för att medarbetaren sedan ska berätta om sin situation och därefter skapa handlingsplaner. I 
medarbetarsamtalet är det medarbetaren som står i fokus.  
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Den första fasen handlar om att skapa en god kontakt med medarbetaren. Med det första 
intrycket skapas förutsättningarna för ett grundläggande förtroende som sedan återspeglar sig 
under hela samtalet. Tala om hur lång tid som är avsatt för samtalet samt målet med samtalet så 
att inte förväntningarna på samtalet är olika. Klargör era roller till varandra.  
 
Den andra fasen handlar om att chefen och medarbetaren samtalar med varandra utifrån de 
specifika behov som finns och de olika områden som medarbetarsamtalet innehåller.  
 
Den tredje fasen handlar om att avsluta samtalet, eventuellt boka en ny tid, reflektera och 
utvärdera upplevelsen av medarbetarsamtalet, gå igenom de överenskommelser som du och 
medarbetaren har gjort samt fastställa handlingsplaner.  
 
Lönedialog 
 
Lönedialogen består av medarbetarsamtal inklusive lönesamtal och lönesättande samtal. 
 
Lönen ska vara individuell och differentierad, stimulera till förbättringar av verksamheten och 
spegla uppnådda mål och resultat. Men det är inte bara resultatuppfyllelse som återspeglas i 
lönen utan även arbetets krav och svårigheter, medarbetarens utbildning, erfarenhet, prestation 
samt förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal. Det är av största vikt att chefen har 
kunskap om aktuella lönenivåer och lönerelationer och kan redogöra för hur lönesättningen går 
till. Detta ska medverka till att lönen blir begriplig och motiverad för medarbetaren. 
 
Lönesamtal utgör en del av medarbetarsamtalet och kan antingen ske samtidigt eller som ett 
separat samtal. Samtalet ger både chef och medarbetare möjlighet att ha synpunkter på 
medarbetarens lön och utgör ett underlag för det lönesättande samtalet vid den årliga 
löneöversynen. Lönesamtalet ska återkopplas till vad som har sagts beträffande mål och resultat 
och innehålla en bedömning av medarbetarens prestation enligt fastställda lönekriterier.  
För närvarande gäller olika kriterier för olika yrkesgrupper då det i dag inte finns fastställda 
gemensamma kriterier. 
 
Viktigt att tänka på! 
 
För att kunna stimulera till utveckling och kvalitet i arbetet samt en god psykosocial arbetsmiljö 
bör samtalen ske i en positiv och uppriktig anda. Chef och medarbetare ska samverka för att 
skapa en så god fysisk och psykosocial arbetsmiljö som möjligt. Det är viktigt med fokus på det 
som fungerar väl samt ytterligare utvecklingsmöjligheter. De problem och brister som finns 
hanteras på ett respektfullt och professionellt sätt av bägge parter. Med utgångspunkt i Båstads 
kommuns kärnvärden har samtliga medarbetare ett personligt ansvar för att hantera dialog, 
förtroenden och olikheter. 
 
 
 

 
296



  

 
Bilaga 1 

 
 
Mall för medarbetarsamtal FAS 08 
 
 
 
Mallen anpassas av i samverkan utifrån verksamhetens behov.  
 
1. Organisation  
Målsättning för organisationen. Hur har vi nått fram till målen? Förändringar som 
påverkar samt arbetsmiljö.  
 
2. Relationer och samarbete  
Hur är stämningen på arbetsplatsen? Fungerar samarbetet inom enheten 
och/eller mot andra enheter? Finns konflikter eller andra svårigheter?  
Relation medarbetare-chef, medarbetare -medarbetare.  
 
3. Medarbetaren  
Arbetsuppgifter. Vad är bra? Behöver något förändras? Är det balans mellan 
ansvar och befogenheter? Målsättning för arbetet- analys av nuläget. Behövs ny 
målsättning? Fungerar hälsa-friskvård-arbetsmiljö? Inventera kompetens och 
utvecklingsbehov.  
 
4. Handlingsplan  
Återkoppling – Vad har hänt sedan sist?  
Hur går vi vidare med synpunkter som kom fram under samtalet?  
 
5. Uppföljning av samtalet  
Hade båda tillräckligt med utrymme under samtalet? Lyssnade båda, fanns 
ömsesidig respekt? Var synpunkterna som kom fram konstruktiva? Kunde vi tala 
öppet om frågor som kom upp? Kände båda ansvar för att samtalet blev bra? Var 
samtalet bra för den fortsatta utvecklingen?  
 
6. Egna reflektioner av samtalet  
Var jag tillräckligt förberedd? Konkret? Vad gjorde jag särskilt bra? Mindre bra?  
Hur var min frågeteknik? Hur hanterade jag känsliga frågor? Mina egna känslor? 
Vad skall jag förbättra?  
Medarbetarsamtalen skall dokumenteras.  
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Bilaga 2 
 
 
 
 

Inbjudan till medarbetarsamtal 
 
 
Namn  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Arbetsplats  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Datum  ……………………………………………………………………..  Tid  ……………………………………………. 
 
 
Plats  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Välkommen! 
 
…………………………………………… 
 
 
 
 
 
Att tänka på inför medarbetarsamtal 
Verksamhetsplanen, dess målområden och förutsättningar är utgångspunkten för samtalet. 
 
 

• Upplevelsen av förra medarbetarsamtalet 
• Målsättning för organisationen, måluppfyllelse samt förändringar som påverkar 

arbetsmiljön 
• Nuvarande arbetsuppgifter, mål och resultat 
• Arbetsmiljö fysisk och psykosocial 
• Framtiden, utveckling och förändring 
• Återkoppling chef – medarbetare/medarbetare - chef 
• Handlingsplan 
• Uppföljning av samtalet 
• Egna reflektioner av samtalet 
• Lönesamtal  
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Bilaga 3 

Grund för individuellt medarbetarsamtal 
 

 
Namn:           ……………………………………………………….. 
 
Arbetsplats:    ………………………………………………………. 
 
Datum:          ..……………………………………………………… 
 
 
Dokumentera i materialet under samtalets gång. 
Tänk på att ge medarbetaren en kopia. 
Tänk på att det ni dokumenterar är personligt och därför bör bevaras på ett tryggt sätt och inte 
lämnas till någon annan. 
 
1)  Uppföljning och genomgång av dokumentet från förra samtalet: 
      Vad minns du särskilt från vårt förra samtal? 
      Vilka ev. överenskommelser gjorde vi? 
      Vad blev resultatet av dem? 
      Vad tänkte du om det efteråt? 
 
      .............................................................................................................................. 
 
      …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
      …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 2) Målsättning för organisationen, måluppfyllelse samt förändringar som             
      påverkar arbetsmiljön: 

 Mål för verksamheten? 
 Hur har vi nått fram till målen? 

      Förändringar som påverkar miljön fysiskt eller psykosocialt? 
      Jämställdhets- och mångfaldsarbete 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      …………………………………………………………………………………………………………………………..    
  
3)  Nuvarande arbetsuppgifter, mål och resultat: 
      Hur trivs du med dina arbetsuppgifter? 
      Vad fungerar bra? Vad beror det på? 
      Vad trivs du inte med, fungerar mindre bra? Vad beror det på tror du? 
      Hur upplever du din arbetssituation? 
      Upplever du att det finns balans mellan ansvar och befogenheter? 
      Hur ser du på mål och resultat för verksamheten? 
      Målsättning för det egna arbetet – analys av nuläget?  
 
      …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4)  Arbetsmiljö, fysisk och psykosocial: 
      Vad anser du om din fysiska arbetsmiljö? 
      Hur är stämningen på arbetsplatsen? 
      Hur trivs du i arbetsgruppen? 
      Hur ser samarbetet ut i arbetsgruppen/på förvaltningen/mellan förvaltningar?  
      Vad är bra, mindre bra? 
      Vilka förbättringar skulle kunna göras? 
      Vad kan jag som chef bidra med? 
      Vad kan du som medarbetare bidra med? 
      Upplever du dig delaktig och anser att du har inflytande över ditt arbete och  
      din arbetssituation? 
      Hur upplever du din hälsa? 
      Deltar du i kommunens friskvårdsaktiviteter? 
      Har du utsatts för våld/hot, kränkande handlingar eller sexuella trakasserier? 
      Finns det något annat som du upplever att du vill tala med mig om? 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  5) Framtiden, utveckling och förändring: 
      Vad har du för farhågor, förväntningar, förhoppningar om framtiden? 
      Upplever du att du har den kompetens du behöver? 
      Vad skulle du kunna/vilja tillföra? 
      Önskemål om utveckling/utbildning/kompetenshöjning? 
    
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 6) Återkoppling chef – medarbetare, medarbetare - chef: 
       Vad tänker du om mig som chef? Vad är jag bra på? 
       Vad tycker du att jag borde lägga till, utveckla? 
       Vad tänker jag om dig som medarbetare? Vad är du bra på? 
       Vad jag tycker att du borde lägga till, utveckla? 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   
  7) Handlingsplan: 
       Hur går vi vidare med de synpunkter som kom fram under samtalet? 
 
        ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
        ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       …………………………………………………………………………………………………………………………. 
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   8) Uppföljning av samtalet: 
        Hade båda tillräckligt med utrymme under samtalet? Lyssnade båda? 
        Fanns det en ömsesidig respekt? 
        Var synpunkterna som kom fram konstruktiva? 
        Kunde vi tala öppet med vara om de frågor och synpunkter som kom upp? 
        Kände båda ansvar för att samtalet blev bra? 
        Var samtalet bra för den fortsatta utvecklingen och samarbetet? 
       
        ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
        ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
        ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 9) Egna reflektioner efter samtalet: 
      Var jag tillräckligt förberedd? 

        Vad gjorde jag särskilt bra? Mindre bra? 
        Hur var min frågeteknik? 
        Hur hanterade jag känsliga frågor? 
        Mina egna känslor? 
        Vad vill/ska jag förbättra? 
        Hur ska jag gå tillväga för att förbättra det? 
 
        ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
        ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
        ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
10) Lönesamtal i samband med medarbetarsamtalet eller i fristående samtal 
       I lönesamtalet diskuteras medarbetarens och chefens syn på medarbetarens lön. 
 

Lönesamtalet ska utgå ifrån verksamhetens mål och uppnått resultat och är ett samtal kring 
medarbetarens lön. Som chef ska du föra en dialog med medarbetaren kring den bedömning 
som du har gjort kring medarbetarens prestation utifrån fastställda kriterierier.  
 

Når inte medarbetaren kraven för normalprestation ska en handlingsplan för förändring 
upprättas.  
 

Hur kan medarbetaren påverka sin lön? Redovisa vad du som chef förväntar dig av din 
medarbetare för att han/hon ska kunna påverka sin lön. Chefen informerar om eventuellt 
planerade åtgärder avseende lönen i kommande löneöversyn. 

 
        …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
        …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
        …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Dokumentation godkännes: 
 
 
…………………………………  ……………………………………….   …………………………………………. 
Datum   Chef    Medarbetare 
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  Bilaga 4 

 
  
  Individuell utvecklingsplan 
 
 
   Mål och prioriteringar för arbetet under kommande år 
 
 
   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   .......................................................................................................................... 
 
   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
   Kompetens och utvecklingsinsatser under kommande år 
 
 
   ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
   ………………………………………………….. 
   Datum 
 
 
   Om ovanstående är vi överens 
 
 
 
   …………………………………………………..                  ……………………………………………….. 
   Medarbetare                                                    Chef 
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1. Chef och ledarskap
Chefsuppdraget i Båstads kommun
Som chef i Båstads kommun är du en god förebild och representant för kommunen. Du verkar utifrån ett
kommunperspektiv och har ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö.

Verksamhet
Som chef i Båstads kommun:

!formulerar du utifrån politiska mål och visioner, mål för din verksamhet
driver och utvecklar du din verksamheten mot beslutade mål
skapar du resultat i form av ändamålsenliga verksamheter som ger mervärde för kommunens invånare

Ekonomi
Som chef i Båstads kommun:

når du verksamhetens mål inom givna ekonomiska ramar
strävar du efter att effektivisera verksamheten och organisationen
analyserar du fortlöpande ekonomiska resultat och vidtar åtgärder vid behov
deltar du utifrån ett kommunperspektiv i arbetet med budget och uppföljning

Personal
Som chef i Båstads kommun

företräder du Båstads kommun som arbetsgivare och kommun
leder, inspirerar och utvecklar du dina medarbetare att nå sina och verksamhetens mål

Arbetsmiljö
Som chef i Båstads kommun:!!

ansvarar du för en god arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet
uppmuntrar du till deltagande i kommunens hälso- och friskvårdsarbete!
ansvarar du för rehabiliteringsarbetet
I ditt arbete som chef i Båstads kommun utgår du även från gällande lagstiftning, värdegrunden och policydokument.

Utskriftsvänlig version

Chef och ledarskap https://inloggad.draftit.se/b/Bastad/Chefshandbok-Kommun/chef...

1 av 1 2018-07-09 13:07
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MedarBetarskap
MÅngfald

KompetenS
ArbeTsmiljö

Lön & Anställning
Delaktighet

LedarSkap

Personalpolitiska program
Ett övergripande dokument för kommunens samtliga arbetsplatser 
i syfte med att skapa en ändamålsenlig verksamhet.
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Vad är ett personalpolitiskt program?
Det personalpolitiska programmet är ett övergripande styrdokument 
för kommunens samtliga arbetsplatser i syfte att utveckla en 
ändamålsenlig verksamhet - vilket är vårt uppdrag. Programmet 
ger även stöd och vägledning i arbetet med att förverkliga den 
personalpolitiska visionen att:

Båstads kommun är en attraktiv arbetsgivare, som 
kan rekrytera, utveckla och behålla kompetenta 

och engagerade medarbetare, som känner till sitt 
uppdrag är stolta över sitt arbetsresultat.

Visionen tillsammans med kommunens kärnvärden tydliggör i det 
personalpolitiska programmet vad Båstads kommun står för som 
arbetsgivare och vad vi strävar efter att uppnå.

Våra kärnvärden

• Professionalism

• Arbetsglädje

• Respekt (ansvar, tydlighet och öppenhet)
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Kommunens personalpolitik
Det personalpolitiska programmet består av sju fokusområden:

• Medarbetarskap

• Ledarskap

• Delaktighet och samverkan

• Jämställdhet och  mångfald

• Kompetens och personalförsörjning

• Hälsa och arbetsmiljö

• Lön och anställning
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Medarbetarskap
Medarbetarskap i Båstads kommun handlar om hur jag som anställd tar 
ansvar för det egna uppdraget, aktivt bidrar till att nå verksamhetens 
mål och hur jag förhåller mig till mina arbetsuppgifter och de personer 
jag möter i mitt arbete. I Båstads kommun vill vi varandras framgång. 
Genom att tro på och göra det vi säger att vi vill, skapar vi engagemang 
för verksamhetens uppgifter, utveckling och vårt önskade resultat.

Båstads kommun som arbetsgivare...

• ger tydliga uppdrag och kända mål som ger förutsättningar att göra 

en bra arbetsprestation

• har kända och förankrade styrdokument

Som medarbetare i Båstads kommun...

• är jag en god representant för Båstads kommun

• är jag kund- och servicefokuserad

• har jag en helhetssyn och förmåga att prioritera

• bejakar jag utveckling och bidrar till ständiga förbättringar

• är jag resultat- och lösningsorienterad

• medverkar jag aktivt till att genomföra fattade beslut

• har jag rätt kompetens

• har jag förståelse för politisk/offentlig verksamhet

• ansvarar jag för att genomföra mitt uppdrag med rätt kvalitet

• har jag ansvar för att aktivt söka information
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Ledarskap
Ledarskap i Båstads kommun handlar om hur jag som chef tar ansvar 
för det egna uppdraget, aktivt bidrar till att nå verksamhetens mål 
och hur jag förhåller mig till mina arbetsuppgifter och de personer jag 
möter i mitt arbete. 

Båstads kommun som arbetsgivare...

• ger dig ett tydligt uppdrag som chef vilket ger utrymme att utöva ett 

självständigt och aktivt ledarskap

Som chef i Båstads kommun...

• har du ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö

           
                     Det innebär att du:

• är arbetsgivarrepresentant

• har lust att leda

• driver och utvecklar verksamheten mot uppställda mål

• är tydlig och trovärdig, kommunikativ och engagerad

• är resultat- och lösningsfokuserad

• har en helhetssyn och förmåga att prioritera

• är kund- och servicefokuserad

• entusiasmerar, har humor och empati

• är utvecklingsorienterad och prövar nytt

• har förståelse för politisk/offentlig verksamhet

• tar ansvar för att fattade beslut genomförs

• tar ansvar för verksamhetens ekonomiska resultat och 

kommunens ekonomi
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Delaktighet och samverkan
I samverkan skapar vi och vidareutvecklar en verksamhet där 
kommunens medarbetare känner ansvar, delaktighet och inflytande. I 
dialog mellan chef, medarbetare och fackliga organisationer utvecklar 
vi goda relationer som bidrar till en god arbetsmiljö och bra resultat för 
verksamheten.

Delaktighet och samverkan pågår i det dagliga arbetet samt i forum
som medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och samverkansgrupper. En 
förutsättning för samverkan är att det genomsyrar hela organisationen 
och att dialog inleds i ett tidigt skede inför beslutsfattande.

Båstads kommun som arbetsgivare...

• säkerhetsställer genom samverkansavtalet att alla medarbetare har 

möjlighet till delaktighet, ansvar och utveckling

• tillförsäkrar genom delegering att beslut fattas så nära 

verksamhetens kunder och brukare som möjligt

Som medarbetare i Båstads kommun...
• samarbetar jag och respekterar andras åsikter, roller och funktioner

• tar jag ansvar för min möjlighet till inflytande genom samverkan

• söker jag aktivt information som bidrar till verksamhetens utveckling

Som chef i Båstads kommun...

• skapar du delaktighet och medbestämmande hos dina medarbetare

• samverkar och upprätthåller du goda relationer med kommunens 

fackliga organisationer
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Jämställdhet och mångfald
Båstads kommun ska främja jämlikhet, jämställdhet och mångfald 
genom att tillvarata människors olikheter samt varje individs unika 
kompetens och utvecklingsmöjligheter.

Lika möjligheter i arbetet ska erbjudas oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Båstads kommun ska aktivt arbeta för att ingen medarbetare ska 
utsättas för diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier.

Båstads kommun som arbetsgivare...

• arbetar för att öka kunskapen kring mångfalds- och 

jämställdhetsfrågor så att dessa integreras i det dagliga arbetet

Som medarbetare i Båstads kommun...

• bemöter jag alla med respekt och ser värdet i olikheter

• bidrar jag till utvecklingen av jämställdhet och mångfald på min 

arbetsplats

Som chef i Båstads kommun...

• är du i ditt ledarskap en god förebild i mångfalds- och 

jämställdhetsfrågor

• ansvarar du för jämställdhets- och mångfaldsarbetet i din 

verksamhet

• ser du som ledare till att attityderna på arbetsplatsen kännetecknas 

av öppenhet och respekt för alla
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Kompetens och personalförsörjning
Personalens samlade kompetens är kommunens viktigaste resurs.  
I Båstads kommun vill vi att du som medarbetare ska känna att du får 
möjlighet att använda och utveckla din kunskap och dina färdigheter.

Alla medarbetare ska ger förutsättningar till utveckling av sin 
yrkeskompetens. Kompetensutveckling kan innebära allt från 
lärande i det dagliga arbetet till att delta vid föreläsningar, kurser, 
utvecklingsprogram etc.

Båstads kommun som arbetsgivare.....

• arbetar systematiskt med ständiga förbättringar och målet att vara 

en lärande organisation

• strävar efter att utveckla verksamheten genom att ta tillvara 

medarbetares kunskaper och kompetens

• uppmuntrar till intern personalrörlighet

Som medarbetare i Båstads kommun.....

• tar jag ansvar för att utföra mina arbetsuppgifter med rätt kvalitet 

och möter arbetets utmaningar med rätt kompetens

• tar jag aktivt ansvar för att utvecklas i mitt arbete och delar med mig 

av min kompetens och erfarenhet för att utveckla verksamheten

Som chef i Båstads kommun.....

• leder, inspirerar och utvecklar du dina medarbetare

• hanterar du rekryteringsarbetet på ett omsorgsfullt sätt

• får du och tar emot stöd i ditt arbete
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Hälsa och arbetsmiljö
Kommunens arbetsmiljöarbete syftar till att skapa en hälsofrämjande 
arbetsmiljö som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. 
Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i verksamheten och 
omfatta såväl fysiska, psykiska som sociala aspekter. 

Arbetsmiljön ska präglas av ett öppet och respektfullt klimat, där 
chefer och medarbetare värnar om och tar ansvar för arbetsmiljön
på arbetsplatsen. En god arbetsmiljö är ett gemensamt ansvar för 
alla medarbetare och ska präglas av kommunens kärnvärden och 
förhållningssätt.

Båstads kommun som arbetsgivare...
• tillhandahåller verktyg till chefer, medarbetare och 

arbetsplatsombud för att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska 

kunna bedrivas

• genomför kontinuerligt medarbetarundersökningar som utgångspunkt 

för dialog om utveckling och förbättringsåtgärder

• erbjuder en rökfri miljö

• initierar och stödjer friskvårdsaktiviteter för ökat hälsomedvetande 

samt stärkt gemenskap och trivsel

• erbjuder en god företagshälsovård

Som medarbetare i Båstads kommun...
• medverkar jag i arbetsmiljöarbetet och deltar i de åtgärder som 

behövs för en god arbetsmiljö

• tar jag ansvar för min hälsa och säkerhet i arbetet och följer gällande 

föreskrifter

• verkar jag för att alla ska känna arbetsglädje och engagemang

Som chef i Båstads kommun.....

• tar du ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och uppmuntrar 

deltagande i friskvårdsaktiviteter

• ansvarar du för ett systematiskt arbetsmiljöarbete

• ger du varje ny medarbetare en god introduktion på arbetsplatsen

• ansvarar du för ett aktivt rehabiliteringsarbete
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Lön och anställning
Kommunens lönepolitik och anställningsvillkor är viktiga styrinstrument 
för att uppnå verksamhetens mål samt för att kunna behålla och rekrytera 
medarbetare. 

Lönesättningen grundar sig på arbetets innehåll och svårighetsgrad 
samt medarbetarens kompetens och prestation. Den individuella 
lönesättningen ska stimulera till goda arbetsinsatser som bidrar till och 
utvecklar kommunens effektivitet och produktivitet till rätt kvalitet.

Lönesättningen får inte vara diskriminerande utan ska ske på en 
konsekvent sätt och ha sin grund i tydliga lönesättningsprinciper, vilka 
ska vara väl kända och förankrade hos samtliga medarbetare.

Båstads kommun som arbetsgivare...
• har en dokumenterad löneprocess som beskriver grunderna för lönesättning 

och tydliggör sambandet mellan arbetsprestation och lön

• strävar efter att löne- och anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga

Som medarbetare i Båstads kommun...
• arbetar jag för att uppfylla de mål som gäller inom min verksamhet

• är jag vid samtal kring lön väl förberedd och deltar aktivt i dialogen

Som chef i Båstads kommun.....

• bedriver du en aktiv lönebildning med utgångspunkt i gällande avtal, 

kommunens lönepolitik och riktlinjer

• håller du årligen medarbetarsamtal och samtal kring lön med dialog om 

sambandet mellan mål, arbetsprestation och medarbetarens lön

• skapar du tillit för dina bedömningar och kommunens löneprocess 

• utifrån verksamhetens behov strävar du efter att tillmötesgå 

individuella önskemål om sysselsättningsgrad och arbetstidsförläggning
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Övriga styrdokument
Det personalpolitiska programmet kompletteras med följande dokument, 
som finns på kommunens intranät. Gå till http://intra.bastad.se.

Medarbetarskap och ledarskap

• kärnvärden

• delegationsordning i personalärenden*

Delaktighet och samverkan

• samverkansavtal FAS 05

Jämställdhet och mångfald

• handlingsplan för ökad mångfald

• riktlinjer vid förekomst av kränkande särbehandling

Kompetens och personalförsörjning

• rekryteringsprocessen

• introduktion

• riktlinjer vid avveckling

Hälsa och arbetsmiljö

• systematiskt arbetsmiljöarbete

• fördelning av arbetsmiljöuppgifter

• riktlinjer vid rehabilitering

• alkohol och drogpolicy*

• riktlinjer avseende hot och våld

• riktlinjer för första hjälpen och krishantering

• ordningsföreskrifter och riktlinjer kring rökfri arbetstid

Lön och anställning

• löneöversynsprocessen

• kriterier för lönesättning

*dokument fastställda av kommunstyrelsen
Kursiv stil betyder att dokumentet ska/är under utarbetande
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Anteckningar
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-08-21 1 av 1 

 

 

KS § 175  Dnr KS 001056/2017 - 700 

Bidrag till pensionärsföreningar 
 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25e oktober 2017 att väcka 

ärendet ”Kommunala pensionärsrådet (KPR) får pengar som de kan fördela till 
PRO och SPF”. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på regler för bidrag till 
pensionärsföreningar som KPR har att förhålla sig till i sin utdelning av bidrag. 
Regler för bidrag till pensionärsföreningar får ej vara uteslutande till sin 
karaktär. Förvaltningens förslag innehåller generella kriterier. KPR får rätt att 
dela ut ett belopp som sätts av Kommunfullmäktige. För år 2018 så är detta 
belopp 15 000 kr.  

      
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner daterad 2018-08-20 med 

tillhörande bilaga.      
 
Förvaltningens förslag 1. Regler för bidrag till pensionärsföreningar antas att gälla från och med 2018-

09-15. 
 

2. För 2018 görs ett undantag för slutdatum för ansökan och utbetalning av 
föreningsstödet till pensionärsföreningar. Slutdatum sätts till 1 oktober för 
2018, utbetalning sker under november. 

 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 
 

 1. Regler för bidrag till pensionärsföreningar antas att gälla från och med 
2018-09-15. 

 
2. För 2018 görs ett undantag för slutdatum för ansökan och utbetalning av 
föreningsstödet till pensionärsföreningar. Slutdatum sätts till 1 oktober för 
2018, utbetalning sker under november. 
     

 
       

 
 

 

320



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-08-20 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 001056/2017 - 700 

 
 

Regler för bidrag till pensionärsföreningar och beslut om undantag för 2018 
års bidrag 
 
 
Förslag till beslut 
 
Regler för bidrag till pensionärsföreningar antas att gälla från och med 2018-09-15. 
 
För 2018 görs ett undantag för slutdatum för ansökan och utbetalning av föreningsstödet till 
pensionärsföreningar. Slutdatum sätts till 1 oktober för 2018, utbetalning sker under novem-
ber. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25e oktober 2017 att väcka ärendet ”Kommu-
nala pensionärsrådet (KPR) får pengar som de kan fördela till PRO och SPF”. Förvaltningen har 
tagit fram ett förslag på regler för bidrag till pensionärsföreningar som KPR har att förhålla sig 
till i sin utdelning av bidrag. Regler för bidrag till pensionärsföreningar får ej vara uteslutande 
till sin karaktär. Förvaltningens förslag innehåller generella kriterier. KPR får rätt att dela ut ett 
belopp som sätts av Kommunfullmäktige. För år 2018 så är detta belopp 15 000 kr. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
I budget 2018 finns 15 000 kr avsatt för bidrag till pensionärsföreningar som det i dagsläget 
inte finns riktlinjer för hur dessa ska delas ut.  
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunala pensionärsrådet, Ekonomi, Kansli 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Regler för bidrag till pensionärsföreningar 
 
Samråd har skett med: 
Catharina Elofsson 
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Regler för bidrag till pensionärsföreningar 
att gälla från 2018-09-15 
 
 

Regler 
 

För att en förening ska få föreningsstöd ska följande grundvillkor vara uppfyllda: 
 

Föreningen ska 
 

 bedriva verksamhet för pensionärer 
 bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i kommunen 
 ha varit verksam under minst 6 månader 
 

Bidraget avser att täcka en del av kostnaderna för föreningens verksamhet. 
 
 

Ansökan om föreningsstöd 
 

Ansökan om ekonomiskt bidrag för ett verksamhetsår ska göras av föreningens 
styrelse en gång/år, senast den 28 februari.  
 

Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse, rapport över ekonomisk ställning 
och resultat samt revisionsberättelse. Ansökan lämnas till kommunens 
kundcenter, på särskild blankett, och ska vara undertecknad av ordförande/kassör 
och revisor. Ansökningsblanketter kan hämtas i kommunens kundcenter.  
 

Utbetalning sker i mars månad till föreningens plusgiro/bankgiro, om utbetalning 
ska ske till bankkonto ska bankkontobevis bifogas till ansökan. 
 
Bidragets totala omfattning fastställs av kommunfullmäktige. Ekonomiskt bidrag 
kan ges per medlem som är mantalsskriven i Båstads kommun. Kommunala 
pensionärsrådet fattar beslut om fördelning av kommunfullmäktiges beslutade 
anslag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-07-16 1 av 1 

 

 

KS § 142  Dnr KS 001281/2017 - 906 

Firmateckning - giro och bankräkningar 
 
Beskrivning av ärendet Med anledning av ändrade personalförhållanden föreligger förslag om 

förändring av rätten att teckna kommunens firma avseende bankärenden.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabeth Edner, daterad 2018-06-19.  
 
Förvaltningens förslag        1. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2017-12-01, § 279, upphävs 

2. Kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, 
ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Christel Crespin, ekonom AnnaCarin 
Strebel och ekonomiadministratörer Lena Törnros och Anna Andersson 
utses att två i förening eller med kontrasignering av assistent Kerstin 
Olsson, teckna kommunens bankärenden exklusive upptagande av lån och 
kreditkort. Dessa regleras via delegationsordningen. 

      
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2017-12-01, § 279, upphävs 
2. Kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, 
ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Christel Crespin, ekonom AnnaCarin 
Strebel och ekonomiadministratörer Lena Törnros och Anna Andersson utses 
att två i förening eller med kontrasignering av assistent Kerstin Olsson, teckna 
kommunens bankärenden exklusive upptagande av lån och kreditkort. Dessa 
regleras via delegationsordningen. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-06-19 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabet Edner  

Dnr: 001281/2017 

 
 

Firmateckning – Giro och bankräkningar 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2017-12-01, § 279, upphävs 
2. Kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens l:e vice ordförande, ekonomichef 

Elisabet Edner, ekonom Christel Crespin, ekonom AnnaCarin Strebel och ekonomiad-
ministratörer Lena Törnros och Anna Andersson utses att två i förening eller med kon-
trasignering av assistent Kerstin Olsson, teckna kommunens bankärenden exklusive 
upptagande av lån och kreditkort. Dessa regleras via delegationsordningen. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av ändrade personalförhållanden föreligger förslag om förändring av rätten att 
teckna kommunens firma avseende bankärenden. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-07-16 1 av 1 

 

 

KS § 143  Dnr KS 001280/2017 - 906 

Firmateckning - lagsökning, betalningsföreläggande mm 
 
Beskrivning av ärendet Föreligger behov av uppdatering av beslut gällande firmateckning – lagsökning, 

betalningsföreläggande mm. med anledning av ny ekonomichef.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-06-19 
 
Förvaltningens förslag 1. Ekonomichef Elisabet Edner, ekonom AnnaCarin Strebel och assistent 

Kerstin Olsson, bemyndigas att var för sig teckna kommunens firma i 
lagsökning, betalningsföreläggande, stämningar och hänskjutningar.  

 2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2017-12-01, § 278, upphävs därmed.    
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

 
1. Ekonomichef Elisabet Edner, ekonom AnnaCarin Strebel och assistent 
Kerstin Olsson, bemyndigas att var för sig teckna kommunens firma i 
lagsökning, betalningsföreläggande, stämningar och hänskjutningar.  
2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2017-12-01, § 278, upphävs därmed. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-06-19 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabet Edner  

Dnr: 001280/2017 

 
 

Firmateckning – Lagsökning, betalningsföreläggande mm. 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Ekonomichef Elisabet Edner, ekonom AnnaCarin Strebel och assistent Kerstin Olsson, 
bemyndigas att var för sig teckna kommunens firma i lagsökning, betalningsföreläg-
gande, stämningar och hänskjutningar.  

2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2017-12-01, § 278, upphävs därmed. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger behov av uppdatering av beslut gällande firmateckning – lagsökning, betalningsföre-
läggande mm. med anledning av ny ekonomichef. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-07-16 1 av 1 

 

 

KS § 144  Dnr KS 000632/2018 - 905 

Firmateckning av Båstads kommuns förvaltade stiftelser 
 
Beskrivning av ärendet Föreligger behov av uppdatering av beslut gällande firmateckning – av Båstads 

kommuns förvaltade stiftelser med anledning av personalförändringar.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-06-19.  
 
Förvaltningens förslag  1. Ekonomichef Elisabet Edner, ekonom AnnaCarin Strebel, 

ekonomiadministratör Lena Törnros, utses att två i förening eller med 
kontrasignering av assistent Kerstin Olsson, teckna av Båstads kommun 
förvaltade stiftelser.  
2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2013-05-08, § 152, upphävs därmed. 

Föredragande                        Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet.      
     
Beslut Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Ekonomichef Elisabet Edner, ekonom AnnaCarin Strebel, 
ekonomiadministratör Lena Törnros, utses att två i förening eller med 
kontrasignering av assistent Kerstin Olsson, teckna av Båstads kommun 
förvaltade stiftelser.  
2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2013-05-08, § 152, upphävs därmed. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-06-19 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabet Edner  

Dnr: KS 000632/2018 

 
 

Firmateckning – Båstads kommuns förvaltade stiftelser 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Ekonomichef Elisabet Edner, ekonom AnnaCarin Strebel, ekonomiadministratör Lena 
Törnros, utses att två i förening eller med kontrasignering av assistent Kerstin Olsson, 
tekna av Båstads kommun förvaltade stiftelser.  

2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2013-05-08, § 152, upphävs därmed. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger behov av uppdatering av beslut gällande firmateckning – av Båstads kommuns för-
valtade stiftelser med anledning av personalförändringar. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-07-16 1 av 1 

 

 

KS § 146  Dnr KS 000016/2015 - 901 

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Beskrivning av ärendet Rätten att få tillgång till registerutdrag över personuppgifter omfattar enligt 

dataskyddsförordningen inte rätt att få ut handlingen personuppgifterna 
återfinns i. Den omfattar bland annat inte heller enligt Lag om kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning rätt att få registerutdrag över 
personuppgifter vilka återfinns i handling vilken inte fått sin slutliga 
utformning när begäran gjordes eller som utgör minnesanteckning eller 
liknande. 

 
 Då kommunjurist enligt delegationsordningen har delegation på att fatta beslut 

om avslag på begäran att få ut allmän handling, är det naturligt att 
delegationsordningens punkt utökas till att också gälla rätten att neka 
registerutdrag eller handling med registerutdrag i enlighet med 
dataskyddsförordningens reglering. 

 
 I samband med att den nya dataskyddsförordningen börjat gälla, har behov att 

förtydliga delegationsordningen konstaterats.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunjuristen Elin Ax daterad 2018-06-13.  
 
Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen beslutar att delegationsordningens punkt KS/A001 ändras 

till att också omfatta beslut enligt (EU) 2016/679 artikel 15 samt lag 
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.  

      
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
Kommunstyrelsen beslutar att delegationsordningens punkt KS/A001 ändras 
till att också omfatta beslut enligt (EU) 2016/679 artikel 15 samt lag 
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-06-13 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: KS 000016/2015-901 

 
 

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att delegationsordningens punkt KS/A001 ändras till att också om-
fatta beslut enligt (EU) 2016/679 artikel 15 samt lag (2018:218) med kompletterande be-
stämmelser till EU:s dataskyddsförordning.  
 
 
Bakgrund 
I samband med att den nya dataskyddsförordningen börjat gälla, har behov att förtydliga dele-
gationsordningen konstaterats..  
 

Aktuellt 
Rätten att få tillgång till registerutdrag över personuppgifter omfattar enligt dataskyddsför-
ordningen inte rätt att få ut handlingen personuppgifterna återfinns i. Den omfattar bland an-
nat inte heller enligt Lag om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning rätt 
att få registerutdrag över personuppgifter vilka återfinns i handling vilken inte fått sin slutliga 
utformning när begäran gjordes eller som utgör minnesanteckning eller liknande. 
 
Då kommunjurist enligt delegationsordningen har delegation på att fatta beslut om avslag på 
begäran att få ut allmän handling, är det naturligt att delegationsordningens punkt utökas till 
att också gälla rätten att neka registerutdrag eller handling med registerutdrag i enlighet med 
dataskyddsförordningens reglering. 
 
 
 
Elin Ax 
Kommunjurist 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-08-21 1 av 1 

 

 

KS § 167  Dnr KS 000746/2018 - 904 

Ändring av delegationsordning KS/P010 - Beslut om uppsägning av 
personliga skäl/avsked av övrig personal  

 
Beskrivning av ärendet Delegationsordningen KS/P010 handlar om ”Beslut om uppsägning av 

personliga skäl/avsked av övrig personal”. Detta ligger idag på 
förhandlingsutskottet. I ett tidigare beslut har följande delegering till HR-chef 
gjorts: KS/P013b ”Ekonomisk uppgörelse i samband med anställningens 
upphörande, omfattande upp till sex månaders lön”. En ekonomisk uppgörelse 
enligt ovan föregås oftast av en arbetsrättslig hantering, antingen genom 
uppsägning av personliga skäl eller ett avsked. En delegering till HR-chef av 
uppsägning/avsked för övrig personal underlättar och effektiviserar 
verksamhetens arbete betydande..  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer daterad 2018-08-13 med 

tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag Ändra delegeringen gällande KS/P010 Beslut om uppsägning av personliga 

skäl/avsked övrig personal från förhandlingsutskottet till HR-chef 
 
Föredragande HR-chefen Philipp Seuffer föredrar ärendet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

 
Ändra delegeringen gällande KS/P010 Beslut om uppsägning av personliga 
skäl/avsked övrig personal från förhandlingsutskottet till HR-chef.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-08-13 Till: Kommunstyrelsen  

Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr: KS 000746/2018 

 
 

Ändring av delegationsordningen KS / P010 ”Beslut om uppsägning av per-
sonliga skäl / avsked av övrig personal” 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

 Att ändra delegeringen gällande KS / P010 Beslut om uppsägning av personliga skäl / 
avsked övrig personal från förhandlingsutskottet till HR-chef. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsordningen KS /P010 handlar om ”Beslut om uppsägning av personliga skäl / av-
sked av övrig personal”. Detta ligger idag på förhandlingsutskottet. I ett tidigare beslut har föl-
jande delegering till HR-chef gjorts: KS/P013b ”Ekonomisk uppgörelse i samband med anställ-
ningens upphörande, omfattande upp till sex månaders lön”. En ekonomisk uppgörelse enligt 
ovan föregås oftast av en arbetsrättslig hantering, antingen genom uppsägning av personliga 
skäl eller avsked. En delegering till HR-chef av uppsägning/avsked för övrig personal underlät-
tar och effektiviserar verksamhetens arbete betydande. 
 
  
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

                                        
 
 
Philipp Seuffer, HR-avdelningen 
HR-chef 
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Antagen	av	kommunstyrelsen	2015‐01‐02,	§	4.	Dnr:	KS	000016/2015‐901	
Reviderad	av	kommunstyrelsen	2015‐07‐13	§	206,	2015‐12‐02	§	305,	2016‐11‐30	§	244,	2017‐05‐03	§	141,	
2017‐06‐07	§	173,	2018‐01‐10	§	7,	2018‐05‐02	§	129.	
	

Delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
Allmänt om delegation 
	
Vad innebär delegation? 
 
Delegation	enligt	kommunallagen	(6	kap	37‐40	§§),	innebär	att	rätten	att	besluta	i	ett	visst	ärende	
eller	i	en	grupp	av	ärenden,	flyttas	över	till	någon	annan.	Den	som	har	sådan	rätt	kallas	delegat.	
	
Delegaten	företräder	kommunstyrelsen,	så	att	delegatens	beslut	ses	som	styrelsens	beslut.	
Beslutet	kan	överklagas	genom	laglighetsprövning	eller	förvaltningsbesvär.	
	
Kommunstyrelsen	kan	inte	ändra	delegatens	beslut,	men	kan	återkalla	delegationsuppdraget.	
Styrelsen	kan	också	ta	över	ett	ärende	och	fatta	beslut,	förutsatt	att	delegaten	ännu	inte	har	fattat	
något	beslut.	
	
Delegaten	har	redovisningsansvar	till	kommunstyrelsen	och	det	straffrättsliga	ansvaret.	Det	
innebär	att	delegaten	kan	dömas	för	exempelvis	tjänstefel	om	beslutet	är	felaktigt.	Delegaten	
har	rätt	att	överlämna	ärenden	som	omfattas	av	delegation	för	avgörande	i	kommunstyrelsen.	
	
Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 
 
Delegation	inom	kommunstyrelsen	förutsätter	alltid	beslut	i	två	led.	Först	måste	fullmäktige	
besluta	om	ett	reglemente	för	kommunstyrelsen,	som	talar	om	vilka	verksamhetsområden	som	
styrelsen	ska	hantera	och	i	vilka	ärenden	eller	grupper	av	ärenden	som	styrelsen	ska	fatta	beslut.	
	
Sedan	kan	kommunstyrelsen	besluta	att	delegera	beslutanderätten.	De	vanligast	förekommande	
ärendena	samlas	i	kommunstyrelsens	delegationsordning,	men	styrelsen	kan	också	besluta	om	
delegation	i	en	viss	fråga	enligt	särskilt	beslut.	
	
Vad kan kommunstyrelsen delegera? 
 

Kommunstyrelsen	bestämmer	själv	i	vilka	ärenden	eller	ärendegrupper	som	beslutanderätten	
ska	delegeras.	Kommunallagen	anger	dock	att	beslut	i	vissa	typer	av	ärenden	inte	får	delegeras		
(6	kap	38	§	KL).	Följande	typer	av	ärenden	får	inte	delegeras	av	kommunstyrelsen:	
	
‐ Ärenden	som	avser	verksamhetens	mål,	inriktning,	omfattning	eller	kvalitet,	det	vill	säga	
		 styrelsens	övergripande	ansvar	för	verksamheten	
‐ Framställningar	eller	yttranden	till	fullmäktige	
‐ Yttranden	med	anledning	av	att	fullmäktiges	beslut	har	överklagats	
‐	 Yttranden	med	anledning	av	att	styrelsens	egna	beslut	har	överklagats	
‐	 Ärenden	som	rör	myndighetsutövning	mot	enskilda	om	ärendet	är	av	principiell	

beskaffenhet	eller	annars	av	större	vikt	(det	innebär	att	bland	annat	ärenden	som	får	stora		
konsekvenser	för	kommunen	eller	där	politiska	bedömningar	är	avgörande,	inte	kan	
delegeras	från	styrelsen)	

‐ Ärenden	som	väckts	genom	medborgarförslag	och	som	överlåtits	till	styrelsen	
‐ Vissa	ärenden	som	anges	i	särskilda	föreskrifter,	bland	annat	inom	socialtjänstens	område,		

där	beslut	i	vissa	ärenden	uttryckligen	inte	får	delegeras.	
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2 

Delegation och verkställighet 
	

Delegering	av	verklig	beslutanderätt	ska	skiljas	från	beslutanderätten	som	varje	arbetsfördelning	
mellan	anställda	medför,	det	vill	säga	ren	verkställighet.	Gränsen	mellan	delegering	och	ren	verk‐
ställighet	är	ofta	något	flytande.	Med	beslut	i	delegationsordningen	avses	endast	beslut	i	kommu‐
nallagens	mening.	Kännetecknande	för	ett	beslut	är	bland	annat	att	det	finns	utrymme	för	alterna‐
tiva	lösningar	och	att	beslutsfattaren	måste	göra	vissa	överväganden	och	bedömningar.	Vid	ren	
verkställighet	saknas	utrymme	för	självständiga	bedömningar,	som	till	exempel	vid	tillämpning		
av	en	taxa	eller	riktlinjer.	Beslut	som	är	ren	verkställighet	kan	inte	överklagas.	
	
Till vem kan kommunstyrelsen delegera? 
 
Kommunstyrelsen	kan	lämna	delegation	till:	
‐	En	ledamot	eller	ersättare	i	styrelsen	
‐	En	av	kommunens	anställda	
‐	Ett	utskott	
‐	Ett	presidium	
	
Det	är	inte	tillåtet	att	delegera	till:	
‐	En	grupp	av	anställda	
‐	En	anställd	tillsammans	med	en	ledamot	eller	ersättare	(det	kallas	blandad	delegering)	
‐	En	anställd	i	kommunalt	bolag	
	
Om	delegaten	har	en	förordnad	vikarie	eller	ställföreträdare	så	tar	denne	över	beslutanderätten,	
men	om	det	inte	finns	någon	så	tar	ersättaren	i	delegationsordningen	över	istället.	
	
Om	varken	ordinarie	delegat	eller	ersättare	finns	tillhands	eller	har	angetts	och	beslutet	inte		
kan	dröja,	ska	ärendet	avgöras	av	delegatens	chef	eller	lämnas	till	ordföranden	för	avgörande.	
	
I	kommunstyrelsen	ersätter	1:e	vice	ordförande	respektive	2:e	vice	ordförande	vid	ordförandens	
frånvaro,	om	inte	annat	anges	särskilt	i	delegationsordningen	eller	i	särskilt	beslut.	
 
Kompletterande beslutanderätt inom socialtjänsten 
	
Behovet	av	att	kunna	fatta	beslut	snabbt	inom	socialtjänsten	är	tillgodosett	genom	att	ordförande	
erhållit	en	direkt	i	lag	angiven	kompletterande	beslutanderätt.	Därutöver	har	kommunstyrelsen	
möjlighet	att	i	vissa	fall	förordna	annan	ledamot	eller	tjänsteman	att	fatta	beslut.	Ett	exempel	på	
sådan	kompletterande	beslutanderätt	är	ordförandens	möjlighet	att	besluta	om	omedelbart	
omhändertagande	enligt	LVM.	Syftet	med	bestämmelserna	om	kompletterande	beslutanderätt		
är	att	det	alltid	ska	finnas	någon	beslutsbehörig	att	tillgå. 
 
Brådskande ärenden 
	
Kommunstyrelsen	får,	enligt	6	kap	39	§	KL,	uppdra	åt	ordföranden	eller	annan	ledamot	att	
besluta	i	ärenden	som	är	så	brådskande	att	styrelsens	beslut	inte	kan	avvaktas.	Det	rör	sig	bara	
om	ärenden	som	absolut	måste	avgöras	omgående,	till	exempel	olika	typer	av	omhändertaganden.	
	
Ärenden	som	avgörs	med	den	här	bestämmelsen,	ska	anmälas	vid	styrelsens	nästa	sammanträde	
och	är	att	anse	som	ett	beslut	av	styrelsen.	
	

334



3 

Anmälan av delegationsbeslut m.m. 
	

Beslut	fattat	med	stöd	av	delegation	ska	vara	skriftligt	och	undertecknat.	Av	beslutet	ska	framgå	att	
det	är	fattat	med	stöd	av	delegation	från	styrelsen	och	enligt	vilken	punkt	i	delegationsordningen.	
	
Delegaten	ansvarar	för	eventuell	delgivning	till	den	som	berörs	av	beslutet.	Besvärshänvisning	ska	
finnas	med	i	beslutet.	
	
Delegationsbeslut	ska	anmälas	till	kommunstyrelsen,	enligt	6	kap.	39‐40	§§	KL.	Besluten	ska	
anmälas	vid	styrelsens	nästkommande	sammanträde,	om	inte	annat	anges	i	delegations‐	
ordningen.	
	
Anmälan	av	fattade	delegationsbeslut	ska	senast	åtta	dagar	före	styrelsens	sammanträdesdag	
tillställas	sekreteraren	genom	en	förteckning	över	delegatens	samtliga	beslut	efter	
föregående	anmälan.	
	
Firmateckningsrätt 
 
Rätten	eller	behörigheten	att	underteckna	avtal	och	andra	handlingar	för	kommunens	räkning	
utgör	ren	verkställighet	och	är	följaktligen	inte	något	beslut	i	kommunallagens	mening.	I	vissa	fall	
kan	denna	rätt	eller	behörighet	framgå	av	särskilt	fattade	beslut	av	kommunfullmäktige,	kommun‐
styrelsen	eller	någon	annan	nämnd	i	samband	med	att	beslut	fattas	att	godkänna/ingå	avtal	eller	
andra	rättshandlingar.	Oftast	är	det	dock	fråga	om	avtal	och	andra	handlingar	som	undertecknas	
av	t.ex.	en	verksamhetsområdeschef	som	ett	led	i	den	löpande	verksamheten	och	som	finansieras	
inom	beslutad	budgetram	för	respektive	nämnd.	I	dessa	fall	framgår	rätten	eller	behörigheten	att	
underteckna	avtal	och	andra	handlingar	av	respektive	nämnds	generella	beslut	om	firma‐
teckningsrätt.	
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Allmänna delegationsbestämmelser 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
A001	

Beslut	om	avslag	på	begäran	om	utläm‐
nande	av	allmän	handling	till	enskild	
eller	annan	myndighet	samt	uppställande	
av	förbehåll	i	samband	med	utlämnande	
till	enskild.	

6	kap	7	§	OSL Verksamhets‐
områdeschef	

Kanslichef/	
kommunjurist	

Beslut	om	att	lämna	ut	
allmän	handling	fattas	av	
den	som	har	handlingen	i	
sin	vård	om	inte	viss	be‐
fattningshavare	enligt	
arbetsledning	eller	sär‐
skilt	beslut	ska	göra	detta.

KS/	
A002	

Beslut	om	avslag	på	begäran	om	utläm‐
nande	av	anbud	i	upphandling	samt	upp‐
ställande	av	förbehåll	i	samband	med		
utlämnandet.	

	 Kommunjurist 	 	

KS/	
A003	

Beslut	att	lämna	ut	uppgifter	ur	person‐
register	till	statliga	myndigheter	i	forsk‐
ningssyfte.	

12	kap	6	§	SoL Verksamhets‐
områdeschef		

Kommun‐	
arkivarien	

Om	uppgiften	överlämnats	
till	centralarkivet	beslutar	
kommunarkivarien.	

KS/	
A004	

Överklagande,	yrkande	om	inhibition	
samt	yttrande	till	allmän	förvaltnings‐
domstol,	när	förvaltningsrätt	eller	kam‐
marrätt	ändrat	styrelsens	beslut	och	
detta	beslut	ursprungligen	fattats	av	
delegaten.	

	 Delegaten	i	
ursprungs‐	
beslutet	

	 Denna	delegation	omfat‐
tar	även	beslut	huruvida	
överklagande,	yrkande	om	
inhibition	samt	yttrande	
till	allmän	förvaltnings‐
domstol	ska	ske.	

KS/	
A005	

Beslut	att	avge	yttrande	till	domstol	eller	
annan	myndighet	med	anledning	av	
överklagande	av	delegationsbeslut.	

	 Delegaten	i	
ursprungs‐	
beslutet	

Kommunjurist	 	

KS/	
A006	

Beslut	att	avvisa	överklagande	som	
kommit	in	försent.	

24	§	FL Delegaten	i	
ursprungs‐
beslutet	

Verksamhets‐	
Områdeschef	
eller	kanslichef	
eller	kommun‐
jurist

	

KS/	
A007	

Beslut	att	avvisa	överklagande	som	
kommit	in	försent,	i	de	fall	där	ur‐
sprungsbeslutet	ej	fattats	på	tjänsteman‐
nadelegation.	

24	§	FL Kanslichef Kommunjurist	 	

KS/	
A008	

Beslut	att	överklaga	dom	eller	beslut	av	
domstol	eller	annan	myndighet,	samt	att	
inge	överklagandeskriften.	

	 Verksamhets‐
områdeschef	

Kommunjurist	 	

KS/	
A009	

Beslut	att	omprövning	ska	ske.	 27	§	FL Delegaten	i	
ursprungs‐
beslutet	

Verksamhets‐	
områdeschef	 	

KS/	
A010	

Omprövning	av	beslut.	 27	§	FL Delegaten	i	
ursprungs‐
beslutet	

Verksamhets‐	
områdeschef	 	

KS/	
A011	

Beslut	om	att	föra	kommunens	talan	vid	
över‐	och	underdomstolar,	exekutions‐
säten	samt	övriga	myndigheter	i	Sverige.	

	 KS	ordförande Kommunstyrel‐
sens	1:e	eller	2:e	
vice	ordförande	

	

KS/	
A012	

Beslut	att	utse	och	avvisa	ombud	att	föra	
kommunens	talan	vid	över‐	och	under‐
domstolar,	exekutionssäten	samt	övriga	
myndigheter	i	Sverige.	

	 KS	ordförande Kommunstyrel‐
sens	1:e	eller	2:e	
vice	ordförande	

	

KS/	
A013	

Beslut	att	såsom	kommunens	ombud	
föra	kommunens	talan	vid	över‐	och	
underdomstolar,	exekutionssäten	samt	
övriga	myndigheter	i	Sverige,	med	den	
behörighet	som	framgår	av	12	kap	14	§	
rättegångsbalken,	samt	med	rätt	att	
förordna	annan	i	sitt	ställe,	allt	i	den	mån	
det	ej	genom	särskilt	beslut	uppdragits	åt	
annan.	

	 Kommunjurist
eller	kanslichef	 	

	

KS/	
A014	

Beslut	om	polisanmälan	angående	brott	
mot	den	egna	verksamheten	(ekono‐
miskt	bistånd,	skadegörelse	mm).	

10	kap	2	§	OSL Verksamhets‐
områdeschef	
	

	 	

KS/	
A015	

Beslut	om	polisanmälan	angående	vissa	
brott	mot	underåriga	samt	vissa	grövre	
brott.	

10	kap	21	och		
23	§§	OSL	

Verksamhets‐
områdeschef	

	

KS/	
A016	

Beslut	i	styrelseärenden	som	är	så	
brådskande,	att	styrelsens	avgörande	
inte	kan	avvaktas.	

6	kap	39 §	
kommunallagen	
(nedan	KL)	

KS	ordförande 1:e	eller	2:e	vice	
ordförande	
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
A017	

Beslut	i	utskottsärenden	som	är	så	
brådskande,	att	utskottets	avgörande	
inte	kan	avvaktas.	

6	kap	39 §	KL Utskotts‐
ordförande	

1:e	eller	2:e	vice	
ordförande	

	

KS/	
A018	

Beslut	om	Förtroendemännens		
deltagande	i	kurser	etc.	

	 KS	ordförande 	

KS/	
A019	

Yttrande	angående	antagande	av	hem‐
värnsmän.	

	 KS	ordförande 	

KS/	
A020	

Avge	yttrande	enligt	Lag	om	
TV‐övervakning.	

SFS	1998:150	§	18 Säkerhets‐
samordnare	

	

KS/	
A021	

Avge	yttranden	i	folkbokföringsärenden.	 	 Registrator Kanslichef	 	

KS/	
A022	

Tillstånd	att	använda	kommunens		
stadsvapen.	

	 Kommunika‐
tionschef	

Kanslichef	 	

KS/	
A023	

Beslut	i	ärenden	som	rör	tillstånds‐
givning	mm	enligt	Lotterilagen	

	 Lotterihand‐
läggare	

	

KS/	
A024	

Beslut	att	anta	och	revidera	styrelsens	
dokumenthanteringsplaner.	

	 Kommun‐
arkivarie	

Kanslichef	 	

KS/	
A025	

Besluta	om	gallring	av	styrelsens		
handlingar.	

	 Kommun‐
arkivarie	

Kanslichef	 	

KS/	
A026	

Dödsboanmälan	till	skatteverket.	
	

ÄB	20	kap	8	a § Handläggare,
Individ	och	
familj	

Skatteverket	bör	under‐
rättas	om	vilka	som	är		
delegater.	

KS/	
A027	

Beslut	att	ordna	gravsättning.
	

5	kap	2 §
Begravningslagen	

Handläggare,
Individ	och	
familj	

	

KS/	
A028	

Ingå	samverkansavtal	(extern	motpart)	
om	samarbete.	

	 Verksamhets‐
områdeschef	

	

KS/	
A029	
	

Beslut	om	ramavtalsupphandling	av	
kommunövergripande	ramavtal.	

	 Upphandlare 	

KS/	
A030	
	

Beslut	om	att	kommunen	ansluter	sig	till	
ramavtal	som	ingåtts	av	samarbets‐
organisationer	(t.ex.	Kommentus).	

	 Upphandlare 	

KS/	
A031	
	

Beslut	om	upphandling	(värde	över	28	%	
av	tröskelvärdet)	av	verksamhetsspecifika	
varor	och	tjänster	i	enlighet	med	inköp‐	
och	upphandlingspolicy	samt	förlänga	
befintliga	avtal.	

	 Verksamhets‐
områdeschef	

	

KS/	
A032	

Beslut	om	utdelning	av	miljöpriset.	 	 KS	au 	

KS/	
A033	

Beslut	om	utdelning	av	integrationspris.	 	 KS	au 	

 

Ekonomi	
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
E001	
	

Beslut	om	utdelning	av	kommunala	
stipendier,	gratifikationer	även	som	
stipendier/bidrag	ur	donationsfonder	
om	ej	annat	medges.	

	 KS	ordförande 	

KS/	
E002	

Beslut	om	överlåtelse	och	upplåtelse	eller	
återköp	av	mark	för	industribebyggelse	i	
enlighet	med	av	fullmäktige	eller	kommun‐
styrelsen	antagna	riktlinjer	och	pris.	

	 KS	ordförande 	

KS/	
E003	

Beslut	om	placering	av	donationsmedel.	 	 Ekonomichef 	

KS/	
E004	

Beslut	om	betalningsuppskov	enligt		
VA‐lagen.	

	 Ekonomichef 	

KS/	
E005	

Beslut	om	betalningsuppskov	under	3	mån.	 	 Ekonomichef 	

KS/	
E006	

Beslut	om	att	ansöka	om	lagsökning	eller	
betalningsföreläggande	hos	domstol.	

	 Ekonomichef 	

KS/	
E007	

Beslut	om	att	begära	utmätning	i	
fast	egendom.	

	 KS	au 	

KS/	
E008	

Beslut	om	uppgörelse	om	kvittning.	 	 KS	au 	
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
E009	

Beslut	om	överenskommelse	om	betalning	
eller	avskrivning	av	fordran,	anta	ackord,	
ingå	förlikning	och	sluta	annat	avtal	över	
100.000	kr/ärende.	

	 KS	au 	

KS/	
E010	

Beslut	om	överenskommelse	om	betalning	
av	fordran,	anta	ackord,	ingå	förlikning	och	
sluta	annat	avtal	under	100.000	kr.	

	 Ekonomichef 	

KS/	
E011	

Beslut	om	att	vid	behov	ta	upp	lån	eller	
omsätta	befintliga	lån	inom	den	belopps‐
ram	och	de	riktlinjer	som	fullmäktige	fast‐
ställt	med	särskilt	beaktande	av	de	
närmare	föreskrifter	om	säkerheten	
som	fullmäktige	angivit.		

	 Ekonomichef Samråd	sker	med	KS
ordförande.	

KS/	
E012	

Beslut	om	tekniska justeringar	av	pengen	
för	barnomsorg,	grundskola	och		
gymnasium.	

	 Ekonomichef Underrätta	berörd nämnd,	
förskolechefer,	rektorer	
och	fristående	huvudmän.	

KS/	
E013	

Beslut	om	tekniska	justeringar	i
hemtjänstpeng	och	boendepeng.	

	 Ekonomichef Underrätta	berörd	nämnd.

KS/	
E014	

Hyresavtal	avseende	inhyrning	av	lokaler	
upp	till	250	tkr	per	år	och	kontrakt	samt	
0‐5	år.	

	 KS	ordförande 1:e	eller	2:e	vice	
ordförande	

Föreslagna	kontrakt	som	
avslås	delges	och	redo‐
visas	i	kommunstyrelsen.	

 

Personal	
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
P001	

Beslut	om	tillsvidareanställning	av		
verksamhetsområdeschef.	

	 Kommun‐
direktör	 	 Kommundirektör	ska	

samråda	med	förhand‐
lingsutskott	och	ansvarig	
nämnds	ordföranade.	

KS/	
P002	

Beslut	om	tillsvidareanställning	av	övriga	
chefer.	

	 Verksamhets‐
områdeschef	 	 	

KS/	
P003	

Beslut	om	tillsvidareanställning	av	övrig	
personal.	

	 Chef 	 	

KS/	
P004	

Beslut	om	visstidsanställning	av	
kommundirektör.	

	 Förhandlings‐
utskott	 	 	

KS/	
P005	

Beslut	att	utse	ställföreträdare	för	
förskolechef/rektor.	

SkolL	2	kap	19	§ Verksamhets‐
områdeschef	 	 	

KS/	
P006	

Beslut	om	uppsägning	på	grund	av	arbets‐
brist	‐	fler	än	fem	(5)	anställda.	

	 Kommun‐
direktör	 	 	

KS/	
P007	

Beslut	om	uppsägning	på	grund	av	arbets‐
brist	‐	färre	än	fem	(5)	anställda.	

	 HR‐chef
	 	 	

KS/	
P008	

Beslut	om	uppsägning	av	personliga	
skäl/avsked	av	verksamhetsområdeschef.	

	 Förhandlings‐
utskott	 	 	

KS/	
P009	

Beslut	om	uppsägning	av	personliga	
skäl/avsked	av	övriga	chefer.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	

KS/	
P010	

Beslut	om	uppsägning	av	personliga	
skäl/avsked	av	övrig	personal.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	

KS/	
P011	
	

Beslut	om	omplacering	av	verksamhets‐
områdeschef.	

	 Förhandlings‐
utskott	 	 	

KS/	
P012	

Omplacering	mellan	verksamhetsområ‐
dena	när	överenskommelse	ej	nåtts.	

	 HR‐chef Biträdande		
HR‐chef	

	

KS/	
P013	

Ekonomisk	uppgörelse	i	samband	med	
anställnings	upphörande.	

	 Förhandlings‐
utskott	 	 	

KS/	
P013b	

Ekonomisk	uppgörelse	i	samband	med	
anställnings	upphörande,	omfattande	upp	
till	sex	månaders	lön.	

	 HR‐chef
	 	 	

KS/	
P014	

Kollektivavtalsförhandlingar.	 	 HR‐chef Biträdande		
HR‐chef		

	

KS/	
P015	

Lönesättning	vid	rekrytering/nya	arbets‐
uppgifter/återköp	av	kommundirektör.	

	 Förhandlings‐
utskott	 	 	

KS/	
P016	

Fastställa	ramar,	regler	och	riktlinjer	
för	lönerevision.	

	 Förhandlings‐
utskott	 	 	

KS/	
P017	

Begära	in	och	besluta	om	bisyssla	
för	kommundirektör.	

	 KS	ordförande 	 	
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
P018	

Beviljande	av	förmåner	enligt	pensions‐
policy.	

	 HR‐chef Biträdande		
HR‐chef	

	

KS/	
P019	

Beviljande	av	förmåner	utöver	pensions‐
policy	om	särskilda	skäl	föreligger.	

	 HR‐chef Biträdande		
HR‐chef	

	

KS/	
P020	

Övergripande	ansvarig	för	att	arbets‐
miljöarbetet	bedrivs	systematiskt.	

	 Kommun‐
direktör	 	 Kommundirektören	har	

rätt	att	vidaredelegera	
denna	punkt.	

KS/	
P021	

Beslut	om	lockout.	 	 Förhandlings‐
utskott	 	 	

KS/	
P022	

Tvisteförhandlingar	på	grund	av	konflikt.	 	 Förhandlings‐
utskott	 	 	

KS/	
P023	

Beslut	om	samhällsfarlig	konflikt.	 	 Förhandlings‐
utskott	 	 	

KS/	
P024		

Beslut	om	att	använda	person	som	avses	i	
2	kap	18	§	SkolL	för	att	bedriva	under‐
visning	under	längre	tid	än	sex	månader.	

2:19	SkolL Rektor/
förskolechef	 	 	

KS/	
P025	

Beslut	om	att	utreda	och	vidta	åtgärder	
mot	trakasserier.	

2	kap	3	§	Diskri‐
mineringslagen	
(2008:567)	

Chef 	 	

KS/	
P026	

Beslut	om	lön	till	verksamhetsområdes‐
chefer.	

	 Kommun‐
direktör	 	 Kommundirektören	ska	

samråda	med	förhand‐
lingsutskottet.	

 

Planrutiner 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
PL001	

Beslut	om	att	ingå	planavtal.	 	 Verksamhets‐
områdeschef	

Stadsarkitekt	 	

KS/	
PL002	

Beslut	om	granskning	(utställning)	av	
planer	som	överensstämmer	med		
översiktsplanen	(ÖP).	

	 KS	au 	

 

Kommunal vuxenutbildning 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
U001	

Beslut	om	avgifter	för	böcker	och	andra		
lärverktyg.	

20	kap.	7	§	SkolL KS	au Utgångspunkten	är	att	
utbildningen	ska	vara		
avgiftsfri.	

KS/	
U002	

Beslut	om	att	utbildning	på	en	kurs	ska	
upphöra.	

20	kap.	9	§	SkolL Rektor Får	överklagas	till	Skolvä‐
sendets	överklagande‐
nämnd	enligt	28	kap.	12	§	
p.	10	SL	(av	elev/sökande).

KS/	
U003	

Beslut	om	att	på	nytt	bereda	elev	
utbildning	om	det	finns	särskilda	skäl.	

20	kap.	9	§	3	st.	
SkolL	

Rektor Får	överklagas	till	Skolvä‐
sendets	överklagande‐
nämnd	enligt	28	kap.	12	§	
p.	11	SL	(av	elev/sökande).

KS/	
U004	

Behörighet	och	beslut	om	mottagande	
till	utbildning	på	grundläggande	nivå.	

20	kap.	11	och	13	§§	
SkolL	
3	kap.	2	§	VuxF	

Rektor Beslut	om	mottagande	får	
överklagas	till	Skolväsen‐
dets	överklagandenämnd	
enligt	28	kap.	12	§	p.	9	SL	
(av	elev/sökande).	

KS/	
U005	

Beslut	om	yttrande	i	samband	med	ansö‐
kan	om	utbildning	på	grundläggande	nivå	
hos	annan	huvudman.	

20	kap.	11	och	14	§§	
SkolL	

Rektor 	

KS/	
U006	

Beslut	om	mottagande	av	elev	från	annan	
hemkommun	till	utbildning	på	grund‐
läggande	nivå.	

20	kap.	11	och	14	§§	
SkolL	

Rektor Beslutet	får	överklagas	till	
Skolväsendets	överkla‐
gandenämnd	enligt	28	
kap.	12	§	p.	9	SL	(av	elev/	
sökande).	

KS/	
U007	

Behörighet	och	beslut	om	mottagande	till	
utbildning	på	gymnasial	nivå.	

20	kap.	19‐20	och	
22	§§	SkolL	

Rektor Beslut	om	mottagande	får	
överklagas	till	Skolväsen‐
dets	överklagandenämnd	
enligt	28	kap.	12	§	p.	9	SL	
(av	elev/sökande).	
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
U008	

Yttrande	och	beslut	om	interkommunal	
ersättning	i	samband	med	ansökan	om	
utbildning	på	gymnasial	nivå	hos	annan	
huvudman.	

20	kap.	21	§	SkolL Rektor Beslut	om	interkommunal	
ersättning	får	överklagas	
till	Skolväsendets	över‐
klagandenämnd	enligt	28	
kap.	12	§	p.	12	SL	(av	
elev/sökande).	

KS/	
U009	

Beslut	om	mottagande	av	elev	från	annan		
hemkommun	till	utbildning	på	gymnasial	
nivå.	

20	kap.	22	§	SkolL Rektor En	behörig	sökande	ska	
tas	emot	om	hemkommu‐
nen	åtagit	sig,	eller	ska	åta	
sig,	att	svara	för		
kostnaderna.	

KS/	
U010	

Beslut	om	att	anta	sökande	till	utbildning	
på	gymnasial	nivå.	

20	kap.	23	§	SkolL Rektor Gäller	ej	sökande	som	
avses	i	20	kap.	19	§	SL	
(elev	som	har	examen	från	
yrkesprogram	men	ej	har	
behörighet	till	hög‐
skolestudier).	

KS/	
U011	

Beslut	om	rätt	till	prövning.	 3	kap.	21	SkolL
20	kap.	30	§	
SkolL

Rektor 		

 

Särskild utbildning för vuxna  
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
U012	

Beslut	om	avgifter	för	böcker	och	andra	
lärverktyg.	

21	kap.	6	§	SkolL Rektor Utgångspunkten	är	att
utbildningen	ska	vara	
avgiftsfri.	

KS/	
U013	

Beslut	om	mottagande	av	sökande	till	
särskild	utbildning	för	vuxna.	

21	kap.	7	§	3	st.	
SkolL	

Rektor Beslutet	får	överklagas	till	
Skolväsendets	överklagande‐
nämnd	enligt	28	kap.	12	§	p.	
9	SL	(av	elev/sökande).	

KS/	
U014	

Beslut	om	mottagande	av	sökande	från	
annan	hemkommun	till	särskild	utbildning	
för	vuxna.		

21	kap.	7	§	SkolL Rektor En	sökande	ska	tas	emot	om	
hemkommunen	åtagit	sig	
att	svara	för	kostnaderna.	
Beslutet	får	överklagas	till	
Skolväsendets	överklagan‐
denämnd	enligt	28	kap.	12	§	
p.	9	SL	(av	elev/sökande).	

KS/	
U015	

Yttrande	och	beslut	om	kommunal	ersätt‐
ning	i	samband	med	ansökan	till	särskild	
utbildning	för	vuxna	hos	annan	huvudman.	

21	kap.	7	§	SkolL Rektor 	

KS/	
U016	

Beslut	om	att	anta	sökande	till	särskild		
utbildning	för	vuxna	på	gymnasial	nivå	

21	kap.	7	§	SkolL Rektor 	

KS/	
U017	

Beslut	om	att	utbildning	på	en	kurs	ska	
upphöra.	

21	kap.	9	§	2	st.	
SkolL	

Rektor Får	överklagas	till	Skolvä‐
sendets	överklagandenämnd	
enligt	28	kap.	12	§	p.	10	SL	
(av	elev/sökande).	

KS/	
U018	

Beslut	om	att	på	nytt	bereda	elev	särskild		
utbildning	för	vuxna	om	det	finns	särskilda	
skäl.	

21	kap.	9	§	3	st.	
SkolL	

Rektor Får	överklagas	till	Skolvä‐
sendets	överklagandenämnd	
enligt	28	kap.	12	§	p.	10	SL	
(av	elev/sökande).	

	

Utbildning i svenska för invandrare 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
U019	

Beslut	om	att	eleverna	ska	hålla	sig	med	
egna	lärverktyg.	

22	kap.	5	§	SkolL Rektor 	

KS/	
U020	

Beslut	om	att	minska	undervisningens		
omfattning.	

22	kap.	6	§	SkolL,	
2	kap.	24	§	VuxF	

Rektor Minskning	kan	ske	om	
eleven	begär	det	och	
huvudmannen	finner	att	det	
är	förenligt	med	utbild‐
ningens	syfte.	

KS/	
U021	

Beslut	om	att	ta	emot	en	elev	till	utbildning	
i	svenska	för	invandrare.	

22	kap.	15	§§	SkolL Rektor Får	överklagas	till	Skolvä‐
sendets	överklagande‐
nämnd	enligt	28	kap.	12	§	p.	
9	SL	(av	elev/sökande).	

KS/	
U022	

Beslut	om	att	utbildning	på	en	kurs	ska	
upphöra.	

22	kap.	16	§	2	st.	
SkolL	

Rektor Får	överklagas	till	Skol‐
väsendets	överklagande‐
nämnd	enligt	28	kap.	12	§	
p.	10	SL	(av	elev/sökande).	
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
U023	

Beslut	om	att	på	nytt	bereda	elev	utbild‐
ning	i	svenska	för	invandrare	om	det	finns	
särskilda	skäl.	

22	kap.	17	§	SkolL Rektor Får	överklagas	till	Skolvä‐
sendets	överklagandenämnd	
enligt	28	kap.	12	§	p.	11	SL	
(av	elev/sökande).	

KS/	
U024	

Beslut	om	rätt	till	prövning	i	utbildning	i		
svenska	för	invandrare.	

3	kap.	21	§	SkolL,	
22	kap.	24	§	SkolL	

Rektor 	

KS/	
U025	

Beslut	om	ansökan	till	Skolverket	om	en	ny	
kurs	på	gymnasial	nivå	inom	kommunal	
vuxenutbildning	och	särskild	utbildning	för	
vuxna.	

2	kap.	5	§	VuxF Rektor 	

KS/	
U026	

Beslut	om	vilka	nationella	kurser	som	ska	
ges	inom	
	
‐	Kommunal	vuxenutbildning	på		
			grundläggande	nivå	
‐	Kommunal	vuxenutbildning	på	
			gymnasial	nivå	
‐	Särskild	utbildning	för	vuxna	
‐	Utbildning	i	svenska	för	invandrare	

2	kap.	9	§	och
2	kap.	3	§	VuxF	

Rektor Beslut	om	orienterings‐
kurser	och	individuella	
kurser	beslutas	av	rektor,	
liksom	uppdelning	
i	delkurser.	

KS/	
U027	

Anskaffning	av	platser	för	arbetsförlagt	
lärande	och	se	till	att	lärandet	uppfyller	
kraven.	

2	kap.	27	§	VuxF Rektor 	

KS/	
U028	

Beslut	om	utredning	som	allsidigt	klar‐
lägger	omständigheter	av	betydelse	
i	ärende	om	avstängning.	

7	kap.	4	§	VuxF Rektor Utredning	ska	inledas
omgående	och	genom‐	
föras	skyndsamt.	

	

Bibliotek 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
U029	

Beslut	om	öppethållande.	 	 Verksamhets‐
områdeschef	

	

	

Kultur 

 
Fritidsärenden	

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
F001	

Beslut	om	fördelning	av	anslag	till	barn‐	
och	ungdomsföreningar	samt	till	förening‐
ar	för	funktionshindrade	enligt	fastställda	
normer.	

Mark‐ och
fritidschef	

	

KS/	
F002	

Beslut	om	utbetalning	av	investerings‐
bidrag	enligt	fastställda	bidragsnormer		
och	inom	ramen	för	befintliga	medel.	

Mark‐ och
fritidschef	

	

KS/	
F003	

Besluta	om	bidrag	för	särskilda	ändamål	
upp	till	ett	belopp	om	max	ett	prisbas‐
belopp	inom	ramen	för	befintliga	medel	
till	bidragsberättigade	föreningar.	

Mark‐ och	
fritidschef	

	

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
K001	

Beslut	om	årsbidrag	till	kulturella		
föreningar.	

Enligt	gällande	
bidragsregler	

Kulturstrateg Delegationen	omfattar	
även	rätten	att	avslå	
bidragsansökningar.	

KS/	
K002	

Beslut	om	årsbidrag	till	studieförbund.	 Enligt	gällande	
bidragsregler	

Kulturstrateg Delegationen	omfattar	
även	rätten	att	avslå	
bidragsansökningar.	

KS/	
K003	

Beslut	om	inköp	av	konstverk	för	vilka	
kostnaden	uppgår	till	högst	ett	pris‐
basbelopp.	

	 Kulturstrateg 	

KS/	
K004	

Beslut	om	programverksamhet	där	kostna‐
den	uppgår	till	högst	ett	prisbasbelopp.	

	 Kulturstrateg 	

KS/	
K005	

Beslut	om	kulturpristagare.	 	 KS	au 	

KS/	
K006	

Beslut	om	mottagare	av	kulturstipendium.	 	 KS	au 	
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
F004	

Besluta	om	granskning	av	
bidragsberättigad	förening.	

Mark‐ och
fritidschef	

	

KS/	
F005	

Besluta	om	utarrendering	av	bad‐
anläggningar	i	Torekov	och	i	Segelstorp.	

Mark‐ och
fritidschef	

	

KS/	
F006	

Besluta	om	Nolatopristagare. KS	au 	

KS/	
F007	

Besluta	om	ungdomsledarpristagare.	 KS	au 	

	

Markärenden, Teknik och service	
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

KS/	
TS001	

Framställning	till	och	yttrande	över	
remisser	från	lantmäteriet	ang.	fastighets‐
bildning	m.m.	avseende	kommunens	
fastigheter.	

Verksamhets‐
områdeschef	
för	Teknik	och	
service	

	

KS/	
TS002	
	

Beslut	om	förvärv	och	byte	av	mark	för	
gatu‐	och	parkändamål	i	enlighet	med	
gällande	detaljplan.	

Verksamhets‐
områdeschef	

	

KS/	
TS003	

Förvärv,	överlåtelse	eller	upplåtelse	av	
fastighet	eller	fastighetsdel,	där	detta	sker	
för	att	genomföra	fastställd	detaljplan	vad	
avser	mark	för	gata,	väg	eller	annan	allmän	
plats	mindre	än	eller	lika	med	250	m2.	
Beslutet	förutsätter	att	medel	finns	i		
budget.	Maximalt	100.000	kr/ärende.			

Verksamhets‐
områdeschef	
för	Teknik	och	
service	
	

	

KS/	
TS004	

Förvärv,	överlåtelse	eller	upplåtelse	av	
fastighet	eller	fastighetsdel,	där	detta	sker	
för	att	genomföra	fastställd	detaljplan	vad	
avser	mark	för	gata,	väg	eller	annan	allmän	
plats	större	än	250	m2.	Beslutet	förutsätter	
att	medel	finns	i	budget.	Maximalt	300.000	
kr/ärende.			

Exploaterings‐
ingenjör	

Verksamhets‐
områdeschef	för	
Teknik	och	
service	

	

KS/	
TS005	

Själv	eller	genom	ombud	företräda	
kommunen	vid	förrättning	hos	fastighets‐
bildningsmyndighet,	och	enligt	lagen	om	
enskilda	vägar,	med	behörighet	att	å	
kommunens	vägnar	ansöka	om	sådan	
förrättning	och	att	företräda	kommunen	
vid	förrättningen	med	den	behörighet	som	
anges	i	12	kap	14	§	rättegångsbalken.	

Verksamhets‐
områdeschef	
för	Teknik	och	
service	eller	
exploaterings‐
ingenjör		

Delegat	beroende	på	
ärendets	karaktär.	

KS/	
TS006	

Själv	eller	genom	ombud	företräda		
kommunen	som	markägare	vid	fastighets‐	
och	tomtindelning.	

Projekt‐
ingenjör		
(beställare,	
VA	och		
renhållning)	

	

KS/	
TS007	

Yttranden	på	remisser	angående	bygglov	
såsom	sakägare	(granne).	

Verksamhets‐
områdeschef	
för	Teknik	och	
service	

	

KS/	
TS008	
	

Företräda	kommunen	som	markägare	vid	
grannyttrande	där	bygglov	ej	behövs.	

Verksamhets‐
områdeschef		

	

KS/	
TS009	

Beslut	om	utsträckning,	nedsättning,	död‐
ning	och	relaxation	av	inteckningar	samt	
utbyte	av	pantbrev	liksom	andra	därmed	
jämförliga	åtgärder.	

Verksamhets‐
områdeschef		

	

KS/	
TS010	

Yttrande	i	ärende	om	tillstånd	att	bedriva	
tillfällig	handel.	

Parkingenjör Mark‐	och		
fritidschef	

	

KS/	
TS011	

Beslut	om	upplåtelse	av	torgplats,	allmän	
platsmark	eller	annan	kommunal	mark,	
samt	avge	yttrande	i	tillståndsfrågor		
rörande	all	kommunal	mark.	

Parkingenjör Mark‐	och	
fritidschef	
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
TS012	

Beslut	om	att	bevilja	eller	avslå	ansökan	
om	nedtagning	av	träd	på	kommunal	mark.	

Natur‐ och	
skogsförvaltare	

	

KS/	
TS013	

Beslut	om	Jakträttstillstånd	av	skadedjur		
på	kommunägd	mark.	
	
	

Jaktförordningen	
1987:905	

Natur‐ och	
skogsförvaltare	

Mark‐	och		
fritidschef	

Ansvarig	delegat	är	
skyldig	att	kräva	doku‐
mentation	på	godkänd	
jägarexamen	av	
kommunjägaren.	De	
som	fått	sina	tillstånd	
upphävda	meddelas	att	
möjlighet	till	nya	
tillstånd	efter	ansökan	
kommer	att	prövas	efter	
givna	förutsättningar.	

KS/	
TS014	

Beslut	om	att	arrendera	ut	och/eller	
upplåta	kommunens	mark	på	högst	
fem	(5)	år	i	sänder.	

Verksamhets‐
områdeschef		

	

KS/	
TS015	

Beslut	om	Överlåtelse	eller	återköp	av	
mark	för	villa/egnahemsbebyggelse	i		
enlighet	med	av	fullmäktige	eller	kommun‐
styrelsen	antagna	riktlinjer	och	pris.	

Verksamhets‐
områdeschef	

	

KS/	
TS016	

Ingå	avtal	om	upprättande	av	förbindelse‐
punkt	för	vatten‐	och	avlopp.

VA‐ och	
renhållnings‐
chef	

	

KS/	
TS017	

Ingå	servitutsavtal	avseende	
va‐ledningar	och	gator.	

Verksamhets‐
områdeschef		

	

KS/	
TS018	

Utfärda	intyg	om	kommunens	medgivande	
att	köpare	av	kommunal	tomt	får	ta	ut	
inteckning	å	fastigheten	om	vilande	lagfart	
utfärdats	pga	köpevillkoren	i	köpeavtalet	
(tät	byggnad).		

Verksamhets‐
områdeschef		

	

KS/	
TS019	

Ingå	avtal	om	exploateringssamverkan	
gällande	va,	gator	och	belysning	inom	
detaljplanelagt	område	och	ärendet	ej	är	
omfattande	eller	av	principiell	betydelse.	

Exploaterings‐
ingenjör	

	

 

Trafikärenden	
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

KS/	
T001	

Besluta	om	lokala	trafikföreskrifter.	

	

10	kap.	TrF	
(1998:1276)	
	

Trafikingenjör	 Mark‐	och	
fritidschef	

Publiceras	i	Svensk
trafikföreskriftssamling	
(STFS).	
	
	

KS/	
T002	

Beslut	om	att	bevilja	eller	avslå	ansökan	
om	undantag	från	lokal	trafikföreskrift.	
	

	

13	kap.	3	§,	4	§	TrF	
(1998:1276)	

Trafikingenjör	 Mark‐	och	
fritidschef	

	

KS/	
T003	

Bevilja	eller	avslå	ansökan	om	parkerings‐
tillstånd	för	rörelsehindrade.	

	

13	kap.	8	§	TrF	
(1998:1276)	

Assistent
(trafikfrågor)	

Trafikingenjör		
	

	

KS/	
T004	

Avge	yttrande,	dock	ej	av	principiell	be‐
skaffenhet	eller	av	större	betydelse,	till	
myndigheter,	organisationer	och	liknande	
avseende	frågor	som	rör	trafikföring.	

Trafikingenjör	 Mark‐	och		
fritidschef	

	

KS/	
T005	

Besluta	om	flyttning	av	fordon.	 Lagen	(1982:129)	
om	flyttning	av	
fordon	i	vissa	fall,	
Förordningen	
(1982:198)	om	
flyttning	av	fordon	
i	vissa	fall.	

Trafikingenjör Mark‐	och		
fritidschef	

	

343



12 

 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
T006	
	

Beslut	att	bevilja	eller	avslå	ansökan	om	
grävningstillstånd	och	trafikanordnings‐
plan.	

Trafikingenjör Mark‐	och		
fritidschef	

	

 

Individ och familj 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
IOF001	

Beslut	om	att	utredning	ska	inledas.	 11	kap	1 §	SoL Socialsekreterare
	

Se	socialstyrelsens	
allmänna	råd,		
dokumentation.	

KS/	
IOF002	

Beslut	att	utredningen	inte	ska	inledas	eller	
att	inledd	utredning	avslutas.			

11	kap	1 §	SoL Enhetschef 	

KS/	
IOF003	

Beslut	att	övervägande	i	utredning	inte	ska	
föranleda	någon	ytterligare	åtgärd.	

11	kap	1 §	SoL Enhetschef 	

KS/	
IOF004	

Beslut	om	framställan	att	flytta	över	ärendet	
till	annan	kommun.	

2	kap	10	§	SoL IOF‐chef Gäller	även	ärenden	
enligt	FB,	SOL,	LVU,	
LVM	och	LASS.	

KS/	
IOF005	

Beslut	i	fråga	om	mottagande	av	ärende	från	
annan	kommun.	

	 KS	au
	

Gäller	även	ärenden		
enligt	FB,	SoL,	LVU,	LVM	
och	LASS.	

KS/	
IOF006	

Beslut	om	att	ansöka	hos	Inspektionen	för	
Vård	och	Omsorg	(IVO)	om	överflyttning	av	
ärende.	

2	kap	11	§	SoL IOF‐chef 	

KS/	
IOF007	

Beslut	om	att	avge	yttrande	till	IVO	i	ärenden.	 	 Handläggare IOF‐chef	 Information	till	KS	au.

KS/	
IOF008	
	

Beslut	om	att	föra	kommunstyrelsens	talan	
vid	domstol	eller	annan	myndighet	i	Sverige	i	
ärenden	enligt	SoL	och	FB.	

SoL	10	kap	2	§	 Socialsekreterare Kommunjurist	 	

KS/	
IOF009	

Yttrande	till	Inspektionen	för	vård	och	
omsorg	med	anledning	av	inkommet	
klagomål	till	inspektionen.	

	 IOF‐chef Yttrande	av	särskild
vikt:	information	till		
KS	au.		

	
	
	
KS/	
IOF010	
	
	
KS/	
IOF011	
	
KS/	
IOF012	
	
KS/	
IOF013	
	
KS/	
IOF014	
	
	
KS/	
IOF015	

Beslut	i	ärenden	om	ekonomiskt	bistånd	till	
livsföring	i	övrigt.	
	
‐	enligt	riksnorm	och	riktlinjer.	
	
	
	
‐	upp	till	40%	av	prisbasbeloppet	utöver	norm	
och	riktlinjer.	
	
‐	upp	till	ett	helt	prisbasbelopp	utöver	norm	och	
riktlinjer.	
	
‐	mer	än	ett	prisbasbelopp	utöver	norm	och	
riktlinjer.	
	
‐	med	villkor	om	praktik	eller	andra	kompetens‐
höjande	åtgärder.	
	
	
‐	avslå	eller	sätta	ned	fortsatt	ekonomiskt	bi‐
stånd.		

	
	
	
4	kap	1	§	SoL	
	
	
	
4	kap	1	§	SoL	
	
	
4	kap	1	§	SoL	
	
	
4	kap	1	§	SoL	
	
	
4	kap	4	§	SoL	
	
	
	
4	kap	5	§	SoL	

	
	
Socialsekrete‐
rare/Assistent		
	
Socialsekrete‐
rare/Assistent		
	
	
Enhetschef		
	
	
KS	au	
	
	
Socialsekreterare
	
	
	
Socialsekreterare

En	individuell	
bedömning	
ska	alltid	göras	i		
biståndsärenden.	

	
	
	
KS/	
IOF016	
	
KS/	
IOF017	
	
KS/	
IOF018	

Beslut	om	ekonomiskt	bistånd	utöver	vad	som	
följer	av	4	kap	1	§	SoL	
	
‐	hyresskulder	mer	än	3	mån.	
	
‐	skuldsanering.	
	
‐	borgensåtagande.		
	
‐	andrahandskontrakt	på	lägenhet.	

	
	
	
4	kap	2	§	SoL	
	
4	kap	2	§	SoL	
	
4	kap	2	§	SoL	
	
4	kap	2	§	SoL	

	
	
KS	au	
	
KS	au	
	
KS	au	
	
Socialsekreterare

	
	
	
	
	
	
	
	

	

KS/	
IOF019	

Beslut	om	ekonomiskt	bistånd	till	begrav‐
ningskostnader	och	utgifter	i	omedelbar	
anslutning	till	dödsfallet.	

4	kap	2 §	SoL
	

Socialsekreterare 	
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Nr.	 Ärende	 Lagrum	 Delegat	 Ersättare	 Anmärkning	
KS/	
IOF020	

Beslut	om	att	återkräva	ekonomiskt	bistånd		
enligt	4	kap	1§	SoL.	

9	kap	1 §	och
9	kap	2	§	SoL	

Socialsekreterare Samråd, arbetsledning.

KS/	
IOF021	

Beslut	om	att	återkräva	ekonomiskt	bistånd		
enligt	4	kap	2§	SoL.	

9	kap	2 §	2	st.
SoL	

Socialsekreterare Samråd	arbetsledning.	
Återkrav	får	endast	ske	
under	villkor	om	
återbetalning.	

KS/	
IOF022	
	

Beslut	om	eftergift	av	ersättningsskyldighet	
enligt	9	kap	1	och	2§§	SoL	och	8	kap	1	§	SoL.	

9	kap	4 §	SoL IOF‐chef 	

KS/	
IOF023	

Beslut	om	att	föra	talan	i	förvaltningsrätt	om	
återkrav	avseende	ekonomiskt	bistånd	enligt	
9	kap	1	och	2	§§	och	8	kap	1	§	SoL.	

9	kap	3 §	SoL
	

KS	au 	

KS/	
IOF024	

Beslut	enligt	riktlinjer	om	bistånd	i	form	av		
öppenvårdsinsatser.	

4	kap	1 §	SoL Socialsekreterare 	

KS/	
IOF025	

Beslut	om	bistånd	i	form	av	
kontaktperson/‐familj.	

4	kap	1 §	SoL Socialsekreterare 	

	
	
KS/	
IOF026	
	
KS/	
IOF027	

Beslut	om	förordnande	och	entledigande	
	
‐	av	kontaktperson,	
	
	
‐	av	kontaktfamilj.	

	
	
	
	

	
Socialsekreterare	
	
	
Socialsekreterare

	

KS/	
IOF028	

Beslut	om	boendestödsinsatser. 4	kap	1 §	SoL Socialsekreterare 	

KS/	
IOF029	

Beslut	om	bistånd	åt	vuxna	i	form	av	place‐
ring/		omplacering	i	familjehem.	

4	kap	1 §	SoL Enhetschef 	

KS/	
IOF030	

Beslut	om	bistånd	till	vuxna	i	form	av	vård	
(placering/omplacering)	i	hem	för	vård	eller	
boende.	

4	kap	1 §	SoL
	

Enhetschef 	

KS/	
IOF031	

Beslut	om	köp	av	plats	i	annan	kommun	eller	
annan	vårdgivare.	

	 IOF‐chef OBS: Lagen	om
offentlig	upphandling.	

KS/	
IOF032	

Beslut	om	upphörande	av	biståndsinsats	
enligt	4	kap	1§	SoL.	

4	kap	1 §	SoL Socialsekreterare   

KS/	
IOF033	

Beslut	om	att	polisanmäla	grövre	brott.	  IOF‐chef   

 

Ersättningar 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

	
	
KS/	
IOF034	
	
KS/	
IOF035	

Ersättning	till	kontaktperson/kontaktfamilj	
	
‐	enligt	riktlinjer,	
	
	
‐	utöver	riktlinjer.	

	
	
Socialsekreterare
	
	
IOF‐chef	

Kommunförbundets	
riktlinjer,	senast		
gällande	cirkulär.	

KS/	
IOF036	
	
KS/	
IOF037	

Ersättning	till	familjehem	
‐	enligt	riktlinjer,	
	
‐	utöver	riktlinjer.	

	
Socialsekreterare	
	
IOF‐chef	

Kommunförbundets
riktlinjer,	senaste		
gällande	cirkulär.	

KS/	
IOF038	

Beslut	om	ersättning	till	privat	hem	för	vård	
eller	boende.	

	 IOF‐chef Kommunförbundets
riktlinjer,	senaste		
gällande	cirkulär.

KS/	
IOF039	
	
	
	
	

Beslut	om	ersättning	för	uppehälle	(egen‐
avgift)	vid	stöd‐	och	hjälpinsatser	av	behand‐
lingskaraktär	när	bistånd	ges	i	form	av	plats	i	
hem	för	vård	eller	boende	eller	i	familjehem	
(vuxna).	

8	kap	1 §	1	st
och	42	a	§	SoF	
	

Socialsekreterare
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Yttrande till domstol, åklagarmyndighet och frivårdsmyndighet 
 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
IOF048	

Lämna	upplysningar	och	förslag	på	åtgärder	
till	åklagaren.	

6	§	Lag	om	särskild	
personutredning	
i	brottmål.	

Socialsekreterare 	

KS/	
IOF051	

Yttrande	i	ärenden	om	förordnande	av	god	
man	eller	förvaltare	för	någon	som	har	fyllt	
16	år.	

11	kap	16 §	
2	st.	FB	

Socialsekreterare 	

KS/	
IOF052	

Yttrande	i	körkortsärende.	 39 §	3	st.
Körkortslagen	

Socialsekreterare 	

 

Beslut angående utländsk medborgare 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
IOF053	

Lämna	underrättelse	och	avge	anmälan	om		
utlänning	enligt	utlänningskungörelsen.	

Utlänningslagen
11	kap	och	Utlänn‐	
Ingsförordningen	
6	kap	

Socialsekreterare 	

	

Tillstånd enligt alkohollagen 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
IOF054	

Beslut	om	stadigvarande	serveringstillstånd	
till	allmänhet	eller	slutna	sällskap.	

	8	kap	2	§
Alkohollagen		

KS	au 	

KS/	
IOF055	

Interimistiskt	beslut	avseende	serverings‐
tillstånd	till	allmänhet	eller	slutna	sällskap	
(omfattar	endast	starköl,	vin	och	andra	jästa	
alkoholdrycker).	

8	kap	2	§
Alkohollagen	

Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF056	

Beslut	om	utökning	av	serveringstid.	 8	kap	19	§
Alkohollagen	

Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF057	

Beslut	om	fler	dryckesslag.	 8	kap	2	§
Alkohollagen		

Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF058	

Beslut	om	utvidgning	av	serveringsyta.	 8	kap	14	§	
Alkohollagen	

Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF059	

Beslut	att	godkänna	ägarförändringar	vid	
befintliga	serveringsställen.	
	

9	kap	11	§	
Alkohollagen	

Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF060	

Beslut	om	tillfälliga	tillstånd	för	servering	
till	allmänheten.		

8	kap	2	§	
Alkohollagen		

Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF061	

Beslut	om	tillfälliga	tillstånd	för	servering	
till	slutna	sällskap.	

8	kap	2	§	
Alkohollagen	

Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF062	

Beslut	om	serveringstillstånd	för	konkurs‐
förvaltare	att	fortsätta	driften.	

8	kap	2	§,	9	kap	12	§	
Alkohollagen	

Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF063	

Beslut	om	stadigvarande	serveringstillstånd	
för	slutna	sällskap	vid	cateringverksamhet.	
	

8	kap	4	§
Alkohollagen	

Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF064	

Beslut	att	godkänna	eller	inte	godkänna	
lokal	i	samband	med	serveringstillstånd	för	
slutna	sällskap	vid	cateringverksamhet.	

8	kap	4	§
Alkohollagen	

Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF065	

Beslut	om	serveringstillstånd	för	servering	
i	gemensamt	serveringsutrymme.	

8	kap	14	§
Alkohollagen	

KS	au 	

KS/	
IOF066	

Beslut	om	särskilt	tillstånd	för	prov‐
smakning	vid	tillverkningsställe.	
	

8	kap 2	§,	7	§	2	pkt	
Alkohollagen	

KS	au 	

KS/	
IOF067	

Beslut	om	tillfälligt	tillstånd	för	prov‐
smakning	vid	arrangemang.	
	

8	kap2	§,	6	§	2	pkt	
Alkohollagen	

Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF068	

Beslut	om	erinran.	 9	kap	17	§	Alkohol‐
lagen	

Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF069	

Beslut	om	varning.		 9	kap	17	§	Alkohol‐
lagen	

KS	au 	

KS/	
IOF070	

Beslut	om	återkallelse	då	tillståndet	inte	
längre	utnyttjas.	

9	kap	18	§	pkt	1	
Alkohollagen	
	

Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF071	

Beslut	om	återkallelse	på	grund	av	brister.	 9	kap	18	§	pkt 2	och	
3	Alkohollagen	

KS	au 	

KS/	
IOF072	

Beslut	om	att	återkalla	tillstånd	i	avvaktan	
på	slutligt	beslut.	

9	kap	18	§	pkt	2	och	
3	Alkohollagen	

Ordförande	
i	KS	au	

1:e	eller	2:e	vice	
ordförande	
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
IOF073	

Beslut	om	förbud	mot	eller	inskränkning	av	
försäljning	av	alkoholdrycker	vid	visst	
tillfälle.	

3	kap	10	§	Alkohol‐
lagen	

KS	au 	

KS/	
IOF074	

Beslut	om	förbud	mot	detaljhandel	med	
eller	servering	av	öl	samt	meddelande	
av	varning.	

9	kap	19	§	Alkohol‐
lagen	
	

KS	au 	

KS/	
IOF075	

Yttrande	till	Lotterinspektionen	avseende	
spelautomater	på	serveringställen	som	
innehar	serveringstillstånd.	

	 Alkohol‐
handläggare	

	

KS/	
IOF076	

Yttrande	till	Polismyndigheten	i	ärenden	
gällande	offentlig	tillställning	och	ianspråk‐
tagande	av	offentlig	plats.	

	 Alkohol‐
handläggare	

	

		
Övrigt 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
IOF077	

Beslut	om	anmälan	till	överförmyndare	att	
behov	av	god	man/förvaltare	finns/inte	
längre	finns.	

SoF	5	kap	3	§
 

Socialsekreterare

KS/	
IOF078	

Beslut	gällande	ansökan	om	fondmedel.	 	 Assistent 	

KS/	
IOF079	

Yttrande	i	vapenärenden.	 	 Socialsekreterare
	

	

KS/	
IOF080	

Underrättelse	till	IVO	om	missförhållanden	i	
enskild	social	verksamhet.	

13	kap	5	§	SoL KS	au
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-07-16 1 av 1 

 

 

KS § 154  Dnr KS 000686/2018 - 500 

Vattensituationen i Båstads kommun 
 
Beskrivning av ärendet Gösta Gebauer (C)och Ingela Stefansson (S) väcker ärende avseende 

vattensituationen i kommunen. Torkan slår hårt på Bjäre och det är svårt att 
överblicka påverkan för olika delar av samhället. Livsmedelsproduktion från ax 
till limpa är påverkat. Vilken påverkan har besöksnäringen och vilka andra 
grupper påverkas? Kommunen upplåter mark för bete, men kan kommunen 
göra mer? 

 
 Förvaltningen kan få i uppdrag att utreda ovanstående samt (tillsammans med 

NSVA) ta fram åtgärdsplan för att få ner vattenkonsumtionen i kommunen och 
se över möjligheter att ta tillvara dagvatten, renat vatten m.m. för 
bevattningsändamål. I uppdraget till förvaltningen ingår att utreda hur 
kommunen kan hantera liknande situationer framöver och säkra för framtiden. 

   
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.       
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-07-16 1 av 1 

 

 

KS § 152  Dnr KS 000684/2018 - 350 

Rondell i Boarp 
 
Beskrivning av ärendet Christer de la Motte (M) väcker ärende om rondell i Boarp. Som följd av 

dödsfall vid Boarpskorset ges förvaltningen i uppdrag att utreda kommunens 
möjligheter att agera för rondell i korsningen.       

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.       
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-07-16 1 av 1 

 

 

KS § 153  Dnr KS 000685/2018 - 350 

Trafiksituationen i Grevie 
 
Beskrivning av ärendet Christer de la Motte (M) väcker ärende avseende trafiksituationen och 

hastigheter i Grevie och Grevie kyrkby. Förvaltningen får i uppdrag att se över 
trafiksituationen och hastigheten i Grevie och Grevie kyrkby.       

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.      
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-07-16 1 av 1 

 

 

KS § 155  Dnr KS 000687/2018 - 100 

Medieskugga i Stora Hult 
 
Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) väcker ett ärende om att invånarna i Stora Hult inte får all 

samhällsinformation. Att viktig samhällsinformation inte når alla invånare i 
kommunen kan vara ett demokratiproblem, särskilt inför valet i höst. 
Förvaltningen får i uppdrag att undersöka detta.       

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.       
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 Tjänsteskrivelse  
 

180103\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\ha 

1 (1) 

 
Datum: 2018-08-29 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001414/2017 – 900 
 
 

Beslutslogg för kommunstyrelsen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Beslutsloggen för september 2018 godkänns och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det från och 
med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde 
bifogas en förteckning över de fattade beslut som ska verkställas, återrapporteras eller som 
remitterats för beredning. 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
 
 

352



Kommunstyrelsens beslutslogg - September 2018

Ärenderubrik Beslutsinstans Dnr Beskrivning	av	ärendet Status Prioritering
1 Båstads	kommuns	
näringslivsorganisation

§	163,	KS	2017‐06‐07 000321/2017			 Ärendet	återremitterat	i	juni	‐17.	
Förvaltningen	får	följande	
uppdrag:	A)	Förtydliga	samtliga	
beslutspunkter	för	hur	det	
kommunala	ansvaret	rörande	
näringslivsfrågor	ska	utformas.	
B)	Tydliggöra	förslaget	angående	
gränsdragningen	samt	inhämta	
synpunkter	från	tillväxtrådet.

KS	feb	beslutar:	1.	Arbetet	med	
destinationsutveckling	och	
turismservice	samt	företagsservice	till	
medlemsföretag	hanteras	av	Båstad	
Turism	och	Näringsliv	såsom	tidigare.	
2.	Båstads	kommuns	näringslivsarbete	
ska	prioriteras	inom	den	kommunala	
förvaltningen	och	ske	i	nära	
samarbete	med	kommunledningen.	3.	
Båstads	kommuns	näringslivarbete	
ska	ske	i	ett	nära	samarbete	med	
närliggande	näringslivsfunktioner,	för	
att	minska	behovet	i	Båstads	kommun	
av	mer	resurser,	minska	sårbarheten	
och	ge	större	effekt.	4.	Förvaltningen	
uppdrag	att	bryta	ner	beslutad	
näringslivspolicy	i	kommunledningens	
verksamhetsplan.	5.	
Destinationsutvecklingsärenden	i	
Familjen	Helsingborg	representeras	av	
kommunen	och	Båstad	Turism	och	
näringsliv.

2

2 Översyn	av	näringslivspolicy §	183,	KS	2017‐06‐07	 000652/2017 Översyn	av	näringslivspolicyn Avvaktar	översyn	av	
näringslivsorganisationen

2

3 Systematiskt	arbetsmiljöarbete §	82,	KF	2017‐04‐19						§	248,	
KS	2017‐11‐08

001231/2016		
000305/2017

Vid	uppföljning	gav	KS	uppdrag	
till	FU	att	bereda	ärende	om	
arbetsmiljö.	

Ärendet	väckt	november	2017.	För	
handläggning	i	förvaltningen.

1

4 Ansökan	om	dispens	för	sluttäckning	
av	Svenstad

§	213,	KS	2017‐09‐06 000935/2017 Väckt	ärende	sep	2017	‐	bereda	
ärende	om	sluttäckning	av	
Svenstad.

Ärendet	bör	ingå	i	helheten	för	
lokalisering	av	ÅVC

1
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5 Framtida	fastighetsorganisation §	102,	KS	2016‐04‐27 000593/2016 Förvaltningen	fick	i	uppdrag,	
2016‐04‐27,	att	göra	en	översyn	
av	kommunens	fastigheter.	

Återremiss	i	KS	2018‐02‐14	med	
yrkande	1.	Inhämta	mer	kunskap	från	
andra	aktörer,	2.	Hur	"låser"	vi	in	
ägandet	av	fastigheterna	i	Båstadhems	
dotterbolag	så	att	de	inte	blir	föremål	
för	handel?,	3.	Ta	fram	en	ekonomisk	
analys	för	ombildningskostnaden	för	
kommunens	fastigheter	samt	
stämpelskatt	och	gör	en	bedömning	
utifrån	möjliga	lösningar.

1

6 Utredningsuppdrag	fastigheten	
Plommonet

§	304,	KS	2017‐12‐06 001313/2016 Väckt	ärende	nov	2016,	okt	2017	
och	dec	2017.	Ärendet	får	väckas	
och	läggs	till	tidigare	ärende	om	
hantering	av	Plommonet,	samt	
skickas	till	förvaltningen	för	
beredning.

Pågår	(byggnadens	status) 1

7 Kommunalt	huvudmannaskap	el	
vägföreningar/samfälligheter

§	93,	KS	2016‐06‐13 000511/2016 Förvaltningen	gavs	enligt	beslut	i	
KS	2016‐04‐13	i	uppdrag	att	göra	
en	utredning	vad	kommunalt	
huvudmannaskap	får	för	
konsekvenser	samt	att	upprätta	
en	tidsplan	över	hur	detta	skulle	
kunna	genomföras.	Till	ärendet	
hör	även	frågan	om	driftning	av	
lekplatser	i	kommunen	(KS	
001262/2016).

Motion	och	medborgarförslag	
avgjorda.	Handläggning	av	ärendet	
pågår.	Primärt	en	förstudie.

2

8 Regler	för	resursfördelning	inom	
förskola,	fritidshem,	skola	och	
gymnasium	(skolpeng)

§	139,	KS	2017‐05‐03 000674/2016 En	politisk	styrgrupp	tillsätts	för	
att	ta	fram	
resursfördelningssystem	att	gälla	
från	2018.	Styrgruppen	består	att	
tre	ledamöter	från	KS	och	två	
ledamöter	från	UN.

Arbete	pågår	i	förvaltningen. 2
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9 Utredning	gällande	HR	Servicecenter §	207,	KS	2017‐09‐06 000440/2017 Båstads	kommun	vill	ha	förslag	
på	SLA	(Service	Level	
Agreement).	Båstads	kommun	vill	
ha	utvecklingsarbetet	
konkretiserat	så	att	det	är	möjligt	
att	följa	upp	politiskt.	Det	
konkretiserade	
utvecklingsarbetet	ska	följas	upp	
senast	i	februari	2018.

1

10 Utvärdering	av	kvalitén	på	
städningen	i	kommunens	lokaler

§	23,	KS	2017‐01‐11 000044/2017 Förvaltningen	får	i	uppdrag	att	ta	
fram	en	utvärdering	av	kvalitén	
på	städningen	i	kommunens	
lokaler.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Ärendet	fastnat	i	handläggningen.	Till	
LG	för	lösning.

1

11 Ställplatser	för	husbilar	och	
husvagnar

§	178,	KS	2017‐06‐07 000619/2017 Ärendet	får	väckas	och	skickas	till	
förvaltningen	för	beredning.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Ärendet	fastnat	i	handläggningen.	Till	
LG	för	lösning.

2

12 Utvärdering	av	skötselavtal	avseende	
grönyteskötseln

§	210,	KS	au	2017‐09‐19 000979/2017 Ärendet	får	väckas	och	
förvaltningen	får	i	uppdrag	att	
bereda	ärendet.				

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Ärendet	fastnat	i	handläggningen.	Till	
LG	för	lösning.

2

13 Lejontrappan	i	Båstad §	26,	KS	2018‐01‐10 000025/2018 Nytt	ärende	väcks	under	mötet.	
Socialdemokraterna	vill	ha	en	
utredning	av	förvaltningen	om	
hur	Lejontrappan	kan	renoveras	
till	ett	godtagbart	skick	samt	
kostnaderna	för	detta.

För	handläggning	i	förvaltningen. 2

14 Hållbar	och	optimal	förskole‐	och	
grundskolestruktur	för	en	tidsenlig	
och	likvärdig	utbildning	
(skolutredningen)

§	170,	KS	2017‐06‐07 000553/2017 Remiss:	Skolchefen	har	bett	
partierna	representerade	i	
kommunfullmäktige	att	senast	
2017‐11‐10	inkomma	med	
ifrågasättande/synpunkter	på	
konsekvensanalysen	av	optimal	
skolorganisation	för	södra	sidan.

KS	feb	2018,	på	dagordningen	till	KF	
28	februari	2018

1
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15 Planläggning	av	Lindströms	backe	i	
Västra	Karup

§	98,	KS	2015‐03‐11 000478/2015 Ärendet	skickas	till	förvaltningen	
för	beredning.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Vilande	i	avvaktan	på	
avveckling	av	vattentäkten.		

3

16 Svar	på	motion	‐	Ungdomsråd	i	
Båstads	kommun

§	13,	KF	2018‐01‐24 000501/2017 Återremiss	till	kommunstyrelsen	
med	följande	motivering:	
Förslaget	ska	kompletteras	med	
finansiering.	Om	medel	ska	tas	ur	
kommunstyrelsens	förfogande	
eller	kommunfullmäktige.

För	handläggning	i	förvaltningen. 2

17 Svar	på	motion	‐	Inför	metoden	
huskurage	i	Båstads	kommun

§	14,	KF	2018‐01‐24 000389/2017 Förvaltningen	får	i	uppdrag	att	ta	
fram	en	policy	i	motionens	anda.

För	handläggning	i	förvaltningen. 2

18 Väckt	ärende:	Budgetprocessen §	268,	KS	2017‐11‐08 001218/2017 Nytt	ärende	väcks	under	
sammanträdet	mot	bakgrund	av	
otydligheterna	kring	kommunens	
budgetprocess.

För	handläggning	i	förvaltningen. 2

19 Väckt	ärende:	Policy	för	fortbildning §	39,	KS	au	2018‐02‐20 000241/2018
Ingela	Stefansson	(S)	väcker	
ärende	under	mötet	med	yrkande	
att	en	policy	tas	fram	för	att	
tydliggöra	hur	utbildning	och	
fortbildning	ska	hanteras	så	att	
alla	yrkeskategorier	får	tillgång	
till	fortbildning	för	att	nå	
måluppfyllelse.					

För	handläggning	i	förvaltningen. 2
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20 Väckt	ärende:	Rekryteringsprocessen §	69,	KS	2018‐03‐07 000291/2018
Ingela	Stefansson	(S)	väcker	ett	
nytt	ärende	under	sammanträdet:	
På	sista	tiden	har	det	anställts	
medarbetare	som	inte	uppfyller	
kommunens
kärnvärden	och	värdegrund	om	
alla	människors	lika	värde.	
Samverkan	och
MBL‐förhandlingar	har	brustit.	
Socialdemokraterna	vill	ha	en	
skriftlig
redogörelse	för	hur	förvaltningen	
säkerställer	att	de	som	är	
kandidater
till	lediga	arbeten,	
bakgrundkontrolleras	så	att	de	
lever	upp	till
kommunens	kärnvärden	och	alla	
människors	lika	värde.	Att	
samverkan	och
MBL	med	de	fackliga	
organisationerna	efterlevs.

För	handläggning	i	förvaltningen. 2

21 Väckt	ärende:	Översyn	och	revidering	
av	Personalpolitiskt	program	för	
Båstads	kommun

§	104,	KS	2018‐04‐04 000300/2018
Gösta	Gebauer	(C)	väckte	ärendet	
på	KS.

För	handläggning	i	förvaltningen. ?

22 Väckt	ärende:	Utöka	
budgetberedningen	med	nämndernas	
presidium

§	105,	KS	2018‐04‐04 000342/2018
Ingela	Stefansson	(S)	väckte	
ärendet	på	KS.

För	handläggning	i	förvaltningen. ?

23 Väckt	ärende:	Ta	fram	en	värdegrund	
för	Båstads	kommun

§	106,	KS	2018‐04‐04 000343/2018 Christer	de	la	Motte	(M)	väckte	
ärendet	på	KS.

För	handläggning	i	förvaltningen. ?

24 Väckt	ärende:	GC‐väg	längs	med	
Glimmingevägen	i	Västra	Karup

§	110,	KS	2018‐04‐04 000368/2018 Thomas	Andersson	(L)	väckte	
ärendet	på	KS.

För	handläggning	i	förvaltningen. ?

25 Väckt	ärende:	Återvinningscentral:	
tidsplan	mm

§	111,	KS	2018‐04‐04 000369/2018 Ingela	Stefansson	(S)	väckte	
ärendet	på	KS.

För	handläggning	i	förvaltningen. ?

26 Väckt	ärende:	Långsiktigt	hållbar	
arbetsmiljö	för	såväl	medarbetare	
som	politiker	i	Båstads	kommun

§	112,	KS	2018‐04‐04 000362/2018
Gösta	Gebauer	(C)	väckte	ärendet	
på	KS.

För	handläggning	i	förvaltningen. ?
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27 Väckt	ärende:	Strategiskt	ägande	av	
Båstads	kommuns	fastigheter

§	133,	KS	2018‐05‐02 000446/2018

Thomas	Andersson	(L)	väcker	ett	
nytt	ärende	på	sammanträdet,	
mot	bakgrund	av	diskussionerna	i	
ärendet	som	gäller	
igångsättningsbeslut	av
vård‐	och	omsorgsboendet	i	
Förslöv.	Han	yrkar:	I	samband	
med	framtagande	av	förslag	till	
förvaltning	av	kommunens	och	
Båstadhems	fastigheter	ska	också	
underlag	för	beslut	om	strategiskt	
ägande	av
kommunens	fastigheter	tas	fram.

För	handläggning	i	förvaltningen. ?

28 Försäljning	av	Hamnen	3 §	153,	KS	2018‐06‐07 001506/2016
Återremiss	med	uppdrag	till	
förvaltningen	att	kontakta	
Båstadhem	för	att	teckna	ett	
fortsatt	drift‐	och	hyresavtal	
under	den	av	Båstadhem	begärda	
utredningen,	enligt	protokoll	från	
sammanträde	med	Båstadhems	
styrelse	2018‐05‐24,	§	37.

För	handläggning	i	förvaltningen.
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29 Väckt	ärende:	Strategiskt	ägande	av	
Båstads	kommuns	fastigheter

§	133,	KS	2018‐05‐02 000446/2018

Thomas	Andersson	(L)	väckte	ett	
nytt	ärende	på	sammanträdet,	
mot	bakgrund	av	diskussionerna	i	
ärendet	som	gäller	
igångsättningsbeslut	av
vård‐	och	omsorgsboendet	i	
Förslöv.	Han	yrkar:	I	samband	
med	framtagande	av	förslag	till	
förvaltning	av	kommunens	och	
Båstadhems	fastigheter	ska	också	
underlag	för	beslut	om	strategiskt	
ägande	av
kommunens	fastigheter	tas	fram.

För	handläggning	i	förvaltningen.

30 Väckt	ärende:	Genomlysning	av	
utbildningsverksamheten

§	172,	KS	2018‐06‐07 000530/2018
Ingela	Stefansson	(S)	väckte	
ärende	om	genomlysning	av	
utbildningsverksamheten	i	
kommunen,	avseende	både	Barn	
och	skola	och	Bildning	och	arbete.	
Vård	och	omsorg	har	blivit	
genomlyst	och	politiker	och	
ledning	fick	viktig	information	om	
läget.	Utbildningsverksamheten	
behöver	genomlysas	för	att	se	om	
pengarna	används	på	ett	effektivt	
och	rätt	sätt	för	att	nå	målen	samt	
om	medarbetarna	har	rätt	
förutsättningar	för	att	klara	sitt	
uppdrag.

För	handläggning	i	förvaltningen.
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31 Nytt	ärende:	Provisorisk	
återvinningscentral

§	156,	KS	2018‐06‐07 000488/2018

1.	Förvaltningen	får	i	uppdrag	att	
tillsammans	med	NSR	skapa	en	
provisorisk	återvinningscentral	i	
Svenstad.	2.	Förvaltningen	får	i	
uppdrag	att	ta	fram	lösning	för	
trädgårdsavfall	om	detta	inte	kan	
tas	hand	om	i	Svenstad.

För	handläggning	i	förvaltningen.

32 Nytt	ärende:	Återvinningscentral	i	
Båstads	kommun	‐	Inbjudan	till	NSR

§	178,	KS	2018‐06‐07 000566/2018

NSR	bjuds	in	till	arbetsutskottet	
för	att	hitta	lösningar	på	
gemensamma	problemställningar	
såsom:
a).	Sluttäckningsarbetet	av	
återvinningscentralen	i	Svenstad.
b).	Uppsägning	av	
ramavtal/arrendeavtal.
c).	Provisorisk	
återvinningscentral	i	Båstads	
kommun.
d).	Slutgiltig	lokalisering	av	ny	
återvinningscentral	i	Båstads	
kommun.

För	handläggning	i	förvaltningen.

33 Överlåtelse	av	Lottastugan	på	
Pershög

§	176,	KS	au	2018‐08‐21 000769/2018 Bo	Wendt	(BP)	väckte	ärendet	på	
KS	au.

För	handläggning	i	förvaltningen.

Ärenden	som	tas	bort	från	
beslutsloggen:
Vakansprövning §	131,	KS	2018‐05‐02 000384/2018 Ärendet	återremitteras	för	

ytterligare	utredning	av	
konsekvenserna	av	
vakansprövning	samt	utreda	
möjligheterna	att	ha	fortsatt	
vakansprövning
av	vissa	tjänster.

För	handläggning	i	förvaltningen.
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-08-29 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001415/2017 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delgivningar: 
 
a). Protokoll extra bolagsstämma NSR produktion AB, 2018-05-16 
b). Protokoll årsstämma med NRS produktion AB 2018-04-26 
c). Protokoll årsstämma NSR AB 2018-04-27 
d). Protokoll styrelsemöte 3/2018, Konstituerande styrelsemöte, NSR AB 2018-04-27 
e). Protokoll Styrelsemöte 1/2018 NSR produktion AB 2018-04-27 
f). Protokoll nr. 4/2018 - styrelsen i Båstadhem AB 
g). Mötesanteckningar från kommunala handikapprådet den 15 maj 2018 
h). Mötesnoteringar från Massgruppen NSR 2018-05-31 inklusive bilagor 
i). Årsmötesprotokoll 2018-05-08 - NSVA AB  
j). Regionfullmäktige - Sammanträdesplanering för 2019 
k). Kommunala Pensionärsrådets (KPR) sammanträdesprotokoll 2018-04-26 
l). Kommunala Pensionärsrådets (KPR) sammanträdesprotokoll 2018-06-14 
m). Länsstyrelsens beslut med anledning av ansökan om tillstånd till kameraövervakning 
n). Protokoll - Extra bolagsstämma NSR 2018-05-16 
o). Protokoll - Ekonomiska och Tekniska delegationen NSR 2018-06-14 
p). Protokoll - Styrelsemöte NSR 2018-06-15 
q). Protokoll nr. 4 2018 - Styrelsen i Båstadhem AB 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkomna delgivningar. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar - Kommunala handikapprådet 

Tid 2018-05-15, kl. 17.00 - 18:30. 

Plats Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Ingrid Edgarsdotter, Ordförande 
Sven Nordström, Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 
Hedvig Olofsson, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 
Krystyna Torn blad, Psoriasisförbundet, lokalavdelning Bjäre/ Åsbo 
KarlLundgren,FUB 
Britt-Marie Rosander, DHR 
Taina Virmalainen, sekreterare 
Ingrid Pettersson, socionom, del av mötet 

Frånvarande Jan Gunnarsson 
Kerstin Hörup 
Lena Jönsson 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 

Justering sker av Sven Nordström. 

2. Godkännande av dagordningen 

Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

3. Information från Vård och omsorg och nämnden 

1 (2) 

Ingrid Pettersson går igenom senaste nytt från verksamheten och nämnden. Man har sökt 
stimulanspengar från Socialstyrelsen och tanken är att öka deltagandet genom att höja 
ersättningen för habiliteringsersättningen från 40 kr /heldag till 60 kr /heldag enligt 
nämndens förslag. Ersättning med 30 kr /halvdag kvarstår. Beslut fattas av nämnden den 
21/5. 

Kommunfullmäktige kommer 16 maj att fatta beslut om att bygga ett nytt gruppboende enligt 
LSS. Det blir ett ramprogram för bygget och platsen är inte klar. Kan bli vid Tuvalyckan. 
Förslag finns även om beslut att bygga ut Myllefallet med en ny flygel till befintlig byggnad. 
Myllefallet kommer då att ha totalt 6 lägenheter vilket anses vara rimligt. Vidare kommer 
Kommunfullmäktige fatta beslut om att nya äldreboendet i Förslöv kommer att heta Haga 
park 

Allmän information om sommarbemanning med personal och att brukarunderlaget som ökar 
tillfälligt under sommartid. 

Information om skillnaderna mellan korttidsvården och mottagningsvården. Det är två 
insatser som kompletterar varandra och att de vänder sig till personer med olika behov även 
om målgruppen är densamma. Mottagningsteamet har ofta patienter som nyligen blivit 
utskrivna efter en sjukhusvistelse och som ofta börjar med flera och täta besök i början för att 
i senare skede trappa ner omfattningen. 
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4. Genomgång av anteckningar från förra mötet 

Rådet går igenom anteckningarna från föregående möte. Lenas punkt om ritningarna till PIR
huset behöver ev förtydligas. Karl tillägger att protesterna i Myllefallet avser de allmänna 
nerskärningarna mot LSS och att mötet var på Myllefallet. Övriga delar av anteckningarna 
godkänns och läggs till handlingarna. 

6. Ledamöterna runt/övrigt 

Krystyna berättar om sitt arbete med kvinnogrupperna anordnade via Sensus, Hälsa för 
nyanlända via TIA, Tidiga Insatser för Asylsökande. 

Karl återger träffen på Grevieparken som gått väldigt bra och över 100 personer deltog i 
träffen. En person kunde inte komma in i hissen varför vederbörande fick åka hem igen. 

Kerstin är inlagd på sjukhus sedan mitten av april och Ingrid har pratat med Kerstins make 
Peter. Ingrid ska skicka en hälsning till Kerstin från Handikapprådet. 

7. Datum för nästa möte 

Tisdagen den 28 augusti 2018 klockan 17.00 i Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. 

Båstad 2018-05-24 

/ 

C/fllJ1~~ear ~~ 1 

• 7 , Ordföl13.nde Sekreterare 

j C#7 JJt11M ,;-___ 
Sven Nordström 
Justerare 
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Mötesnoteringar Massgruppen  
Möte 2 den 31 maj 2018, Marina Plaza, Helsingborg 
 
Närvarande: Anna Lindahl, Ängelholm, Anders Ericsson, Ängelholm, Lars Siebers, Helsingborg, 
Christine Boman, Helsingborg, Magnus Kjellsson, Helsingborg, Maria Fänge, Höganäs, Anette Nilsson, 
Höganäs, Victor Storm, Höganäs, Mårten Sällberg, Båstad, Anders Aronsson, Åstorp, Rebecka 
Kristoffersson, Åstorp, Amanda Sahlin, Söderåsens Miljöförbund, Nicole Lundström, Söderåsens 
Miljöförbund, Jimmy Lubera, NSVA, Peter Johansson, NSR, Ludvig Landen, NSR, Kerstin Gustafsson, 
NSR  
Gäster: David Lundh, Trafikverket, David Lalloo och Camilla Ternström, Länsstyrelsen Skåne  
 

1. Naturvårdsverkets regeringsuppdrag: Verksamheter som kan undantas från anmälnings‐ 
och tillståndsplikt,  
David Lundh, Trafikverket Region Syd, miljöspecialist förorenade områden 
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete‐i‐samhallet/miljoarbete‐i‐
sverige/regeringsuppdrag/2018/verksamheter‐som‐kan‐undantas‐fran‐tillstands‐och‐
anmalningsplikt.pdf 

David Lundh ger överblick: Trafikverket har schakt och fyll i nästan alla 1400 pågående 
investeringsprojekt. Avfallsklassningen idag innebär att jordhögar blir avfall, vilket försvårar 
och fördyrar i projekten. Massor transporteras i onödan, tycker Trafikverket. Man vill helst 
jobba enligt undantaget i §11 i Avfallsförordningen.  

Men ofta blir jordmassor avfall. MMR, riskperspektivet är bortglömt. Exempel: en bullervall 
måste fylla ett primärt syfte, det räcker inte att bara att ”bli av med” massorna. Med 
nuvarande lagstiftning blir det i dagsläget oftast massor till deponitäckningar. Trafikverket vill 
hävda återanvändning av massor, då utgör det inget avfall och omfattas inte av NVF 2010:1. 

Regeringsuppdraget: Naturvårdsverket ska senast 28 september 2019 föreslå 
författningsändringar med allmänna regler för verksamheters bedrivande. 
Samhällsekonomiskt motiverat är med bland fyra utgångspunkter:  
 

 att det är juridiskt möjligt 
 

• att allmänna regler är ett lämpligt och möjligt sätt att säkerställa 
 

• att avfallshanteringen sker utan fara för människors hälsa och utan att skada miljön 
 

• att det är samhällsekonomiskt motiverat 
 
Naturvårdsverkets förslag till författningsändring ska förstås remissas innan det fastställs. 
Koppling till 2010:1. Trafikverket är med i arbetsgrupp, (där Ludvig Landen också är med). 

2018-06-20 
Dnr: KS 001415/2017-900
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Just klart med upphandling, konsultföretaget Kemakta har fått uppdraget att göra 
riskanalyser.  

Trafikverkets perspektiv är att det behövs förenklingar. Dagens regler innebär extra 
handpåläggning och tungt arbete i varje enskilt projekt. 

EU:s nya avfallsdirektiv tillåter undantag vilket Finland och Danmark redan har (se 77‐sidiga 
rapporten). Krävs regler för hur undantagen ska betraktas. Då är det OK för länderna att 
skapa Allmänna regler för utpekade verksamheter. Grundvatten utpekat bland skyddsvärda 
aspekter.  

Har SKL någon representant med? Inte vad David Lundh känner till. Kerstin Gustafsson kollar: 
Jo, SKL har varit med! (Fredrik Bäck).  

Viktiga aspekter för Trafikverket: fokuserar på mängder, plats och avstånd, (10 mil motorväg i 
avfallsdirektivet kan vara ETT projektområde!), tiden – vid mellanlagring etc, tänk risk i stället 
för riktvärden, varje plats är unik.  

Trafikverket vill inte ha deponier för schaktmassor. Man vill slippa hamna i den 
lagstiftningen. Projekt Optimas i Stockholmsregionen, ett försök till samordning mellan 
projekt. Analys på besparingar, visade en stor potential.  

Insikt om att verket måste bli duktigare i projekten att förutse och planera i tid, för att slippa 
hamna i avfallsdefinitionen.  

Med den tänkta författningsändringen ska det räcka att informera tillsynsmyndigheten – som 
lägger informationen i register och då behövs ingen anmälnings‐ eller tillståndsprocedur. 
Exakt hur i detalj detta ska gå till kan David Lundh inte beskriva, han framhåller att det får ju 
inte bli ”High Chaparall” heller.   

Resursperspektivet har inte funnits med i rättsfallen i Uppsala och Värmland. Ensidigt strikt 
avfallsförordningen. Borde vara med i dialogen med miljömyndigheterna.  

Vad händer nu? Hemställan om förändrad lagstiftning tillsammans med Naturvårdsverket. 
Trafikverket ser gärna att undantaget flyttas från avfallsförordningen direkt till Miljöbalken 
15 kap. Därmed slipper man mycket hantering utan att miljösituationen förändras.  

Lämplighet och platsspecifik bedömning. Helhetssyn för cirkulär masshantering.  

Frågor:  

Varför driver Trafikverket detta? På grund av de senaste domarna (Värmland och Uppsala). 
En viktig kommentar i en av domarna från miljööverdomstolen, där en jurist påpekade 
behovet av översyn.  

Koppling allmänna regler och tillsynen? Miljömyndigheten får information, därmed kan de 
fortfarande ha tillsyn. Bilaga 1: pdf‐fil med David Lundhs presentation 
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2. Länsstyrelsen Skåne ger sin syn på dagsläget avseende masshantering 
David Lalloo och Camilla Ternström, Länsstyrelsen Skåne 

Rapport från SGI, Hantering av förorenade jord‐ och muddringsmassor, daterad 2017‐12‐18. I 
förordet pekas på oklara bestämmelser och behovet av vägledning. Vem ska vägleda? 
Länsstyrelsen konstaterar att det finns en hel del vägledning om avfall och förorenad jord 
framtaget av olika myndigheter/miljösamverkansprojekt/länsstyrelser. Det är inte självklart 
att Länsstyrelsen/erna ska skriva vägledningar utan kanske borde frågorna samlas och 
besvaras på ett nationellt plan. Enligt SGI så kommer en uppföljande rapport om Hantering 
av förorenade jord‐ och muddringsmassor. 
 
Länsstyrelsen i Skåne är mycket medvetna om att ett behov föreligger när det gäller 
vägledning. Vi kommer inom kort att ge ut en vägledning som tydliggör vem som är 
tillsynsmyndighet i olika masshanteringsärenden och beskriva hur ett ärende kan handläggas 
på ett metodiskt vis. Länsstyrelsen vill även poängtera att även om det tas fram 
vägledningsmaterial så är det fortfarande avvägningar som ska göras i det enskilda fallet 
beroende på specifika omständigheter. Länsstyrelsen förespråkar inte att man alltid, rakt av, 
använder halter i handboken 2010:1 utan i många fall kan det finnas andra 
bedömningsgrunder som bör beaktas och som kan vara viktiga. 

Under ca 1,5 år har Länsstyrelsen lagt extra stora resurser på att granska anmälningsärenden 
från kommunerna. Genom att granska anmälningsärenden kan vi se vilka frågor som finns 
och vilka olika bedömningar som görs m.m. Länsstyrelsen tvingas nu, p.g.a. hög 
arbetsbelastning, att prioritera bort detta och kommer i normalfallet inte längre att svara på 
dessa remisser. 
 
En av flera utgångspunkter som vi arbetar efter är att ett område inte ska bli mer förorenat 
efter en åtgärd jämfört med innan.  
 
Länsstyrelsen kommer att följa utvecklingen av de förändringar som sker inom lagstiftningen 
och vid behov revidera vår vägledning. Vi anser också att det föreligger stort behov av att se 
över lagstiftningen som för närvarande i vissa avseenden inte leder till ett effektivt 
utnyttjande av hantering av schaktmassor.  

3. Aktuella frågor runt bordet, korta inlägg 
Vi hoppade över denna punkt då det blivit ont om tid.  

4. Uppföljning av Aktivitetsplanen för 2018, uppdrag  
‐ Framtidsplanering, underlag till styrelsen för beslut om information till ägardirektiv.  
Bilaga 2: pdf‐fil med Ludvig Landens presentation (Nationell statistik för 2017 kommer i juni.) 
Ludvig Landen redogör för det planeringsarbete som inletts.  
NSR har fått ett uppdrag från de sex ägarkommunerna avseende koordinering av 
masshanteringen. Nu vill NSR börja jobba i nya banor, bland annat genom att tillsätta en 
specialisttjänst som erbjuder kompetens till de 5‐6 kommunernas behov. (Helsingborg har 
redan egen resurs, Christine Boman på SBF.)  
Möjligheten till utökad kapacitet för kort‐ och långtidsparkering av massor finns också med i 
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planeringen. Självkostnadsprincipen är utgångspunkt i det utvecklingsarbete som pågår. 
Framtidsplaneringen ska också lyftas till den ekonomisk‐tekniska delegationen kopplad till 
NSR:s styrelse.  
Magnus Kjellsson berättar att han blivit kontaktad av webb‐plattformen för köp och sälj av 
schaktmassor, LoopRocks, som ska bli en fristående aktör (ifrån NCC). De har startat en 
satsning även i Skåne. NSR har etablerat kontakt med Sveriges Byggindustrier för att 
undersöka intresset för att bygga upp en databas motsvarande den som finns på danska 
sidan, jordbasen.dk. Efter sommaren går det arbetet vidare med en ansökan om 
projektbidrag till SBUF.  
‐ PBL‐uppdraget, Jörgen Wallin avrapporterar vid nästa möte!  
‐ ”Plandag” till hösten och planeringen av Massgruppens verksamhet ingår i det arbete som 
Ludvig Landen jobbar med nu.  
Från deltagarna i Massgruppen kommer frågor kring möjligheten att ropa av varandras 
ramavtal. En annan fråga: Ryms utökad hantering av massor inom NSR:s tillstånd? Ja, det 
mesta utom att bränna asfalt. Parkering av massor har vållat problem för Trafikverket: när de 
har börjat lägga massor på tillfälligt upplag har helt plötsligt någon annan också börjat 
använda parkeringen. NSR tänker ha P‐plats för massor på Filborna och på några av 
Återvinningscentralerna, allt inom staket och bevakat när det är stängt. Så förhoppningsvis 
ska den tråkiga situationen inte uppstå här.  

5. Höstens möten: Vi bokade in två möten:  
Möte 3 den 25 september kl 13‐15.30, preliminärt hålls mötet i Båstad, i nya stationshuset?  
Möte 4 den 28 november kl 13‐15.30, ej klart var mötet ska hållas  
Inbjudningar till båda dessa möten är utlagda på Outlook‐kalendern.  

6. Övriga frågor  

7. Mötet avslutades  
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NSR
FÖRSLAG PÅ 

HANTERING AV 
MASSOR
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NSRs uppdrag
- Regleras i konsortialavtalet
- Ägardirektiven utgår från 

konsortialavtalet och förnyas 
varje mandatperiod.
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Skyldighet att lämna avfall 
• Parterna är skyldiga att lämna allt sitt avfall till 

Bolagets anläggningar eller till med Bolaget 
samverkande företags anläggningar.  

• Parterna åtar sig även att verka för att dess 
upphandlade entreprenörer ska lämna det avfall som 
blir följden av ett uppdrag från Part vid Bolagets 
anläggningar. 

• Part förbinder sig också, så långt det är möjligt, att 
använda Bolaget vid planering och köp av tjänster 
som avser hantering av förorenade massor. 

Utdrag ur NSRs konsortialavtal

389



Varför?
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Skapa förutsättningar för ett effektivt 
miljöarbete som kan möjliggöra NSRs 
vision ”Ett miljöföretag i Världsklass”
Skapa incitament att minska avfallet:
- Uppströms informationsarbete
- Koncessionsavtal med entreprenörer
- Begränsningar i den privata marknaden 

genom Teckal
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Hur minskar man mängden 
massor?
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Men först varför 
• Begränsad klimatpåverkan (transporter, 

entreprenadarbeten)
• Grundvatten av god kvalitet (naturgrusuttag, 

föroreningar)
• God bebyggd miljö (transporter, föroreningar)
• Frisk luft (transporter, föroreningar)
• Giftfri miljö (föroreningar)
• Levande sjöar och vattendrag (föroreningar)
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 

(föroreningar)

7 av 16 miljömål har koppling till en effektiv masshantering
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Siffror från 2016 (2018 kommer i juni)

• Byggavfall: 8.9 miljoner ton (hushållsavfall 4,2)
• Askor och slagg (IFA): 1,2 miljoner ton

- Jord: 5,1 miljoner ton
- Jord som behandlas: 0,17 miljoner ton
Återvinning:
- Konstruktionsmaterial 6,4 miljoner ton.
- Naturgrusanvändning 9,6 miljoner ton  

Sluttäckningar
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Varför är detta viktigt just nu?

Val 2018 
Ny Styrelse
Nya ägardirektiv

Vad föreslår vi?
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NSR

Samordningsforum Kompetensförsörjning

Vera Park: Mottagning, parkering och behandling av massor

Organisering av arbetet
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NSR

Samordnande funktion LobbyFoU

- Massnätverket
- Kompetensförsörjning
- Vera Park (Filborna)

- Biokolsprojekt med 
SGI

- Karttjänst ihop med 
Sveriges 
byggindustrier 

- Försök med biologisk 
behandling

Naturvårdsverket, SGI, 
SGU, HAV, 
Regeringskansliet, 
Nätverket renare Mark, 
Sveriges geotekniska 
förening, konsultfirmor, 
byggbolag etc. 
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Samordningsforum Masshantering

Stormöten massgruppen 2 ggr per år

Utförargruppen
Möte 2 ggr per år
- Exploateringsavdelningar
- Stadsbyggnadskontor
- Fastighetskontor
+ NSVA, ÖKAB och Helsingborgshem
Fler?

Tillsynsgruppen

Möte 2 ggr / år
Handläggare inom 
tillsyn, miljöstrateger

Plandagen
(1 gång per år)

Alla planarkitekter bjuds 
in inom ägarkretsen

Politikerseminarium

(1 gång i början av varje 
mandatperiod)
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Kompetensförsörjning

NSR tillhandahåller; 
Projektledare och miljöspecialister för miljötekniska undersökningar, riskbedömningar, åtgärdsutredningar, 
saneringar och tillståndsansökningar som kan avropas efter behov för hela projekt eller för granskning 
och konsultation eller t.ex. stöd vid möten med byggherrar, myndigheter etc.
- Upphandlade avtal med dom bästa miljökonsulterna
- Upphandlade avtal med ett eller flera laboratorium
- Upphandlade avtal med saneringsentreprenörer samt ett uppdaterat kontaktnät med leverantörer av 

alternativa saneringsmetoder
- Stöd till miljöinspektörer för projekt av icke-kommunala aktörer

Fördelar
- Hög och jämn kvalitet på utförandet av tjänsterna, förtroende av tillsynsmyndigheter som är en
viktig faktor för smidiga tillstånds/tillsynsprocesser. 
- Goda möjligheter för personalen att stanna och utvecklas i en kreativ miljö genom en större 
uppdragsvolym och större bredd i frågeställningar.
- Resurs- och kompetensbank för övriga specialister som finns regionen som kan lånas in eller lånas 
ut beroende på behov
- med mera

399



Vera Park: Mottagning, parkering och behandling av massor

In situ, on site, schakt 
sanering

Behandling off site:
Sortering (siktning)
Våtseparering (tvätt)
Biologisk behandling
Förbränning av jord
Behandling och 
återvinning av PAH-asfalt

Deponering 
(finfraktioner IFA, FA, 
externa samarbeten)

Parkering

Återtag av sorterade 
och renade 

jordfraktioner (och 
asfalt)i kommunal 

verksamhet

Avtal med enprerenörer
Kompetensutveckling
Byggledarstöd

Tillhandahållande av P-
platser vid ÅVC

Anläggningar för 
behandling av 
jord/vatten. 

FunktionErbjudande Destination
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Samhällsproblem vi löser:
Cirkularitet – skapa nya och 
ändrade  flöden
Naturgrus till betongindustrin 
(potential ca 1/3 av behovet)
Bevarade grundvattenreserver
Minskade avfallsmängder
Minskade transporter
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Målsättning

- Att vara ett nationellt kunskapscentrum inom 
behandling och hantering av förorenade massor
- Minimera mängden förorenade massor som deponeras
- Ökad avsättning för renade och lätt förorenade jordar
- Minska användningen av naturgrus för att rädda vårt 
grundvatten. 
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Lite siffror
- Samhällets kostnad för att ta hand om massor
är ca 4-8 miljarder per år med en 
schablonkostnad för hantering på 500-1000 kr / 
ton. 
- För NSRs område är andelen ca 5% d.v.s. 200-
400 miljoner kronor per år (andelen baserad på 
hushållsavfall).
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Lite siffror
Kan vi minska transporterna genom effektiv 
masshantering med 6 mil per befintlig tur skulle 
vi kunna spara 5 miljoner liter diesel, ca 15 
miljoner Ca 15 000 ton CO2. Grus och sand 
hämtas idag i t.ex. Munka Ljungby eller Kvidinge. 
Hela biogasproduktionen i Helsingborg ger ca 20 
000 ton fossilfri CO2.
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När och hur?
Ny affärsmodell
Idag = 100% rörlig ersättning
I morgon = ?
Ersättning enligt självkostnadsprincipen med 
fasta och rörliga delar?
Förslag: Varje kommun utser en representant för
diskussioner under hösten.
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När och hur?

Resurser
Rekrytering kan påbörjas inom 
kort
Gradvis utbyggnad fram till den 
planerade bostadsmässan i 
Helsingborg H22, d.v.s. under 3-
4 år. 
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Synpunkter och förslag?

407



Tack
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Masshantering
Undantag för 
tillstånd och 
anmälningsplikt

David Lundh 

Miljöspecialist 
Förorenade 
områden  
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David Lundh  
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Agenda 

1. Bakgrund
2. Trafikverkets verksamhet, vad gör vi? vart vill vi komma? 
3. Masshantering, vad hanterar vi och varför?
4. Undantag för tillstånd anmälningsplikt förslag 
5. Nuläge
6. Blick in i framtiden 
7. Hemställan om lagändring på gång  
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Alla kommer fram 
smidigt, grönt och tryggt

Trafikverkets vision

En effektiv och cirkulär masshantering är en 
viktigt pusselbit i vår gröna vision om ett 
långsiktigt hållbart transportsystem
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Massor – en av Trafikverkets stora resursposter

• Massor, stål, betong och asfalt dominerar Trafikverkets 
resursanvändning

• En effektiv och cirkulär masshantering är en 
förutsättning för att nå klimatmålen och Sveriges vision 
om klimatneutralitet

• Massor och masstransporter är en betydande 
kostnadspost i Trafikverkets projekt – ”tid är pengar”

• Det finns en stor effektiviseringspotential
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Åtgärder och investeringar

• Ca 1 400 investeringsprojekt (2016)

• Små och stora projekt av skiftande 
komplexitet

• Masshantering, dvs schakt och fyll, 
i nästan alla projekt
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Avfallsdefinitionen 

15 kap. 1 §: 

Avfall 

Ämne eller föremål (”Ä/F”) som innehavaren gör sig av med eller avser 
eller är skyldig att göra sig av med.

För Trafikverket innebär det massor utan möjlig användning med 
avsaknad av ett syfte i anläggningen.
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Undantag

Avfallsförordningen 11 §
Undantag:
icke-förorenad jord och annat naturligt material som har grävts ut i 
samband med en byggverksamhet, om det är säkerställt att materialet 
kommer att användas för byggnation i sitt naturliga tillstånd på den 
plats där grävningen utfördes och att den användningen inte skadar 
eller innebär någon olägenhet för människors hälsa eller miljön,
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Trafikverkets syn

Massorna används inom samma plats och användningen har ett syfte och ersätter 
annat material som skulle nyttjats inom projektet. 

Det måste alltså finnas ett ursprungligt syfte med användningen exempelvis höga 
ljudnivåer (bullervall), stabelitshöjande åtgärder (breddning av bank) 

Med nuvarande lagstiftning klassas rena massor som avfall och kräver 
administration därefter  

Trafikverket vill hävda återanvändning av massor – då utgör det inget avfall och 
omfattas inte av NVV 2010:1 

Återvinning – då pratar vi om avfall 
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Uppdraget hos NVV

Naturvårdsverket ska senast den 30 april 2018 redovisa vilka 

verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt 

och senast den 28 september 2019 föreslå de författningsändringar 

med allmänna regler för verksamheternas bedrivande som krävs för 

att få undantag från avfallsdirektivets bestämmelser om 

tillståndsprövning.
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Utgångspunkter för undantagna verksamheter

• att det är juridiskt möjligt

• att allmänna regler är ett lämpligt och möjligt sätt att säkerställa

• Att avfallshanteringen sker utan fara för människors hälsa och utan 
att skada miljön

• att det är samhällsekonomiskt motiverat
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Förslag till verksamheter  

• mekanisk bearbetning och lagring av vissa avfallsslag inför 
återvinning

• användning av vissa avfallsslag för anläggningsändamål
• biologisk behandling av vissa avfallsslag
• förbränning av vissa avfallsslag.

421



14

Användning av vissa avfallsslag för 
anläggningsändamål 

ÅTERVINNING AV ICKE-FARLIGT AVFALL FÖR
ANLÄGGNINGSÄNDAMÅL PÅ ETT SÄTT SOM KAN FÖRORENA, 
MARK,  VATTENOMRÅDE ELLER GRUNDVATTEN, OM 
FÖRORENINGSRISKEN ÄR MINDRE ÄN RINGA

Kopplar till rapport 2010:1 Återvinning av avfall för 
anläggningsändamål 
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*Återvinning av avfall för anläggningsändamål, Figur 2 sida 20 
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Naturvårdsverket har startat ett arbete med 
uppdatering av 2010:1

Nya riktlinjer kommer 

MRR??

Nya värden och bedömningar??
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Allmänna regler

Allmänna regler för utpekade verksamheter

de allmänna reglerna, kommer att specificeras när reglerna utarbetas i 
NVV arbete del 2.
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Grannländerna 

Finland
Danmark 

Registrering sker för verksamheter som utförs

Olika aspekter exempelvis avstånd till skyddsvärda 
grundvattenförekomster 
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Trafikverkets bild och viktiga aspekter  

• Mängder – TRV har stora mängder material 

• Plats och avstånd – i avfallsdirektivet 10 mil motorväg 

• Tiden – vid mellanlagring etc. 

• Tänk risk istället för riktvärden – varje plats är unik 
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Tiden en viktig aspekt 

Ju tidigare TRV planerar in en hantering i projekten desto 
lättare är det att hantera massorna utan att hamna i 
avfallsdefinition

Det gör även handläggning och 
anmälnings/tillståndsprocessen smidigare 

Akuta åtgärder undantaget 
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Trafikverkets syn  

NVV rapport 2010:1 skulle ge en större återvinning av massor – blev 
tvärtom 

Resursperspektivet måste med och den totala miljöbelastningen 
bedömas då kommer bedömningen bli en annan. Att strikt se till 
riktvärden är inte en väg att gå.  

Trafikverket strävar efter effektiv masshantering och massbalans
Överskott i ett projekt 
Underskott i ett annat projekt  
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Idag 

Många ”deponier” utan tillstånd även rent material som läggs upp utan 
syfte.

Mycket material körs till deponi eftersom bortförskaffning är enda 
alternativet med nuvarande lagstiftning. 
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Hur kommer det se ut i framtiden? 

• Hemställan om förändrad lagstiftning tillsammans med 
Naturvårdsverket 

• Undantaget flyttas från avfallsförordningen till MB 15 kapitlet 
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Slutligen 

• Allmänna regler för utpekade verksamheter skall tas fram 

• Trafikverket är med och påverkar den framtida riktningen för 
hantering av massor

• En helhetssyn måste till där resursperspektivet och 
hushållningsreglerna får en viktigare plats

• Vi måste sluta köra runt massor som egentligen inte behöver hamna 
på deponi 

• Frågor?
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Reg ionfu Il mäktige 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

&t-Af.oP.1.11 ... 5. ... .. 
2010 -07- o~ ~ 

........ o.J?t .. ~ ... 1.0.a. .. ..... .. 

PROTOKOLLS UTDRAG 

Datum 2018-06-19 

§ 56 Sammanträdesplanering för 2019 
Diarienummer 1801495 

Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag 
1. Regionfullmäktige fastställer följ ande sammanträdesdagar för 

regionfullmäktige 2019 i enlighet med förslag från 
regionfullmäktiges presidium: 

26 februari 
9 april 
18 juni 
24 september 
21-22 oktober 
26 november 

Sammanfattning 
Förslag föreligger till sammanträdesdagar för 2018 för regionfullmäktige, 
regionstyrelsen och dess arbetsutskott samt övriga nämnder. 

I ärendet finns följande dokument 
1. Regionstyrelsens beslut 2018-05-31, § 138 
2. Skrivelse 2018-05-11 från regionfullmäktiges presidium 

Vid protokollet 
Gustaf Hallqvist 

Rätt utdraget intygar 

Maria Dahlberg 

Sänt till: 
Samtliga nämnder, utskott och beredningar 
Koncernkontoret- koncernstab kansli (C. Eklund) 
Koncernkontoret - koncernstab kansli (B-M Wilhelmsson) 
Koncernkontoret - koncernstab kommunikation (M. Selin) 
Samtliga kommuner i Skåne 
Kommunförbundet Skåne 

1 ( 1) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sam manträdesprotokol I 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2018-04-26, kl. 10.00-12.10 

Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Tord Knutsson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Tore Schersten, ledamot 
Claes Wastensson, ledamot 
Birgit Gabrielsson, ledamot 
Inger Westin, ledamot 
Stellan Andersson, ersättare 
Ann-Katrin Werner Forssell, ersättare 
Ingela Bernhold, ersättare 
Lena Rudolfsson, ersättare 
Lillemor Johnsson, ersättare 
Henrik Andersson, sekreterare 
Eddie Grankvist, nämndsordförande, del av mötet 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef, del av mötet 

1. Mötets öppnande och val av justerare 

1 (4) 

Ordföranden öppnar mötet. Claes Wastensson utses till justerare. Ny ersättare efter 
Laila Jönsson: Ann-Katrin Werner Forssell presenterar sig kort. 

2. Godkännande av dagordningen 
Rådet beslutar att godkänna dagordningen. 

3. Information från Vård och omsorg 
Ordförande Eddie Grankvist och vård- och omsorgschef Emma Pihl. 

- Mottagningsteamet: Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att permanenta 
Mottagningsteamet inom Båstads kommun och gett förvaltningen i uppdrag att 
fortsätta dess utveckling. Under hösten 2016 påbörjades ett försök med Mottag
ningsteam som komplement till korttidsvården på Skogsliden. Mottagningsteamets 
uppdrag är att med förstärkta insatser erbjuda rehabilitering och omvårdnad i vård
och omsorgstagarens hem i syfte att skapa en tryggare hemgång. Det har fallit väl ut. 
643 kr/dygn kan jämföras med korttidsvårdens 1 777 kr/dygn. 
Underlag mejlas ut till rådet efter mötet. 

- Nytt vård- och omsorgs boende i Förslöv, Haga Park: Intressant presentation ägde 
nyligen rum i Förslöv med Båstadhem, Vård och omsorg, SPF m.fl. 
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- Pengar till pensionärsföreningarna, totalt 15 000 kr. Vidare diskussion om detta 
nedan under Övriga frågor. 

- Erbjuda gratis resor för seniorer: Rådet har skickat in en skrivelse och Liberalerna 
har dessutom väckt en motion i fullmäktige. Ett ärende är nu på väg upp till politi
ken. I en tjänsteskrivelse från trafikingenjören kan man läsa att det i nuläget finns 
13 kommuner som erbjuder denna förmån till sina seniorer, varav fyra kommuner 
har begränsat det till vissa tider under "lågtrafik". Kommunerna har olika gränser 
för åldersurvalet. Alla kommuner har ett avtal med Skånetrafiken som innebär att 
seniorerna i dessa kommuner kan åka gratis inom kommunen. Upplägget för 
Båstads kommun skulle kunna bli att alla seniorer 70+ alternativt 75+ åker gratis. 
Konceptet finns hos Skånetrafiken och de har rutiner för hur det ska skötas både 
administrativt och praktiskt. 

Rådet följer utvecklingen av ärendet. Samarbete med Laholm/ Ängelholm? 
Viktig grupp det handlar om då det är långtifrån alla 70+ som får behålla sina 
körkort. Skrivelse från Karin m.fl. angående kommunikationerna till och från 
Östra Karup (Åsliden) nämndes kort i sammanhanget. 

- Beslut från nämnden angående dataskyddsombud samt instruktion för behandling 
av personuppgifter i Båstads kommun. Detta mot bakgrund av att GDPR ersätter 
den nuvarande personuppgiftslagen den 25 maj. 

-Åsliden: Test av nytt larmsystem. Verkar lovande. Kan så småningom komma att 
införas på samtliga VO-boenden i kommunen. Fd. Nokia-teknik. Larmet sitter runt 
handleden, stort som ett armbandsur. Varje klocka programmeras för ett specifikt 
område som vård- och omsorgstagaren kan vistas inom. Om man vistas utanför 
området eller faller etc så går larmet. 

- Byte av kommunens abonnemang från Telenor till Telia. Sämre täckning? 
Vård och omsorg behåller sitt gamla system. 

- Planer på tillbyggnad av Aromagården/Myllefallet nämndes kort. 

4. Frågor till politiker den 1 augusti 
Följande frågor har arbetats fram i Lilla gruppen: 
- När får pensionärer 75+ åka lokalbuss gratis? 
- När kommer pensionärsorganisationerna få kommunalt bidrag för sin 
verksamhet? 
- Tänker ditt parti utjämna bidraget till skolan med att höja bidraget till 
Vård och omsorg? 
- Idag säljs kommunala tomter till privata för att senare vidareförsäljas till 
intresserade. Borde inte kommunen själv sälja dessa tomter till självkostnadspris? 
- Hur planerar kommunen för samlingslokaler i hela kommunen? 
- Trygghets boende är bra men väldigt dyrt. Planerar man för kollektivhus 
med billigare hyresrätter lämpliga för pensionärer med lägre pension? 
-Åslidens VO-boende saknar bussförbindelse. Vad vill ni göra åt detta? 

Kanske en avslutande fråga (max fem minuter) kring vad man gör för de äldre 
i vår kommun? Förslag på fler frågor kan mejlas till Christer. 
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Skolpengen nämns i sammanhanget. Båstad: Dyrast i Sverige? 
En jämförelse mellan grannkommunerna från Christer presenteras: 

Båstad: 99 700 kr 
Laholm: 94 015 kr 
Helsingborg: 87 131 kr 
Ängelholm: 83 832 kr 

5. Ändring av KPR:s sammanträdesdatum 2018 

3 (4) 

Sekreteraren kollar med vård- och omsorgschefen vilka datum hon föreslår i höst. 
Återkommer med mer information till junimötet. 

6. Arbetet med kommunens nya översiktsplan (ÖP) 
Tanken från Samhällsbyggnad är att bjuda in de kommunala råden till ett och 
samma möte för att ge information om samrådshandlingen för ÖP. Detta tar cirka 
en timme i anspråk. Ärendet tas upp på junimötet. 

7. Genomgång av protokoll från föregående möte 
Protokollet från mötet den 8 februari godkänns och läggs till handlingarna. 

8. Övriga frågor och information/ledamöterna runt 
Tore: PAL (patientansvariga läkare) på Sahlgrenska sjukhuset. Kort diskussion 
angående olika läkare och hur man framöver skulle kunna läsa journaler. 
Norge är ett bra exempel, enligt Tore. 

Hans-Inge Perssons bok och föredrag "Den inhumana vården" rekommenderas. 

Norra Vram nämndes kort. 

Karin: Reservering av tomter i Östra Karup? 

15.000 kr till pensionärsföreningarna: Christer redovisar siffror för 2017 från SPF 
och vill ta reda på mer i detalj vilka kostnader tex. PRO har haft (lokalkostnader 
mm). Även Anhörigföreningen kan vara av intresse. Lena och Lillemor kan höra av 
sig till Christer innan junimötet. Lokalen på Bjäredalen i Förslöv är gratis men där 
får inte alla i SPF plats samtidigt. Karin nämner Östra Karups körverksamhet i 
sammanhanget, "Glädjespridarna". 

Gunilla: Varför så höga insteg till bussarna? Svårlästa eller obefintliga tidtabeller. 
Förmåner för friska pensionärer nämndes kort. 

Karin: Utbud av aktiviteter för äldre verkar vara mycket bättre i Laholms kommun. 

Ann-Katrin: Angående utbud av aktiviteter för äldre så finns det en hel del att välja 
på, bland annat äldregympa. 

Stig: Bussarna - dags för politikerna att säga ja eller nej! 

Lena: Många i stort sett tomma bussar rullar dagligen utmed Ängelholmsvägen. 

Inger: Inbjudan till anhörigstödet i Båstads kommun. Bra samarbete. 
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Ingela: En del frågetecken kring Vårlidens gamla lokaler. Lena nämner att det finns 
möjligheter att ta del av aktiviteterna där. 

Stellan: Bassängen på Vårliden är nu ett minne blott. Tråkigt att kommunen inte 
längre ville driva badet. Några i rådet nämner att bassängen på Riviera fungerar 
bra vissa tider i veckan. 

9. Datum för nästa möte 
Torsdagen den 14 juni kl. 10.00 i Ingrid-Marie, kommunhuset i Båstad. 

~ Henri~n 
Ordförande Sekreterare Justerare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2018-06-14, kl. 10.00-12.20 

Ingrid-Marie, kommunkontoret i Båstad 

Tord Knutsson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Tore Schersten, ledamot 
Claes Wastensson, ledamot 
Birgit Gabrielsson, ledamot 
Ingela Bernhold, tjänstgörande ersättare 
Stellan Andersson, ersättare 
Ann-Katrin Werner Forssell, ersättare 
Lena Nilsson, ersättare 
Lena Rudolfsson, ersättare 
Henrik Andersson, sekreterare 
Kristina Bell, översiktsplanerare, del av mötet 
Bo Wendt, kommunalråd, del av mötet 
Eddie Grankvist, nämndsordförande, del av mötet 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef, del av mötet 

1. Mötets öppnande och val av justerare 
Ordföranden öppnar mötet. Karin Wilson utses till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 
Rådet beslutar att godkänna dagordningen. 

3. Samråd: Båstads kommuns översiktsplan 
Översiktsplanerare Kristina Bell föredrar ärendet. Även Handikapprådet har 

1 (3) 

bjudits in under denna dragning. Båstads kommuns översiktsplan har skickats ut på 
samråd till den 31 augusti, beslut från kommunfullmäktige. Samrådshandlingen är 
en digital handling som finns tillgänglig på kommunens hemsida: 
www.bastad.se/oversiktsplan tillsammans med mer information om 
möjligheten att påverka kommunens utveckling. Som en del av samrådet 
bjuder kommunen in till samrådsmingel i de sex tätorterna. En översiktsplan 
är inte juridiskt bindande men är en långsiktig vägledning för kommande 
planering i detaljplan och bygglov och även ett stöd vid kommande förfrågningar 
om utvecklingsprojekt. 

4. Frågor till politikerna den 1 augusti 
- När får alla 75+ åka gratis buss? Väckt ärende från politikerna samt från SPF. 
- Kommer begäran om kommunalt bidrag till pensionärsföreningarna 
med i budgeten? Inkommen skrivelse från SPF. 
Kommunalrådet Bo Wendt och nämndsordförande Eddie Grankvist närvarar. Löfte 
om införande 2019? Budgeten för nästa år klubbas igenom på nästa ~ 
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kommunfullmäktigemöte den 20 juni. En viss peng per medlem, runt 35 kr. 
Pensionärsgymnastik 90+ och tillskjutande av medel nämndes kort. 

2 (3) 

Övriga frågor som gäller skolpeng, kommunala tomter, samlingslokaler, billigare 
hyresrätter samt bussförbindelsen till Östra Karup nämndes kort. Eventuellt fler 
frågor och en större, avslutande fråga? Lilla gruppen kikar närmare på det under 
sommaren. En från varje parti bjuds in till utfrågningen. Partiprogrammen verkar 
vara spikade och Lilla gruppen får i uppdrag att titta närmare på alla partiprogram 
i de delar som gäller kommunens äldre inför nästa mandatperiod. 

5. Information från Vård och omsorg 
Eddie Grankvist, nämndsordförande, och Emma Pihl, vård- och omsorgschef, 
föredrar ärendet. 

Habiliteringsersättning finns i Båstads kommun för att uppmuntra deltagande i den 
dagliga verksamheten. Vård- och omsorgsnämnden har för 2018 fasställt habilite
ringsersättningen till 60 kr för heldag och 30 kr för halvdag. Förvaltningen har fått 
i uppdrag att rekvirera stimulansmedel från Socialstyrelsen avseende Habiliterings
ersättning. 

Emma och Eddie redogör kring Vård och omsorgs organisationsschema. 

DigiLitt.kom i Båstads kommun - mer information till nästa möte med rådet. 

Kort redogörelse kring nya larm/armband på gång på Åsliden i Östra Karup. 

Mottagningsteamet/hemtagningsteam nämndes på nytt. 

Sommaren 2018: Ser i dagläget ljusare ut än förra året vad gäller tillfälliga vistelser, 
bemanning mm. 

Beslut i kommunfullmäktige togs i maj om VO-boende i Förslöv, "Haga Park". 
Stort och viktigt, som månlandningen, enligt Eddie. 

Lägerverksamhet, LSS/SOL - En veckas sommarvistelse utanför hemmiljön erbjuds. 
Veckan planeras i samverkan med deltagare på kommunens Dagliga verksamhet, 
denna gång i trakterna kring Bjärnum. 

Elcyklar /parcyklar till våra boenden. Sparkbanksstiftelsen Gripen bidrar med cyklar 
i två olika modeller. 

6. Nya personuppgiftslagstiftningen, GDPR 
Utredare Taina Virmalainen föredrar ärendet. Dataskyddsförordningen (GDPR, 
The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU från och med 25 maj och 
har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter 
så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskydds
förordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. Alla nämnder i 
kommunen har under våren beslutat om instruktion för behandling av 
personuppgifter samt dataskyddsombud. SKL har bra lathundar om detta. 
Arkivlagen kommer att finnas kvar i sin nuvarande lydelse. Samtycke och rättslig 
förpliktelse nämns kort i sammanhanget, som två av sex grunder i den nya 
lagstiftningen. 
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7. KPR:s sammanträdesdatum för innevarande år 
Oförändrade datum godkändes på nytt: 23/8, 11/10, 6/12. 

8. Genomgång av protokoll från föregående möte 
Protokollet från mötet den 26 april godkänns och läggs till handlingarna. 

9. Övriga frågor och information/ledamöterna runt 

3 (3) 

Diskussion kring kommande fördelning nästa år av 15.000 kr till pensionärs
föreningar. PRO saknar styrelse lokalt? 151 aktiva medlemmar i kommunen, enligt 
Lena R. Medlemsavgiften går bland annat till lokalhyror. Vad definierar en förening 
och vad definierar en grupp? Hur skulle kommunen ställa sig till att betala ut 
3 5 kr /medlem till en förening som saknar styrelse lokalt? Sekreteraren och 
Lilla gruppen tar med sig frågan. 

Ingela efterfrågar programmen lokalt för innevarande år, både för PRO och SPF. 

10. Datum för nästa möte 
Torsdagen den 23 augusti kl. 10.00 i Astrakanen, kommunhuset i Båstad. 

<~~~~ 
Tord Knutsson Henril<: Andersson 
Ordförande Sekreterare 

4><0.A-.-~_, tci \s~ 
Karin Wilson 
Juste rare 
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Sida 1 av 1 

Båstads Kommun - Länsstyrelsens beslut med anledning av Havs- och 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

vattenmyndighetens ansökan om tillstånd till kameraövervakning inom Skåne län2018 -02- 1 S 
' DnrK:z.t;)qX,.J.~ 
Från: Länsstyrelsen Skåne <skane@lansstyrelsen.se> .k.9/&::::-. i .. t?.e ....... 
Till: Bromölla kommun <kommunstyrelsen@bromolla.se>, Burlövs kommun 

Skånes kom ... 
Datum: 2018-02-14 16:29 
Ärende: Länsstyrelsens beslut med anledning av Havs- och vattenmyndighetens 

ansökan om tillstånd till kameraövervakning inom Skåne län 
Kopia: Magnus Fjällström (Magnus.Fjallstrom@malmo.se) 

<Magnus.Fj allstrom@malmo .... 
Bifogade filer: T180214_LSTM_21l-34475-l7.pdf 

I bifogat pdfdokument återfinns Länsstyrelsens beslut med anledning av Havs- och vattenmyndighetens 
ansökan om tillstånd till kameraövervakning inom Skåne län. 

Länsstyrelsen kan underlåta att inhämta yttrande från en kommun om det är onödigt. Detta kan främst 
bli aktuellt vid övervakning som sker med kameror i eller på fordon, fartyg eller luftfartyg. Mot denna 
bakgrund gjorde Länsstyrelsen bedömningen att inte skicka aktuell ansökan på remiss till er. Beslut om 
tillstånd till kameraövervakning får emellertid överklagas av den kommun där övervakningen ska ske 
och därför skickar Länsstyrelsen en kopia av beslutet till er. 

Med vänliga hälsningar, 

HENRIK KVENNBERG 

Förva ltn i ngsavdel ni ngen 

Direkt: 010-224 14 44 

Mobil: 070-551 36 81 

Växel: 010-224 10 00 

skane@lansstyrelsen .se 

www.lansstyrelsen .se/skane 

Länsstyrelsen 
Skåne 

fiJp·///r. ·/T TsPrslhP.n::mrl?./ A nnData/T ,ocal/Temn/XPg:rowise/5A8463FDBASTAD-AD... 2018-02-15 
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BESLUT 1(2) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2018-02-14 Dnr 211-34475-17 

Posladress 

20515 Malmö 

Kontakt 

Förvaltningsavdelningen 
Förvaltningsjuridiska enheten 
010-224 10 00 
skane@lansstyrelsen.se 

Havs- och vattenmyndigheten 
Gullbergs Strandgata 15 
404 39 Göteborg 

samt via e-post: martin .bjerner@havochvatten .se 

Tillstånd enligt kameraövervakningslagen (2013:460) 

Beslut 
Länsstyrelsen ger Havs-och vattemnyndigheten, 202100-6420, tillstånd att använda 
en kamerautrustad drönare för övervalming av sh·andnära vattenområden längs 
havskusten i Skåne län. 

Tillståndet är förenat med följande villkor: 
1 . Syftet med övervakningen är att öka möjligheten att hitta olagliga fiskeredskap. 
2. Endast vattenområden får övervakas. 
3. Övervalming med bildinspelning får bedrivas dygnet rw1t. 
4. Tillståndet medger inte avlyssning eller inspelning av ljud. 
5. Kameran ska vara monterad på drönaren. 
6. Kameraövervalmingen får inte ske av närliggande bebyggelse, stigar/vägar eller 
friluftsområden som frekventeras av allmänheten (till exempel vandringsled, 
motionsspår, grillplats, vindskydd, badplats, jakttorn, fågelskådningstorn). 
8. Operatören av drönaren ska bära varsel väst för att inf orrnera om att 
karneraövervalming sker. 
9. Upplysning om kameraövervakning ska lämnas genom information på 
myndighetens webbsida eller på något annat verksamt sätt. Upplysning ska också 
lämnas om vem som bedriver övervalmingen om inte detta framgår av förhållandena 
på platsen, 
10. Inspelat material ska gås igenom efter avslutad övervalming och eventuella bilder 
som innehåller personer ska omgående raderas. Övriga bilder får bevaras tillsvidare. 

Beslutet kan överldagas hos Förvaltningsrätten i Malmö, se sista sidan. 

DltuAL 
Anja Garstad 

~ Camilla Wagnervik 

Telefon Telefax Bankgiro E-post V/\Yl'I Besöksadress 

Södergatan 5 010-224 10 00 vx 010-224 1110 102-2912 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kristianstad 0 Boulevarden 62 A 010-224 10 00 vx 010-224 11 02 
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BESLUT 2(2) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2018-02-14 Dnr 211-34475-17 

Kopia till 
Datainspektionen 
Samtliga kommuner i Skåne län 

Hur man överklagar 
Beslut om tillstånd till kameraövervalaring får överldagas av sökanden, 
Datainspektionen, den kommm1 där övervalmingen ska ske och, om 
kameraövervalaringen avser en arbetsplats, av en organisation som företräder de 
anställda på arbetsplatsen. 

Om ni vill överldaga Länsstyrelsens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 
Malmö. Skrivelsen ställs alltså till Förvaltningsrätten i Malmö men ska slåckas till 
Länsstyrelsen Skåne. Överldagandet kan slåckas in via e-post till 

skane@lansstyrelsen.se eller med vanlig post till Länsstyrelsen Skåne, 291 86 
Kristianstad. Ert överldagande ska ha inkommit till Länsstyrelsen inom tre veckor 
räknat från den dag ni fick del av beslutet. Om ldaganden är en part som företräder 
det allmänna ska överl<lagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag då 
beslutet meddelades. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överldagar (ange 
t .ex. diarienummer) och hur iri vill att beslutet ska ändras Behöver ni veta mer om 
hur man överl<lagar kan ni kontakta Länsstyrelsen, telefonnummer 010-224 10 00, 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

NSRAB 
Protokoll fört vid extra bolagsstämma per capsulam med aktieägarna i Nordvästra Skånes 
Renhållnings Aktiebolag (NSR AB) den 16 maj 2018 i Helsingborg. 

Närvarande aktieägare/ ombud Antal aktier/ röster 

Bjuvs kommun genom 
Båstads kommun genom 
Helsingborgs stad genom 
Höganäs kommun genom 
Åstorps kommun genom 
Ängelholms kommun genom 

Summa deltagare 

Övriga närvarande: 

Kim Olsson, sekr./vd . 

§ 1 Bolagsstämmans öppnande 

Christer Landin 
Bo Wendt 
Peter Danielsson 
Peter Schölander 
Ronny Sandberg 
Lars Nyander 

= Aktier/ röster 

Peter Danielsson förklarar bolagsstämman öppnad. 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman 

Beslutas 
att välja Peter Danielsson till ordförande vid stämman samt 
att uppdra åt VD Kim Olsson att föra protokollet. 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 

385 
320 
2 578 
574 
345 
798 

5000 

Ovan angivna förteckning över närvarande aktieägare/ ombud uppläses. 
Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman. 

Beslutas 
att godkänna förteckningen som röstlängd. 

§ 4 Godkännande av dagordning 

Beslutas 

att godkänna den föreslagna dagordnin~ ~ \'} 

i w . )&' 

1 (4) (\0 
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§ 5 Val av justeringspersoner 

Beslutas 
att ordföranden för bolagsstämman jämte Christer Landin , Bo Wendt, Peter 
Schölander, Ronny Sandberg och Lars Nyander justerar stämmoprotokollet. 

§ 6 Fråga om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 

VD Kim Olsson informerar om att stämmohandlingarna har delgetts ägar
kommunerna och dess ombud. 

Beslutas 
att bolagsstämman blivit behörigen sammankallad . 

§ 7 Val av styrelseledamöter, suppleanter samt ordförande och vice 
ordförande 

Föreligger förslag från Ängelholms Kommunstyrelse 

att utse Anders Bengtsson till ny styrelsesuppleant i NSR AB efter Carl-Axel 
Andersson som beviljats entledigad samt 

Beslutas 
att intill nästa ordinarie årsstämma fastställa följande styrelse: 

Ordinarie ledamöter Personliga suppleanter Kommun 

Anders Månsson (S) Niklas Svalö (S) Bjuv 

Jessica Andersson (S) Claes Wastensson (BP) Båstad 

Kenneth Lantz (KO) Henrik Forssell (M) Helsingborg 

Berner Lundgren (S) Lars-Ingvar Johansson (S) Helsingborg 

Peter Knutsson (M) Rickard Sallermo (MP) Helsingborg 

Bo Lambertsson Persson (M) Sahand Kousha (FP) Helsingborg 

Renee Sandberg Ohlander (S) Eva Ingers (S) Helsingborg 

Gustaf Wingårdh (M) Kjell Näslund (M) Höganäs 

Reino Persson (S) Rolf Ottosson (SO) As torp 

Christer Hansson (S) Anders Bengtsson (EP) Ängelholm 

Robin Holmberg (M) Lennart Nilsson (C) Ängelholm 

y 

r/ ~ 
1h/ 

&l~ 2 (4) 
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att konstatera följande uppgifter om valda personalrepresentanter 

Ordinarie 
Jann Thomasen, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 

Suppleanter 
Toiwo Henriksson, Transport 
Lotta Lewis-Jonsson, Sveriges Ingenjörer 

att utse Kenneth Lantz till styrelsens ordförande för samma period. 
att utse Berner Lundgren till styrelsens vice ordförande för samma 
period. 

§ 8 Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och 

suppleant 

Helsingborgs stad genomförde en upphandling av revisorstjänsten under 
2014. Kommunfullmäktige i Helsingborg beslutade 2014-12-09 att utse Öhr
lings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsföretag för perioden 2015-
2018. 
Huvudansvarig revisor är Peter Sjöberg. 

Helsingborgs kommunfullmäktige beslutade 2015-02-24 att utse Aina Modig 
Lindell till ordinarie lekmannarevisor för 2015-2019. 

2016-09-20 beslutades att utse Mikael Molin till suppleant för perioden 2016-
2019. 

Beslutas 
att fastställa Peter Sjöberg, Öhlings PricewaterhouseCoopers AB, till revisor 
att fastställa Aina Modig Lindell till lekmannarevisor och Mikael Molin till 
suppleant. 

§ 9 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen 

Inget övrigt ärende har anmälts till stämman. 

§ 1 O Stämmans avslutande 

Beslutas 

att förklara den extra bolagsstämma avslu~ ' 

1tv ~ 
~~ 

3 (4) 
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Justeras: 

~ 
Christer Landin 

~-
Peter Schölander 

4 (4) 
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Torsdag 2018-06-14. Klockan 09:00-12:00 på NSR:s huvudkontor, Helsingborg 

Närvarande från kommunerna: 
Helsingborg 

Ängelholm 

Höganäs 

Båstad 

Åstorp 

Bjuv 

Närvarande från NSR: 
VD 
Ekonomichef 
Enhetschef Å VC 
Enhetschef IT 
Styrelsesekreterare 

1. Mötets öppnande 

Linda Ekström 
Stefan Sjölin 

Ingen närvarande 

Ingen närvarande 

Jerrny Hägglöf 

Ingen närvarande 

Stefan Olofsson 

Kim Olsson 
Dragana Damljanovic 
Anna-Karin Falkenström 
Björn Jacobsson 
Martina Troedsson 

Kim Olsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Godkännande av dagordning 
Föreslagen dagordning godkändes. 

3. Godkännande av föregående protokoll nr 2/2018 
Föregående protokoll godkändes. 

4. Information ifrån respektive kommun 
Bjuv 

• Inget att tillföra. 

Båstad 
• Inget att tillföra. 

Helsingborg 
• Inget att tillföra. 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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Höganäs 
• Kim Olsson informerar att det nya insamlingssystemet som irrnebär att de blandar vitt 

glas, färgat glas och metallförpackningar i samma kärl har fått positiv kundfeedback. 
Åstorp 

• Inget att tillföra. 

Ängelholm 
• Nermir1a Crnkic informerar per mail att på grw1d av besparir1gskrav inom kommw1en 

så kommer inga nya vändplatser att byggas. Detta i1rnebär i sin tur att kW1der kan 
komma att behöva dra fram sina kärl till en gemensam uppsamlingsplats. Andra 
alternativ behöver hittas. 

5. Ekonomiska rapporter för 2017 
Dragana Damljanovic informerar om resultatet för april 2018. 

Resultatet för NSR-koncernen visar ett resultat på 0,3 Mkr vilket är 6,8 Mkr bättre än 
budgeterat. 

Investeringar för 3,2 Mkr har genomförts. 

Dragana Damljanovic presenterar Delårsrapporten för 2018. Tre viktiga händelser presenteras 
såsom de 11 instegsjobbare som bland airnat bidragit med att öka återbruket på våra 
återvinningscenh·aler. Vidare informerar Dragana om Sveriges första Offentliga Privata 
Innovationssamarbete gällande behovsstyrd hämtning av avfall som ar fått stora uppslag i 
media . En annai1 viktig händelse är också att OX2 har tagit första spadtaget för byggandet av 
en ny förbehandlir1gsai1läggning. 

6. Marknadsrapporter 

a.) Information om Högsta förvaltningsdomstolens beslut avseende Helsingborgs stads 
uppsynsplikt 

VD Kim Olsson berättar att det är lagstiftat att kommunstyrelsen i respektive kommun har 
uppsiktsplikt mot sina bolag 1 gång per år. De ska se till att bolagen jobbar mot sir1a 
ägardirektiv och bolagsordning och därigenom titta så att de mte tar några egna beslut. Någon 
i Helsingborg har överklagat Helsingborgs stads godkännande för 2014. Högsta 
förvaltnir1gsdomstolen har valt att inte ta upp överklagan. Då det har varit uppe i högsta 
domstolen kan det enbart överklagas till EU. 

b.) Information om remissvar på framlagt förslag om förändring av producentansvar 
VD Kim Olsson berättar att diverse ir1stanser såsom Helsir1gborgs stad och Avfall Sverige har 
lämnat in sina remissvar gällande Regeringens förslag på "Mer FNI av förpackningar och 
tidnmgar" . 

2 
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7. Verksamhetsrapporter 

a.) Information och uppföljning av brand på anläggningen i Helsingborg 

VD Kim Olsson berättar om branden som utbröt den 16 maj . Branden släktes på 2 timmar och 
det var ett bra samarbete och fmtktionsimiktad insats mellan medarbetare, entreprenörer på 
anläggningen och räddningstjänsten. Trots branden drevs verksamheterna vidare som vanligt 
vilket är en styrka i sig. Genom att dels ha brandgator kan bränder också begränsas på ett 
effektivt sätt. 

b.) Information om nytecknande av försäkring 

VD Kim Olsson berättar att försäkringen med Gensidige sagts upp i maj 2018 då de inte längre 
vill försäkra A vfallsanläggningar på grw1d av bränder. NSR tog hjälp av försäkringsmäklaren 
Söderberg & Partners för att lösa uppgiften. Kommunassurans, KSFAB ger oss en försäkring 
till och med årsskiftet. Arbetet med att särskilja vad man vill och inte vill försäkra fortlöper. 

c.) Information om etablering av nya återvinningscentraler och köp av mark 

VD Kim Olsson berättar att arbetet med Åstorps nya återvinningscentral är i 
slutförhandlingen för att få ett pris på den mark man tittat på. Detta görs tillsammans med 
Åstorps kommun som handlägger. Arbetet rnllar på bra. 

Gällande Båstad så har kommunstyrelsen gett i uppdrag till Teknik & Service att ta kontakt 
med NSR för att diskutera gällande en provisorisk placering av en ny återvinningscentral och 
jobba tillsammans med vissa frågeställningar samt räkna ekonomiskt på detta. Båstad har en 
uppgift att hitta en plats då alla har rätt att fråga efter högre service och samtidigt utreda vad 
man annars kan komplettera med. 

8. Utvecklingsprojekt 
a.) Information om arbetet med kompetenshöjning och samverkan avseende 
massahantering 
VD Kim Olsson berättar om arbetet med massahantering och dess arbete med hur det kan 
förebyggas så att det inte uppstår vilket dels ingår i aktieägaravtalet. Det hålls möten med 
representanter i varje kommun där det tas fram förslag på vad som behövs göras samt att hitta 
en likartad hantering och samsyn på hur man ska lösa problem och utmaningar i våra 6 
ägarkommuner. Gruppen samverkar för att bygga upp kompetens. Just nu har man inga 
problem att bli av med massorna då det främst används till sluttäckning. Nu måste man börja 
tänka några år framåt. 7 av 16 miljömål har koppling till effektivisering av rnassahantering 
såsom frisk luft, giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag. 

Organiseringen som följer är att NSR tar ett större ansvar såsom sarnordningsforum och 
kompetensförsörjning med bland rumat miljöspecialister för bedömningar och utredningar. 
NSR tar hand om mottagning, parkering och behandling av massor. En nyckelfaktor 
med samarbetet är att man kan ta rätt beslut i tidigt skede. 
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Målsättningen är 
- att vara ett nationellt kunskapscentrum inom hantering och behandling av 

förorenade massor 
- att öka avsättningen av renade och lätt oförenade jordar 
- att minimera mängden förorenade massor som deponeras 
- att rädda vårt grundvatten genom att minska användningen av naturgas 

Kim Olsson presenterar NSR:s förslag till erbjudande om korttids samt långtidsparkering 
av massor på återvi..Jmingscenh·alen där man hyr en del av en inhägnad mark. Idag baseras det 
på en rörlig ersättning men hur kommer morgondagens affärsmodell att se ut? Förslaget som 
ligger är att företrädarna för den ekonomiska delegationen kallas till möte för vidare 
diskussioner under hösten. Kim Olsson kallar till detta möte. 

b.) Presentation av NSR:s arbete med IT och digitalisering 
Björn Jacobsson informerar om byggandet av den i..J1frastruktuT som NSR står inför. 
Syftet är att ta fram och identifiera ett robust IT system som kan klara dagens och 
morgondagens säkerhet. År 2020 är mållinjen att flytta allt till molnet vilket man idag jobbar 
hårt mot. 

Björn Jacobsson presenterar NSR:s OPI som står för Offenrng-Privat- Iimovationssamarbete 
som ett verktyg för regional utveckling och som del i att lösa offentliga utmaningar 
tillsammans med marknadsideer och lösningar utan jäv i form av testpiloter. 

Att utveckla och leverera kundnytta i form av digitala hjälpmedel är också i fokus. Kundnytta 
skapas när kundens verkliga behov tillgodoses och just nu ska ett nytt tömningssystem, kallad 
On Demand, testas på Mariastaden med start i jw1j och pågå i 6 månader. Kunderna beställer 
tönming via en knapp/reglage på kärlet som är kopplat mot NSR:s ruttsystem. 
Systemet ska sedan utvärderas tillsammans med data och åsikter ifrån testkundema. Kan 
effektivare rundor ge lägre kostnader? Kan detta vara ett nytt verktyg för ruttoptirnering? NSR 
gör analyser hela tiden och bearbetar data och ligger just nu i framkant med detta test vilket 
har fått stor medial uppmärksamhet. 

Att dokumentera är extremt viktigt och NSR har en bra struktur för detta för att kunna 
säkerställa om något händer med någon eller något. 

c.) Presentation av NSR:s samarbete med träåtervinning 
VD Kim Olsson presenterar Professor Mahmood Hamrneds arbete med spånskiveprojektet. 
Under 2016-2017 gjordes en förstudie som bland rumat fastslog att cil"ka 1,7 miljoner ton träflis 
används i Sverige för energi och att 20 % av Sveriges förpackni..J1gar är tillverkade av trä men 
att enbart 30 % återvinns. 

Syftet är att ta fram miljövänliga spånplattor av bland rumat trädgårds och träavfall samt 
minska formaldehyd i limmet som sägs framkalla allergi och cancer. Ett lim kan framställas 
av trumin i olika blandningar som ger fossil frihet och hållbarhet. 

Spån av olika material som sorterats ut har resulterat i olika varianter av spånskivor. fotresset 
är stort ifrån olika aktörer såsom byggindustrin, avfallsbranscher och återvinnil1gsi.ndustri..J1. 
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Projektet fortlöper med utmaningen att göra pressningen av spånplattoma på kortare tid då 
det idag tar längre tid att pressa på grw-1d av mer vätska i bindemedlet, vilket kostar mer 
pengar. 

d.) Presentation av förslag till affärsplan för Vera Park Circularity AB 
VD Kim Olsson presenterar Vera Parks affärside för att utveckla, dela och förmedla kunskap 
inom cirkulär ekonomi i samarbetet med akademi avseende avfall och återvinning till företag 
och institutioner. 

Syftet är att driva nätverk, testbädd och utveckling inom återvilming och avfallshantering så 
att kretsloppen såväl lokalt som globalt når högsta möjliga effektivitet. Att bidra till regional 
tillväxt genom bättre konkurrenskraft för både befintliga företag som nya är ett annat syfte. 
Bolaget ska även delta i internationella projekt och bidra till att utveckla Campus. 

9. Marknadsrapporter 
a.) Slutredovisning av Skitlite 
VD Kim Olsson presenterar slutrapporten för projektet Skitlite 2020. Projektet startades 2010 

och avslutades i förtid 2017. Sex stycken målområden presenterades 2012 som man sedan har 
jobbat mot för att minska och halvera det avfall som uppstår, enligt de politiska mål som var 
tagna i kommunfullmäktige. Målen är inte nådda men utfallet har gått åt rätt väg där den 
totala mängden avfall minskat med 19 % i våra regioner samt att restavfalJsmängderna har 
minskat med 12 %. Målen fö111s idag med i avfallsplanen och är implementerat i den ordinarie 
verksamheten. Nätverket mellan de olika tjänstemäimen har varit värdefullt genom att dela 
erfarenheter och jobba tillsammans med problemlösning och kan vidare appliceras på andra 
verksamheter. Ett fortsatt arbete för en hållbar utveckliI1g är att föredra och ses som positivt. 

10. Övriga frågor 
Stefan SjöliI1 lyfter problemet med plast i biogödseln som lantbrukare har reagerat på. Ett 
problem som behöver lösas för framtida produktion och försäljniI1g. 

11. Mötets avslutande 
Kim Olsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

Helsingborg 2018-06-14 

Vid protokollet 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Protokoll Styrelsemöte 4/2018 med styrelsen i NSR AB 

2018 -07- 0 2 
onrKS.o..Q .f.Ji S. /. 
~7.J .. -;:'.. 'f.o.. P..: ~ . 1.:.: 

Fredag 2018-06-15, kl. 09:00-13:00 - på Valhall Park, Ängelholm 

Närvarande: 
Leda1nöter: 

Suppleanter: 

Kenneth Lantz, Renee Sandberg Ohlander, Gustaf Wingårdh, Peter Knutsson, 
Christer Hansson, Jessica Andersson och Reino Persson. 

Claes Wastensson, Henrik Forssell, Lars-Ingvar Johansson, Sahand Kousha, Eva 
Ingers, Rolf Ottosson, Anders Bengtsson, Le1mart Nilsson och Kjell Näslund . 

Personalrepresentanter: 

Övriga: 

Jarn1 Thomasen, Transport 
Toiwo Henriksson, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 

Kim Olsson, VD samt Martina Troedsson, Sekreterare. 

Kerstin Gustafsson, Verksamhets och Utvecklingschef under§ 48 a 
Björn Jacobsson, Enhetschef IT under§ 48 b 
Mahmood Hammed, Professor under § 48 c 

Anmält förhinder: Robin Holmberg, Bemer Lundgren, Anders Månsson, Bo Lambertsson 
Persson, Niklas Svalö, Rickard Sallermo och Lotta Lewis-Jonsson 

Mötets Öppnande 
§ 41 Ordförande Ke1meth Lantz förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 

närvarande enligt ovan. Anders Bengtsson hälsas välkommen som ny 
styrelsesuppleant för Ängelholms kommun efter Carl-Axel Andersson. 

Beslutar 
§ 42 att godkänna föreslagen dagordning 
§ 43 att ordföranden jämte Reino Persson justerar protokollet 
§ 44 att godkänna styrelseprotokoll 2/ 2018 och 3/2018 

§ 45 Ekonomiska rapporter 
VD Kim Olsson informerar om resultatet för apriJ 2018. 

Resultatet för NSR-koncernen visar ett resultat på 0,3 Mkr vilket är 6,8 Mkr 
bättre än budgeterat. 

Investeringar för 3,2 Mkr har genomförts. Utav dessa härleds 2,9 Mkr lakvatten 
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och VA-plan. 

VD Kim Olsson presenterar Delårsrapporten för januari till april 2018 som 
länmas till Helsingborgs stad. Tre viktiga händelser presenteras såsom de 11 
instegsjobbare som bland annat bidragit med att öka återbruket på våra 
återvinningscentraler. Vidare informerar Kim om Sveriges första Offentliga 
Privata Innovationssamarbete gällande behovsstyrd hämtning av avfall. En 
annan viktig händelse är också OX2:s byggande av en ny 
förbehandlingsanläggning. 

VD Kim Olsson visar vad som ingår i de 24,5 Mkr som utgör Overheadkosh1ader 
och dess fördelning på NSR:s verksamhet. 

Önskemål lämnas på att ekonomi och miljöavdelningens kosh1ader redovisas 
ytterligare nedbrutet. VD Kim Olssons förslag är att få in det i budgettexten vilket 
bifalles. 

Beslutar 
att godkäJma rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 46 Marknadsrapporter 

a.) Information om Högsta förvaltningsdomstolens beslut avseende 
Helsingborgs Stads uppsynsplikt 

VD Kim Olsson berättar att det är lagstiftat att kommunstyrelsen i respektive 
kommun har uppsiktsplikt mot sina bolag 1 gång per år. De ska se till att bolagen 
jobbar mot sina ägardirektiv och bolagsordning och därigenom titta så att de inte 
tar några egna beslut. Någon i Helsingborg har överklagat Helsingborgs stads 
godkännande för 2014. Högsta förvaltningsdomstolen har valt att inte ta upp 
överklagan. Då det har varit uppe i högsta domstolen kan det enbart överklagas 
till EU. 

b.) Information om remissvar på framlagt förslag om förändring av 
producentansvar 
VD Kim Olsson berättar att diverse instanser såsom Helsingborgs stad och Avfall 
Sverige har lämnat in sina remissvar gällande Regeringens förslag på "Mer FNI 
av förpackningar och tidningar". 

Beslutar 
Att godkäJma rapporterna och lägga dem till handlingarna 

§ 47 Verksamhetsrapporter 
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a.) Information och uppföljning av brand på anläggningen i Helsingborg 

VD Kim Olsson berättar om branden som utbröt den 16 maj. Branden släktes på 
2 timmar och det var ett bra samarbete och funktionsinriktad insats mellan 
medarbetare, entreprenörer på anläggningen och räddningstjänsten. Trots 
branden drevs verksamheterna vidare som vanligt. 

b.) Information om nytecknande av försäkring 
VD Kim Olsson berättar att försäkringen med Gensidige sagts upp i maj 2018 d å 
de inte längre vill försäkra Avfallsanläggningar. NSR tog hjälp av 
försäkringsmäklaren Söderberg & Parb1ers för att lösa uppgiften . 
Kommunassurans, KSFAB ger oss en försäkring till och med årsskiftet. Arbetet 
med att särskilja vad man vill och inte vill försäkra fortlöper. 

c.) Information om etablering av nya återvinningscentraler och köp av mark 
VD Kim Olsson berättar att arbetet med Åstorps nya återvinningscentral är i 
slutförhandlingen för att få ett pris på den mark man tittat på. Detta görs 
tillsammans med Åstorps kommun som handlägger. Frågor såsom vilka 
material som ska hanteras diskuteras vidare. 

Gällande Båstad så har kommunstyrelsen lämnat ärendet till 
kommw1fullrnäktige och beslut ska tas nästa vecka . Kommunstyrelsen har gett i 
uppdrag till Teknik & Service att ta kontakt med NSR för att diskutera gällande 
en provisorisk placering av en ny återvinningscentral och jobba tillsammans med 
vissa frågeställningar. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna 

§ 48 Utvecklingsprojekt 
a.) Information om arbetet med kompetenshöjning och samverkan avseende 
massahantering 
Kerstin Gustafsson berättar om arbetet med massa.hantering och dess arbete med 
hur det kan förebyggas så att det inte uppstår. Det hålls möten med 
representanter i varje kommun där det tas fram förslag på vad som behövs göras 
samt att hitta en likartad hantering och samsyn på hur man ska lösa problem och 
uhnaningar i de 6 ägarkommunerna . Gruppen samverkar för att bygga upp 
kompetens. Just nu har man inga problem att bli av med massorna då det främst 
används till sluttäckning. Nu måste man börja tänka några år framåt och för vilka 
behandlingsmetoder ska man satsa på och är det iså fall ett uppdrag för NSR? 7 
av 16 miljömål har koppling till effektivisering av massa.hantering såsom frisk 
luft, giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag. 

.\ 
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Organiseringen som följer är att NSR tar ett större ansvar såsom 
samordningsforum och kompetensförsörjning med bland annat miljöspecialister 
för bedömningar och utredningar. Och NSR tar hand om mottagning, parkering 
och behandling av massor. En nyckelfaktor med samarbetet är att man kan ta 
rätt beslut i tidigt skede. Målsättningen är 

- att vara ett nationellt kunskapscentrum inom hantering och behandling av 
förorenade massor 
- att öka avsättningen av renade och lätt oförenade jordar 
- att minimera mängden förorenade massor som deponeras 
- att rädda vårt grundvatten genom att minska användningen av naturgas 

Kerstin Gustafsson presenterar NSR:s förslag till erbjudande om korttids samt 
långtidsparkering av massor på återvinningscentralen där man hyr en del av en 
inhägnad mark. Idag baseras det på en rörlig ersäth1ing men hur kommer 
morgondagens affärsmodell att se ut? Ekonomiska delegationen har som uppgift 
att tillsammans med NSR ta fram en ny ersättningsmodell under hösten. 

b.) Presentation av NSR:s arbete med IT och digitalisering 
Björn Jacobsson informerar om det arbete och den infrastruktur som NSR står 
inför. Syftet är ett robust system som kan klara dagens och morgondagens 
säkerhet och förväntningar för kw1der, samarbetspartners och medarbetare. 
År 2020 är mållinjen att flytta allt till molnet vilket man idag jobbar hårt mot. Att 
dokumentera är extremt viktigt och NSR har en bra struktur för detta för att 
kunna säkerställa om något händer med någon eller något. 

Björn Jacobsson presenterar NSR:s OPI som står för OffentLig-Privat
Innovationssamarbete som ett verktyg för regional utveckling och som del i att 
lösa offentliga utmaningar tillsammans med marknadsideer och lösningar utan 
jäv i form av testpiloter. Att utveckla och leverera kundnytta i form av digitala 
hjälpmedel är också i fokus. Kundnytta skapas när kundens verkliga behov 
tillgodoses och just nu ska ett nytt tömningssystem, kallad On Demand, testas 
på Mariastaden med start i juni. Kw1derna beställer tömning via en 
knapp/reglage på kärlet som är kopplat mot NSR:s ruttsystem. Chaufförer 
vittnar om att cirka 40 % av kärlen inte behöver tömmas när vi kommer och 
därmed ska soptönming på begäran testas och uhrärderas tillsammans med data 
och åsikter. Kan effektivare rundor ge lägre kostnader? Kan detta vara ett nytt 
verktyg för ruttoptimering? Låt oss testa! 

c.) Presentation av NSR:s samarbete med träåtervinning 
Professor Mahmood Hammed har jobbat på NSR sedan 2016 med sitt kontor på 
Vera Park och jobbar nu med spånskivor projektet. Under 2016-2017 gjordes en 
förstudie som bland annat fastslog att 
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- cirka 1,7 miljoner ton träflis används i Sverige för energi 

- 20 % av Sveriges förpackningar är tillverkade av trä men att enbart 30 % 

återvinns 

- Lim som används framställs av fossil råvara och innehåller formaldehyd vilket 
är giftigt 

Syftet är att ta fram miljövänliga spånplattor av bland annat trädgårds och 
träavfall samt minska formaldehyd som sägs framkalla allergi och cancer. Ett lim 
kan framställas av tannin i olika blandningar som ger fossil frihet och hållbarhet. 
Genom att uppgradera och materialåtervinna trädgårdsavfall istället för att 
bränna minskar koldioxidutsläppen vilket minskar växthuseffekten och den 
globala uppvärmningen. Spån av olika material som sorterats ut har resulterat i 
olika varianter av spånskivor. Intresset är stort ifrån olika aktörer såsom 
byggind ustri.n, avfallsbranscher och återvinningsindush·in . 

Projektet fortlöper med utmaningen om att göra pressningen av spånplattorna 
på kortare tid då det idag tar längre tid att pressa på grund av mer vätska i 
bindemedlet, vilket kostar mer pengar. 

d.) Presentation av förslag till affärsplan för Vera Park Circularity AB 
VD Kim Olsson presenterar Vera Parks affärside vilket är att utveckla, dela och 
förmedla kunskap inom cirkulär ekonomi i samarbetet med akademi avseende 
avfall och återvinning till företag och institutioner. 

Syftet är att driva nätverk, testbädd och utveckling inom återvinning och 
avfallshantering så att kretsloppen såväl lokalt som globalt når högsta möjliga 
effektivitet. Att bidra till regional tillväxt genom bättre konkurrenskraft för både 
befintliga företag som nya är ett an.nat syfte. Bolaget ska även delta i 

internationella projekt och bidra till att utveckla Campus. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna 

§ 49 Renhållning 
a.) Slutredovisning av Skitlite 
VD Kim Olsson presenterar slutrapporten för projektet Skitlite 2020 som 
startades 2010 och avslutades i förtid 2017. Sex stycken målområden 
presenterades 2012 som man sedan har jobbat mot för att minska och halvera 
avfallet som uppstår. Målen är inte nådda men utfallet har gått åt rätt väg. Dels 
så har den totala mängden avfall minskat med 19 % samt att 
restavfallsmängderna har minskat med 12 %. Det är ett fantastiskt bra samarbete 
bakom projektet och har gett mycket till samhället och till vår region. Att vara 
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ledande i debatten för vissa frågor såsom reperationsbidrag har varit positivt. 
Att det har uppstått nätverk mellan de olika tjänstemännen har också varit 
värdefullt då man har kunnat dela erfarenheter och diskutera problemlösning. 

De tre bolagen kommer att ha kvar varsin kontaktperson för eventuellt framtida 
samarbete. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna 

§ 50 Utvärdering av styrelsens arbete 

Ordförande Ke1meth Lantz informerar att på nästa möte genomföra en aktivitet 
som utgör utvärderingen. 

§ 51 Styrelseresa 11-12 oktober 
VD Kim Olsson berättar om den stundande studieresan i oktober. Den 11 oktober 
börjar med ett styrelsemöte på NSR klockan 8. Därefter avgår bussen mot Malmö 
för studiebesök. Resan går sedan mot Danmark för studiebesök och övemath1ing 
på hotell. Den 12 oktober blir det fler studiebesök och vi beräknas åter 
Helsingborg vid 16 tiden. Mer information kommer. 

§ 52 Övriga frågor 
VD Kim Olsson informerar att från och med junilönen kommer styrelsens 
lönespecifikationer att skickas digitalt via Kivra. Det är en digital brevlåda och 
ett miljövänligare alternativ till pappersutskick och kan laddas ner som en app i 
mobilen eller i datorn. 

Ordförande Kenneth Lantz berättar hur viktigt det är att avanmäla vid förhinder 
då det annars är svårt att boka antal platser för frukost och lunch. 

§ 53 Mötets avslutande 
Ordförande Kenneth Lantz tackar för visat inh·esse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2018-06-15 

Vid protokollet 

I ' . .- , 
I (';r / -ft. / .JO / /<_ .: ,...('In 0 ) / 

Martina Troedsson / Reino Persson 

r--
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BÄSTA.DS KOMMUN 
Kom..-r•H1>~i.'t:yrelsen 

~BÅSTADHEM 

PROTOKOLLnrS-2018 
fört vid sammanträde med styrelsen för Båstadhem AB torsdagen den 14 juni 2018. 

Tid och plats: kl 14.00-16.50, Båstadhem AB 

Närvarande styrelseledamöter: Hans Grönqvist (BP) 
Ann-Margret Kjellberg (S) 
lb Nilsson (C) 
Jan Ahlström (M) 
Allan Sunnergren (MP) 
Kjell Andersson (BP), tom§ 46 kl 16.15 
Anders Dahlkvist (BP), tjg 
Marie Louise Aaröe (M), ej tjg 
Niclas Svanberg (S), tjg from § 47 kl 16.15 
Christer Linden (M), ej tjg, fr o m § 43 del av kl 14.15 

Övriga närvarande: Magnus lngvarsson, vd Båstadhem AB, tom§ 47 kl 16.40 
Lisbeth Nilsson, ekonomichef Båstadhem AB, tom § 47 kl 16.40 

Sekreterare: 

Beslut: 

Beslut: 

Ursula Lindblom, ekonomiassistent Båstadhem AB, tom § 47 kl 
16.40, åter§ 49 kl 16.50 

§ 39 Sammanträdets öppnande 
Sammanträdet öppnades av ordförande Hans Grönqvist som hälsade alla välkomna. 

§ 40 Val av justerare 
Protokollet skall justeras av lb Nilsson. Beslutades att protokollsjustering sker 
kl 17.30 onsdag 20 juni på Båstadhems kontor. 

§ 41 Fastställande av dagordning 
Underhållsarbetet på Mercurivägen, Förslöv, samt Dataskyddsombud läggs till under§ 47 
övrigt. 
1. Dagordningen godkändes med ovanstående ändring. 

§ 42 Föregående protokoll nr 3 och 4 2018 
Bifogades i kallelsen . 
Protokollen lades till handlingarna. 
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Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

§ 43 VD rapporter 
Byggnation av nytt VoO-boende i Förslöv 
En totalentreprenad beställd 180529. 
Försäljning av fastigheten Vistorp 7:108 
Förhandling påbörjad. 
Båstads kommuns förslag på detaljplaneändring på Sand bäcksvägen, Förslöv 
Bifogat kallelsen. 
Gamla biblioteket i Grevie, utredning pågår 
Båstad hem avvaktar renovering till beslut om Hamnen 3. 
Hamnen 3 
KS har beslutat att ett fortsatt drifts- och hyresavtal ska tecknas. Båstadhem ser detta som 
en ny upphandling med nya förutsättningar. 
1. Båstadhem ska utforma ett nytt avtal inför förlängningen av drift- och hyresavtal, där 
Båstad hem och dess styrelse friskrivs från ansvar för ev olyckor. Avtalet ska godkännas per 
capsulum av styrelsen. Om avtalet inte godkänns av Båstads kommun tar Båstadhem sin hand 
från fastigheten. 
Bergvärme Bivägen, Båstad. 
Anbuden öppnade. Slutbesiktning ska ske 181130, värmen igång senast 180930. 
Mercurivägen, Förslöv 
Inkommit 1 anbud. Ska vara färdigställt juni 2019. 
Myllefallet, Förslöv 
KS har gett i uppdrag åt Båstadhem att snarast börja bygga en sjätte lägenhet för VoO. 
Nästa styrelsemöte 20 september kl 14, plats Båstadhems kontor 
Konferens 18 oktober från kl 9 
Plats och program kommer senare. 
Rapport enligt Arbetsordningen 2018 
Båstad hems organisation 
Redovisning av anställningsplan 
Strategi- och handlingsplan 
Internkontroll 
1. VD-rapporterna läggs till handlingarna 

§ 44 Ekonomichef rapporter 
Pågående projekt 
Finansrapport 
Tertlalbokslut 
Projekt" Attraktiva uterum" 
2. Ekonomichef-rapporterna läggs till handlingarna 

§ 45 Rapport från uthyrningen 
Redovisning av lägenheter förhyrda av Båstads kommun. 

§ 46 Nybyggnation på Mejeritomten, Förslöv. Beslutsärende. 
Två förslag bifogades kallelsen. Styrelsen föreslås besluta att gå vidare med förslag nummer 
två. 
1. Styrelsen beslöt enligt förslag givet att Båstadhem får bidrag från Boverket. 
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Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

§ 47 Övrigt 
Dataskyddombud 
Föreslås att Båstadhem använder sig av kommunens dataskyddsombud Ulf Dehn. 
1. Styrelsen beslöt enligt förslag. 
Mercurivägen 
Diskussion angående att fullfölja underhållsplanen. Jan Ahlström yrkar på att man följer 
planen. 
1. Styrelsen beslöt enligt yrkande. 

§ 48 VD:s lön 2018 
Styrelsen ser en positiv utveckling, men vill skjuta på löneförhandlingen då det har gått för 
kort tid . 
1. Styrelsen beslöt att VD:s lön justeras inför årsdagen av hans anställning. 

§ 49 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Hans Grönqvist förklarade sammanträdet avslutat. 

Båstad 2018-06-14 

~nvist 
Ordförande 

Sekreterare 

u~ 
lb Nilsson 
Justerare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-08-29 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001416/2017 – 900 
 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut: 
 
a). Delegationsbeslut - Parkeringstillstånd för rörelsehindrad april-juni 2018 
b). Delegationsbeslut - Ekonomichefen t o m 2018-06-29 
c). Delegationsbeslut - Teknik- och servicechefen t o m 2018-07-04 
d). Delegationsbeslut - Dödsboanmälan t o m 2018-08-08 
e). Delegationsbeslut - Individ och familj 2018-07-01 - 2018-07-31 
f). Delegationsbeslut - HR-avdelningen 2018-08-28    
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälda delegationsbeslut. 
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GHJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsei1 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

KS/E011 2018-05-08 690/2018 Upptag av lån Ekonomichef 

KS/E011 2018-06-29 469/2018 Upptag av lån Ekonomichef 

Underskrift 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsei1 

2018 -OB- ~ J~ 
on/:c~O..O./~~ , 
J... .O. f. :t. . .-:: .. <f o.a .. ....... 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

TS008 2018-03-27 82018-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan 8ernhardsson 
008 bygglov för nybyggnad av 

fritidshus på fastigheten Påarp 
17:43, Lunnegränd 3 

TS008 2018-03-27 82018-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan 8ernhardsson 
111 bygglov för tillbyggnad av 

mur/plank på fastigheten 
Torekov 98:2, Storgatan 8 

TS008 2018-04-03 82017-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan 8ernhardsson 
238 bygglov för nybyggnad av 

containrar samt 
parkeringsplatser på 
fastigheten Varan 9:41, 
Ängalagsvägen 176 

TS008 2018-04-04 8 Grannehörande angående Ingen erinran Jan 8ernhardsson 
bygglov för tillbyggnad av 
Attefallshus, förråd och 
burspråk på fastigheten 
Torekov 98:64 

TS008 2018-04-09 82018-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan 8ernhardsson 
282 bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus med uterum på 
fastigheten Viarp 5:83, 
Stationsvägen 41 

TS008 2018-04-09 82018-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan 8ernhardsson 
216 bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus samt 
fasadändring på fastigheten 
Förs löv 4:149, 
Prästgårdsvägen 19 

TS008 2018-06-18 82018-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan 8ernhardsson 
392 bygglov för ombyggnad av del 

av befintlig lokal för ny 
verksamhet (gym} på 
fastigheten Vistorp 7:103, 
Åkagårdsvägen 32 

TS008 2018-06-18 82018-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan 8ernhardsson 
601 bygglov för nybyggnad av mur 

på fastigheten Förslöv 2:64, 
Hästräfsevägen 3 

TS008 2018-07-04 82018-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan 8ernhardsson 
642 bygglov för nybyggnad 

industrilokal på fastigheten 
Hemmeslöv 5:60 

TS008 2018-07-04 82018-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan 8ernhardsson 
474 bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus och 
komplementbyggnad på 
fastigheten Hemmeslöv 5:54, 
Rälsvägen 28 
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Datum 

2018-08-16 
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( 

( 

( 

fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Bildning & arbete 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

2018 -08!~« 
t.6.fi~: ........ . 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

KS/ A026 2018-08-08 

Underskrift 
Datum 

2018-08-22 
Namnförtydligande 

Ann-Britt Nilsson 

Dödsboanmälan ÄB 20 kap. 8a§ 

Underskrift 

Dödsboanmä Ann-Britt Nilsson 
Ian till 
skatteverket 
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BASTADS KOMMUN 
Kommunstyratew, 

2018 -DB-~ 4 . 
Dn'it·~.Qt). 7'/~' :h: - ...... ~ .. ~ .. . 
• .. .Q l: ...... fl~e ... .. .J 

..-

Delegationsbeslut 

Individ och familj Båstads kommun 

2018-07-01-2018-0 7-31 
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Beslutsdatum 

2018-07-01 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2018-07-01 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2018-07-02 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-07-02 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-07-02 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 §förskott på förmån 

2018-07-02 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-02 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-02 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20180701 - 20180731 
Organisation· 

Undernjyäer: 

Handläggare: 

Delegermgslista 

Utskrifts datum: 2018-08-22 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Föräldr~ledig - Otillräcklig föräl 
Mad~ne Colliander 

Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

llia)sdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

9 559,00 

Sidal/16 
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Beslutsdatum 

2018-07-02 

2018-07-02 

2018-07-03 

2018-07-03 

2018-07-03 

2018-07-04 

2018-07-04 

2018-07-04 

2018-07-04 

Urva!sparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Organisation" 

Undernjyäer 

Handläggare· 

20180701 - 20180731 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-08-22 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

J osephin Brecht 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Annelie Zerman 

Ivona Widen 

Josephin Brecht 

Madelene Colliander 

Urvalsdatnm = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

8 678,00 

Sida 2 I 16 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-07-04 

2018-07-04 

2018-07-04 

2018-07-05 

2018-07-05 

2018-07-05 

2018-07-06 

2018-07-06 

2018-07-06 

Uryalsparametrar: 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

~ 20180701 
Organisation

Underniyåer 

Handläggare: 

- 20180731 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-08-22 

Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 
I 

Madelene Colliander 

I 

Maria Ivarsson 
I 

i 

!Väntar på etableringsersättning 
Per-Martin Boklund 
I 

I 
Arbetslös - Ingen ersättning 
k.nnelie Zerman 
! 

I 

Madelene Colliander 
I 

jMaria Ivarsson 

]Behovet bedöms vara tillgodose 
!Alexandra Borbelj 
I 
I 

!Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
I Alexandra Borbelj 

1

Behovet bedöms vara tillgodose 
I Anna Berg 
I 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avs lagsbelopp 

6 171,00 

18 092,00 

1 390,00 

2,00 

Sida 3I16 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-07-06 

2018-07-06 

2018-07-06 

2018-07-06 

2018-07-09 

2018-07-09 

2018-07-09 

2018-07-09 

2018-07-10 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

UT Beslut inleda utredn familjehem 6 kap 6 § 

20180701 - 20180731 
Organisation: 

Undernivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-08-22 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Pension otillräcklig 
Anna Berg 

Utredningen kan ej fiirdigställas 
Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Per-Martin Boklund 

Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättn.ID 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Maria Ivarsson 

Marie Hillberg 

Uryalsdatnm = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

3 066,00 

760,00 

Sida4 I 16 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-07-10 

2018-07-10 

2018-07-11 

2018-07-11 

2018-07-11 

2018-07-12 

2018-07-12 

2018-07-12 

2018-07-12 

Urvalspararnetrar: 

Vux Missb öppenvårdsinsats förlängs 

Vux Skyddat boende bifall 

Vux L VM Särslåld kostnad bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation: 

Underniväer 

Handläggare· 

20180701 - 20180731 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-08-22 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Nicolina Carlsson 

Per-Martin Boklund 

Linda Hed.man 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Maria Ivarsson 

Nicolina Carlsson 

Alexandra Borbelj 

Alexandra Borbelj 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

52 500,00 

148,00 

60,00 

Sida5/16 
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Beslutsdatum 

2018-07-13 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-13 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-07-13 Ek Inleda försörjningsinsats 

2018-07-13 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-13 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-13 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-07-13 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-07-13 Vux L VM Omedelbart omhändertagande 13 § 1,2 

2018-07-13 Vux Beslut inleda utredning LVM 7 § 

Uryalsparametrar: 20180701 - 20180731 
Organisation-

Underniväer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-08-22 

Beslutsfattare" 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Alexandra Borbelj 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Maria Ivarsson 

Nicolina Carlsson 

SN:s ordförande 

Per-Martin Boklund 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

A vslag;s belopp 

100,00 

5 301,00 

Sida 6 I 16 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-07-13 

2018-07-13 

2018-07-13 

2018-07-15 

2018-07-16 

2018-07-16 

2018-07-16 

2018-07-17 

2018-07-17 

Urvalsparametrar: 

Vux L VM Läkarundersökning 9 § 

Vux L VM Polishandräckning 45 § 

Vux Beslut Boende, tillfälligt 

Vux Missb öppenvårdsinsats kostnad bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Institutionsplac 4 kap 1 § bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ornanisation: 

Undemjvåer· 

Handläggare· 

20180701 - 20180731 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-08-22 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Magnus Andersson 

Alexandra Borbelj 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Per-Martin Boklund 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Anna Berg 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

3 148,00 

3 000,00 

Sida 7 I 16 
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Beslutsdatum 

2018-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-17 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Urvalsparametrar: 20180701 - 20180731 
Organisation· 

Undernivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-08-22 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

2 548,00 

20 800,00 

3 741,00 

7 343,00 

1 011,00 

8 518,00 

Sida 8 I 16 
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Beslutsdatum 

2018-07-17 

2018-07-18 

2018-07-18 

2018-07-18 

2018-07-18 

2018-07-18 

2018-07-19 

2018-07-19 

2018-07-19 

Urvalsparametrar: 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek bistånd 4 kap 2 § bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation: 

Undemiyåer 

Handläggare· 

20180701 - 20180731 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-08-22 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Nicolina Carlsson 

Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Madelene Colliander 

Per-Martin Boklund 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Alexandra Borbelj 

Alexandra Borbelj 

Arbetshinder, sociala skäl 
Madelene Colliander . 

Urvalsdatum = Bes!utsdatum 

Avslags belopp 

294,00 

2 946,00 

2 945,75 

10 275,00 

Sida9I16 
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Besluts datum 

2018-07-19 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-19 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-07-20 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-20 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-07-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-23 Ek Tandvård, bifall 

2018-07-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Unralsparametrar: 20180701 - 20180731 
Organisation: 

Undemivåer 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-08-22 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Madelene Colliander 

PiaAstrand 

Alexandra Borbelj 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Anna Berg 

Anna Berg 

Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Uryalsdatum = Besluts datum 

Avslagsbelopp 

1 196,00 

2 283,00 

1 080,00 

7 879,00 

Sida 10 /16 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-07-23 

2018-07-23 

2018-07-23 

2018-07-23 

2018-07-24 

2018-07-24 

2018-07-24 

2018-07-24 

2018-07-24 

Urva!sparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

UT Beslut inleda utred kontaktp/familj 3 kap 6 § 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

20180701 - 20180731 
Organisation· 

Undernivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-08-22 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetshinder, sociala skäl 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Marie Hillberg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Urva!sdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

8 115,00 

7 823,00 

3 975,00 

Sida 11I16 
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Beslutsdatum 

2018-07-24 

2018-07-24 

2018-07-25 

2018-07-25 

2018-07-25 

2018-07-26 

2018-07-26 

2018-07-26 

2018-07-26 

Urvalsparametrar; 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation

Undernjväer 

Handläggare· 

20180701 - 20180731 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-08-22 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Anna Berg 

Anna Berg 

Maria Ivarsson 

Anita Marijic 

Anna Berg 

Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Urvalsdatwn ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1265,00 

Sida 12 I 16 
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Beslutsdatum 

2018-07-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-07-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-07-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Uryalsparametrar: 20180701 - 20180731 
Organisation: 

Undernivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-08-22 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Pension otillräcklig 
Anna Berg 

Linda Tillman Akerhj elm 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Akerhj elm 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Linda Tillman Åkerhj elm 

Arbetar deltid, ofrivilligt - Otillr 
Linda Tillman Åkerhj elm 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

3 603,00 

2 762,00 

7 180,00 

8 421,00 

Sida 13/16 
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Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-08-22 

Beslutsdatum 

2018-07-27 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-27 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-27 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-07-27 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-27 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-27 FR Medgivande enl 6 kap 6, 12 § SoL för adoption 

2018-07-30 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-30 Ek bistånd 4 kap 2 § bifall 

2018-07-30 Ek bistånd beslut inleda utredning 

Urva!sparametrar: 20180701 - 20180731 Beslutsfattare: 

Organisation· 

Undernivåer: 

Handläggare· Personnummer * 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Linda Tillman Åkerhj elm 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Socialnämnd 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

7 662,00 

7 694,00 

Sida 14/ 16 
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Beslutsdatum 

2018-07-30 

2018-07-30 

2018-07-30 

2018-07-30 

2,018-07-30 

2018-07-31 

2018-07-31 

2018-07-31 

2018-07-31 

Urvalsparametrar: 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Vux L VM Särskild kostnad bifall 

Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Organisation: 

Undernivåer 

Handläggare· 

20180701 - 20180731 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-08-22 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Annelie Zerman 

Linda Hed.man 

Linda Hed.man 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Linda Tillman Åkerhjelm 

Utredningen kan ej färdigställas 
Madelene Colliander 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Linda Tillman Åkerhj elm 

Madelene Colliander 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

72 320,00 

91 650,00 

6 563,00 

5 453,00 

1 250,00 

Sida 15 / 16 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-07-31 

2018-07-31 

Uryalspararnetrar: 

Ek fly bistånd 4 kap 2 § bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation· 

Undemiyåer; 

Handläggare· 

20180701 - 20180731 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-08-22 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Bidrar ej till sin försörjning 
Madelene Colliander 

Bidrar ej till sin försörjning 
Madelene Colliander 

Urvalsdatnrn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

4 964,00 

Sida 16 / 16 
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Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-08-22 

Beslutsdatum 

2018-07-01 BoU Utredning enl 11 kap §§ 1,2 SoL avslutas utan åtgärd 

2018-07-02 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-07-02 BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

2018-07-02 BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

2018-07-02 BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

2018-07-02 BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

2018-07-02 BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

2018-07-02 BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

Urvalspa ram etra r: 20180701 - 20180731 Beslutsfattare· 

Organisation· 

Undernivåer 

Handläggare· Personnummer * 

Beslutsfattare 

Per-Martin Boklund 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Anna Laurell 

Anna Laurell 

Anna Laurell 

Anna Laurell 

Anna Laurell 

Anna Laurell 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 700,00 

Sida 1I12 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-07-03 

2018-07-03 

2018-07-03 

2018-07-03 

2018-07-03 

2018-07-03 

2018-07-03 

2018-07-03 

2018-07-04 

U rva !spara metrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Intern Öppenvård bifall 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

OrganisatioP' 

Underniväer: 

Handläggare· 

20180701 - 20180731 Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

2018-08-22 

Avslags belopp 

Beslutsfattare 

Johanna Flyckt 

Johanna Flyckt 

Johanna Flyckt 

Johanna Flyckt 

Johanna Flyclct 

PiaÅstrand 

PiaÅstrand 

PiaÅstrand 

Anna Laurell 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 2 / 12 
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Beslutsdatum 

2018-07-04 

2018-07-04 

2018-07-05 

2018-07-06 

2018-07-06 

2018-07-09 

2018-07-09 

2018-07-10 

2018-07-10 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Utredning enl 11 kap §§ 1,2 SoL avslutas utan åtgärd 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Extern Öppenvård bifall 

BoU Extern Öppenvårds kostnad bifall 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

BoU Utredning avslutas enl 11 kap §§ 1,2 SoL med åtgärd 

OrganisatioD' 

Undernivåer: 

Handläggare: 

20180701 - 20180731 Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

2018-08-22 

Beslutsfattare 

PiaÅstrand 

PiaÅstrand 

Linda Hedman 

Utredningen kan ej färdigställas 
Maria I varsson 

PiaÅstrand 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Ivona Widen 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1,00 

Sida 3 I 12 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-07-10 

2018-07-10 

2018-07-10 

2018-07-10 

2018-07-10 

2018-07-10 

2018-07-10 

2018-07-11 

2018-07-11 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

BoU L VU Omedelbart omhändertagande 6 §miljö Ordf beslut 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU L VU Placering utom hemmet under utredning 11 § 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Utredning enl 11 kap §§ 1,2 SoL avslutas utan åtgärd 

BoU Utredning enl 11 kap§§ 1,2 SoL avslutas utan åtgärd 

Organisatjon· 

Underniyåer: 

Handläggare: 

20180701 - 20180731 Beslutsfattare: 

~ 

~ 

Personnummer * 

2018-08-22 

Avslags belopp 

Beslutsfattare 

SN:s ordförande 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 4I12 
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Beslutsdatum 

2018-07-11 

2018-07-11 

2018-07-12 

2018-07-12 

2018-07-16 

2018-07-16 

2018-07-16 

2018-07-17 

2018-07-17 

Urvalsparametrar; 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

BoU Utredning enl 11 kap §§ 1,2 SoL avslutas utan åtgärd 

BoU Beslut enl 11 kap § 1 SoL inleda utredning yttrande 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Organisation-

!Jndernivåer 

Handläggare· 

20180701 - 20180731 Beslutsfattare· 

Personnummer * 

2018-08-22 

Beslutsfattare 

Per-Martin Boklund 

PiaÅstrand 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Anna Berg 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Urvalsdaturn = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

63 270,00 

95 850,00 

7 023,00 

Sida 5 I 12 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-07-17 

2018-07-17 

2018-07-17 

2018-07-18 

2018-07-18 

2018-07-18 

2018-07-18 

2018-07-20 

2018-07-20 

Urva!sparametrar; 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

BoU L VU Omedelbart omhändertagande fastställs 

BoU Utredning enl 11 kap §§ 1,2 SoL avslutas utan åtgärd 

BoU Utredning enl 11 kap §§ 1,2 SoL avslutas utan åtgärd 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Organisation: 

Underniväer 

Handläggare· 

20180701 - 20180731 Beslutsfattare· 

Personnummer * 

2018-08-22 

Beslutsfattare 

J osephin Brecht 

J osephin Brecht 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Madelene Colliander 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

F örvaltningsrätt 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Alexandra Borbelj 

Alexandra Borbelj 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

994,00 

6 800,00 

Sida 6 I 12 

495



Beslutsdatum 

2018-07-20 

2018-07-20 

2018-07-23 

2018-07-23 

2018-07-23 

2018-07-23 

2018-07-23 

2018-07-23 

2018-07-24 

Urvalsparametrar; 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

FR Beslut inleda utredning kontaktperson 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Organisation-

Undernivåer· 

Handläggare· 

20180701 - 20180731 Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

2018-08-22 

Beslutsfattare 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Arbetshinder, sociala skäl 
Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Camilla Moritz 

Urva}sdahun = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

2 950,00 

991,00 

5 219,00 

4 197,00 

Sida 7 I 12 
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Beslutsdatum 

2018-07-24 FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

2018-07-24 FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

2018-07-24 FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

2018-07-24 FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

2018-07-24 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-24 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-24 UT Beslut inleda utredn familjehem 6 kap 6 § 

2018-07-25 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-07-25 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Urvalsparametrar: 20180701 - 20180731 
Organisation· 

Undernivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-08-22 

Beslutsfattare: 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Sofia Lindström 

Sofia Lindström 

Sofia Lindström 

Sofia Lindström 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Marie Hillberg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Camilla Moritz 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

45 750,00 

45 750,00 

5 255,00 

3 147,00 

Sida 8 I 12 
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Beslutsdatum 

2018-07-25 FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

2018-07-25 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-07-25 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-26 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-26 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-26 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-26 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-26 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-26 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Urva !spa ram etra r: 20180701 - 20180731 
Organisation· 

Undernivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-08-22 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Sofia Lindström 

Arbetshinder, sociala skäl 
Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Urvalsdatum ; Beslutsdaturn 

A vslagsbelopp 

3 300,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

Sida 9 I 12 
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Beslutsdatum 

2018-07-26 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-26 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-26 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-26 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-26 Gem Kostnader i samband med insats bifall 

2018-07-27 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-27 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-07-27 Vux Familjehemsplac 4 kap 1 §bifall 

2018-07-27 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Uryalsparametrar: 20180701 - 20180731 
Organisation· 

Undernjvåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-08-22 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Utredningen kan ej färdigställas 
Anna Berg 

Madelene Colliander 

Magnus Andersson 

Nicolina Carlsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

Sida 10 I 12 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-07-30 

2018-07-30 

2018-07-30 

2018-07-30 

2018-07-30 

2018-07-30 

2018-07-30 

2018-07-30 

2018-07-30 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

BoU Utredningskos1nad 

FR Faderskapsbekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

Gem Kos1nader i samband med insats bifall 

BoU L VU Särskilda kos1nader 

BoU L VU Särskilda kos1nader 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd 4 kap 2 § bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

20180701 - 20180731 

Organisation: 

Undernivåer· 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-08-22 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Utredningen kan ej färdigställas 
Anna Berg 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Sjukskriven med läkarintyg-ingE 
Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

500,00 

65 414,00 

64 330,00 

62 186,00 

6 000,00 

Sida 11/ 12 

500



Beslutsdatum 

Avser 

2018-07-30 

2018-07-30 

2018-07-30 

2018-07-30 

2018-07-31 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Vux Utredningskostnad mm 

FR TR beslutar om särskilt förordnad vårdnadshavre 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

QrganisatioU' 

Underniväer 

Handläggare· 

20180701 - 20180731 Beslutsfattare· 

Qmk 

Beslut: 

Personnummer: * 

2018-08-22 

Orsak 

Beslutsfattare 

Magnus Andersson 

Nicolina Carlsson 

Nicolina Carlsson 

Tingsrätt 

Linda Hedman 

Urvalsdattun = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

99 045,00 

Sida 12 / 12 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

2018 -08- 2 9 

t.f li.~9f~~ 
Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Nr enligt 
de lega-

Datum Diarienr Ärendebeskrivning Lagrum Beslut Delegat 
tions-
ordning 
P003 2018-08-15 Anställning. 180711 Enhetschef Jeanette 

Socialsekreterare.84 A 1 Östlund Zielinski 

P003 2018-06-25 Anstä Il ni ng.Sud i el 181618 Rektor Ewa Nilsson 
yreksvägledare. 54 A 2 

P003 2018-03-21 Anställning.SFl-lärare.54 A 3 180507 Rektor Ewa Nilsson 

P003 2018-01-01 Anställning. 180507 Rektor Ewa Nilsson 
Lärareträdgårdskurser.54 A 4 

P003 2008-07-01 Anställning.Lärare/ 180613 Rektor Ewa Nilsson 
Utbildningsledare.54 A 5 

P002 2018-08-06 Anställning.Måltidschef. 5 A 3 180209 Teknik och 
servicechef Jan 
Bernhardsson 

P002 2018-07-23 Anställning. Park och 180718 Teknik och 
Gatuchef. 5 A 4 servicechef Jan 

Bernhardsson 

P003 2018-06-01 Anställning.Boendestödjare. 180601 Enhetschef Helen 
83A 1 Johansson 

P003 2018-06-14 Anställning. 180528 Enhetschef Helen 
Boendekordinator. 83 A 2 Johansson 

P003 2018-02-12 Anställning.Undersköterska. 9 180212 Enhetschef Ci ndy 
AS Case Nord 

P003 2018-07-01 Anställning.Vårdbiträde. 9 A 6 180710 Enhetschef Ci ndy 
Case Nord 

P003 2018-06-11 Anställning.Undersköterska. 9 180307 Enhetschef Ci ndy 
A7 Case Nord 

P003 2018-08-01 Anställning.Undersköterska. 9 180716 Enhetschef Cindy 
AS Case Nord 

P003 2018-07-01 Anställning.Boendestödjare. 180705 Enhetschef Johannes 
31A3 Häll 

P003 2018-09-04 Anstä 11 ni ng. Boendeassistent. 180608 Enhetschef Johannes 
31A4 Häll 

P003 2018-08-16 Anställning. Kurator. 4 A 3 180626 Enhetschef Ingrid 
Berg-Brynje 

P003 2018-08-01 Anställning.Logoped. 4 A 4 180801 Enhetschef Ingrid 
Berg-Brynje 

P003 2018-07-01 Anstäl I ni ng. Undersköterska. 180704 Enhetschef Cecilia 
64A Sixten 

P003 2018-09-01 Anställning.Undersköterska. 180704 Enhetschef Cecilia 
64A4 Sixten 

P003 2018-08-09 Anställning.Speciallärare. 8 A 180531 Rektor John Brogård 
5 

P003 2018-08-01 Anställning.Lärare fritidshem. 180511 Rektor John Brogård 
8A6 

P003 2018-08-08 Anställning.Lärare. 8 A 7 180531 Rektor John Brogård 
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R003 201S-OS-06 Anställning.Lärare fritidshem. 1S0511 Rektor John Brogård 
, . 

SAS .. 
P003 201S-06-06 Anställning.Förskollärare. SA 1S0604 Rektor John Brogård 

' ' 9 

P003 2018-09-17 Anställning.HR-generalsit. 29 1S0620 HR-chef Philipp 
A1 Sueffer 

P003 201S-b 9-24 Anställning. 1S0621 Bygglovschef Roger 
Bygglovshandläggare. 42 A 2 Larsson 

P003 201S-06-21 Anställning.Elevassistent. 11 A 1S0625 Rektor Peter 
3 Dahlberg 

P003 201S-06-21 Anställning.Fritidsledare. 11 A 1S0625 Rektor Peter 
4 Dahlberg 

P003 201S-0S-13 Anställning.Lokalrvårdare. 74 1S0716 Lokalvårdschef 
A2 Terese Wennerstarnd 

P003 201S-10-01 Anställning.Upphandlare. S2 A 1S0625 Upphandlingschef 
1 Ann-Helene Klasson 

P003 201S-0S-01 Anställning.Barnskötare. 3S A 1S0627 Rektor Susanne 
1 Kaczmarek 

P003 201S-OS-01 Anställning.Fritidspedagog. 3S 1S0627 Rektor Susanne 
A2 Kaczmarek 

P003 201S-0S-13 Anställning.Förskollärare. 25 1S0502 Förskolechef Berit 
A2 Hjalmarsson 

P003 201S-OS-13 Anställning.Förskollärare. 25 1S0502 Förskolechef Berit 
A3 Hjalmarsson 

P002 201S-07-01 Anställning.Avdelningschef. 1S0405 Vårs-och 
60A2 omsorgschef Emma 

Pihl 

P003 201S-05-2S Anställning.Boendeassistent. 180516 Enhetschef Eva-Marie 
57A2 Persson 

P003 201S-05-21 Anställning.Boendeassistent. 1S0517 Enhetschef Eva-Marie 
57A3 Persson 

P003 201S-09-01 Anställning.Administratör. 6S 1S0619 IFO-chefGilla 
A4 Törhagen Sköld 

P003 2018-07-16 Anställning. Boendeassistent. 1S0629 Enhetschef Anna 
36A23 Johansson 

P003 201S-07-16 Anställning. Boendeassistent. 180629 Enhetschef Anna 
36A24 Johansson 

P003 201S-06-04 Anställning. Boendeassistent. 1S0613 Enhetschef Anna 
36A25 Johansson 

P003 2018-0S-OS Anställning.Grundskollärare. 1S0614 Rektor Lotta Holte 
27 A4 

P003 201S-OS-OS Anställning.Grundskollärare. 1S0613 Rektor Lotta Holte 
27 AS 

P003 201S-07-12 Anställning.Barnskötare. 16 A 1S0524 Förskolechef 
2 Elisabeth Enoksson 

P003 2019-01-14 Anställning.Förskollärare. 16 1S0517 Förskolechef 
A3 Elisabeth Enoksson 

P003 201S-OS-OS Anställning.Språkläarare. 30 A 1S0604 Rektor Eva Hugosson 
3 

P003 201S-06-21 Anställning.Språklärare. 30 A 1S0604 Rektor Eva Hugosson 
4 

P003 201S-06-01 Anstäl Ini ng. Resurspedagog. 180523 Rektor Eva Hugosson 
30AS 

P003 201S-06-12 Anställning. 1S0612 IT-chef Anders Björk 
Dataskyddsombud. 6 A 2 

P003 201S-OS-09 Anställning.Gymnasielärare. 1S0621 Rektor Ulrika Krämer 
39A2 

P003 201S-07-01 Anställning.Gymnasielärare. 1S060S Rektor Ulrika Krämer 
39A3 

P003 201S-OS-09 Anställning.Gymnasielärare. 1S0612 Rektor Ulrika Krämer 
39A4 

P003 201S-0S-13 Anställning.Vaktmästare. 39 A 1S052S Rektor Ulrika Krämer 
5 
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P003 2018-08-20 Anställning.Coach/ 180524 Avdelningschef Tita 
handledare. 71A1 Veeborn 

P003 2018-09-01 Anställning.Ekonom. 14A 2 180529 Ekonomichef Elisabet 
Edner 

P003 2018-06-01 Anställning.Enhetsassistent. 180601 Enhetschef Annika 
48A2 MUiier Hansen 

P003 2018-08-08 Anställning.Grundskollärare. 180507 Rektor Camilla 
56A4 Persson 

P003 2018-01-03 Anställning.Lärare sv/eng. 56 180308 Rektor Camilla 
AS Persson 

P003 2018-04-03 Anställning.Lärare sv/so. 56 A 180403 Rektor Camilla 
6 Persson 

P003 2018-08-01 Anstäl lning. 180621 Rektor Camilla 
Verksamhetsvaktmästare. 56 Persson 
A7 

P003 2018-08-08 Anställning.Grundskollärare. 180507 Rektor Camilla 
56A8 Persson 

P018 2018-10-27 Löneväxling pension. 47 B 1 180814 Bitr. HR-chef Anna 
Löfström 

P015 2018-08-27 Lönebeslut pga ändrade 180824 HR-chef Philipp 
arbetsuppgifterMÅ. 29 B 10 Seuffer 

P006 2018-06-19 Uppsägning pga arbetsbrist, 180619 Tf Kommunchef Jan 
IN, 5B1 Bernhardsson 

P014 2018-05-01 Löneöversyn 2018, 29 B 11 180430 HR-chef Philipp 
Seuffer 

P014 2018-05-05 Förhandling ungdomslöner 180505 HR-chef Philipp 
2018, 29 B 12 Seuffer 

P013 2018-06-25 Ekonomisk överenskommelse 180625 HR-chef Philipp 
MT, anställning upphör, 29 B Se utter 
13 

P015 2018-09-01 Lönebeslut pga ändrade 180717 HR-chef Philipp 
arbetsuppgifter NH. 29 B 14 Seuffer 

P015 2018-09-01 Lönebeslut pga ändrade 180710 HR-chef Philipp 
arbetsuppgifter CP. 29 B 15 Seuffer 

P015 2018-09-01 Lönebeslut pga ändrade 180626 HR-chef Philipp 
arbetsuppgifter E-MP. 29 B 16 Seuffer 

P015 2018-05-01 Lönebeslut pga ändrade 180720 Bitr. HR-chef Anna 
arbetsuppgifter JR. 47 B 2 Löfström 

Underskrift 

Namnförtydligande 
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