
	

	

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 

Datum:	 Onsdagen	den	7	november	2018.

Tid	och	plats:	 Kl.	10.00	‐	Astrakanen,	kommunkontoret	i	Båstad.	

	

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

Sidnr	

	 Upprop	 	
1. Val	av	justeringsperson	 ‐‐ ‐‐	 3

2. Godkännande	av	dagordningen	 ‐‐ ‐‐	 4

3. Informationsärenden:	
	
a).	Information	från	SFI	(Henrik	Andersson,	Ewa	Nilsson)	

b).	Information	angående	ekonomiskt	bistånd,	bilaga	
					(Henrik	Andersson,	Per‐Martin	Boklund)	
	
c).	Kl.	13.00	‐	Information	om	granskningsrapport	avseende	
						målstyrning	i	Båstads	kommun	samt	förslag	till	fortsatt	arbete	
						(Kommunrevisionens	ordförande	Sten	Wahlgren	mfl)	
	

‐‐ ‐‐	 5‐9

             Beslutsärenden: Myndighetsutövning eller andra ärenden där allmänheten inte har närvarorätt	

4. Detaljplan	för	Påarp	8:83	m.fl.	fastigheter	i	Torekov
‐	Beslut	om	antagande	

Camilla	Nermark	 KS 10‐59

             Beslutsärenden: Inte myndighetsutövning	

5. Översyn	av	Plan‐	och	bygglovstaxa,	inklusive	kart‐ och	mättaxa Annika	Jern/	
Roger	Larsson	

KF 60‐63

6. Höjning	av	taxa	för	serveringstillstånd	inom	Båstads	kommun Ildikó	Lundberg	 KF 64‐69

7. Justerad	ersättning	inom	hemvård	och	vid	utbildning Emma	Pihl/	
Elisabet	Edner	

KF 70‐75

8. Förslag	till	nya	avgifter	2019	inom	Vård	och	omsorg	enligt	
Socialtjänstlagen	(2001:453)	kap	8	§	5	

Emma	Pihl/	
Lena	Adolfsson	

KF 76‐78

9. VA‐taxa	i	Båstads	kommun	2019	 Andreas	Jansson	 KF 79‐85

10. Revidering	av	verksamhetsområde	för	vatten	och	avlopp Andreas	Jansson	 KF 86‐102

11. Omfördelning	i	investeringsbudget	VA	för	2018 Andreas	Jansson	 KF 103‐107

12. Provisorisk	återvinningscentral	 Andreas	Jansson	 KS 108‐111

13. Gång‐	och	cykelväg	på	banvallen	 Ingemar	Lundström	 KS 112‐131

14. Medborgarförslag	‐	Uppsnyggning	av	Grevie	stationsområde Ingemar	Lundström	 KS 132‐138

15. Ordningsstörningar	i	trafiken	 Jan	Bernhardsson/	
Alexander	E.	Johanzon	

KS 139‐145

16. Rondell	i	Boarp	 Jan	Bernhardsson/	
Alexander	E.	Johanzon	

KS 146‐180
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	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

Sidnr	

17. Byggnation	av	spontanidrottsplats	vid	Strandängsskolan,	
inklusive	gåvoavtal	

Hans	Paganus	 KS 181‐188

18. Uppsägning	av	Arrendeavtal	med	Båstads	GIF	‐ Riddarsporren	9	
och	del	av	Nejlikan	2	

Hans	Paganus	 KS 189‐193

19. Anläggningsavtal	‐	Riddarsporren	9	med	Båstads GIF	 Hans	Paganus	 KS 194‐205

20. Arrendeavtal	‐	Del	av	Nejlikan	2	med	Båstads GIF	 Hans	Paganus	 KS 206‐216

21. Uppföljning	av	nämndernas	intern	kontroll	2017	 Elisabet	Edner	 KS 217‐226

22. Uppföljning	av	punkt	avseende	intern	kontroll	2017
för	kommunstyrelsen		

Elisabet	Edner/	
Sari	Bengtsson	

KS 227‐229

23. Förslag	till	beslut	om	skattesats	2019	(Kompletteras	senare) Elisabet	Edner	 KF ‐‐

24. Redovisning	av	partistöd	för	2017	 Catharina	Elofsson/	
Philip	Norrman	

KF 230‐252

25. Sammanträdesplan	för	kommunfullmäktige,	kommunstyrelsen,	
kommunstyrelsens	arbetsutskott	och	samtliga	nämnder	2019	

Catharina	Elofsson	 KF 253‐255

26. Beslutslogg	 ‐‐ ‐‐	 256‐264

27. Delgivningar	 ‐‐ ‐‐	 265‐293

28. Anmälan	av	delegationsbeslut	 ‐‐ ‐‐	 294‐317

	
		Båstad	den	31	oktober	2018	
	
	
Bo	Wendt	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	
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Datum: 2018-10-30 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. 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Ingela Stefansson. 
3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 13 november kl. 14.00. 

 
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: 2018-10-30 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: 2018-10-31 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). Information från SFI (Henrik Andersson, Ewa Nilsson) 
 
b). Information angående ekonomiskt bistånd, bilaga 
     (Henrik Andersson, Per-Martin Boklund) 
 
c). Kl. 13.00 - Information om granskningsrapport avseende 
      målstyrning i Båstads kommun samt förslag till fortsatt arbete 
      (Kommunrevisionens ordförande Sten Wahlgren mfl) 
 
 
  
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Ekonomiskt bistånd, Andel vuxna biståndsmottagare av befolkning, Båda könen, Ålder: 18-65+ 
2015 2016 2017 

Region Januari Juli December Januari Juli December Januari Juli December Januari 
Båstad 1,0 0,8 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8 1,0 
Höganäs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 
Klippan 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 1,0 0,9 1,0 1,1 
Simrishamn 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 
Astorp 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 
Ängelholm 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Örkelljunga 1,4 1,3 1,2 1,1 0,8 0,8 0,9 0,6 0,7 1,2 
Laholm 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,1 1,1 1,3 
Socialstyrelsens statistikdatabas 2018-10-23 

Ekonomiskt bistånd, Belopp per invånare kr (O+ år) 
2015 2016 2017 

Region Januari Juli December Januari Juli December Januari Juli December Januari 

Båstad 55 45 44 44 38 40 40 47 53 60 

Höganäs 32 31 35 30 32 45 37 35 49 36 

Klippan 39 35 36 37 47 55 54 52 60 60 

Simrishamn 50 55 49 41 44 52 42 47 52 51 

As torp 81 79 72 70 86 126 73 72 76 77 

Ängelholm 39 35 37 36 39 40 40 36 41 40 

Örkelljunga 82 70 67 59 52 45 51 25 35 65 

Laholm 76 75 70 74 70 78 85 62 65 69 

Socialstyrelsens statistikdatabas 2018-10-23 

Ekonomiskt bistånd, Båstad, Utbetalt ekonomiskt bistånd tkr, Juli 
2015 2016 2017 2018 

Hushållstyp Juli Juli Juli Juli 
Ensamstående kvinna utan barn 146 130 144 137 
Ensamstående kvinna med barn 94 38 141 170 
Ensamstående man utan barn 207 202 199 207 
Ensamstående man med barn 28 36 20 10 
Sammanboende par utan barn 56 24 51 26 
Sammanboende par med barn 123 118 145 131 
Socialstyrelsens statistikdatabas 2018-10-23 
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SOCIALBIDRAGSST ATISTIK 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Januari 427 659 542 067 470 610 576 004 721 850 643 902 727 966 478 947 372 094 663 353 

Februari 450 409 663 576 589052 722 528 722 910 771 033 550 890 487 222 474 398 659 848 

Mars 588 399 886 019 603 960 751 491 775 412 822 814 763 970 438 334 510 703 620 415 

April 546 718 552 753 547 034 626 339 755 775 789 828 734 099 549 029 609 170 583 114 

Maj 494 874 489 202 572 906 721 599 688 838 712 625 665 980 581 009 467 724 669 464 

Juni 517 185 446 156 618 650 587 310 578 411 590 040 684 843 421 505 497 658 487 464 

Juli 531 268 570 912 371 566 565 568 635 492 615 809 622 431 341 026 406 898 465 032 

Au~usti 397 570 398 297 413 319 479 140 461 451 597 611 506 806 425 418 441 354 421 074 

September 420 935 497 873 509 263 437 103 548 830 673 318 563 779 273 206 394 932 455 130 

Oktober 444 234 499 995 497 833 622 675 568 878 711 603 462 053 393 356 542 995 

November 578 095 . 426 934 506 550 628 898 678 324 524 548 462 947 332 473 580 567 

December 653 926 521 983 686 911 770 016 760 219 927 499 584 373 465 979 614 723 

Totalt 6 053 281 6 495 770 6 387 658 7 488 671 7 896 390 8 380 630 7 330 137 5 187 504 5 913 216 5 024 894 
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ANTAL AKTUELLA HUSHÅLL 

2017 2018 

Januari 120 138 

Februari 129 147 

Mars 123 144 

April 126 147 

Maj 126 149 

Juni 130 143 

Juli 130 140 

Augusti 130 135 

September 136 123 

Oktober 131 

November 134 

December 134 
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SOCIALBIDRAGSST ATISTIK 

2017 2018 

Januari 199 729 181 224 

Februari 107 914 253 976 

Mars 224 412 269 635 

April 152 889 243 317 

Maj 334 099 229 289 

Juni 291 003 192 335 

Juli 247 393 188 984 

Augusti 196 186 223 787 

September 207 648 169 162 

Oktober 258 864 

November 215 918 

December 276 958 

totalt 2 713 013 1 951 709 

ANTAL AKTUELLA HUSHÅLL 

2017 2018 

Januari 67 60 

Februari 74 51 

Mars 70 52 

April 68 54 

Maj 70 53 

Juni 70 53 

Juli 70 56 

Augusti 76 54 

September 73 54 

Oktober 61 

November 61 

December 54 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-10-23 1 av 1 

 

 

KS § 201  Dnr KS 000411/2017 - 315 

Detaljplan för Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov - antagande 

 
Beskrivning av ärendet Planområdet är beläget i Torekov (Solsidan) cirka 1,5 km söder om Torekov 

centrum. Området omfattar fastigheterna Påarp 8:115, del av Påarp 8:83 samt 
10:6 och är ca 1,1 hektar (11 000 m2) stort. Marken är idag till största del 
bebyggd hotell- och konferensverksamhet. Planområdet avgränsas av 
Makrillvägen i väst och syd, Koljavägen i öst samt Själaviksvägen i norr. Ägaren 
av fastigheten Påarp 8:83 m.fl. har intresse av att utveckla hotellverksamheten. 
Förslaget till utvecklingsplaner innehåller en utökning av antalet hotellrum 
samt konferensutrymme inom anläggningen, på redan ianspråktagen yta, men 
som enligt nuvarande plan har en annan utformning. Inom den yta där 
fastighetsägaren vill utveckla anläggningen och bygga nytt finns idag tre 
stycken mindre hus som är i relativt dåligt skick och som inte, under de senaste 
åren, har kunnat användas för uthyrning inom verksamheten. Stugorna har sitt 
ursprung från början av 1980-talet. Tanken är att riva de befintliga små husen 
och på denna yta bygga nytt. Nuvarande detaljplan från 2005 ger inte utrymme 
för den önskade utformningen och av denna anledning har fastighetsägaren 
ansökt om planändring. Detaljplan för del av Påarp 8:83 m.fl. syftar därmed till 
att möjliggöra utvidgning av befintlig hotell- och konferensverksamhet inom 
mark som idag till största del är planlagd och ianspråktagen för bostads-, hotell 
samt konferensändamål. 

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark daterad 2018-10-11 med 

tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag Planförslag för del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter, i Torekov, antas i enlighet 

med de revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2018-10-11     
 
Föredragande Planarkitekt Camilla Nermark föredrar ärendet.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

 

 Planförslaget för del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter, i Torekov, antas i enlighet 
med de revideringar som föreslås i granskningsutlåtande, daterat 2018-10-11. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (3) 

 
 

Datum: 2018-10-11 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: KS 000685/2017 -315 

 
 

Detaljplan för del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov, Båstads kom-
mun, Skåne län – antagande 
 
 

Förslag till beslut 
 

 Planförslag för del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter, i Torekov, antas i enlighet med de re-
videringar som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2018-10-11. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i Torekov (Solsidan) cirka 1,5 km söder om Torekov centrum. Området 
omfattar fastigheterna Påarp 8:115, del av Påarp 8:83 samt 10:6 och är ca 1,1 hektar (11 000 
m2) stort. Marken är idag till största del bebyggd hotell- och konferensverksamhet. 
 
Planområdet avgränsas av Makrillvägen i väst och syd, Koljavägen i öst samt Själaviksvägen i 
norr. 
 

 
 
Ägaren av fastigheten Påarp 8:83 m.fl har intresse av att utveckla hotellverksamheten. Försla-
get till utvecklingsplaner innehåller en utökning av antalet hotellrum samt konferensutrymme 
inom anläggningen, på redan ianspråktagen yta, men som enligt nuvarande plan har en annan 
utformning. Inom den yta där fastighetsägaren vill utveckla anläggningen och bygga nytt finns 
idag tre stycken mindre hus som är i relativt dåligt skick och som inte, under de senaste åren, 
har kunnat användas för uthyrning inom verksamheten. Stugorna har sitt ursprung från början 
av 1980-talet. Tanken är att riva de befintliga små husen och på denna yta bygga nytt. Nuva-
rande detaljplan från 2005 ger inte utrymme för den önskade utformningen och av denna an-
ledning har fastighetsägaren ansökt om planändring. 
 

Planområdet 

Hotell 
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Detaljplan för del av Påarp 8:83 m.fl syftar därmed till att möjliggöra utvidgning av befintlig 
hotell- och konferensverksamhet inom mark som idag till största del är planlagd och ianspråk-
tagen för bostads-, hotell samt konferensändamål. 
 

Bakgrund 
Planbesked samt beslut att detaljplanen för del av Påarp 8:83 m.fl fastigheter i Torekov får 
ställas ut på samråd beviljades av Kommunstyrelsen 2017-05-03 §125. Ett planförslag har va-
rit utsänt för samråd under tiden 2018-03-15 till 2018-04-27.  Då planförslaget drivs enligt 
standardförfarande sammanställs inkomna synpunkter från både samråd och granskning i ett 
så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogörelse gjordes således 
inte. Inkomna synpunkter beaktades ändå och tillgodosågs i möjligaste mån i granskningsför-
slaget.  
 
Inför granskningsskedet reviderades och förtydligades planhandlingarna i några avseende, se 
bilaga 1 Granskningsutlåtande. 
 
Ett granskningsförslag var utställt för granskning under tiden 2018-08-15 till och med 2018-
09-14. Efter granskningen har inkomna synpunkter under samråd och granskning samman-
ställts och kommenteras i ett granskningsutlåtande. Se bilaga 1. 

Inkomna synpunkter under granskningsskedet har inte föranlett någon större revidering av 
planförslaget inför antagandet. Dock har kompletteringar och förtydliganden gjorts i planbe-
skrivning och på plankarta i enlighet med Granskningsutlåtandet, se bilaga 1. 

Utöver ovanstående har endast redaktionella justeringar gjorts i planhandlingarna såsom t ex 
text under rubriken ”Efter samråds- och granskningsskede”, omdöpning av planhandlingar 
från ”Granskningshandling” till ”Antagandehandling”.  

 

Aktuellt 
Planhandlingarna har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet, daterat 2018-10-11. 
 
Mot bakgrund av ovanstående samt ”Konsekvenser av beslut” föreslår Samhällsbyggnad att 
kommunstyrelsen antar detaljplanen för del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov, Båstads 
kommun, Skåne län. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
En utbyggnad av befintlig hotell- och konferensanläggning bedöms generera fler besökare 
samt arbetstillfällen i Torekov och därmed bidra till att skapa ett mer levande Torekov året 
runt. Den föreslagna förändringen innebär utveckling av befintlig verksamhet där befintligt 
tekniskt system samt infrastruktur kan utnyttjas. 
 
Planområdet ligger nära exempelvis både naturområden, golfbana, tennis- samt fotbollsan-
läggning, vilket ger goda rekreativa möjligheter. I alla riktningar finns möjlighet till promena-
der, cykelturer och löprundor. 
 

Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 
 
Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen att exempelvis nämndsmålen 
”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner”, samt ”Båstads kommun 
ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner” kan uppfyllas. Genom att möjliggöra en 
utbyggnad av befintlig hotell- och konferensverksamhet i anslutning till befintlig verksamhet, 
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genom förtätning och på redan i anspråktagen mark, innebär god hushållning och effektivt 
nyttjande av mark. En utbyggnad av hotell och konferensverksamhet skapar dessutom fler 
arbetstillfällen. 
 

Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan är tecknat 
mellan kommun och intressent. 
 
 
 

 
Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik & service, Jan Bernhardsson 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Granskningsutlåtande, daterad 2018-10-11 
2. Planbeskrivning, daterad 2018-10-11 
3. Plan- och illustrationskarta, daterad 2018-10-11  
 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson – samhällsbyggnadschef, Olof Selldén – planchef  
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Beslutsdatum Instans

ANTAGANDEHANDLING 2018-10-11

Illustrationskarta Granskningsutlåtande

Fastighetsförteckning

Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning

Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande

Planchef

Olof Selldén

Planarkitekt

Camilla Nermark

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun

Skåne länBåstads kommun,

i Torekov,

del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter

Detaljplan för

Planområdets läge

Illustrationskarta - Skala: 1000 (A1), 1:2000 (A3)

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
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Antagandehandling 2018-10-11
del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov

Detaljplan för 

del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter
i Torekov, Båstads kommun, Skåne län
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Antagandehandling 2018-10-11
del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov

PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B2017-333

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser samt illustrationskarta, 2018-10-11
• Planbeskrivning, 2018-10-11 (denna handling)
• Fastighetsförteckning, augusti 2018
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), juni 2018

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga på 
samhällsbyggnadskontoret:
• Behovsbedömning, 2017-06-21
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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 flera dokument. De finns 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 finns 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) finns 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 enligt standardförfarande. I samrådsskedet tas ett förslag fram till hur 
området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och på det bibliotek 
som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kommunen an-
nonserar 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 skrift-
liga synpunkter. De synpunkter som kommer in sammanfattas och kommenteras i ett gransknings-
utlåtande efter granskningsskedet.

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. Alla synpunkter som kommit in 
under samråd och granskning 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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Antagandehandling 2018-10-11
del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov

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 södra Torekov (Solsidan) cirka 15 km från Båstad centrum. Området om-
fattar fastigheterna Påarp 8:83, 8:115 samt del av Påarp 10:6 och är ca 1,1 hektar (11 000 m2) stort. 
Marken är idag till största del bebyggd hotell- och konferensverksamhet.

Planområdet avgränsas av Makrillvägen i väst och syd, Koljavägen i öst samt Själaviksvägen i norr.

Detaljplan för del av Påarp 8:83 m.fl syftar till att möjliggöra en utvidgning av befintlig hotell- och 
konferensverksamhet (Torekov hotell) inom mark som idag är planlagd och ianspråktagen för bo-
stads-, hotell samt konferensändamål.

Planområdet är beläget i sydvästra Torekov, se nedanstående bild samt sida 8, och avgränsas av Ma-
krillvägen i väst och syd, Koljavägen i öst samt Själaviksvägen i norr. Planområdet omfattar cirka 1,1 
ha (11 000 m2).

Kommunen bedömer att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) då försla-
get inte innebär betydande påverkan på miljön. 

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Fastigheterna Påarp 10:6, 8:83 samt 8:115 är i privat ägo. 
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Antagandehandling 2018-10-11
del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov

Ägaren av fastigheten Påarp 8:83 m.fl har intresse av att utveckla hotellverksamheten. Förslaget 
till utvecklingsplaner innehåller en utökning av antalet hotellrum samt konferensutrymme inom 
anläggningen, på redan ianspråktagen yta men som enligt nuvarande plan har en annan utform-
ning. Inom den yta där fastighetsägaren vill utveckla anläggningen och bygga nytt finns idag tre 
stycken mindre stugor som är i relativt dåligt skick och som inte, under de senaste åren, har kunnat 
användas för uthyrning inom verksamheten. Stugorna har sitt ursprung från början av 1980-talet. 
Tanken är att riva de befintliga små husen och på denna yta bygga nytt. Nuvarande detaljplan från 
2005 ger inte utrymme för den nya utformningen av det man vill komplettera hotellanläggningen 
med och av denna anledning har fastighetsägaren ansökt om planändring.

Detaljplan för del av Påarp 8:83 m.fl syftar  därmed till att möjliggöra utvidgning av befintlig hotell- 
och konferensverksamhet inom mark som idag till största del är planlagd och ianspråktagen för bo-
stads-, hotell samt konferensändamål.

Efter samråds- och granskningsskedet
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2018-03-15 till och med 2018-04-27. Då 
planförslaget drivs enligt ”standardförfarande” sammanställs inkomna synpunkter från både samråd 
och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogörelse 
har  således inte gjorts. Inkomna synpunkter har ändå beaktats och i möjligaste mån tillgodosetts i 
granskningsförslaget. Planförslaget har efter samråd reviderats och förtydligats i några avseenden. 
Bland annat har planbeskrivningen förtydligats avseende dagvattenhantering inom planområdet, 
avfallshantering samt kompletterats med kapitlet Ekosystemtjänster. Plankartan har justerats avse-
ende prickmark mot Makrillvägen inom planområdets sydvästra hörn, dvs Påarp 8:83). Längs res-
terande del av Makrillvägen österut (Påarp 8:115) är prickmarken oförändrat 2,0 m. Prickmarken 
mot gata föreslås nu vara 3,0 m istället för 3,5 respektive 4,0. Förändringen bedöms rimlig bl.a med 
anledning av ringa trafik samt med hänsyn till prickmarken om 2 m längs resterande del av Markrill-
vägen. Plankartan har även kompletterats med en planbestämmelse om att marken inom den nya 
parkeringsytan i nordväst ska möjliggöra infiltration av dagvatten. I övrigt har enbart justeringar av 
redaktionell art gjorts.

FB-webb Torekov 8:83

0 m 50m 100m

Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAKGRUND OCH SYFTE

Ungefärlig avgränsning 
av planområdet
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Antagandehandling 2018-10-11
del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov

Ett granskningsförslag var utställt för granskning under tiden 2018-08-15 till och med 2018-09-14 
med ovanstående kompletteringar och förtydliganden.

Inkomna synpunkter under granskningsskedet har inte föranlett några större justeringar av plan-
förslaget inför antagandet. Planbeskrivningen förtydligas och kompletteras dock med ett kapitel 
rörande masshantering inom planområdet, befintlig trafiksituation på Själaviksvägen samt att Te-
lia Sonera Skanova Access AB så lång som möjligt önskar att behålla befintliga kabelanläggningar i 
nuvarande läge. Planbeskrivningen har även kompletterats med skäl till enskilt huvudmannaskap. 
Plankartan har förtydligats med att kommunen ej är huvudman för allmän platsmark samt högsta 
tillåtna totalhöjd på befintlig byggnad inom planområdet. Dessutom har U-område (markreservat 
för ledningar) på plankartan utökats (inom prickmark) för att säkra hela Bjäre krafts kabelstråk. 
Utöver ovanstående har endast redaktionella justeringar gjorts i planhandlingarna såsom  t ex text 
under rubriken ”Efter samråds- och granskningsskede”, omdöpning av planhandlingar från ”Gransk-
ningshanding” till ”Antagandehandling”.
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Antagandehandling 2018-10-11
del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov

Planbesked  för  del  av  Påarp  8:83  m.fl  fastigheter  i  Torekov  beviljades av kommunstyrelsen 
2017-05-03 § 125. 

Översiktsplan/FÖP (fördjupad översiktsplan)
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska 
utvecklas på sikt. I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges det aktuella planområdet 
som befintlig bebyggelse.

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

För  Torekov  finns  det  en  fördjupning av översiktsplan (FÖP) antagen av kommunfullmäktige 
2007-09-26, §108. I denna anges marken lämplig för ”privat service, handel befintlig samt privat 
service, handel planerad”.
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Planområdets 
läge

Planen är förenlig med översiktsplanens samt den fördjupade översiktsplanens intentioner. 
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Utdrag ur Torekov FÖP antagen av KF
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Planområdets 
läge
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Antagandehandling 2018-10-11
del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov

Detaljplan
För planområdet gäller idag detaljplan 1356 samt 1571, som vann laga kraft 1979-02-21 respektive 
2005-03-03. Planerna har ingen genomförandetid kvar. Gällande bestämmelser för aktuellt plan-
område är ”Bostads-, handel och konferensändamål” (BC), ”Hotell- och konferensändamål” (C), ”Tek-
nisk anläggning” (E) samt park/plantering. 

Utdrag ur gällande detaljplan , 1571, laga kraft 2005-03-03

Inom BC-området (markerat med orange) längs Makrillvägen är enplanshus med en högsta bygg-
nadshöjd om 3 m avseende huvudbyggnad och 2.5 m avseende gårdsbyggnad tillåtet. Högsta till-
låtna taklutning för huvudbyggnad är 23 grader. Högsta tillåtna våningsantal respektive bygg-
nadshöjd inom C (markerat med rött) varierar mellan 1-2 våningar. Inom C-området är det tillåtet 
att uppföra byggnader med en  högsta byggnadshöjd och totalhöjd om mellan +27 till +28 möh 
(meter över havet) respektive +28,4 till +30,5 möh (meter över havet).

Inom planområdet pekas också mark för parkering samt äng (grönyta) ut. Längst i nordväst är 
marken planlagd som park/plantering.

Bostadsbebyggelsen utanför planområdet, norr om Själaviksvägen samt öster om Koljavägen, får 
uppföras i en våning och med en högsta byggnadshöjd om 3,0 meter, 2,6 meter för huvudbyggnad 
respektive gårdsbyggnad/uthus eller liknande. 

Bevarandeplan
Båstads kommun har en bevarandeplan från 1997. Denna är utgiven av kulturnämnden i Båstad, i 
samarbete med Kristianstads läns museum. Planområdet ingår ej i bevarandeplanen.

Ungefärlig avgränsning 
av planområdet
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Antagandehandling 2018-10-11
del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov

Kulturmiljövårdsprogram
Planområdet berörs ej av det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet.

Planområdet är beläget inom ”Kulturmiljöstråk” i Länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram från 
2007. Stråket kallas även Per Albin-linjen, vilket syftar på den befästningslinje som uppfördes längs 
den sydsvenska kusten under andra världskriget. 

Planområdet är även beläget inom ”Särskilt värdefulla kulturmiljöer i Skåne”. Som motiv för bevaran-
de anges att ”Torekov bevarar karaktären av 1800-talets fiske- och sjöfartsamhälle. Den såväl i skala 
som i utformning väl bibehållna bebyggelsen är liksom gatunätet av högt kulturhistoriskt värde. Tore-
kov har idag karaktären av turist- och badort. Badhuset från 1870-talet är av betydelse för samhället.”

Planförslaget bedöms vara förenligt med kulturmiljöprogram eftersom planområdet inte ligger i 
närheten av några värn, försvarsbefästningar eller Torekovs bykärna.

Miljöprogram
Båstad kommuns Miljö- och Energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och 
hållbar energianvändning. Planförslaget överensstämmer med Båstad kommuns Miljö- och Energi-
program 2012-2022 bl a genom att förtätning sker på redan i anspråktagen mark vilket medverkar 
till en hållbar utveckling och hushållning av mark.
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. (Kapitel 3 behandlar riks-
intressen, kapitel 4 behandlar områden med hänsyn till de stora natur- och kulturvärden som finns 
i dem, kapitel 5 behandlar miljökvalitetsnormer, MKN.) Planens genomförande bedöms endast inne-
bära en marginell påverkan på riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen, eftersom 
planen endast omfattar ett mindre markområde som redan är ianspråktaget av bebyggelse.

Riksintressen
Området ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB). Området in-
går också i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1,2 §§ MB och i riksintresse 
för kustzonen enligt 4 kap 1,4 §§ MB. Planförslaget bedöms förenligt med riksintressen då det endast 
omfattar ett mindre markområde som redan är ianspråktagen för bebyggelse.

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 finns även miljökvalitetsnormer för vatten. Normerna är uppdaterade 
och fastställda under 2017. Dessa formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenföre-
komst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) finns det miljökvalitets-
normer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten finns det miljökvalitetsnormer för kemisk 
och kvantitativ status. Eftersom det är mycket svårt att nå god status för en del vattenförekomster 
finns vissa möjligheter till undantag. 

Ett antal vattenförekomster skulle kunna påverkas av eventuella föroreningar från planområdet. 

Ytvattenförekomst Ekologisk status  Kemisk status

Skälderviken, SE562000-123800 Måttlig God

Grundvattenförekomst Kvantitativ status Kemisk status

Bjärehalvön, SE625674-131386 Otillfredsställande Otillfredsställande

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

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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Åtgärder behövs för att förbättra statusen hos flera av vattenförekomsterna. Det kan dock inte åstad-
kommas genom denna detaljplan, utan kräver andra åtgärder. Det är dock viktigt att planen inte 
bidrar till att försämra vattenkvalitén. Miljökvalitetsnormen för vatten bedöms genom detta planför-
slag inte påverkas negativt. Planförslaget möjliggör utvidgning av befintlig hotell- och konferensverk-
samhet inom mark som idag är planlagd och i anspråktagen för bostads-, hotell samt konferensän-
damål. Antal ökade fordonsrörelser inom området bedöms rimliga. I samband med utvidgningen 
ianspråktas en mindre grönyta, med ringa djur- och naturvärde, i direkt anslutning till befintlig verk-
samhet för att möjliggöra parkering. Mark inom och i anslutning till planområdet kommer att möjlig-
göra infiltration av dagvatten då del av mark ej får hårdgöras (vilket styrs av planbestämmelse). Allt 
dagvatten (från fastigheterna Påarp 8:83 och 8:115) leds via ledningar till infiltrationsmagasinet där 
infiltration (dvs rening) sker. Övrig mark inom och i anslutning till planområdet möjliggör infiltra-
tion av dagvatten.

Åtgärderna bidrar till att på sikt uppnå miljökvalitetsnormer för både luft- och vatten.

Vattentäkter
Planområdet är inte beläget inom eller angränsar till något vattenskyddsområde. Avståndet mel-
lan planområdet och det närmaste vattenskyddsområdet (Torekov samhälle, NVR-id 2012258) för 
grundvattentäkt i nordväst, är cirka 300 m. Dock är vattentäkten inte i bruk längre.

Vattenskyddsområde i Torekov, utrag ur VISS, Vatteninformationssystem Sverige

Planområdets 
läge
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Strandskydd
Planområdet omfattas ej av strandskydd.

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster definieras av Naturvårdsverket som ”ekosystemens direkta och indirekta bidrag 
till människors välbefinnande”. Det innebär allt det positiva som vi människor får från naturen och 
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänsterna brukar delas in i fyra grupper: 

Försörjande ekosystemtjänster är de materiella nyttor som naturen levererar och som är helt nöd-
vändiga för vår möjlighet att överleva. Det handlar till exempel om grödorna som växer på åkrarna, 
dricksvattnet och vinden som ger vindkraft.

Reglerande ekosystemtjänster tryggar och förbättrar vår livsmiljö genom att reglera och minska oön-
skade effekter. Exempel på detta är grönska som renar vatten och luft och bidrar till att minska buller, 
träd som bidrar med skugga och pollinerande bin som är helt avgörande för matproduktionen.

Kulturella ekosystemtjänster är sådant som direkt påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Natu-
ren har en stor förmåga att få oss att må bättre, både fysiskt och mentalt. Exempelvis kan en prome-
nad runt en öppen vattenyta eller i en park vara både avstressande och bidra med upplevelser. Vår 
upplevelse berikas av mångfald.

Stödjande ekosystemtjänster som möjliggör samhällets och ekosystemens funktion.  De stödjande 
ekosystemtjänsterna levererar sällan direkta tjänster utan utgör istället grunden för de övriga grup-
perna av ekosystemtjänster. Det handlar bland annat om processen som skapar ny jord för grödor 
att växa i, fotosyntesen som skapar syre och biologisk mångfald som ger både ökade möjligheter för 
pollinering och bidrar till att öka vårt välmående.

Ett grönt inslag i samhället kan bidra med flera olika ekosystemtjänster samtidigt. Ett äppelträd till 
exempel bidrar bland annat med luftrening, skugga och pollinering (reglerande), äpplen (försörjan-
de), hälsa och inspiration (kulturella) och fotosyntes (stödjande). 

Exempel på olika ekosystemtjänster presenteras i bilden nedan.
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Planförslaget bedöms ej påverka befintliga ekosystemtjänster negativt då det ej finns några ekosys-
temtjänster av betydelse inom planområdet idag.

Det finns behov att utöka den biologiska mångfalden i området. Detta kan ske t ex genom plantering 
av fler träd och buskar. Se exempel på föregående sida.

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 och den fördjupade översiktsplanens in-

tentioner, 
• planen påverkar inte riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv,
• ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar på omgivningen eller för män-

niskors hälsa och säkerhet,
• planförslaget påverkar inte skyddade kultur- och naturvärden varken internationellt, nationellt

eller lokalt eller känsliga mark- och vattenområden,
• planförslaget berör inte områden av stor betydelse för hushållning med natur- och samhällsre-

surser nationellt eller lokalt,

Dessutom bedöms området som lämpligt för utvidgning av befintlig hotell- och konferensanlägg-
ning eftersom planförslaget bidrar till långsiktig hållbarhet genom ett effektivt utnyttjande av redan 
ianspråktagen mark. Den föreslagna förändringen innebär utvidgning av befintlig verksamhet där 
befintligt tekniskt system samt infrastruktur kan utnyttjas.

Planområdet ligger nära exempelvis både naturområden, golfbana, tennis- samt fotbollsanläggning, 
vilket ger goda rekreativa möjligheter. I alla riktningar finns möjlighet till promenader, cykelturer 
och löprundor. En utbyggnad av befintlig hotell- och konferensanläggning bedöms generera fler be-
sökare samt arbetstillfällen i Torekov och därmed bidra till att skapa ett mer levande Torekov året 
runt.

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

I ett tidigt yttrande (2017-07-06) instämmer Länsstyrelsen i kommunens bedömning att ett genom-
förande av den föreslagna detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 
34 § plan- och bygglagen (2010:900).
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Bebyggelse
Historik - Torekov
Sjöfarare upptäckte tidigt Torekov och den skyddade havsviken med en naturlig liten hamn. 

I anslutning till hamnen i Torekov fanns det bebyggelse redan på 1200-talet. Det fanns också en 
liten marknadsplats där handel bedrevs mellan Bjärebefolkningen och besättningarna på skeppen. 
Kyrkan byggdes under tidig medeltid i romantisk stil och hade en särskild betydelse på Bjäre tack 
vare att Sankta Thora tidigt blev sjöfararnas speciella helgon.

Fram till mitten av 1800-talet var Torekov ett utpräglat fiskesamhälle. De gamla kaptensgårdarna, 
piren och fiskebodarna i hamnen, skjulet med sina namnbrädor från fartyg som förlist utanför 
Torekov och sjöfartsmuseet med sina tre kanoner vittnar än idag om byns storhetstid som sjöfarts- 
och fiskesamhälle.

Historik - Torekov hotell
De första delarna av Torekov Hotell stod klara 1980. I juli 2007 återinvigdes hotellet med 30 dub-
belrum, konferenslokal, reception, gym och aktivitetsrum. I maj 2008 öppnade ett nytt hotellhus, 
med två dubbelrum och en svit i varje hus. Totalt finns nu 54 rum (108 bäddar) inom Torekov ho-
tell. Hotellets konferensavdelning med lokaler, för både små och stora möten, genomgår ständiga 
förändringar för att erbjuda aktuell teknik och moderna hjälpmedel. I dagsläget finns 5 konfe-
renslokaler samt 4 grupprum. Restaurangen har plats för 130 gäster. I skrivande stund uppskattar 
Torekov hotell att anläggningen besöks årligen av cirka 19 000 övernattande gäster. Restaurangen 
besöks av cirka 40 000 restauranggäster/år.

Under våren 2010 blev Torekov Hotell en del av Scandinavian Resort där även Hotel Skansen och 
Sälens Högfjällshotell ingår. Konceptet bjuder på personlig service, hög kvalitet och unika miljöer 
där upplevelsen står i centrum.

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

Vy från Makrillvägen i väst mot hotellområdet
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I dagsläget sysselsätter Torekov hotell drygt 40 personer i sin verksamhet vilket gör dem till en av 
de största arbetsgivarna på orten.

I anslutning till hotellanläggningen finns ett utegym som även allmänheten har tillgång till. Inom 
planområdet finns även parkeringsytor samt en nätstation.

Ortofoto, Torekov hotell

0 m 50m 100m

Bostäder

Bostäder

Bostäder

Hotell

P-plats
Utegym

Hotell

Hotell

Ortofoto över planområdet, , våren 2016

Utegym Hotell längs Makrillvägen (söder om poolområde)

P-platsUngefärlig avgränsning 
av planområdet
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Torekov hotell består av flera olika byggnader uppförda under olika tidpunkter. Antal våningar 
varierar mellan 1-2 våningar. De 3 stugor som avses rivas är, liksom intilliggande bebyggelse längs 
Makrillvägen, enplanshus.

Byggnader som 
avses rivas

Vy över hotellområdet från Själaviksvägen i norr

Bostäder 
Befintlig bebyggelse i anslutning till planområdet består av bostadsbebyggelse i form av både som-
marstugor och villor för permanent boende. Bostadsbebyggelsen i området är till största delupp-
förd i 1 våning. Enstaka är 1 ½ plan. Flertalet av bostadshusen uppfördes under 1980-1990-talet.

Torekov Hotell, hus som avses rivas i förgrund och SPA i 
bakgrund

Hus längs Makrillvägen (mitt emot hus som avses rivas)

Bostadsbebyggelse, korsningen Själaviksvägen /  Koljavägen Bostadshus, Koljavägen
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Kommersiell, offentlig och social service
Livsmedelbutiker och övrig kommersiell service såsom t ex restauranger, fastighetsmäklare, finns 
främst inom Torekovs centrala delar, cirka 1,6 km norr om planområdet. Torekov har för orten en väl 
utbyggd samhällsservice med bl a postombud, bibliotek, skola (Sandlyckeskolan F-6).

Verksamheter
Nolato AB, beläget cirka 1 km nordost om planområdet, är en större arbetsplats med stor regional 
betydelse.

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken  inom  planområdet  utgörs  av  både  asfalterade / stenlagda  ytor samt gräsbevuxna grön-
ytor med inslag av buskar och enstaka träd mellan Torekov hotells olika byggnader. De asfalterade 
ytorna utgör parkeringsplats samt område för in- och utlastning av t ex varor. Inom grönområdet i 
öster är ett utegym beläget. Grönytan i öster syftar även till att ta om hand och infiltrera dagvatten.  
Marken inom planområdet sluttar i västlig riktning från +25 möh (meter över havet) till +22 möh. 
För översiktlig karta - se även ortofoto sida 16.

Ljusförhållandena är goda inom planområdet.

Grönyta inom planområdet i väst, utegym Grönyta mellan SPA och byggnader som avses rivas

Grön- och parkeringsyta inom planområdet i öst

Marken är delvis planlagd som park/plante-
ring i norvästra delen av planområdet, söder 
om Själaviksvägen. Marken är gräsbevuxen 
och har inslag av enstaka buskar.

Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, 
nyckelbiotoper eller hotade arter är kända 
inom området. Planområdet omfattas inte av 
skydd enligt 7 kap MB och är inte beläget inom 
område som bedömts som ekologiskt särskilt 
känsligt i kommunens översiktsplan/natur-
vårdsprogram.
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Markföroreningar har ej påträffats inom planområdet vid tidigare markarbeten.

Allmän plats
Del av planområdet i nordväst omfattar allmän platsmark i form av park/plantering. I övrigt 
gränsar planområdet till lokalgatorna Själaviksvägen, Koljavägen och Makrillvägen.

Vattenområden
Inom planområdet finns inga vattenområden. Ingen del av marken berörs av strandskydd.

Översvämningsrisk
Någon översvämningsrisk med anledning av stigande havsnivå eller översvämmade bäckar förelig-
ger ej inom planområdet. Inga kända kapacitetsproblem på dagvattennätet.

Geotekniska förhållanden
Enligt en översiktlig jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning, består markens grund-
skikt av svallsediment och grus.

Svallsediment är avlagringar som bildats när havsströmmar, vågsvall och bränningar bearbetat 
en kust. I svallområdet sköljs de finare partiklarna bort och det grövsta materialet blir kvar som 
strandavlagringar av grovt grus, klappersten och block. Det något finare gruset samt sand förs ut 
strax utanför stranden och avlagras där. Svallsediment bildas fortlöpande längs kustområden, men 
det finns även svallsediment som härrör från istidens slutfas där de uppstod längs isälvar. Genom 
den postglaciala landhöjningen brukar dessa svallsediment återfinnas långt upp på land.

Någon geoteknisk undersökning är ej gjord. Då marken till största del redan är bebyggd bedöms av 
erfarenhet markanläggningsförhållandena vara goda. 

Marken inom planområdet är klassat som ett normalriskområde avseende förekomst av markradon.
Skredrisk föreligger ej.

Grönyta delvis inom nordvästra delen av planområdet
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Kulturmiljöer och fornlämningar
Några kända fornlämningar finns inte i området. Påträffas fornlämningar inom planområdet i sam-
band med markarbeten ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap 10§, Lagen 
om kulturminnen m.m.

Planområdet berörs ej av Båstads kommuns kulturmiljövårdsprogram (antaget av kommunfull-
mäktige 2000) eller Bevarandeprogram (antaget av kommunfullmäktige 1997).

Planområdet är beläget inom Kulturmiljöstråk (Skånelinjen Per Albin-linjen) och inom Särskilt 
värdefulla kulturmiljöer i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram (2007).

Skånelinjen, eller Per Albin-linjen som den också kallas efter dåvarande statsministern Per Albin
Hansson, började byggas år 1939 och skulle fungera som en befästningslinje längs den södra kus-
ten. Skånelinjen sträckte sig från Båstad till Vieryd i Bromölla kommun och skulle förhindra min-
dre båtar, sjöstridsvagnar och trupper att nå land. Som motiv för bevarande anger Länsstyrelsen 
att försvarslinjen är en unik företeelse som tydligt visar Skåne som gränsprovins. Samtliga värn är 
viktiga delar i den helhet som Skånelinjen utgör.

Som motiv för Särskilt värdefull kulturmiljö bevarande anger Länsstyrelsen: ”Torekov bevarar ka-
raktären av 1800-talets fiske- och sjöfartsamhälle. Den såväl i skala som i utformning väl bibehållna 
bebyggelsen är liksom gatunätet av högt kulturhistoriskt värde. Torekov har idag karaktären av tu-
rist- och badort. Badhuset från 1870-talet är av betydelse för samhället.”

Planförslaget bedöms vara förenligt med kulturmiljöprogram eftersom planområdet inte ligger i 
närheten av några värn, försvarsbefästningar eller Torekovs bykärna.

 

Om kartan  

SGUs kartvisare
Jordarter 
1:25 000–1:100 000

 

Detta är en utskrift från kartvisaren 
Jordarter 1:25 000–1:100 000. Syftet är 
att ge underlag för analyser av 
grundvattenförhållanden, spridning av 
föroreningar i mark och grundvatten, 
markstabilitet, erosion, byggbarhet, 
naturvärden och andra markrelaterade 
frågor. Kartvisaren innehåller 
information om jordart (grundlager, 
underliggande lager, tunt eller 
osammanhängande ytlager), 
landform, blockighet i markytan, 
linjeobjekt och punktobjekt. Informa-
tionen i kartan kan med fördel 
användas för framställning av olika 
tematiska produkter, till exempel 
grundvattnets sårbarhet, markens 
genomsläpplighet, erosionskänslighet 
och skredrisker. 

Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se
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Antagandehandling 2018-10-11
del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov

Gator och trafik
Trafikförsörjning till planområdet, och fastigheten Påarp 8:83 och 8:115, sker från Själaviksvägen 
samt Makrillvägen via Eneborgsvägen. Högsta tillåtna hastighet på Själaviksvägen och Makrillvägen 
är 40 respektive 30 km/h. Området trafikeras främst av boende i området samt besökare och varu-
transporter till Torekov hotell.

Under granskningsskedet framkom att det av boende i området att hastighetsbegränsningen 40 
km/h avseende Själaviksvägen inte alltid respekteras. Då vägarna i området omfattas av enskilt hu-
vudmannaskap har vägföreningen full rådighet att utföra exempelvis hastighetsdämpande åtgärder.

Parkering
Besökare till Torekov hotell parkerar inom fastigheterna Påarp 8:83 och 8:115.

Kollektivtrafik
Området trafikeras av busslinje nr 505 mot Förslöv och nr 523 mot Båstad. Närmsta hållplatser är 
lokaliserade till Södra vägen och Slättarödsvägen, båda  cirka 1,3 kilometer från planområdet. Buss 
505 har avgångar varje timme medan buss 523 har 5 avgångar/vardag anpassade efter skolans 
tider. Närmsta tågstation är belägen i Förslöv ca 13 km från planområdet. Till Båstads nya tågsta-
tion är avståndet ca 17 km.

gc-banor och andra leder

0 m 350m 700m

Planområdets 
läge

GC-bana / 
cykelled

Ny sträckning av Kattegattleden, markerad med röd linje Befintligt gång- och cykelstruktur

Ny sträckning av 
Kattegattleden

Gång- och cykeltrafik
Separata gång- och cykelbanor som förbinder 
området med ortens övergripande nät finns i an-
slutning till planområdet. Se bild till höger. I skri-
vande stund har beslut tagits om att Kattegattle-
den ska dras om vilket innebär att leden kommer 
att anläggas från Båstad via Torekov mot Grevie 
och söderut, se nedanstående bild. Omdragning-
en innebär att leden går via Torekov Hotell.
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Teknisk försörjning
El och telefoni
Bjäre Kraft och TeliaSonera Skanova har kabelanläggningar inom och i direkt anslutning till planom-
rådet.

Brandvattenförsörjning
Tre brandposter finns placerade i anslutning till planområdet (Makrillvägen och Själaviksvägen).

Dricks- och spillvatten
Planområdet i sin helhet ligger inom VA-verksamhetsområdet för Båstad kommun. Fastigheten 
Påarp 8:83 och 8:115 är idag anslutna till det kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenled-
ningsnätet. Efter en första granskning av NSVA bedöms kapacitet finnas för att ytterligare utbygg-
nad. Den tekniska infrastrukturen är väl utbyggd i området.

Påarp 8:83 har idag 3 uppsättningar av vatten- och spillvattenserviser eftersom det står tre hus 
där. Vanligtvis har varje fastighet en servisuppsättning. Vid fastighetsbildning/nybyggnation så 
bör åtminstone två av servisuppsättningarna tas bort, eventuellt alla tre om den nya byggnaden 
kopplas på befintliga ledningar inom Påarp 8:115. Borttagning av serviserna bekostas av fastig-
hetsägaren.

Dagvatten
Fastigheterna inom planområdet, dvs Påarp 8:83 och 8:115, tillhör verksamhetsområde för dag-
vatten. Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från 
exempelvis hårdgjorda ytor, vägar och hustak, och som via diken eller ledningar rinner ut i vatten-
drag. 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. 

På fastigheten Påarp 8:115 finns ett större infiltrationsmagasin för dagvatten, Anläggningen tillhör 
VA-kollektivet och ligger inom u-område.

Fastigheterna inom planområdet ligger inom verksamhetsområdet för dagvatten, men det är i dags-
läget bara Påarp 8:115 som är anslutet till dagvattennätet. För Påarp 8:83 tas dagvatten omhand 
lokalt inne på fastigheten.

Avfallshantering
Avfallshanteringen sker genom  Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) försorg.
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del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov

Bebyggelse
Användning 
Användningen av mark avseende del av Påarp 10:6 samt Påarp 8:83 och 8:115 föreslås ändras från 
”park-/plantering”, BC (bostads-, hotell- och konferensändamål) respektive C (hotell- och  konferen-
sändamål) till O (tillfällig vistelse). Användningen ”Tillfällig vistelse” är en generell användningsbe-
stämmelse som tillämpas för områden för alla typer av tillfällig övernattning (dvs bl a hotell) samt 
konferenslokaler. I användningen ingår även sådan verksamhet som kompletterar den tillfälliga vis-
telsen, som t ex parkering, restaurang, spa, gym och lekplats. Även de personalutrymmen som be-
hövs ingår.

Inom planområdet längs Makrillvägen finns ett befintlig transformatorstation inom mark avsett för 
E (tekniska anläggningar) och avses kvarstå.

8. PLANFÖRSLAG
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Placering och utformning
De föreslagna nya byggnaderna i väst är anpassade i höjd och volym för att bl a bibehålla siktlinjer 
samt en enhetlig utformning med hänsyn till de befintliga byggnaderna.

Fasad mot söderut mot Makrillvägen

Fasad mot Makrillvägen och västerut mot havet

Den nya bebyggelsen ska utföras i huvudsak med träpanel och med färgsättning som överensstäm-
mer med övrig bebyggelse i anläggningen, takfärgen ska vara svart eller mörkgrå. Utformningen reg-
leras genom planbestämmelserna f1 och f2, se även sida 25 samt plankarta.
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För befintlig hotell- och konferensdel tillåts en högsta byggnadshöjd om +27,0 möh (meter över ha-
vet) till +28,0 möh och totalhöjd om +29,7 till +30,5 möh - beroende på placering inom planområ-
det. Högsta nockhöjd på befintlig byggnad inom planområdet är uppmätt till +30,08 möh. I det nya 
planförslaget regleras totalhöjderna avseende hotell- och konferensbyggnaderna - vilket är samma 
totalhöjder som enligt gällande detaljplan (1571). Detta innebär att den nya bebyggelsen ej kommer 
att vara högre än den befintliga som är uppmätt till +30,08 möh.

En högsta byggnadshöjd om 2,5 m avseende transformatorstationen är tillåtet. Även den byggnads-
höjden är samma som enligt gällande detaljplan.

Inom mark längst västerut föreslås en högsta totalhöjd om +30,0 möh (meter över havet).

Sektion mot Makrillvägen

Den första etapputbyggnaden bedöms kunna inrymma cirka 14 hotellrum samt lokaler för lobby, 
konferens, yoga på våning 1 och 2 samt teknik- och förrådsutrymme i källarplan, se ovanstående 
skiss.

Parkering ska anordnas på egen fastighet. Mark inom den östra delen av planområdet samt den nya 
parkeringen i nordväst ska möjliggöra infiltration av dagvatten. Marken i öster är avsedd för plante-
ring och får ej hårdgöras. Den nya parkeringsytan omfattas ej av planbestämmelsen plantering och 
kan med dagens teknik och olika material nästintill hårdgöras men ändå uppfylla en infiltrerande 

Mot inlandetMot havet

Förslag på planlösning, skiss 20170331

+30,08 möh

Makrillvägen

M
ak
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llv

äg
en
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funktion - därav de olika planbestämmelserna n2, n3 samt n4. Inom planområdets sydöstra del ska 
marken vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. På plankartan anges det området som 
”u”.

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken inom planområdet sluttar österifrån mot väst med en höjdskillnad om cirka 2,5 m och är i 
dagsläget ianspråktaget för både byggnader, parkering samt grönytor avsett för bl a infiltration av 
dagvatten. Inom grönytan i nordost är ett utegym beläget som även allmänheten har tillgång till. Ute-
gymmet avses finnas kvar. I övrigt består marken av hårdgjorda alt gräsbeklädda ytor. Enstaka träd 
och buskar finns inom planområdet.

Det finns inga kända grundläggningsproblem i området.

Masshantering
För att minska miljöbelastningen bör varje projekt syfta till att man uppnår massbalans. Massba-
lansberäkningar bör utföras i tidigt stadie utifrån hushållning av naturresurser och för att minimiera 
omgivningsstörningar och transporter i samband med exploatering. Eventuella fyllnads- eller över-
skottsmassor bör inte transporteras långa sträckor. Fyllnadsmassor ska kontrolleras för man ska 
kunna ta reda på dess lämplighet för planerad utfyllnad och för att föroreningsbelastningen inom 
planområdet inte ökar.

Exploatören bedömer att ett visst sprängningsarbete kommer att krävas i samband med utbyggna-
den av en källarvåning. Sprängsten kommer att fraktas bort för att krossas och kan senare återan-
vändas som utfyllnad. Matjordslagret som  är minimalt då mark redan är bebyggd idag fraktas bort.    
Makadam under befintliga grunder  kommer att återanvändas som bärlager på den planerade par-
keringen. Övriga massor mellan matjord och berg kommer att, om de visar sig var av god kvalitet, 
användas till parkeringen.  

Allmän plats
Planområdet omfattar en smal remsa gatumark (GATA), dvs. allmän platsmark i den nordvästra de-
len. Remsan är ett resultat för att få en jämn och rak gata. Se gällande dpl sida 11 samt förslag till ny 
detaljplan, sida 25.

Geotekniska förhållanden
Se sidorna 21-22. En mer ingående geoteknisk utredning bedöms ej vara nödvändig då marken inom 
planområdet redan är bebyggd.

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Några kända fornlämningar finns inte i området. Påträffas fornlämningar inom planområdet i sam-
band med markarbeten ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap 10 § i Lagen 
om kulturminnen m.m.

Planområdet berörs ej av Båstads kommuns kulturmiljövårdsprogram (antaget av kommunfull-
mäktige 2000) eller Bevarandeprogram (antaget av kommunfullmäktige 1997).

Planområdet är beläget inom Kulturmiljöstråk (Skånelinjen Per Albin-linjen) och inom Särskilt 
värdefulla kulturmiljöer i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram (2007), se sida 20-21.
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Planförslaget bedöms vara förenligt med kulturmiljöprogrammet eftersom planområdet inte lig-
ger i närheten av några kända värn, försvarsbefästningar eller på något sätt påverkar den karaktä-
ristiska bebyggelsen eller badhuset i centrala Torekov. Planförslaget bidrar till att föra traditionen 
om bad (SPA) i Torekov, vidare.

Gator och trafik
Planförslaget bedöms genera en viss ökad mängd biltrafik. Ökningen bedöms i förhållande till nuva-
rande verksamhet rimlig.

Två utfarter tillåts från fastigheten Påarp 8:115 mot Själaviksvägen. Utfartsförbud gäller från fastig-
heten Påarp 8:115 mot Koljavägen och delvis mot Makrillvägen. I övrigt begränsas inte utfartsmöjlig-
heter utan kan placeras där det är lämpligt ur trafiksäkerhetsaspekt. Utfartsförbuden är samma som 
de enligt gällande detaljplan (dpl 1571).

Parkering
Parkering ska ske på den egna fastigheten inom kvartersmark för O (dvs Tillfällig vistelse). Plan-
förslaget möjliggör cirka 30 nya parkeringsplatser inom planområdet. De nya parkeringsplatserna 
tillsammans med det befintliga bedöms täcka Torekov hotells parkeringsbehov.

Kollektivtrafik
Planförslaget bedöms ha en ringa påverkan på befintlig kollektivtrafik. En utbyggnad av Torekov 
hotells verksamhet möjliggör fler  arbetstillfällen samt fler besökare/turister. Troligtvis är det bara 
de anställda som nyttjar kollektivtrafiken i området då turisterna med stor sannolikhet färdas med 
egen bil eller cykel.

Gång- och cykeltrafik
Planförslaget möjliggör att fler människor har möjlighet att nyttja de goda gång- och cykelvägarna 
samt Kattegattleden i anslutning till planområdet. En cykelparkering planeras inom planområdet i 
anslutning till entré.

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

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

Buller
Riksdagen har fastslagit rikvärden för buller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av 
bostadsbebyggelse vilket även inkluderar hotell. Riktvärdena är följande:
• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
• 60 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Från 2017 gäller 65 dBA ekvivalentnivå utomhus vid
fasader för bostäder om högst 35 m2

• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
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Särskilda bullermätningar avseende biltrafik har inte utförts, men befintliga bullernivåer bedöms 
inte vara av sådan nivå att Riksdagens och Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller vid nybygg-
nation av bostadsbebyggelse, dvs även hotell, överskrids.

Trafiken på Själaviksvägen, vilken är den främsta bullerkällan avseende fordonstrafik  uppgår till 
mindre än 250 fordon i ÅDT (årsmedeldygnstrafik) enligt Trafikverkets NVBD (Nationella Väg Data-
bas, med en högsta tillåtna hastighet om 40 km/h.

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Planområdet är anslutet till befintligt elnät.

Båstads Miljö- och Energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar en-
ergianvändning. Båstads kommuns 5 lokala övergripande mål handlar om vatten, natur- och ekosys-
tem, energi och klimat, transporter samt bebyggd miljö. Planförslaget bedöms förenligt med bland 
annat målet ”Bebyggd miljö” då planförslaget möjliggör förtätning inom redan ianspråktagen mark.

El och telefoni
El och telefoni är anslutet till det befintliga ledningsnätet. Befintligt el- och telefoninät bedöms vara
tillräckligt dimensionerat för den utökade byggrätt som planförslaget möjliggör.

Dricks- och spillvatten
Befintlig bebyggelse är anslutet till det befintliga ledningsnätet för vatten och spillvatten. Befint-
ligt VA-system bedöms vid en första granskning av Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB (NSVA) 
vara tillräckligt dimensionerat för den utökade byggrätt som planförslaget möjliggör. Krävs större 
eller fler serviser in till fastigheten bekostas detta av fastighetsägare. Fastighetsägaren bekostar även 
borttagning av de serviser som blir överflödiga i samband med fastighetsbildning/nybyggnation. För 
ledningar inom kvartersmark ansvarar fastighetsägare.

Brandvattenförsörjning
Tre brandposter finns placerade i anslutning till planområdet (Makrillvägen och Själaviksvägen) vil-
ket vid en första bedöming bedöms tillräckligt. Samråd med räddningstjänsten kommer att ske.

Dagvatten
Fastigheterna ligger inom verksamhetsom-
råde för kommunalt dagvatten.

Vid ändring av mark och byggnader inne på 
fastigheten är det viktigt att höjdsättning görs 
så inga instängda områden (lokala lågpunk-
ter) bildas där vatten kan samlas och orsaka 
skador på egendom.

En förutsättning för byggnation inom plan-
området är att dagvatten fördröjs inom egen 
fastighet. På grund av den framtida ökade ne-
derbörden som klimatförändringarna kom-
mer att innebära krävs att man vid varje ny 

Principskiss över dagvattenhantering inom den del av planområdet utbyggnad planeras

P-yta som möjliggör
infiltration av dagvatten

Underjordiska 
dagvattenkassetter

Dagvatten leds till 
dagvattenledning i gata
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detaljplan skapar utrymme i ledningsnätet för aktuella framtida förtätningar genom att fördröja dag-
vatten. Det är särskilt viktigt att dagvatten från de trafikerade ytorna fördröjs eftersom det minskar 
föroreningstransporten via dagvatten till vattendraget och havet. Fördröjningskrav ställs i enlighet 
med NSVA:s ”Dagvattenpolicy  Båstad” som är antagen av kommunfullmäktige 2015. Fördröjning 
kan ske genom exempelvis någon eller några följande lösningar: damm, svackdike, torra nedsänkta 
översvämningsytor, underjordiskt magasin, raingarden (nersänkt rabatt) eller skelettjord vid träd 
och plattsättning. Exempelbilder finns i dagvattenpolicyn.

Innan byggnation påbörjas ska samråd ske med NSVA för att finna lämpliga åtgärder och lösningar 
på dagvattenhanteringen. Alla dagvattenlösningar ska godkännas av NSVA.

Vid nybyggnation enligt illustrationskarta bedöms en fördröjningskapacitet om 30 m3 krävas. Intres-
sent planerar att anlägga underjordiska dagvattenkassetter för att fördröja dagvattnet innan det leds 
vidare i kommunal dagvattenledning i Makrillvägen. Den nya parkeringsytan i nordvästra delen av 
planområdet ska möjliggöra infiltration av dagvatten.

Avfallshantering
I kommunens Miljö- och energiprogram för Båstads kommun 2012-2022 är ett av målen ”Minskad 
resursanvändning och ökad återvinning”, målet innebär ökad återvinning och återbruk i hela kom-
munen. Andelen avfall ska minimeras. Avfallet ska källsorteras och matavfallet ska gå till biogaspro-
duktion.

Den nya bebyggelsen anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering. 
Bland annat bör avfallsutrustning för fastighet placeras nära anslutning till körbar väg (som är minst 
5,5 m bred).

Vid byggnation i form av t ex hotell- och konferensverksamhet  förordas gemensamt avfallsutrymme. 
Var ett avfallsutrymme ska placeras måste noga övervägas. Närhet till restaurang, trafiksäkerhet, 
barnsäkerhet och arbetsmiljö är faktorer som styr och påverkar placeringen. Byggare uppmanas ta 
kontakt med NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) i tidigt stadie för planering av avfallshante-
ring.
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Samhällsbyggnad bedömer, med stöd av genomförd behovsbedömning, att konsekvenserna av pla-
nens genomförande på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna inte blir betydande.

Dessutom bedöms området som lämpligt för utveckling av befintlig hotell- och konferensanlägg-
ning eftersom planförslaget bidrar till långsiktig hållbarhet genom ett effektivt utnyttjande av redan 
ianspråktagen mark. Den föreslagna förändringen innebär utveckling av befintlig verksamhet där 
befintligt tekniskt system samt infrastruktur kan utnyttjas.

Planområdet ligger nära exempelvis både naturområden, golfbana, tennis- samt fotbollsanläggning, 
vilket ger goda rekreativa möjligheter. I alla riktningar finns möjlighet till promenader, cykelturer 
och löprundor. 

En utbyggnad av befintlig hotell- och konferensanläggning bedöms generera fler besökare samt ar-
betstillfällen i Torekov och därmed bidra till att skapa ett mer levande Torekov året runt.

9. KONSEKVENSER

46



33

Antagandehandling 2018-10-11
del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov

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 (PBL2013/14 CU:13). Samråd 
genomförs under våren 2018 och granskning förväntas ske under sommar/höst 2018. Antagande 
bedöms kunna ske under 2018.

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är ej huvudman för allmän plats inom och i anslutning till planområdet.

Inom området råder enskilt huvudmannaskap gällande de intilliggande gatorna Själaviksvägen och 
Makrillvägen. Allmän platsmark / gatumark inom planområdet ingår i gemensamhetsanläggningen 
GA:8 som ansvarar för driften.

Det primära skälet för att huvudmannaskapet i området ska vara enskilt är att det för befintlig och 
omgivande bebyggelse råder enskilt huvudmannaskap. En avvikande lösning inom aktuellt planom-
råde skulle därmed ur ett allmänt drifts- och kostnadsperspektiv vara ofördelaktigt. Enligt praxis 
som utvecklats de senast åren är enskilt huvudmannaskap möjligt även i områden för exempelvis 
permanentboende.

10. GENOMFÖRANDE

FB-webb Torekov 8:83

0 m 50m 100m

10:6

Schematisk bild över fastighetsreglering. Del av Påarp 10:6 fastighetsregleras samman med Påarp 8:83 alt 8:115

Inom det nya området är exploatören ansvarig för projektering och utbyggnad av all teknisk infra-
struktur, samt iordningställande av kvartersmark.
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GA samt ledn rätt

0 m 40m 80m

Ledningsrätt

Båstad Påarp
 GA:8

Ledningsrätt (markerat med blått) samt Båstad Påarp GA:8 (markerat med grönt)

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
All mark inom planområdet är privatägd. Fastighetsägare till Påarp 8:83 och 8:115 avser köpa del av 
Påarp 10:6 enligt överenskommelse, markerad med röd streckad linje i ovanstående karta, sida 33.

Ett genomförande av detaljplanen innebär att del av fastigheten Påarp 10:6 fastighetsregleras sam-
man med t ex fastigheten Påarp 8:83 alt 8:115. Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar 
samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar.

Servitut, ledningsrätt
Servitut eller ledningsrätter upprättas för underjordiska ledningar inom kvartersmark som är ”u”-
markerade i detaljplanen. Eventuellt kan detta ske genom komplettering av befintliga servitut och 
ledningsrätter. 

Inom planområdet finns ledningsrätt för att säkerställa Bjäre Krafts nätstation samt tillhörande ka-
blar inom fastigheten Påarp 8:115 (markerad i nedanståend bild).

Gemensamhetsanläggning
Fastigheterna Påarp 8:83 och 8:115 ingår i befintlig gemensamhetsanläggning Båstad Påarp GA:8 
(markerad i bild nedan). Gemensamhetsanläggningens ändamål avser vägar och grönområden med 
fotbollsplan och förvaltas av Torekov-Solsidans samfällighetsförening.

Deltagande fastigheter i en gemensamhetsanläggning ansvarar genom sitt andelstal för förvaltning-
en av anläggningen (dvs Båstad Påarp GA:8). Gemensamhetsanläggningens läge, deltagare, andelstal 
m.m fastställs i ett anläggningsbeslut. 

Vid förrättningen beslutar lantmäterimyndigheten även om de andelstal som ska gälla för fördel-
ning av kostnaderna för den i gemensamhetsanläggningen ingående anläggningens utförande (byg-
gande) och drift (förvaltning). Varje deltagande fastighet är skyldig att betala utifrån sitt andelstal.
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Andelstalen för utförandet beslutas efter vad som är lämpligt främst med hänsyn till 
den nytta som varje fastighet har av att vara delägare i gemensamhetsanläggningen. 
Andelstalen för drift- och underhåll beslutas efter vad som är skäligt främst med hänsyn till den om-
fattning i vilken fastigheten beräknas använda anläggningen.

Med anledning av att del av Påarp 10:6, som nu är allmän platsmark och ingår i Båstad Påarp GA:8, 
kommer att göras om till kvartersmark (O - tillfällig vistelse) kommer en omprövning av befintlig 
GA:8 att behöva göras. Konsekvenserna av detaljplanen innebär en ökad användning av gemensam-
hetsanläggningen och att andelstalet i gemensamhetsanläggningen behöver ändras, te x för att tra-
fikmängden ökar till fastigheten pga fler gäster. Vid den omprövning som krävs för att ändra om-
fånget på gemensamhetsanläggningen kan också andelstalet för fastigheterna ändras samtidigt.
Andelstalet kan också ändras genom en överenskommelse om ändring av andelstalet som Lantmä-
teriet också kan pröva.

Ekonomiska konsekvenser p.g.a omprövningen är att fastighetsägare till den fastighet som frigörs 
av belastningen ska betala ersättning till ägarna av de fastigheter som deltar i gemensamhetsanlägg-
ningen. Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriför-
rättningar.

Ekonomiska frågor
Gatu- och parkområde, utanför och delvis inom, sköts redan idag av en gemensamhetsanläggning 
(Båstad Påarp GA:8). Ersättning betalas ut enligt av kommunfullmäktige antagen taxa. En utbyggnad 
av detaljplanen föranleder därmed ej att Teknik och service driftbudget för gatuunderhåll behöver 
utökas.

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar.

Om detaljerade undersökningar avseende geologi, markens bärighet, markradonförekomst, arkeolo-
gis undersökning osv krävs vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas det av berörd markä-
gare.

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmarken bekostas av berörd markägare.

Anläggningsavgift för VA kan tillkomma vid nybyggnad/tillbyggnad enligt gällande taxa. Fastighetsä-
garen bekostar borttagning av överflödiga serviser till Påarp 8:83, samt eventuellt omläggning av 
serviser till en större dimension om så skulle krävas.

Planavtal
Planavtal är upprättat med Torekov Partners AB angående plankostnader, såsom t ex tekniska ut-
redningar, grundundersökningar, arkeologisk utredning, grundkarta, fastighetsförteckning etc vilka 
Torekov Partners AB ska stå för. 

Övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa. För bebyggelse på fastigheterna Påarp 8:83 och 
8:115 uttas ingen planavgift i samband med bygglovprövning.
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Tekniska frågor
Allmän platsmark
En smal remsa allmän platsmark ingår i planområdet.

Vatten och avlopp
Exploatören ansvarar för eventuell utbyggnad och bekostnad av VA-system (inklusive dagvattensys-
tem) inom planområdet. Önskas andra servisdimensioner än de befintliga så bekostas det av fastig-
hetsägaren, enligt Båstads kommuns VA-taxa.

Bullerskydd
Exploatören ansvarar för att se till att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller innehålls och att Bover-
kets råd följs och ska stå för alla kostnader för bullerskydd. 

El, tele, internet
Bjäre kraft och TeliaSonera Skanova Access AB har kabelanläggningar inom och i anslutning till plan-
området och de kan komma att beröras av planens genomförande. Eventuella flyttningar eller andra 
åtgärder som krävs för att säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av exploatören/fastig-
hetsägaren.
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Denna detaljplan handläggs enligt 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 Camilla Nermark på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 
• Roger Larsson, samhällsbyggnadschef
• Lisa Rönnberg, f.d samhällsbyggnadschef
• Olof Selldén, planchef
• Kristina Bell, översiktsplanerare
• Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
• Sara Sandberg,  f.d kart- gis ingenjör
• Malin Svensson, kart- gis ingenjör
• Tina Eriksson, miljöchef
• Sara Borglin, NSVA (Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB)

SAMHÄLLSBYGGNAD

Camilla Nermark    Olof Selldén
Planarkitekt     Planchef

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
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Detaljplan för  

del av Påarp 8:83 m.fl fastigheter 
i Torekov, Båstads kommun, Skåne län 

Granskningsutlåtande

Ett detaljplaneförslag avseende Påarp 8:83 m.fl. fastigheter har varit ute på samråd 
2018-03-15  till  2018-04-27  och  på  granskning  under  tiden  2018-08-15 till 
2018-09-14 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna 
in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun.  
Planen handläggs med standardförfarande. I detta granskningsutlåtande finns dels 
sammanfattningar av de synpunkter som har lämnats in under både samråd och 
granskning och dels Samhällsbyggnads kommentarer till synpunkterna. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 

Länsstyrelsen i Skåne (samråds- och granskningsskedet) 

Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden (samråds- och granskningsskedet) 

E.ON Elnät Sverige AB (samrådsskedet) 

TeliaSonera Skanova Access (samrådsskedet) 

Torekov Kultur och Miljö (samrådsskedet) 

Trafikverket (granskningsskedet) 

Synpunkter på samrådshandling, daterad 2018-03-14, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Lantmäteriet, Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget och meddelar att 
någon fullständig genomgång av planförslaget inte har skett. Genomgången har 
främst varit inriktad på genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten har valt att 
särskilt belysa följande frågeställningar: 

Genomförandebeskrivning 

Som framgår av detaljplanen är det av stor vikt att omprövningen av 
gemensamhetsanläggning Påarp ga:8 nämns och vem som bekostar 
förrättningskostnaderna  i och med omprövningen. 

Stycket om gemensamhetsanläggningen avseende kostnaderna för utförande och 
drift är väl formulerat. Om konsekvenserna av detaljplanen innebär en ökad 
användning av gemensamhetsanläggningen och att andelstalet i gemensamhets-
anläggningen behöver ändras, te x för att trafikmängden ökar till fastigheten pga fler 
gäster, bör detta framgå i sammanhanget. Vid den omprövning som krävs för att 
ändra omfånget på gemensamhetsanläggningen kan också andelstalet för 
fastigheterna ändras  samtidigt. 

Bilaga 1
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Andelstalet kan också ändras genom en överenskommelse om ändring av 
andelstalet som Lantmäteriet också kan pröva. 

Ekonomiska konsekvenser pga omprövningen är att den fastighetsägare till den 
fastighet som frigörs av belastningen ska betala ersättning till ägarna av de 
fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen  (40a § AL). Paragrafen är inte 
dispositiv. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses i granskningshandlingen. 
Genomförandebeskrivningen förtydligas avseende ökad användning av 
gemensamhetsanläggningen med anledning av t ex ökat antal gäster till Torekov 
hotell. Genomförandebeskrivningen förtydligas även avseende ekonomiska 
konsekvenser vid omprövning.  

  

Trafikverket, framför att de precis som kommunen noterat att verksamheten är 
inom influensområdet för Kattegattleden samt att Skåneleden är en målpunkt. 
Vidare framför de att det vore positivt om antalet cykelparkeringsplatser ökar inom 
planområdet. En sådan åtgärd torde bidra till att höja cykelns attraktionskraft och 
att fler väljer cykeln för lokala resor till verksamheten men även utomhusgymmet.  
Det förutsätts att angöring till dessa parkeringsplatser sker på ett gent och säkert 
sätt. 

Trafikverket har inga övriga synpunkter på detaljplanen. 

 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses i granskningshandling. Parkering för cyklar 
planeras i anslutning till entré. 

 

NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) framför följande: 

 Avfallsutrymmen för fastigheterna bör placeras i nära anslutning till 
körbar allmän väg. 

 Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och 
underlätta för källsortering. 

 Vägen ska vara minst 5,5 m bred om körning i båda riktningar 
förekommer 

 Se Bilaga 2 (som finns att tillgå hos Samhällsbyggnad, diarienr: B2017-
333) som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det 
viktigaste i gällande renhållningsordning för Båstads kommun.  

Kommentar: Synpunkter tillgodoses i granskningshandlingen. Information om t ex att 
avfallsutrymmen för fastigheter bör placeras i nära anslutning till allmän körbar väg. 
Väg ska vara minst 5,5 m bred om körning i båda riktningar förekommer.  
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Synpunkter på samrådshandlingen, daterad 2018-03-14, har 
inkommit från följande sakägare och andra besvärsberättigade 

Torekov Solsidans Samfällighetsförening, framför följande synpunkter: 

 För fastighetsägarna inom samfälligheten är det av största vikt att den 
föreslagna byggnationen inte medför att det på något sätt kommer att 
skymma utsikten mot havet. Därför måste förslaget till utbyggnad av hotellet 
under inga omständigheter innebära att höjden på utbyggnaden överstiger 
höjden på nuvarande hotellbyggnader. 

 Vi vill påpeka att för fastigheterna i området finns angivet en högsta höjd av 
byggnaderna och att området skall präglas av enplanshus så att inte utsikten 
mot havet störs. Förslaget till Detaljplan för del av Påarp 8:83 m.fl. 
fastigheter i Torekov verkar innebära att utsikten från fastigheterna i 
Sejvägens början (Påarp 10:34, 10:35 och 10:36) samt de första 
fastigheterna på Koljavägen (Påarp 8:41 och 8:62) kommer att påverkas 
negativt om höjden på utbyggnaden av hotellet tillåts överstiga höjden på 
befintliga hotellbyggnader. Därför vill vi att det klart framgår av förslaget till 
Detaljplan för del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov att höjden 
begränsas till att inte överstiga höjden på befintliga hotellbyggnader. 

 Kommunen har tidigare beslutat om avsteg ifrån kommunens egen 
översiktsplan ÖP08 och den fördjupade översiktsplanen för Torekov då ny 
detaljplanen för Påarp 10:6 antogs. Samfälligheten är därför angelägen och 
vill förvissa sig om att nya ändringar av detaljplaner inte medför ytterligare 
avsteg från principen av att området skall behålla sin karaktär av 
enplansbebyggelse. 

 Samfälligheten ser vidare som positivt att Torekov Hotells verksamhet växer 
och utvecklas och att de tre fastighetrena på Makrillvägen som nu utgör 
”personalbostäder” rivs och ersätts av hotellbyggnader. Det är dock viktigt 
att största hänsyn tas till att inte boende på andra sidan Makrillvägen, 
fastigheterna Påarp 8:102, 8:103 samt 8:104, inte störs i samband med 
rivning och nybyggnation. 

 Vidare ser Samfälligheten det som positivt att infarten till den utvidgade 
parkeringen sker från Själaviksvägen så att inte trafiken ökar inne i 
bostadsområdet. 

 Samfälligheten önskar att få löpande information om hur ärendet utvecklas. 

 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses i granskningshandlingen. 

 Den nya byggnationen har en högsta totalhöjd om +30,0 möh vilket är 0,5 m 
lägre än högsta tillåtna nockhöjd för befintlig hotellbyggnad (Påarp 8:115). 
Befintlig byggnad inom Påarp 8:115 är uppmätt till +30,08 möh. 

 Planförslaget har förtydligats angående höjd på befintlig byggnad inom 
fastigheten Påarp 8:115 (+30,08 möh). Se text och bild sidorna 25-26 i 
granskningshandling daterad 2018-07-03. 

 Förslag till ny översiktsplan har varit utställt för samråd under tiden 2018-05-
25 – 2018-09-30. Enligt samrådsförslag avseende ny översiktsplan föreslås 
ingen förändring i förhållande till nu gällande detaljplaner. Efter 
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samrådstiden kommer översiktsplanen förmodligen att justeras något inför 
granskningsskedet. Alla har möjlighet att tycka till om förslag till ny ÖP.  

 Buller från en byggarbetsplats beror på vilka arbeten som utförs och vilka 
maskiner som används. Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden och 
allmänna råd om buller från byggplatser som ska följas, 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-byggplatser/. Planområdet 
omfattas till sin helhet av ”Lokala ordningsföreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljö” (KF 2009-09-23, §131). I de lokala 
ordningsföreskrifterna regleras bland annat tomgångskörning. Befarar man 
att riktlinjer och föreskrifter ej efterföljs anmäls detta till Miljöavdelningen, 
Båstads kommun som då genomför en kontroll.  

 Synpunkt mottagen. 

 Ett justerat granskningsförslag kommer att sändas ut till berörda myndigheter 
samt sakägare m.fl. på granskning sensommaren 2018. Under 
granskningstiden har sakägare, myndigheter m.fl. möjlighet att komma in med 
synpunkter på planförslaget igen. 

 

Synpunkter på granskningshandling, daterad 2018-07-03, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Lantmäteriet, Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget och meddelar att 
någon fullständig genomgång av planförslaget inte har skett. Genomgången har 
främst varit inriktad på genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten har valt att 
särskilt belysa följande frågeställning: 

Planbestämmelser 

I planbeskrivningen framgår att det finns en ledningsrätt som korsar planområdet 
men u-område finns inte redovisat för hela sträckan i plankartan. 

För att det ska vara enskilt huvudmannaskap inom planområdet krävs särskilt skäl 
vilket inte framgår av planhandlingarna 

 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses. Plankartan kompletteras med 
planbestämmelsen u (dvs markreservat) inom prickmark för att säkerställa befintlig 
ledningsrätt. 

Planbeskrivningen kompletteras med texten: ”Inom området råder enskilt 
huvudmannaskap gällande de intilliggande gatorna Själaviksvägen och Makrillvägen. 
Allmän platsmark / gatumark inom planområdet ingår i gemensamhetsanläggningen 
GA:8 som ansvarar för driften. 

Det primära skälet för att huvudmannaskapet i området ska vara enskilt är att det för 
befintlig och omgivande bebyggelse råder enskilt huvudmannaskap. En avvikande 
lösning inom aktuellt planområde skulle därmed ur ett allmänt drifts- och 
kostnadsperspektiv vara ofördelaktigt. Enligt praxis som utvecklats de senast åren är 
enskilt huvudmannaskap möjligt även i områden för exempelvis permanentboende.” 
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NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) vill tydliggöra följande: 

Dagvatten från planerade parkeringsplatsen (som eventuell blir en del av 
fastigheten Påarp 8:83) skall i första hand hanteras med LOD genom infiltration och 
vid behov avledas till det allmänna dagvattenledningsnätet. NSVA kräver att 
dagvatten skall fördröjas innan det leds till befintligt ledningsnät. Den effektiva 
fördröjningsmagasinvolym för området skall motsvara minst 300 m3 per ha och 
reducerad yta. 

Ytterligare vill NSVA poängtera vikten av att riktlinjerna och rekommendationer för 
dagvattenhantering beskrivna under rubriken dagvatten sidan 29 i 
planbeskrivningen skall följas. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses. 

 

Skanova, meddelar att de har markförlagda och luftledning/kabelanläggningar  
inom detaljplaneområdet. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningar 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 
även bekostar den. 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses i antagandehandlingen. Planbeskrivningen 
förtydligas med ”Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga 
kabelanläggningar nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som 
uppkommer i samband med flyttning.” 

Synpunkter på granskningshandlingen, daterad 2018-07-03, 
har inkommit från följande sakägare och andra 
besvärsberättigade 

Tunby vägförening, påtalar att det i planbeskrivningen står att det inte finns några 
kända trafikproblem. Vidare uppmärksammar Tunby vägförening kommunen om att 
medlemmarna vid årsmötet framförde oro inför det växande trafiken på främst 
Själaviksvägen. Oron baserades på följande faktorer: 

 Ökat byggande i området som ökar trafikbelastningen 

 Dålig disciplin avseende att hålla fartgränsen 

 Skyltningen av påbjuden hastighet är inte tillfredsställande 

Kommentar: Synpunkter mottagna. Tunby vägförening ansvarar för Påarp GA:5 (dvs 
allmän platsmark norr om planområdet. Bl a har gatorna Vrenenvägen, 
Sandskärsvägen och Grönskärsvägen (som ingår i Påarp GA:5) utfart mot bl a 
Själaviksvägen. Själaviksvägen (samt Tunbyvägen) ingår i Påarp GA:3 vars ansvar 
ligger på Torekov Påarps vägsamfällighetsförening. 

Respektive vägsamfällighetsförening har full rådighet över ”sina” vägar och kan själva 
ordna med exempelvis hastighetsdämpande åtgärder. 

Önskar vägförening råd kring hastighetsdämpande åtgärder eller att 
hastighetsmätning utförs på exempelvis Själaviksvägen - kontakta Gatu- och 
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trafikingenjör på Teknik & Service. Kommunen utför hastighetsmätning kostnadsfritt. 
Finansiering och uppförande av t ex hastighetsdämpande åtgärder bekostas av 
respektive vägförening. 

När det gäller hastighetsskyltar beslutar, sätter upp, samt underhåller kommunen 
dessa. Vägförening bekostar dock inköp av hastighetsskyltar. 

Planförslaget bedöms generera en viss ökad mängd biltrafik. Ökningen bedöms i 
förhållande till nuvarande verksamhet rimlig. 

Planbeskrivningen (antagandehandlingen) förtydligas avseende ovanstående. 

 

Fastighetsägare till Påarp 8:28, framför att de inte har något att erinra mot 
detaljplaneförslaget vad avser parkeringen söder om Själaviksvägen men påtalar att 
Själaviksvägen är mycket trafikerad och att bilisterna kör mycket fort. Vid 
genomförandet kommer trafiken med all sannolikhet att öka kraftigt. 

Vidare påtalar fastighetsägaren att det finns många barnfamiljer runt vägen bl a min 
familj med tre små barn och vill därför att kommunen sätter upp farthinder. 

Avslutningsvis framför fastighetsägaren att de fått veta att det är bönderna i trakten 
som motsätter sig hinder, men barns liv måste väl vara viktigare. 

Kommentar: Synpunkter mottagna. Se tidigare kommentar under ”Tunby 
vägförening”. 

 

Fastighetsägarna till Påarp 10:34, Påarp 10:35 samt Påarp 10:55, framför 
gemensamt att de motsätter sig all byggnation som överhuvudtaget kan inskränka 
på sin utsikt, både på höjden och bredden enligt nedanstående bilder. 

 

Kommentar: Synpunkter mottagna. Byggrätten, enligt rubricerat planförslag, längs 
Själaviksvägen är oförändrad jämfört med gällande detaljplan. Utsikt bedöms därmed 
ej påverkas. 

57



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2018-10-11 

7 (8) 

Sammanfattning av Samhällsbyggnads förslag till åtgärder efter 
granskningen 

Inkomna synpunkter under granskningsskedet har inte föranlett några större 
justeringar av planförslaget inför antagandet. 

Planbeskrivningen har dock förtydligats och kompletterats med ett kapitel rörande 
masshantering inom planområdet, befintlig trafiksituation på Själaviksvägen samt 
att Telia Sonera Skanova Access AB så lång som möjligt önskar att behålla befintliga 
kabelanläggningar i nuvarande läge. Planbeskrivningen har även kompletterats med 
skäl till enskilt huvudmannaskap. 

Plankartan har förtydligats med att kommunen ej är huvudman för allmän 
platsmark samt högsta tillåtna totalhöjd på befintlig byggnad inom planområdet. 
Dessutom har U-område (markreservat för ledningar) på plankartan utökats (inom 
prickmark) för att säkra hela Bjäre krafts kabelstråk. 

Utöver ovanstående har endast redaktionella justeringar gjorts i planhandlingarna 
såsom t ex text under rubriken ”Efter samråds- och granskningsskede”, omdöpning 
av planhandlingar från ”Granskningshandling” till ”Antagandehandling”. 

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtande 
sänds till: 

Lantmäteriet 
Trafikverket 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
E.ON Elnät Sverige AB 
TeliaSonera Skanova Access 
NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 
Torekov Solsidans Samfällighetsförening 
Torekov Kultur och Miljö 
som yttrat sig under samråd mars-april 2018 

samt  
Lantmäteriet 
Trafikverket 
NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) 
TeliaSonera Skanova Access 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Tunby vägförening 
Fastighetsägare till Påarp 8:28 
Fastighetsägare till Påarp 10:55 
Fastighetsägare till Påarp 10:34 & 10:35 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen augusti-september 2018 
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Underrättelse efter antagandet sänds till: 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Lantmäteriet 
Trafikverket 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
E.ON Elnät Sverige AB 
TeliaSonera Skanova Access 
NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 
Torekov Solsidans Samfällighetsförening 
Torekov Kultur och Miljö 
som yttrat sig under samråd mars-april 2018 
 
samt 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Lantmäteriet 
Trafikverket 
NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) 
TeliaSonera Skanova Access 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Tunby vägförening 
Fastighetsägare till Påarp 8:28 
Fastighetsägare till Påarp 10:55 
Fastighetsägare till Påarp 10:34 & 10:35 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen augusti-september 2018 

Underrättelse efter antagandet, samt besvärshänvisning 

När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en 
besvärshänvisning till Länsstyrelsen, eventuella regionplaneorgan och kommuner 
som berörs, samt de personer och organisationer som kan ha rätt att överklaga 
detaljplanen. Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill överklaga. 
 
Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till 
följande: 
 
Länsstyrelsen i Skåne län 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 

 Planförslaget avseende Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov antas i enlighet 
med de revideringar som föreslås i detta granskningsutlåtande, daterat 
2018-10-11. 

 

Båstad 2018-10-11 

 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-10-23 1 av 1 

 

 

KS § 204  Dnr KS 000940/2018 - 300 

Översyn av Plan- och bygglovstaxa, inklusive kart- och mättaxa 

 
Beskrivning av ärendet Avgiften för nyttjande av kommunens kartmaterial basera idag endast på det 

aktuella områdets areal; ett större område blir dyrare än ett mindre. Effekten 
av nuvarande taxa kan ses i framtagandet av en grundkarta i 
detaljplaneprocessen. För ett obebyggt område blir avgiften hög i förhållande 
till detaljtätheten och de resurser som behövs vid fältarbete. Förhållandet blir 
det omvända när man t.ex. gör en frimärksplan där fältarbetet är 
resurskrävande eftersom området kan vara bebyggt och detaljtätheten hög. 
Därför föreslås ett tillägg i taxan där kommunen, utöver arealen, även tar 
hänsyn till detaljtätheten i det aktuella området. Se föreslagna förändringarna i 
röd text i bilaga. Faktor ”d” föreslås införas i taxan. Faktorn variera mellan 0,3 
och 1 beroende på om området är gles landsbygd (0,3) eller detaljrik tätort (1).  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kart/GIS-chef Annika Jern daterad 2018-06-27 med 

tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag Inför faktor ”d” i taxan för nyttjande av kommunens kartmaterial.      
 
Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

 

 Inför faktor "d" i taxan för nyttjande av kommunens kartmaterial.  l 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-06-27 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Annika Jern 

Dnr: KS 000940/2018 -300 

 
 

Översyn av Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
 

1. att införa faktor ”d” i taxan (tabell 23 och 25) för nyttjande av kommunens kartmateri-
al.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Avgiften för nyttjande av kommunens kartmaterial basera idag endast på det aktuella områ-
dets areal; ett större område blir dyrare än ett mindre. Effekten av nuvarande taxa kan ses i 
framtagandet av en grundkarta i detaljplaneprocessen. För ett obebyggt område blir avgiften 
hög i förhållande till detaljtätheten och de resurser som behövs vid fältarbete. Förhållandet blir 
det omvända när man tex gör en frimärksplan där fältarbetet är resurskrävande eftersom om-
rådet kan vara bebyggt och detaljtätheten hög. Därför föreslås ett tillägg i taxan där kommu-
nen, utöver arealen, även tar hänsyn till detaljtätheten i det aktuella området. Se föreslagna 
förändringarna i röd text i bilaga. 
 

Bakgrund 
Den aktuella taxan för nyttjande av kommunens kartmaterial baseras på SKL:s rekommendat-
ioner och antogs av KF i april 2011. Nu har taxan använts ett par år och det konstateras att 
avgifterna som tas ut behöver bli mer flexibel för att prisbilden ska bli skälig. 
 

Aktuellt 
Faktor ”d” föreslås att införas i taxan. Faktorn variera mellan 0,3 och 1 beroende på om områ-
det är gles landsbygd (0,3) eller detaljrik tätort (1). 
 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson, Voc Samhällsbyggnad 
 
Bilaga 
Tabell 23 och 25 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Annika Jern, kart/GIS-chef 
Vo Samhällsbyggnad 
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Tabell 23 Avgift för tillfälligt nyttjande av geografisk information 

Avgift per HA = mPBB x KF x N x d 

d = detaljtäthet i kartan 

Inom tätort där detaljtätheten är hög får d vara max 1. 

Utanför tätort, typ åkermark och skogsmark utan detaljer, ska d vara minst 0,3. 

En samlad bedömning görs av handläggaren för hela området. 

Vid beställning av kartor över stora områden kan justeringsfaktorn n användas för att avgiften ska bli 
skälig. 

(Moms 6 % tillkommer) 

Kommentar: 

Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av skattemedel 
och avgifter. För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid 
uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år. 

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt 
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke 
exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. 

Om kommunen finner det tillämpligt kan ersättningen för upplåtelsen tillåtas variera med det 
angivna ändamålet eller användningen av kartmaterialet. 

 

Primärkarta 
Innehåll i kartan 

Informationsandel 
i % 

KF 

All information, digital (minst 2000 kvm) 100 80 

All information, analog (minst 2000 kvm) 100 50 

 

Övriga digitala kartprodukter KF 

Översiktlig karta   12  

 

Digitalt ortofoto KF 

Upplösning (m/pixel)  

0,1 0,1 

0,2 0,05 
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0,5 0,0125 

 

Karta / ortofoto / flygbild på papper KF 

Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm2)  

0-150 8 

150 < 4 

Vid utskrift tillkommer kostnad för material. 

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall 

Tabell 25 Avgift för grundkarta till detaljplan 

 

Avgift per HA = mPBB x KF x N x d 

d = detaljtäthet i kartan 

Inom tätort där detaljtätheten är hög får d vara max 1. 

Utanför tätort, typ åkermark och skogsmark utan detaljer, ska d vara minst 0,3. 

En samlad bedömning görs av handläggaren för hela området. 

Vid beställning av kartor över stora områden kan justeringsfaktorn n användas för att avgiften ska bli 
skälig. 

Kommentar: 

En Grundkarta är en vidareförädling av kommunens primärkarta och används som underlag 
till detaljplan. 

Grundkartans areal beräknas genom detaljplanens planområde. Vid mindre planer räknas 
planområde plus 25 meter utanför. Minsta debiterbara areal, är 1 HA. 

 

Karta KF 

Grundkarta till detaljplan 160 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-10-23 1 av 1 

 

 

KS § 206  Dnr KS 000941/2018 - 603 

Höjning av taxa för serveringstillstånd inom Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Revidering av avgifterna för ansökan om serveringstillstånd, avgifterna för 

tillsyn av beviljade stadigvarande serveringstillstånd samt avgifterna för 
anmälda försäljningar av folköl. Revideringen kommer att finansiera en 
utökning av tjänsten som alkoholhandläggare. Tjänsten som 
alkoholhandläggare finansieras av de avgifter som tas ut vid ansökan om 
serveringstillstånd samt tillsyn av beviljade stadigvarande serveringstillstånd 
och anmälningar om försäljning av folköl. Stöd för detta grundar sig på 
Alkohollagens 8 kap 10 § om kommunens rätt att ta ut avgifter i samband med 
ansökan om serveringstillstånd samt tillsyn enligt Alkohollagens 9 kap.  

 Avgifterna får fastställas av respektive kommunfullmäktige med beaktande av 
kommunallagens (1991:900) bestämmelser om självkostnadsprincipen, 
likställighetsprincipen och förbudet mot retroaktivt verkande beslut. 

 Nuvarande avgifter beslutades av kommunfullmäktige att gälla från och med 
2008-01-01 och har inte reviderats sedan dess 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Ildikó Lundberg daterad 2018-10-02 

med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag        1. Att besluta om att anta nya uppgifter för att ansöka om serveringstillstånd 

samt tillsyn av beviljande stadigvarande serveringstillstånd och försäljning av 
folköl enligt bifogat förslag. 

 2. Att avgifterna ska gälla från och med 2019-01-01 
 3. Att avgifterna räknas upp årligen från och med 2020 enligt PKV index.  
 
Föredragande Alkoholhandläggare Ildikó Lundberg föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S): Bifall till förvaltningens förslag.      
 
Notering Bo Wendt (BP), Inge Henriksson (BP), Christer de la Motte (M) och Gösta 

Gebauer (C) deltar ej i beslutet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

 1. Att besluta om att anta nya avgifter för att ansöka om serveringstillstånd 
samt tillsyn av beviljade stadigvarande serveringstillstånd och försäljning av 
folköl enligt bifogat förslag. 

 2. Att avgifterna ska gälla från och med 2019-01-01 

 3. Att avgifterna räknas upp årligen från och med 2020 enligt PKV index. 

 

 

64



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-10-02 Till: Kommunfullmäktige  

Handläggare: Ildikó Lundberg  

Dnr: KS 000941/2018 -603      

 
Höjning av avgifter för serveringstillstånd inom Båstads kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Att besluta om att anta nya avgifter för att ansöka om serveringstillstånd samt tillsyn av 
beviljade stadigvarande serveringstillstånd och försäljning av folköl enligt bifogat för-
slag. 

2. Att avgifterna ska gälla från och med 2019-01-01 
3. Att avgifterna räknas upp årligen från och med 2020 enligt PKV index. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Revidering av avgifterna för ansökan om serveringstillstånd, avgifterna för tillsyn av beviljade 
stadigvarande serveringstillstånd samt avgifterna för anmälda försäljningar av folköl. Revide-
ringen kommer att finansiera en utökning av tjänsten som alkoholhandläggare. 
 
Bakgrund 
Tjänsten som alkoholhandläggare finansieras av de avgifter som tas ut vid ansökan om serve-
ringstillstånd samt tillsyn av beviljade stadigvarande serveringstillstånd och anmälningar om 
försäljning av folköl. Stöd för detta grundar sig på Alkohollagens 8 kap 10 § om kommunens 
rätt att ta ut avgifter i samband med ansökan om serveringstillstånd samt tillsyn enligt Alkohol-
lagens 9 kap.  
Avgifterna får fastställas av respektive kommunfullmäktige med beaktande av kommunallagens 
(1991:900) bestämmelser om självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot 
retroaktivt verkande beslut. 
Nuvarande avgifter beslutades av kommunfullmäktige att gälla från och med 2008-01-01 och 
har inte reviderats sedan dess. Det föreligger nu ett stort behov av att revidera dessa avgifter för 
att vara anpassad till gällande alkohollag samt en utökning av tjänsten som alkoholhandläggare. 
Nuvarande alkoholhandläggartjänst är på 50% av en heltidstjänst vilket inte är tillräckligt med 
den ärendemängd och de tillkomna arbetsuppgifter som förändringar i lagstiftningen har med-
fört. När tjänsten infördes 1997 var antalet stadigvarande serveringstillstånd i Båstads kommun 
ca 35, i dag är de ca. 55. Utöver de stadigvarande serveringstillstånden har en förändring av lag-
stiftningen medfört att en tillståndshavare kan ansöka om olika varianter av tillstånd som det 
inte funnits möjlighet till tidigare.  
En ändring av lagstiftningen och dess tillämpning har också medfört ett mer omfattande arbete 
med granskning av de som ansöker om ett serveringstillstånd samt tillsynen av deras verksam-
het. Bland annat prov i Alkohollagen innan ett serveringstillstånd kan beviljas. 
Länsstyrelsen har också skärpt sin tillsyn av kommunernas tillståndsgivning och tillsynsverk-
samhet. Vid de senaste tillsynerna 2013 och 2016 har Båstads kommun fått kritik för bl.a. att 
tillsynen och dokumentationen i ärenden inte varit tillräcklig.  
Länsstyrelsen har gjort en jämförelse mellan Skånes kommuner och kommit fram till att en ge-
nomsnittlig arbetsbörda för alkoholhandläggarna är ca. 60 stadigvarande serveringstillstånd på 
en heltidstjänst. 
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Aktuellt 
Det är oundvikligt att tjänsten som alkoholhandläggare måste utökas från dagens 50 % till minst 
75 %. Arbetsbördan som alkoholhandläggare i Båstads kommun är starkt säsongsbetonad där 
behovet är heltid under vår och sommar men under höst och vinter är arbetsbördan lägre. Även 
för att kunna ge den service som näringslivet och allmänheten kan förvänta sig av en alkohol-
handläggare behöver tjänsten utökas. Då kommer tillgängligheten att öka, handläggningen 
snabbas upp och fler kontroller av verksamheterna kan genomföras. 
För att tjänsten fortsättningsvis ska vara självfinansierad måste avgifterna för att ansöka om 
serveringstillstånd samt tillsyn av beviljade stadigvarande serveringstillstånd revideras. Även 
tillsynsavgiften för de som har anmält att de säljer folköl behöver revideras. Utöver en revide-
ring av befintliga avgifter behöver nya avgifter införas för de ansökningar och anmälningar som 
numera går att göra. 
Förslag till nya avgifter framgår av bilaga. 
 
 
Konsekvenser av beslut  
 
Samhälle 
Servicen till näringslivet och kommuninvånare kommer att öka med en utökning av tjänsten 
som alkoholhandläggare.  
 
Verksamhet 
Det kommer att bli en möjlighet att uppnå de mål som kommunen har satt upp om att beviljade 
serveringstillstånd ska ha minst ett tillsynsbesök per år och att de med nöjesinriktad verksamhet 
ska ha särskild tillsyn.  
 
Ekonomi 
Nuvarande budget på 385 000 kr behöver höjas till 500 000 kr för att kunna finansiera en utök-
ning av tjänsten till 75 %. Om tjänsten ska utökas till en heltidstjänst behöver budgeten höjas till 
630 000 kr.  
Utöver lönekostnaden för alkoholhandläggaren finansierar avgifterna kostnader för bl.a. IT-
system, kurser och utbildning av restaurangpersonal i Ansvarfull Alkoholservering. Genom ut-
bildningen av restaurangpersonal återförs en del av avgifterna till tillståndshavarna då utbild-
ningen är avgiftsfri. 
 
En jämförelse har gjorts med kringliggande kommuner och andra turistkommuner i Skåne. Där 
framkommer att det finns utrymme för Båstads kommun att genomföra en höjning av avgifter-
na utan att skilja sig mot andra kommuner.  
 
 
 
Ildikó Lundberg 
Alkohol-och tobakshandläggare 
 
 
Beslutet ska expedieras till:    
Alkoholhandläggaren 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen:    
Förslag till nya avgifter 
Nuvarande avgifter 
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Andra kommunens ansökningsavgifter för serveringstillstånd 2018 
Ängelholm Helsingborg Landskrona Höganäs Simrish.mfl Båstad Förslag 

2019 

Nya stadigvarande 10 075 12 000 10 401 10 660 11 000 7 500 11 700 

Allmn. slutet & catering 5 040 11 000 

Tillfälliga tillst. För almänheten känd 2 520 2 300 1 350 5 545 5 000 2 500 3 500 

5 040 5 800 5 411 5 050 6 000 

Tillf slutet, ett tillf. 620 1100 1 022 1 050 855 700 1 000 

max 12 2:2:r/kalend år 3 140 2 300 2 000 

Förändring 3 060 2 800 2 717 2 785 3 585 3 000 4 500 

3 680 

Enklare förändringar 1 230 1 600 984 1 000 2 000 

Kunskapsprov 1 270 Ej avb. 500 1 089 1 115 1 900 800 

per gång 640 640 

Anmälan, kryddning, catering, 1 000 c 1010 855 500 

Förseningsavgift rest.rapp. 500 500 546 560 500 500 

Paus serv. ett tillf. 640 1 022 1 050 1 000 1 000 

Paus serv. 12 tillf. 3 140 2 940 2 000 2 000 

Gemensam yta 620 3 200/5 700 2 000 

Provsmakn. ett tillf. 2 520 1100 1 010 4 260 2 500 3 000 

Provsmakn. 12 tillf. 4 910 5 325 5 000 

Tillf. utv. tid/ yta 7 420 4 040 8 000 2 000 

4 910 2 785 10 665 

Ändring av samtliga delägare i bolag 3140 10 300/5 500 10 401/3 593 10 660/4 000 5 000/4 000 

Ändring i styrelsen 0 4 300 3 593 3 685 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Bildning & arbete 

Datum 
2018-10-02 
Handläggare 
Ildik6 Lundberg 
Alkohol-och tobakshandläggare 

Förslag till nya avgifter för ansökan om serveringstillstånd 

Stadigvarande servering till 
allmänheten, slutna sällskap, catering och provsmakning 

Tillfälligt tillstånd i avvaktan på stadigvarande 

Tillfällig se1-vering till allmänheten 
(avser sökande med befintligt tillstånd i kommunen) 

Tillfällig se1vering till allmänheten 
(avser sökande utan befintligt tillstånd i kommunen) 

Tillfällig se1vering till slutet sällskap, 
Ett tillfälle 
Max 12 tillfällen per kalenderår 

Förändring av befintligt tillstånd 

Enklare förändring av befintligt tillstånd 

Pausse1vering 
Ett tillfälle 
Max 12 tillfallen per kalender år 

Tillfälligt provsmakningstillstånd 
Ett tillfälle 
Max 12 tillfällen per år 

Tillfällig utvidgning av 
Se1veringstid, yta eller sortiment 

Anmälan om hyddning av snaps, catering 
eller provsmakning på befintligt serveringsställe 

Kunskapsprov per gång 

Förseningsavgift för restaurangrapport 

Gemensam se1veringsyta 

11 700 

1 300 

3 500 

5 000 

1 000 
2 000 

4 500 

2 000 

1 000 
2 000 

3 000 
5 000 

2 000 

500 

800 

500 

3 000 

1 (3) 

K3 aooqq ~! iou? 
-0ös 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Bildning & arbete 

Förändring av befintligt tillstånd 
Avser anmälan om ändi1ng av mer än 50 % av delägarna i ett bolag. 

Enklare förändring av befintligt tillstånd 

3 (3) 

Avser anmälan om ändring av mindre än 49 % av delägarna samt stadigvarande utökning av 
se1-veringstid, sortiment eller se1-veringsyta. 

Pausservering 
Endast vid konsterarrangemang, inget krav på matse1-vering. 

Tillfälligt provsmakningstillstånd 
Inget krav på matse1-vering. 

Tillfällig utvidgning av 
serveringstid, yta eller sortiment 

Avser ett eller flera tillfällen under ett kalenderår på samma ansökan 

Kunskapsprov per gång 
Max tre provtillfållen per ansökan 

Förseningsavgift för restaurangrapport 
Restaurangrapport ska lämnas senast den 1 mars årligen. Påminnelse skickas ut efter en vecka 
och därefter en gång per 14 dagar. Ny avgift tas ut vid varje påminnelse. 

Gemensam serveringsyta 
Flera intilliggande se1-veringsställen kan ansökan om en gemensam serveringsyta. 

Fast tillsynsavgift 
Alla med stadigvarande se1-veringstillstånd betalar en fast avgift. Bolag som blivit beviljade se1-ve
ringstillstånd eller avbryter sin verksamhet under ett kalenderår debiteras avgift för va1je påbör
jad månad med en tolftedel av den fasta tillsynsavgiften. 

Omsättningsbaserad tillsynsavgift 
Alla med stadigvarande se1-veringstillstånd ska årligen lämna en restaurangrapport senast den 1 
mars. Den angivna omsättningen på försåld alkohol ligger till grnnd för den omsättningsbase
rade avgiften. Vid avslut av ett se1-veringstillstånd ska en restaurangrapport lämnas. Om den inte 
inkommer debiteras en omsättningsbasrad tillsynsavgift enligt den senaste lämnade rapporten 
för se1-veringsstället. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-10-22 1 av 2 

 

 

VN § 87  Dnr VN 000126/2018 - 700 

Justerad ersättning inom hemvård och vid utbildning 

 
Beskrivning av ärendet I genomlysningen av Vård och omsorg som genomfördes under 2017 

identifierades att delar av hemvårdspengen inte var helt ändamålsenliga. En 
översyn av dessa delar är nu gjorda och har resulterat i förslag om att höja 
kringtiden för omsorgsinsatser, minska kringtiden för serviceinsatser, förändra 
schablonerna för insatser samt införa ersättning för dubbelbemanning. Utöver 
det föreslås Mottagningsteamet övergå från ramfinansiering till ersättning 
liknande hemvården samt slutligen att utöka budget för utbildning inom  
hela vård- och omsorgsverksamheten.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl och ekonomichef 

Elisabeth Edner, daterad 2018-10-19, med tillhörande bilaga.  
 
Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl och ekonomichef Elisabet Edner 

föredrar ärendet. 
 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

Från och med innevarande år 2018: 

1.  Höja ersättningen för kringtid inom omsorgspeng till 30 %. 

2.  Minska ersättningen för kringtid inom servicepeng till 15 %. 

3.  Införa ny fördelning av schablontid inklusive sänkt totalt antal timmar. 

4.  Införa ny ersättning för dubbelbemanning inom hemvård. 

5.  Förstärka utbildningsutrymmet för samtliga medarbetare inom Vård och 
omsorg. 

Från och med år 2019: 

1.  Ramväxla budgeten för Mottagningsteam från vård- och omsorgsnämndens 
ram till kommunfullmäktiges ram för hemvårdspeng. 

2.  Ramväxla 600 tkr för utbildning från kommunfullmäktiges ram för 
hemvårdspeng till vård- och omsorgsnämndens ram.  

      _____ 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (4) 

 
Datum: 2018-10-19 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000126/2018-700, KS 000967/2018-700 

 
 

Justerad ersättning inom hemvård och vid utbildning 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att från och med innevarande år, 2018 

1. Höja ersättning för kringtid inom omsorgspeng till 30 %. 
2. Minska ersättning för kringtid inom servicepeng till 15 %. 
3. Införa ny fördelning av schablontid inklusive sänkt totalt antal timmar. 
4. Införa ny ersättning för dubbelbemanning inom hemvård. 
5. Förstärka utbildningsutrymmet för samtliga medarbetare inom vård och omsorg. 

 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att från och med 2019 

1. Ramväxla budgeten för Mottagningsteam från Vård- och omsorgsnämndens ram  
till Kommunfullmäktiges ram för hemvårdspeng. 

2. Ramväxla 600 tkr för utbildning från Kommunfullmäktiges ram för hemvårdspeng  
till Vård- och omsorgsnämndens ram. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
I genomlysningen av vård och omsorg som genomfördes under 2017 identifierades att delar av 

hemvårdspengen inte var helt ändamålsenliga. En översyn av dessa delar är nu gjorda och har 

resulterat i förslag om att höja kringtiden för omsorgsinsatser, minska kringtiden för service-

insatser, förändra schablonerna för insatser samt införa ersättning för dubbelbemanning. 

Utöver det föreslås Mottagningsteamet övergå från ramfinansiering till ersättning liknande 

hemvården samt slutligen att utöka budget för utbildning inom hela vård- och omsorgs-

verksamheten. 

 

Bakgrund 
I den genomlysning som gjordes under 2017 rekommenderades en översyn av såväl kringtid 

som schabloner. Detta är nu genomfört och har resulterat i ett förslag på förändringar. Den 

sammanlagda effekten av ovan förändringar blir +/-0 i budget 2018 inom Kommunfull-

mäktiges budget för hemvårdspeng och Vård- och omsorgsnämndens rambudget. 

 

Aktuellt 
Kringtid  

En viss andel av hemvårdspersonalens tid tillbringas med nödvändighet utanför vårdtagarens 

hem, även om den ”egentliga” verksamheten ligger hos vård‐ och omsorgstagaren. Denna tid 

utgörs av bland annat transporter till och från vård‐ och omsorgstagarens hem, men också av 

administrativt arbete, arbetsplatsträffar, utbildning, utvecklingsarbete och andra för  

verksamheten nödvändiga aktiviteter. Sådan tid kallas ”kringtid”.                                                                                

 

För varje beviljad hemvårdstimme görs ett påslag för denna tid i uträkningen för hemvårds-

pengen. Kringtiden innebär andelen av den totala ersättningen som ska utgöras av tid som inte 
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förlagts hos vård‐ och omsorgstagaren. Båstads kommuns kringtid är sedan tidigare satt till  

25 procent. Kringtiden har stor betydelse för om den samlade ersättningsnivån är rättvisande.           

 

Sveriges kommuner och landsting rekommenderar att kommuner mäter sin kringtid för att 

identifiera den kringtid som är aktuell lokalt. Under två veckor 2018 mättes kringtiden i  

Båstads kommun för första gången. Det kan konstateras att 25% kringtid är lågt räknat och 

detta stämmer väl överens med erfarenheter från andra kommuner. Erfarenheter från andra 

kommuner visar att medelvärdet ligger på 37% med en spridning mellan 26% och 53%.  

 

Kringtiden i Båstads kommun är enligt mätningen drygt 45%. Dock kan det konstateras att en 

del av det som angetts som kringtid torde vara vård- och omsorgstagartid, till exempel  

tillskapande av genomförandeplaner.                

Förvaltningens förslag är att kringtiden bestäms till 30% för omsorg och att det görs en årlig 

mätning med en kontinuerlig utveckling av mätningarna i syfte att komma än mer rätt i nivån. 

Kringtiden avseende serviceinsatser sätts till 15%.       

 

Schabloner   

Hemvårdens finansiering utgår från schabloner. Det betyder att verksamheten får betalt för en 

viss tidsåtgång per insats oavsett verkligt utfall. Det är känt att vissa schabloner gett mer  

ekonomisk kompensation än verklig kostnad och vissa gett mindre ersättning än verklig 

kostnad. Dubbelbemanning har inte ersatts alls trots att det är en betydande andel av 

verksamheten då kommuninvånare i Båstad har i hög grad valt att bo kvar hemma 

istället för att flytta in på särskilt boende.    

 

Med hjälp av kringtidsmätningen har en översyn av schabloner gjorts i enlighet med 

genomlysningens förslag. Denna visar att schablonnivån på serviceinsatser är något hög 

medan schablonnivån vår omsorg är något låg.   

 

Schablonerna har korrigerats och sänkningar av en insatsschablon har finansierat en ökning av 

en annan. Vid simuleringar leder detta till ett något minskat antal timmar. I uträkningarna har 

sedan dubbelbemanning lagts in då detta omfattar drygt 10% av utförarnas insatser.   

 

Det finns inte möjlighet att inom den tilldelad ekonomisk ram ge ekonomisk kompensation för 

hela kostnaden för dubbelbemanning men detta är ett steg i rätt riktning. Dubbelbemanning 

föreslås ersättas med faktisk tid och inte en schablon.    

 

Utbildning   

I budget finns 1000 kr per medarbetare avsatt till utbildning per år. Den ersättningen ska även 

finansiera en ersättare till verksamheten. Det innebär att medarbetaren kan genomföra knappt 

fyra timmar utbildning per år. Det motsvarar inte det antal obligatoriska och lagstadgade 

utbildningar som krävs.   

 

Under 2016 och 2017 har utbildningar stått tillbaka som en del i att nå en budget i balans. Det 

har inte varit möjligt att göra under 2018. Om 600 tkr av de 3,7 mkr som tilldelades vård och 

omsorg som en extra post omfördelas till utbildning nås en nivå om 2500 kr per medarbetare. 

Det ger ersättning för de obligatoriska och till del lagstadgade utbildningarna.    
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Mottagningsteamet   

Under hösten 2016 startade Mottagningsteamet. Mottagningsteamet ska ge de invånare som är 

i behov av större vård-,omsorg- och rehabiliteringsinsatser i hemmet än normalt i hemvården. 

Det kan vara vid en plötslig förändring i hälsotillståndet hos invånare som redan befinner sig 

hemma men det omfattar också invånare som skrivs ut från sjukhus.     

 

Mottagningsteamet bedrevs under 2017 som en försöksverksamhet och permanentades 

genom beslut i Vård- och omsorgsnämnden i april 2018, VN 000048/2018-700. Det beslöts då 

också att finansieringen skulle förändras från en ramfinansiering till en finansiering som var 

mer lik hemvårdens. Mottagningsteamets verksamhet är något annorlunda beskaffad jämfört 

med hemvårdens och är dyrare att utföra per timme vilket beräkningarna har tagit hänsyn till. 

Fördelningen av medel till Mottagningsteamet har utgått från det budgetanslag som finns 

avsatt idag.      

  

Konsekvenser av beslut 
 

Verksamhet 
Ett ersättningssystem som är möjligt att följa skapar en känsla av sammanhang och 

förutsägbarhet i verksamheten. Ju mer korrekt ersättningsmodellen ersätter utförda insatser 

ju mer möjligheter skapas för effektivisering och utveckling inom rätt områden. 

 

Ekonomi 
  

Ersättning per timme 2018 års nuvarande nivå Förändrat förslag 2018 

Omsorgspeng 404 427 

Dubbelbemanning 0 137 

Servicepeng 354 318 

Mottagningteampeng Ramfinansierad 713 

 

Kringtid 

En justering av kringtiden för hemvårdspengen omsorg är gjord från 25% till 30% vilket inne-

bär en höjd kostnad motsvarade 3,0 mkr för beställaren. Kringtiden för service är sänkt från 

25% till 15% vilket motsvarar en kostnadsminskning för Kommunfullmäktiges ram för  

hemvårdspeng (beställaren) på 0,4 mkr.   

 

Schabloner 

Efter mätning av faktisk tid jämfört med schablontid 2017 är en justering av schablonerna 

gjord där fördelningen av insatstiden mer ska likna utfallet. Sammantaget innebär det dock en 

sänkning om ca 3800 timmar, där serviceinsatser sänks i högre utsträckning. Justeringen 

motsvarar en kostnadsminskning för beställaren om 1,5 mkr. 

 

Dubbelbemanning inom hemvården har tidigare inte ersatts inom schablonsystemet, och det 

framgår i mätningen av kringtid att utförarna i dagsläget lägger ca 14 400 timmar (omräknat 

till helår) på tid hos vårdtagare för just dubbelbemanning. Förslaget är därför att beställaren 

får behålla en budget om 2 mkr till dubbelbemanning. Det ger en ersättning om 137 kr/timme 
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för utföraren. Detta kommer inte att ge full täckning för personalkostnaden, men är ett steg i 

riktning att utförarna ska få täckning för sina faktiska kostnader. Efter ett år görs en utvärde-

ring för att säkerställa att detta inte blir en kostnadsdrivare. 

 

Utbildning 

Av de 3,7 mkr som avsattes för korrigering av hemvårdspengen föreslås 600 tkr fördelas inom 

ramen för utbildning. 

 

Mottagningsteamet 

En ramväxling om 2,9 mkr görs från Vård- och omsorgsnämnden till Kommunfullmäktige för 

mottagningsteamet som läggs in i hemvårdspengsystemet. Mottagningsteamet beräknas ha en 

högre ersättning per timme då deras uppdrag är annorlunda jämfört med hemvårdens och 

därmed inte täcks fullt ut genom schablonerna. Insatstimmarna kommer på detta vis att bli en 

del av de sammanlagda hemvårdstimmarna. Det budgeteras med en reserv om 0,3 mkr för 

volymförändringar. 

 

Den sammanlagda effekten av ovan förändringar blir +/-0 i budget 2018 inom Kommunfull-

mäktiges budget för hemvårdspeng och Vård- och omsorgsnämndens rambudget. 

 
 
 
 
Vård och omsorg   Ekonomiavdelningen 
Emma Pihl    Elisabeth Edner 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beskrivning av schabloner 
 
Samråd har skett med: 
Ekonomiavdelningen 
Ledningsgrupp för Vård och omsorg 
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2018‐10‐19 

Gisele Siqueira‐Andersson 

Emma Pihl 

Schabloner förändrade för 2018, i timmar 

Insats 
Aktuell 
Schablon 
per månad 

Ny 
Schablon 
per månad 

Avlösning  faktisk  faktisk 

Dagliga enstaka insatser  2,5  4 

Dusch  3  2,75 

Egenvård  2  4,25 

Inköp  1  2 

Extra ordinär insats  faktisk  faktisk 

Ledsagning dagligen  5  8,75 

Ledsagning enstaka  faktisk  faktisk 

Ledsagning veckovis  2  3 

Matdistribution plus trygghetslarm  4,5  4,5 

Måltider  20  13,3 

Måltidstöd  20  18 

Ordinerad träning At  faktisk  faktisk 

Ordinerad träning Sjg  faktisk  faktisk 

Promenad/social samvaro  4  5 

Städ  3  2,25 

Stöd vid alla förflyttningar  30  33,75 

Stöd vid sänggående  10  9 

Stöd vid uppstigning  12,5  11,5 

Tillsyn  0  4,5 

Tvätt  2  1,75 

Stödstrumpor  faktisk  faktisk 

VAK  faktisk  faktisk 

Överlämnande av läkemedel  faktisk  faktisk 

Övrig HSL‐insats  faktisk  faktisk 

Dubbelbemanning  ingen  faktisk 

Riskbedömning/Genomförandeplan  ingen  0,16 

Trygghetsuppringning/trygghetskamera ingen  2,5 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-10-22 1 av 2 

 

 

VN § 91  Dnr VN 000127/2018 - 905 

Förslag till nya avgifter 2019 inom Vård och omsorg enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 

 
Beskrivning av ärendet Avgifter för vård- och omsorgstagare fastställs inför varje nytt kalenderår. 

Uppräkning sker i förhållande till maxtaxan. För vård- och omsorgsinsatser 
utgår en avgift till vård- och omsorgstagarna. Nivån på respektive avgift styrs 
av en procentsats utifrån maxtaxan, med undantag för kosttaxorna där 
självkostnadspris gäller. Det åligger kommunfullmäktige att besluta om 
avgifterna matdistribution, hjälpmedelsabonnemang och taxiresor. 
Måltiderna vid vård- och omsorgsboende är numera ett måltidsabonnemang, 
vilket omfattar samtliga måltider under dagen.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl och avdelningschef 

Lena Adolfsson, daterad 2018-10-17, med tillhörande bilaga.  
 
Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 
 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
  

Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 1 januari 2019.  

      _____ 
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Datum: 2018-10-17 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Lena Adolfsson 

Dnr: VN 000127/2018-905, KS 000966/2018-905 

 

Förslag till nya avgifter 2019 inom Vård och omsorg enligt  
Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 
 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige:  
  
Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 1 januari 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Avgifter för vård- och omsorgstagare fastställs inför varje nytt kalenderår. Uppräkning sker 
i förhållande till maxtaxan. 
 

Bakgrund 
För vård- och omsorgsinsatser utgår en avgift till vård- och omsorgstagarna. Nivån på 
respektive avgift styrs av en procentsats utifrån maxtaxan, med undantag för kosttaxorna 
där självkostnadspris gäller. Det åligger kommunfullmäktige att besluta om avgifterna 
matdistribution, hjälpmedelsabonnemang och taxiresor. 
 
Måltiderna vid vård- och omsorgsboende är numera ett måltidsabonnemang, vilket omfattar 
samtliga måltider under dagen.  
 

Konsekvenser av beslut 
Införande av måltidsabonnemang medför en minskad administration för flera yrkesgrupper. 
 
 
 
Emma Pihl    Lena Adolfsson 
Vård- och omsorgschef   Avdelningschef Vård och omsorg 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Ekonomiavdelningen 
Vård- och omsorgsnämnden 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nya avgifter från och med 1 januari 2019. 
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Avgifter Vård och omsorg från och med 1 januari 2019 

Avgift 2019, 
Frekvens 

kr 

Maxtaxa I högkostnadsskydd 2089 /månad 

Avgifter som ingår i maxtaxan 

Hemvård omvårdnad 219 /timme 

Hemvård service (städ, tvätt, inköp) 439 /timme 

Trygghetslarm 285 /månad 

Hemsjukvård 219 /månad 

Dagvård - /dag 

Matdistribution, avser abonnemangsavgift leverans 205 /månad 

Hjälpmedelsabonnemang 66 /månad 

Hemvård korttidsplats/växelvård 70 /dygn 

Hemvård vård- och omsorgsboende 2089 /månad 

Avgift 2019, 
Frekvens 

kr 

Avgifter som inte ingår i maxtaxan 

Lyan, taxiresor t/r 50 t/r 

Förbrukningsmaterial vård- och omsorgsboende 104 /månad 

Avgift för ej återlämnat hjälpmedel restvärde 
Förlorad larmklocka 1038 /styck 

Enligt 
Hyror i särskilt boende som omfattas av hyreslagen hyres avtal /månad 
Boendeavgift - bostad i särskilt boende som inte omfattas av 
hyreslagen. Boendeavgiften jämkas vid negativt 
avgiftsutrymme. 2146 /månad 

Avgift 2019, 
Frekvens 

kr 
Kosttaxor {avgifter för kost Ingår inte i maxtaxan) 

Vård- och omsorgsboende 
Måltidskostnad 132 /dygn 
Kostabonnema ng 4026 /månad 
Ordinärt boende 
Matlåda 65 / styck 
Dagvård 
Mältidskostnad 80 /dag 

Uppdaterat 2018-10-12 78



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-10-23 1 av 1 

 

 

KS § 210  Dnr KS 000924/2018 - 500 

VA-taxa Båstads kommun 2019 

 
Beskrivning av ärendet VA-taxan justeras normalt en gång per år. NSVA har tagit fram underlag för 

justering av VA-taxan, från och med 2019-01-01. Anläggningsavgifterna 
föreslås följa Entreprenadindex, vilket innebär en höjning med 6,86 % jämfört 
med dagens gällande taxa. Brukningsavgifterna föreslås höjas i takt med KPI, 
vilket innebär en ökning med i snitt 1,6 % jämfört med dagens gällande taxa. 
Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Båstads kommun från och med 
2019-01-01: 

 
 1. Taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter): Avgifterna justeras med indextalet för 

maj 2018 (115,3) i Entreprenadindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Båstads 
kommuns VA-taxa §10. Justeringen innebär en höjning med 6,86% jämfört med 
2016. 

 2. Taxebilaga 2 (Brukningsavgifter): Avgifterna justeras för dricksvatten med 
+0%, spillvatten med +3,2% och dagvatten med +3%, vilket innebär en 
snitthöjning av taxan med 1,6%. 

 3. Taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang): Avgifterna justerades 
2017 och förändras inte till 2019. Taxebilaga 3 är därför inte med i 
beslutsunderlaget. 

 
 Det görs stora investeringar i VA-systemen, men kostnaden för dessa förväntas 

även nästa år täckas av tidigare överskott. 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson daterad 2018-10-09 

med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag Avgifterna i VA-taxan justeras från och med 2019-01-01 enligt bifogat förslag 

från NSVA.       
 
Föredragande Projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

 

 Avgifterna i VA-taxan justeras från och med 2019-01-01 enligt bifogat förslag 
från NSVA.  
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Datum: 2018-10-09 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS000924/2018 -500 

 
 

VA-taxa 2019 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Avgifterna i VA-taxan justeras från och med 2019-01-01 enligt bifogat förslag 
från NSVA. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
VA-taxan justeras normalt en gång per år. NSVA har tagit fram underlag för justering av VA-
taxan, från och med 2019-01-01. Anläggningsavgifterna föreslås följa Entreprenadindex, vilket 
innebär en höjning med 6,86% jämfört med dagens gällande taxa. Brukningsavgifterna föreslås 
höjas i takt med KPI, vilket innebär en ökning med i snitt 1,6% jämfört med dagens gällande 
taxa.  
 

Aktuellt 
Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Båstads kommun från och med 2019-01-01 
 

 Taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter): Avgifterna justeras med indextalet för maj 2018 
(115,3) i Entreprenadindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Båstads kommuns VA-taxa 
§10. Justeringen innebär en höjning med 6,86% jämfört med 2016. 

 Taxebilaga 2 (Brukningsavgifter): Avgifterna justeras för dricksvatten med +0%, 
spillvatten med +3,2% och dagvatten med +3%, vilket innebär en snitthöjning av taxan 
med 1,6%. 

 Taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang): Avgifterna justerades 2017 och 
förändras inte till 2019. Taxebilaga 3 är därför inte med i beslutsunderlaget. 
 

Det görs stora investeringar i VA-systemen, men kostnaden för dessa förväntas även nästa år 
täckas av tidigare överskott. 
 

 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA, daterad 2018-09-04 

Förslag på VA-taxa Taxebilaga 1, fr.o.m. 2019-01-01 

Förslag på VA-taxa Taxebilaga 2, fr.o.m. 2019-01-01 
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Datum 

2018-09-04 
Handläggare 

AnnaKarin Johansson 
E-post 

annakarin.johansson@nsva.se 

Hans Paganus 
Båstads kommun 

BÅSTADS f<OMMU N 
Kommunstyre lse:i 

2018 -10- 1 2 
Dnr. ' . $. ... QQ.0,q,i,_y_/ .. 
. . . . ... :-:.5.00 ... .... .. .. 

Justeringar i Båstads kommuns VA-taxa fr.o.m. 2019-01-01 

Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Båstads kommun från och med 2019-01-01 

• Taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2018 (115,3) i Entrepre
nadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Båstads kommuns VA-taxa §10. Justeringen 
innebär en höjning med 6,86% jämfört med 2016. 

• Taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten med +0%, spillvatten 
med +3,2 % och dagvatten med +3 % vilket innebär en snitthöjning av VA-taxan med 1,6%. 

Justeringar av VA-taxan beror på kostnadsjustering enligt KPI. Det görs stora investeringar i VA
systemen, men kostnaden för dessa förväntas även nästa år täckas av tidigare överskott. 

Taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justerades 2017 och förändras inte till 2019. 
Taxebilaga 3 är därför inte med i beslutsunderlaget. 

Bilaga 1: Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2019 typhus A och B 

xxx föreslår kommunstyrelsen besluta 

att från och med 2019-01-01 justera avgifterna i VA-taxan enligt bifogat förslag. 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se 
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Bilaga 1 

Bilaga 1: Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2019 typhus A och typhus B 

Brukningsavgifter 
Föreslagen taxeändring innebär en höjning av brukningsavgiften för typhus A (villa) med 8 kr/månad 
och för typhus B (flerfamiljshus) med 61 kr/månad. 

Typhus A Typhus 8 

Friliggande enbostadshus ansluten till V, S och D Flerbostadshus med 15 st lägenheter ansluten till 

och en vattenförbrukning på 150 m3/år V, S och D och en vattenförbrukning på 2000 m3/år. 

Alla priser är inkl.moms Alla priser är inkl.moms 

Båstads kommun Båstads kommun 
Brukningsavgift 2019 2018 2017 Brukningsavgift 2019 2018 2017 

Grundai,gift 953 938 938 Grundai,gift 953 938 938 

Dagvattenai,gift 1 095 1 063 1 063 Dagvattenai,gift 4 095 3 990 3 990 

Nyttoai,gift 3 579 3 531 3 531 Nyttoai,gift 47 025 46 410 46 410 

Totalt 5 627 5 532 5 532 Totalt 52 073 51 338 51 338 

Per månad 469 461 461 Per månad 4 339 4 278 4 278 

Anläggningsavgifter 
Föreslagen taxeändring innebär höjning av anläggningsavgiften för typhus A (villa) med ca 10 330 
kr och för typhus B (flerfamiljshus) med ca 45 330 kr. 

Typhus A Typhus 8 

Friliggande enbostadshus med tomtyta på, Flerbostadshus med 15 st lägenheter och 

på 800 m2, ansluten till V , S och D. tomtyta på 800 m2, ansluten till V, S och D. 

Alla priser är inkl.moms Alla priser är inkl.moms 

Båstads kommun Båstads kommun 
Anläggningsavgift 2019 2018 2017 Anläggningsavgift 2019 2018 2017 

Servisai,gift 47 000 44 000 44 000 Servisai,gift 47 000 44 000 44 000 

Förbindelsepunktsai,gift 32 875 30 750 30 750 Förbindelsepunktsai,gift 32 875 30 750 30 750 

Tomtyteai,gift 41 904 39 200 39 200 Tomtyteai,gift 41 904 39 200 39 200 

Boendeenhetsai,gift 38 500 36 000 36 000 Boendeenhetsai,gift 577 500 540 000 540 000 

Totalt 160 279 149 950 149 950 Totalt 699 279 653 950 653 950 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Box 2022, 250 02 Helsingborg , Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www. nsva.se 
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BÅSTADS KOMMUN 
VA-TAXA TAXEBILAGA 1 
Gäller fr o m 2019-01-01 

Bilaga till av kor:nmunfullmäktige 201X-XX-XX §XX antagen taxa för Båstads kommun 

allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) avgift per boendeenhet/lägenhet 

e) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

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

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

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

När byggnation sker debiteras lägenhetsavgiften. 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

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

a) avgift per servisledning 

b} avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

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

När byggnation sker debiteras ytterligare tomtyteavgift. 

37 600 

26 300 

41,90 

30 800 

10 900 

37 600 

26 300 

41,90 

10 900 

37 600 

26 300 

64,50 

10 900 

37 600 

26 300 

45,10 

10 900 
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47 000 

32 875 

52 ,38 

38 500 

13 625 

47 000 

32 875 

52,38 

13 625 

47 000 

32 875 

80,63 

13 625 

47 000 

32 875 

56,38 

13 625 

Anläggningsavgift för upprättande av separat sprinklerservis inkl servisventil upprättas till 

självkostnadspris. 

Mervärdesskatt 

Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker 

motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden. 

BÅSTADS KOMMU~ 
Kommunstyrelsen 

2018 -10- 1 2 
Dnr.Ks .. O.QQ~.?. .. .. . 
... l.J..t).1 ..... ~.$.:«:!. ... . 
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BÅSTADS KOMMUN 
VA-TAXA TAXEBILAGA 2 
Gäller fr o m 2019-01-01 

Bilaga till av kommunfullmäktige 201X-XX-XX §XX antagen taxa för Båstads kommun 
allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

BRUKNINGSAVGIFTER 

FAST ÅRLIG AVGIFT 

1 688 891 
25mm 4 050 2 136 
40mm 5400 6 750 3 560 
50 mm 8 100 10 125 5 341 
65 mm 13 500 16 875 8 901 
80 mm 21 600 27 000 14 242 
100 mm 32 400 40 500 21 362 
150 mm 81 000 101 250 
200 mm 162 000 202 500 

Fast grundavgift utan mätning 1 299 1 624 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsell 

2018 -10- 1 z 
Onr. KS ... Q?.Q;li . (2) 
l f) • ~ .... "7:.t?. ........... . 

I I I 1 '1-

2 801 
5 376 6 720 
8 960 11 200 

13 441 16 801 
22 401 28 001 
35 842 44 803 
53 762 67 203 

134 406 168 008 
268 812 336 015 

2 137 2 671 

För samtliga gäller att om grundavgift endast utgår för "Vatten" alternativt "Spillvatten" tillkommer en avgift 

om 102 kr exkl moms/mätare (128 kr inkl moms) p g a av kostnader för fakturautskick etc. 

Önskas faktura till enskild villa inom samfällighet e dyl utgår en avgift om 177 kr exkl moms (221 kr inkl moms)/villa. 

DAGVATTEN 

FAST ÅRLIG AVGIFT 

Avgift för "Dagvatten fastighet" reduceras med 50 % om åtgärder vidtas så att fördröjning sker inom egen fastighet. 

Åtgärden ska vara godkänd av NSVA. 

TOTALT 

1 095 
1 030 
1 095 

273 

1,29 
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FAST ÅRLIG AVGIFT 

Småhus 
Lägenhet i flerfamiljshus/jämförbar enhet 
Verksamhet (på fastighet med småhus) 
Lokal jämförbar med småhus 

RÖRLIG AVGIFT 

525 
525 
525 

BÅSTADS KOMMUN 
VA-TAXA TAXEBILAGA 2 
Gäller from 2019-01-01 

656 

*)som efter NSVAs medgivande tillförs dagvattenledning. 

För obebyggd fastighet inom detaljplanelagt område utgår avgifter för de ändamål som är 
aktuella (se§ 17) 

ÖVERHAL TSAVGIFTER (kr) 

Förorening 

Biokemisk syreförbrukning, BOD-7 

Total fosfor 

Totalkväve 

Sus enderande ämnen, SS 

Mervärdesskatt 

Normalhalt g/m3 

260 

10,5 

52 

260 

Överhaltsavgift kr/kg 

Överhaltsavgift kr/kg 

Överhaltsavgift kr/kg 

exkl moms 

10,32 

30,86 

20,59 

5,16 

Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker motsvarande 

förändring i debiteringen gentemot kunden. 

2 (2) 

12,90 

38,58 

25,74 

6,45 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-10-23 1 av 1 

 

 

KS § 211  Dnr KS 000925/2018 - 500 

Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp  

 
Beskrivning av ärendet Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt 

geografiskt område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster (LAV) skall det finnas verksamhetsområden för vatten, 
spillvatten och dagvatten. För större utbyggnadsområden tas beslut om 
verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut fattas. Mindre 
justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill 
därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast 
fastställda verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2017-12-20. 

 
 NSVA har sedan den senaste revideringen byggt ut VA till några mindre 

områden samt att större exploateringar har utförts eller håller på att utföras. 
Verksamhetsområden för vatten och avlopp behöver därför revideras enligt 
bilagda förslag från NSVA. Se vidare i tjänsteskrivelsen från NSVA.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2018-10-09, 

med tillhörande bilagor.      
 
Förvaltningens förslag Fastställa verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSVA.           
 
Föredragande Projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

 Fastställa verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSVA.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-10-09 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson  

Dnr: KS000925/2018 -500 

 
 

Revidering av verksamhetsområden för vatten och avlopp 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyreslens arbetsutskott föreslås kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fastställa verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSVA. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt 
område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) skall 
det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten. För större 
utbyggnadsområden tas beslut om verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut 
fattas. Mindre justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill 
därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast fastställda 
verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2017-12-20. 
 
 

Aktuellt 
NSVA har sedan den senaste revideringen byggt ut VA till några mindre områden samt att 
större exploateringar har utförts eller håller på att utföras. Verksamhetsområden för vatten 
och avlopp behöver därför revideras enligt bilagda förslag från NSVA. Se vidare i 
tjänsteskrivelsen från NSVA. 
 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA, Länsstyrelsen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA inklusive kartbilagor (10st) 
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Datum 

2018-10-05 

Handläggare 

Sofie Svedström 
Telefon 
010-490 97 94 
E-post 

sofie.svedstrom@nsva.se 

Båstad kommun 
Andreas Jansson 
Vångavägen 2 
269 80 Båstad 

Dnr 

BA 18/00071 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsei1 

2018 -10- 1 5 
k ":> CXJOC( 7- 5/ Dnr ........................... .... . 

. :?. 9. .l. ~ .... ~ . ~Q.f!. .. ........ . 

Verksamhetsområde för kommunalt vatten/spill-/dagvatten 

Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt 
område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) 
skall det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten. För större 
utbyggnadsområden tas beslut om verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut 
fattas. Mindre justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill 
därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast fastställda 
verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2017-12-20. 

NSVA föreslår följande förändringar i verksamhetsområdena: 

Förs löv 
Fastigheter i exploateringsområdet Förslöv 2: 100 föreslås ligga inom verksamhetsområdet 
för vatten, spillvatten och dagvatten (VSD). 
Några fastigheter längs Fjärdingsmansvägen föreslås ligga inom verksamhetsområdet för 
vatten, spillvatten och dagvatten (VSD) eftersom även dagvatten byggts ut till dessa 
fastigheter. Tidigare har de legat inom vatten och spillvatten (VS). 
Några fastigheter längs Margretetorpsvägen föreslås ligga inom verksamhetsområdet för 
vatten och spillvatten (VS). Idag ligger fastigheterna utanför verksamhetsområdet. 

Grevie 
Fastigheterna i exploateringsområdet Böske 38:35 m.fl föreslås ligga inom 
verksamhetsområdet för vatten , spillvatten och dagvatten (VSD). 
Fastigheterna i exploateringsområdet Grevie 25:3 m.fl föreslås ligga inom 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten (VS). 
Fastigheten Grevie 1 :9 föreslås ligga inom verksamhetsområdet för vatten (V). Idag ligger 
fastigheten utanför verksamhetsområdet. 
Fastigheten Grevie 3:8 föreslås ändra verksamhetsområde från vatten (V) till vatten och 
spillvatten (VS) . 
Fastigheten Öllöv 42:1 föreslås ligga inom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten 
(VS). Idag ligger fastigheten utanför verksamhetsområdet. 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se 
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Båstad 
Några fastigheter längs Lyavägen i Båstad, föreslås ändra verksamhetsområde från vatten 
(V) till vatten och spillvatten (VS). 

Eskils torp 
Fastigheterna längs Rosencrantz Väg m.fl föreslås ligga inom verksamhetsområdet för 
vatten, spillvatten och dagvatten (VSD). Idag ligger fastigheterna utanför 
verksam hets området. 

Torekov 
Fastigheter i exploateringsområdet Varan 17:6 föreslås ligga inom verksamhetsområdet för 
vatten och spillvatten (VS) . 

Det har även gjorts mindre justeringar av verksamhetsområdenas utbredningar, på spridda 
platser runt om i kommunen. 

NSVA förslår att Kommunfullmäktige i Båstad beslutar: 

att godkänna förändringarna av VA-verksområdet enligt bifogade kartor 

att översända handlingarna till kommunfullmäktige för fastställelse av nytt förändrat 
verksamhetsområde 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

J?;rec9r~-
Sofie Svedström 
Gruppchef Utredning 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Box 2022 , 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-10-23 1 av 1 

 

 

KS § 212  Dnr KS 001231/2017 - 906 

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2018  

 
Beskrivning av ärendet NSVA har kommit in med en önskan att omfördela investeringsmedel i 

investeringsbudgeten VA för 2018. Anledningen till de önskade 
omfördelningarna beror på att vissa VA-projekt blivit förskjutna, försenade 
eller haft lägre kostnader än beräknat och vissa VA-projekt tillkommit under 
årets gång eller har blivit dyrare än beräknat. På Kommunstyrelsens 
sammanträde 2015-02-11 § 49 beslutades om en förtydligad 
investeringsprocess för VA-investeringar. Sedan dess har NSVA och 
förvaltningen tillsammans arbetat utifrån detta. Arbetssättet innebär bland 
annat att om det, på grund av yttre omständigheter, för VA-kollektivets bästa 
bör göras omprioriteringar i redan beslutad investeringsbudget, bör NSVA ha 
denna möjlighet. I sådana fall ska NSVA upprätta ett underlag för 
omprioriteringsbeslut som sedan kommunen ska fatta beslut om.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2018-10-12, 

med tillhörande bilagor.  
 
Förslag till beslut Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning i investeringsbudget VA 

för 2018.      
 
Föredragande Projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet.    
 
Beslut Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

 Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning i investeringsbudget VA 
för 2018.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-10-12 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS001231/2017 906 

 
 

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2018 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning i investeringsbudget VA för 2018. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
NSVA har kommit in med en önskan att omfördela investeringsmedel i investeringsbudgeten 
VA för 2018. Anledningen till de önskade omfördelningarna beror på att vissa VA-projekt blivit 
förskjutna, försenade eller haft lägre kostnader än beräknat och vissa VA-projekt tillkommit 
under årets gång eller har blivit dyrare än beräknat. 
 

Bakgrund 
På Kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-11 § 49 beslutades om en förtydligad 
investeringsprocess för VA-investeringar. Sedan dess har NSVA och förvaltningen tillsammans 
arbetat utifrån detta. Arbetssättet innebär bland annat att om det, på grund av yttre 
omständigheter, för VA-kollektivets bästa bör göras omprioriteringar i redan beslutad 
investeringsbudget, bör NSVA ha denna möjlighet. I sådana fall ska NSVA upprätta ett underlag 
för omprioriteringsbeslut som sedan kommunen ska fatta beslut om. 
 
Aktuellt 
Följande omfördelningar/omprioriteringar i gällande investeringsbudget VA för 2018 är nu 
aktuella att fatta beslut om: 
 
    Årsbudget Prognos Avvikelse 

     mot budget 

Kod Projekt 2018 2018 2018 

6952 Bjärevägen -1 330 -100 1 230 

6954 Hagalundsgatan/ Hagagatan -5 022 -7 452 -2 430 

NY Junkersgatan 0 -500 -500 

6029 Margretetorpsvägen  -4 300 -4 100 200 

6994 Avloppsrening -1 500 0 1 500 

  Total avvikelse:     0 

 
Kommentar/Anledning: 
 

6952 Bjärevägen: 
Projektet kommer endast att omfatta minimala åtgärder för att avlasta det befintliga 
dagvattensystemet i väntan på att en ny detaljplan för området fastställs. Innan dess råder stor 
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osäkerhet över framtida markanvändning och risken att behöva flytta nya VA-anläggningar är 
stor. Projektets omfattning är beslutat i samråd med Planavdelningen och Teknik och Service. 
 
6954 Hagalundsgatan/Hagagatan: 
Projektet har fått ökade kostnader p.g.a. oklara ledningsförhållanden och påstötta hinder i 
förhållande till framtagen projekteringshandling med tillhörande projektkalkyl. Andra faktorer 
som påverkat projektets kostnader är utökad omfattning av projektet i form av att 
återställningsarbetet har skett i samråd med Teknik och Service och där berörda kommunala 
gator har fått en väsentligt höjd standard. 
 
NY Junkersgatan: 
Nytt projekt. Utbyte av vattenledning innan Teknik och Service asfalterar om gatan. 
 
6029 Margretetorpsvägen: 
Lägre utgifter än budgeterat. Projektet utförd i samband med Trafikverkets projekt att bygga 
cykelväg mellan Förslöv och Fogdarp (kommungräns Ängelholm). 
 
6994 Avloppsrening: 
Projekt ”Centrifug Torekov” skjuts framåt i tiden p.g.a. förseningar i upphandlingen då bl.a. 
utbyggnad krävs av centrifughallen för att rymma två maskiner istället för, som idag, en 
maskin. 
 

 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA, omfördelning P1 
Beslutsunderlag från NSVA, omfördelning P2  
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Följande önskar NSVA beslut om: 

Ma rgreteto rpsvägen 

Centrifug Torekov 

Härmed beviljas ovanstående projekt för beslut: 

Namnunderskrift 

Namnförtydligande 

11840 
12000 

L 

A 

Datum 

N 

R 
-200 000 kr Lägre utgifer än u ge erat. 

-1500000 kr Projektet skjuts framåt pga förseningar i upphand lingen då bl a utbyggnad krävs av 
centrifughallen för att rymma två maskiner istället som idag en maskin. 

D kr 
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I Omprioriteringsbeslut 

Följande önskar NSVA beslut om: 

Kommun I Projekt IProj.nr N I Avd I Typ I Belopp I Kommentar 

Båstad Junkersgatan Prospect L R 500 000 kr Asfaltsamordning med Båstad kommun. Vattenledningen som ligger i gatan är dålig. Asfaltering 

skall ske 2018. 

Båstad Hagagatan/ Haga lu ndsgata n 11580 L R 730 000 kr Ökade kostnader p.g.a. oklara ledningsförhållanden vid vattenreservoar samt i 

skva ltkva rnsvägen. 

Båstad Bjärevägen dagvatten 11850 L R -1 230 000 kr Projektet kommer endast omfatta minimala åtgärder för att avlasta dagens dagvattensystem i 

väntan på att detaljplanen för området fastställs. Beslutat i samråd med kommunens planchef. 

Omprioriteringsbeslut I 0 krl 

Härmed beviljas ovanstående projekt för beslut: 

Namnunderskrift Datum 

Namnförtydligande 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-10-30 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000488/2018-500 

 
 

Provisorisk återvinningscentral 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSR utreda förutsättningarna för att 
skapa en provisorisk återvinningscentral på kommunens fastighet Vistorp 7:111. 
 

2. En återrapportering sker på arbetsutskottets sammanträde den 20 november 2018, 
där kostnadshantering, tidplan och genomförande presenteras mer i detalj. 
 

3. Tidigare beslut, KS 2018-06-07 § 156, om provisorisk återvinningscentral i Svenstad 
upphävs. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den nuvarande återvinningscentralen i Svenstad stänger under våren 2019. Kommunstyrelsen 
beslutade på sitt sammanträde 2018-06-07 att ge förvaltningen i uppdrag att dels skapa en 
provisorisk återvinningscentral i Svenstad, dels ta fram en lösning för trädgårdsavfall om detta 
inte kan tas om hand i Svenstad. En provisorisk lösning för mottagning av avfall bör vara på 
plats till den 1 april 2019. Förvaltningen har tillsammans med NSR utrett frågan och föreslår, 
utifrån en samlad bedömning av kostnader, lämplighet och tidsplaneringen, att en provisorisk 
återvinningscentral istället anläggs på kommunens fastighet Vistorp 7:111. 
 
 

Aktuellt 
NSR har presenterat  tre olika förslag på provisorisk lösning under tiden som kommunens står 
utan en fullskalig återvinningscentral på en permanent och framtidssäkrad plats, se bilaga 1 till 
tjänsteskrivelsen. Förvaltningen föreslår att gå vidare med alternativ nummer 3, en provisorisk 
anläggning som kan ta emot alla fraktioner, på en begränsad yta, liknande den som finns i 
Bjuvs kommun. 
 
På grund av sluttäckningsarbetet på den befintliga återvinningscentralen är det inte möjligt att 
i nuläget iordningsställa mark för en provisorisk återvinningscentral i området kring Svenstad.  
 
Eftersom en provisorisk återvinningscentral bör vara på plats när nuvarande 
återvinningscentral stänger, den 1 april 2019, har förvaltningen tillsammans med NSR tittat på 
en alternativ placering jämfört med Kommunstyrelsens tidigare beslut i frågan. Utifrån den 
snäva tidplanens som förutsättning är det optimalt om den provisoriska återvinningscentralen 
placeras på en fastighet som redan ägs av Båstads kommun, ligger inom detaljplanerat område, 
där verksamheten är planenlig samt att teknisk försörjning (el, fiber, VA) redan är framdragen 
till tomtgräns.  
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Fastigheten Vistorp 7:111 i Vistorps industriområde i Förslöv uppfyller dessa kriterier. 
Placeringen är också gynnsam utifrån ett scenario där den framtida permanenta 
återvinningscentralen anläggas i Förslövs-området.  
 
 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSR 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Förslag på servicenivå, provisorisk återvinningscentral 
Bilaga 2: Kartbild Vistorp 7:111 
 
 
Samråd har skett med: 
NSR, Samhällsbyggnad, Mark- och exploateringsingenjören 
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Förslag på servicenivå för provisorisk ÅVC 

 
NSR har givit Båstads kommun nedan förslag för provisorisk lösning från och med 1 april 2019 att ta ställning 
till: 
 
 
 

Förslag 
 

Beskrivning  
 

Fraktioner Fraktioner som 
inte ta emot 

Kostnader 
 
 

1. 
Fastighetsnära 
grovsophämtning 
och hänvisning till  
ÅVC Ängelholm 

Invånarna beställer 
grovsopshämtning vid 
fastigheten och/eller 
kan använda ÅVC 
Ängelholm 
 
ÅVC Ängelholm är 
öppen 7 dagar i veckan. 

Det ingår 6 
hämtningar per år 
i villaabonnemang  
 
Samtliga fraktioner 
tas emot på ÅVC 
Ängelholm. 

- Uppskattad kostnad: 500 000kr 
för ökad Grovsopshämtning 
 
 
 

2. 
Mini ÅVC 
 

En 
”Återvinningsstation” 
med inriktning på 
grovavfall och FA. 
Små 8kbm containers.  
 
Större mängder trä, 
trädgårdsavfall och 
fyllnadsmassor bör 
styras om till annat 
upplag. 
 
Förpackningar och 
tidningar hänvisas till 
ÅVS. 
 
Öppettid förslagsvis 2 
ggr /vecka 

Begränsat antal 
fraktioner.  
 
Återbruk 
Farligt avfall 
Små elektronik 
Tryckimpregnerat  
Metall 
Gips 
Ej sorterbart 
Resårmöbler 
Fyllnadsmassor 
Trädgårdsavfall 
Trä 
 
 

Förpackningar 
Tidningar 
Kyl & Frys 
Vitvaror 
Däck 
 
 
Större mängd: 
*Trädgårdsavfall  
*Träavfall 
*Fyllnadsmassor 
 
 
 

Investering 
 Asfaltering 
 Belysning 
 Bommar 
 El & Nätverk 
 Övervakning 
 Containers med 

inkasthål 
 

 

3. 
ÅVC ”Bjuvs-
modellen” 
 

Asfalterad yta där 
kunderna via trappor 
sorterar avfallet i 
lastväxlar-containers.  
 
Mottagning av alla 
fraktioner 
 
Förpackningar och 
tidningar hänvisas till 
ÅVS. 
 
Öppettid förslagsvis 
som ÅVC Båstad idag, 
4ggr/v 

Samtliga 
fraktioner 
 
Alla fraktioner 
läggs i container 
 

Förpackningar 
Tidningar 
(hänvisas till 
ÅVS) 
 
 

Investering 
 Asfaltering 
 Belysning 
 Bommar 
 El & Nätverk 
 Övervakning 
 Trappor 
 Rollpack/Komprimator 
 Containers med 

vändbara lock 
 
 

 
2018-10-30 
Andreas Jansson 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-10-03 1 av 2 

 

 

KS § 228  Dnr KS 000099/2017 - 350 

Gång- och cykelväg på banvallen 

 
Beskrivning av ärendet I samband med att Hallandsåstunneln stod färdig förvärvade Båstads kommun 

banvallen. Banvallen har byggts om till gång- cykel- och rekreationsled mellan 
Grevie och Båstad. Förvaltningen föreslår att kommunen fortsätter projektet. 
Leden föreslås få olika standarder utmed sträckan. I takt med att kommunen 
genomför planläggning och utbyggnad enligt Inriktningsdokument Förslöv och 
Inriktningsdokument Grevie ska förvaltningen planera för utveckling av de före 
detta stationsområdena. 

 

Projektet med att omvandla banvallen till cykel- och rekreationsled bör fortsätta. Dock måste beslut tas 
om standard och sträckning för att förvaltningen ska kunna arbeta vidare med 
projektet. Görs inga åtgärder kommer sträckan snabbt att växa igen. Genom de 
åtgärder som utfördes inom etapp 1 mellan Grevie och södra Båstad finns en 
bra referens och även en relativt god bild över kostnader. Etapp 1 har blivit 
väldigt uppskattad och nyttjas av många. Behov och standard kan variera för 
resterande delsträckor.  

 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2018-09-03, med tillhörande bilaga.  

 

Föredragande Projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström föredrar ärendet. 
 

Förvaltningens förslag  1. Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt arbeta med utveckling av banvallen 
till gång-, cykel och rekreationsled enligt följande standard och sträckning: 

 -Sträckan mellan Entré Båstad och Lyavägen utformas likt etapp 1 med 3 meter 
asfalt och 1,5 meter stenmjölsyta. Längs sträckan uppförs belysning. 

 -Sträckan mellan Norra Grevie och Önnarpsvägen utformas likt etapp 1 med 3 
meter asfalt och 1,5 meter stenmjöl. 

 -Lastkajen vid Grevie stationsområde rivs och parkeringsyta samt en enklare 
offentlig toalett anordnas. 

 -Sträckan mellan Vadebäcksvägen och Vistorpsvägen anläggs som en  
grusad led. 

  -Sträckan mellan Vistorpsvägen och Mercurivägen i Förslöv utformas likt etapp 
1 med 3 meter asfalt och 1,5 meter stenmjöl. Längs sträckan uppförs belysning. 

 -Sträckan mellan Mercurivägen och Viarps byaväg utformas som en grusad led. 
 Sträckorna föreslås utföras under en tvåårsperiod, där delen från Grevie och 

söderut färdigställs under 2019 och Lyavägen till Entré Båstad färdigställs 
under 2020.  

 2. Förvaltningen ska i samband med strukturplan för Böske 37:1 KS 
000313/2015-315 samt utifrån Inriktningsdokument Förslöv planera för 
utveckling av de båda före detta stationsområdena i Grevie respektive Förslöv. 
Förvaltningen ska i nytt ärende söka planbesked för det före detta 
stationsområdet i Förslöv. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-10-03 2 av 2 

 

 

 
Arbetsutskottets förslag  1. Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt arbeta med utveckling av banvallen 

till gång-, cykel och rekreationsled enligt följande standard och sträckning: 
 -Sträckan mellan Entré Båstad och Lyavägen utformas likt etapp 1 med 3 meter 

asfalt och 1,5 meter stenmjölsyta. Längs sträckan uppförs belysning. 
 -Sträckan mellan Norra Grevie och Önnarpsvägen utformas likt etapp 1 med 3 

meter asfalt och 1,5 meter stenmjöl. 
 -Lastkajen vid Grevie stationsområde rivs och parkeringsyta samt en enklare 

offentlig toalett anordnas. 
 -Sträckan mellan Vadebäcksvägen och Vistorpsvägen anläggs som en  

grusad led. 
  -Sträckan mellan Vistorpsvägen och Mercurivägen i Förslöv utformas likt etapp 

1 med 3 meter asfalt och 1,5 meter stenmjöl. Längs sträckan uppförs belysning. 
 -Sträckan mellan Mercurivägen och Viarps byaväg utformas som en grusad led. 
 Sträckorna föreslås utföras under en tvåårsperiod, där delen från Grevie och 

söderut färdigställs under 2019 och Lyavägen till Entré Båstad färdigställs 
under 2020.  

 2. Förvaltningen ska i samband med strukturplan för Böske 37:1 KS 
000313/2015-315 samt utifrån Inriktningsdokument Förslöv planera för 
utveckling av de båda före detta stationsområdena i Grevie respektive Förslöv. 
Förvaltningen ska i nytt ärende söka planbesked för det före detta 
stationsområdet i Förslöv. 

 3. Beslutspunkterna ovan förutsätter att medel anslås i budgeten.  
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S), Thomas Andersson (L), Gösta Gebauer (C) och  

Johan Olsson Swanstein (M): Ärendet återremitteras och hänskjuts 
till budgetberedningen. 

 
 Helena Stridh (BP): Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten 

att ta fram förslag på parkering för hästtransporter i anslutning till gång-, 
cykel- och ridvägen på banvallen.        

 
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit dessa yrkanden.           
      
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1.  Ärendet återremitteras och hänskjuts till budgetberedningen. 

2.  Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram 
förslag på parkering för hästtransporter i anslutning till gång-, cykel- 
och ridvägen på banvallen.  
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-09-03 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Ingemar Lundström 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Fortsättning Banvallen 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt arbeta med utveckling av banvallen till gång-, cykel 
och rekreationsled enligt följande standard och sträckning: 
 
-Sträckan mellan Entré Båstad och Lyavägen utformas likt etapp 1 med 3 meter asfalt och 1,5 
meter stenmjölsyta. Längs sträckan uppförs belysning. 
 
-Sträckan mellan Norra Grevie och Önnarpsvägen utformas likt etapp 1 med 3 meter asfalt och 
1,5 meter stenmjöl. 
 
-Lastkajen vid Grevie stationsområde rivs och parkeringsyta samt en enklare offentlig toalett 
anordnas. 
 
-Sträckan mellan Vadebäcksvägen och Vistorpsvägen anläggs som en grusad led. 
  
-Sträckan mellan Vistorpsvägen och Mercurivägen i Förslöv utformas likt etapp 1 med 3 meter 
asfalt och 1,5 meter stenmjöl. Längs sträckan uppförs belysning. 
 
-Sträckan mellan Mercurivägen och Viarps byaväg utformas som en grusad led. 
 
Sträckorna föreslås utföras under en tvåårsperiod, där delen från Grevie och söderut färdig-
ställs under 2019 och Lyavägen till Entré Båstad färdigställs under 2020.  
 
2. Förvaltningen ska i samband med strukturplan för Böske 37:1 KS 000313/2015-315 samt 
utifrån Inriktningsdokument Förslöv planera för utveckling av de båda före detta stationsom-
rådena i Grevie respektive Förslöv. Förvaltningen ska i nytt ärende söka planbesked för det 
före detta stationsområdet i Förslöv. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att Hallandsåstunneln stod färdig förvärvade Båstads kommun banvallen. Ban-
vallen har byggts om till gång- cykel- och rekreationsled mellan Grevie och Båstad. Förvalt-
ningen föreslår att kommunen fortsätter projektet. Leden föreslås få olika standarder utmed 
sträckan. I takt med att kommunen genomför planläggning och utbyggnad enligt Inriktnings-
dokument Förslöv och Inriktningsdokument Grevie ska förvaltningen planera för utveckling av 
de före detta stationsområdena. 
 
Bakgrund 
Den 13 december 2015 öppnade Hallandsåstunneln för tågtrafik. I samband med trafikstart i 
tunneln påbörjades en rivning av järnvägsspåret över Hallandsåsen (Båstad-Grevie-Förslöv). 
Idag kvarstår endast banvallen som är cirka 14 km lång. Banvallen är både enkel och lämplig 
att utforma till cykel- och rekreationsled. Trots att Bjärehalvön är väldigt kuperad är lutningen 
som mest endast 12 promille längs banvallen. Åtgärden innebär att hela eller delar av den 14 
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km långa banvallen byggs om till en cykel- och rekreationsled. Utmed vissa delar av sträckan 
planeras för att ridning ska vara tillåten. Den första etappen som är mellan Grevie och Båstad 
utfördes under våren och sommaren 2018. Under arbetet med Inriktningsdokument Förslöv 
och Grevie pekades banvallen ut som ett viktigt cykelstråk i, och mellan, de båda orterna. Det 
långsiktiga arbetet strävar mot att bjäreborna på ett tryggt och bekvämt sätt ska kunna cykla 
mellan Förslöv, Grevie, Båstad och Hemmeslöv på den nedlagda banvallen. 
 
Aktuellt 
Projektet med att omvandla banvallen till cykel- och rekreationsled bör fortsätta. Dock måste 
beslut tas om standard och sträckning för att förvaltningen ska kunna arbeta vidare med pro-
jektet. Görs inga åtgärder kommer sträckan snabbt att växa igen. Genom de åtgärder som ut-
fördes inom etapp 1 mellan Grevie och södra Båstad finns en bra referens och även en relativt 
god bild över kostnader. Etapp 1 har blivit väldigt uppskattad och nyttjas av många. Behov och 
standard kan variera för resterande delsträckor. Förvaltningens förslag beskrivs närmare i 
bilagd PM. Utifrån resonemanget i bilagd PM föreslås att: 
 
-Sträckan mellan Entré Båstad och Lyavägen utformas likt etapp 1 med 3 meter asfalt och 1,5 
meter stenmjölsyta. Längs sträckan uppförs belysning. 
 
-Sträckan mellan Norra Grevie och Önnarpsvägen utformas likt etapp 1 med 3 meter asfalt och 
1,5 meter stenmjöl 
 
-Lastkajen vid Grevie stationsområde rivs och parkeringsyta samt en enklare offentlig toalett 
anordnas. 
 
-Sträckan mellan Vadebäcksvägen och Vistorpsvägen anläggs som en grusad led. 
 
-Sträckan mellan Vistorpsvägen och Mercurivägen i Förslöv utformas likt etapp 1 med 3 meter 
asfalt och 1,5 meter stenmjöl. Längs sträckan uppförs belysning. 
 
-Sträckan mellan Mercurivägen och Viarps byaväg utformas som en grusad led. 
 
Sträckorna föreslås utföras under en tvåårsperiod, där delen från Grevie och söderut färdig-
ställs under 2019 och Lyavägen till Entré Båstad färdigställs under 2020. 
 
Förvaltningen bör i samband med strukturplan för Böske 37:1 KS 000313/2015-315 samt uti-
från Inriktningsdokument Förslöv planera för utveckling av de båda före detta stationsområ-
dena i Grevie respektive Förslöv. Vidare ska i detta arbete planeras för att föreslagen gång-, 
cykel- och rekreationsled kopplas till övrig infrastruktur och målpunkter. Förvaltningen före-
slås att i ett nytt ärende söka planbesked för det före detta stationsområdet i Förslöv. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Genom tillkomst av leden ökar tillgängligheten till den vackra naturen på Bjärehalvön. Inom 
såväl Förslöv, Grevie och Båstad finns stora arbetsgivare där en del av de anställda skulle 
kunna ersätta bilresor med cykelpendling. Längs sträckan finns ett flertal målpunkter som t ex 
träningsanläggningar, köpcentrum, bostadsområden, rekreationsområden samt tågstationer i 
Båstad och Förslöv.  Leden har också en potential i ett regionalt perspektiv.  
 
Verksamhet 
Omvandling av banvallen enligt ovan innebär ett utökat skötseluppdrag för förvaltningen. 
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Ekonomi 
En preliminär kostnadsuppskattning återfinns inom bilagd PM. Åtärder som föreslås 
genomföras under 2019 bedöms kosta ca 7 mkr. Åtgärder under 2020  bedöms kosta 4 mkr. 
 
De årliga driftskostnaderna för ovan förslag bedöms till ca 100 tkr innefattande kostnader för 
belysning samt vintervägvållning mellan Lyavägen och Entré Båstad samt Vistorpsvägen till 
Mercurivägen. 
 
Eftersom budget för 2019 i skrivande stund inte är beslutad föreslås finansiering av kostnader 
hanteras inom ordinarie budgetprocess.  
  

Barnkonsekvensanalys 
Åtgärderna bedöms positiva ur ett barnperspektiv då det tillskapas gång- och cykelvägar som 
är separerade från biltrafik.  
 

Miljökonsekvensanalys 
Åtgärderna bedöms positiva ur ett miljöperspektiv eftersom förutsättningarna för 
cykelpendling och lokal rekreation främjas. 
 
 
Ingemar Lundström 
Projekt- och utredningsingenjör. 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik- och service 
Samhällsbygg 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
PM Gång-, cykel- och rekreationsled på banvallen, Etapp 2.  
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Planchef. 
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Bakgrund 

Den 13 december 2015 öppnade Hallandsåstunneln för tågtrafik. I samband med 
trafikstart i tunneln påbörjades en rivning av järnvägsspåret över Hallandsåsen 
(Båstad-Grevie-Förslöv). Idag kvarstår endast banvallen som är cirka 14 km lång. 
Banvallen är både enkel och lämplig att utforma till cykel- och rekreationsled. 
Trots att Bjärehalvön är väldigt kuperad är lutningen som mest endast 12 
promille längs banvallen. Åtgärden innebär att hela eller delar av den 14 km 
långa banvallen byggs om till en cykel- och rekreationsled. Utmed vissa delar av 
sträckan planeras för att ridning ska vara tillåten. Den första etappen som är 
mellan Grevie och Båstad utfördes under våren och sommaren 2018.  
 

 

Figur 1. Sträckning för banvallen 

Varför omvandla banvallen? 

Syftet med planerad led är att förbättra pendlingsmöjligheterna med cykel och 
skapa bättre förutsättningar för rekreation. Genom tillkomst av leden ökar 
tillgängligheten till den vackra naturen på Bjärehalvön. Inom såväl Förslöv, 
Grevie och Båstad finns stora arbetsgivare där en del av de anställda skulle kunna 
ersätta bilresor med cykelpendling. Längs sträckan finns ett flertal målpunkter 
som t ex träningsanläggningar, köpcentrum, bostadsområden, 
rekreationsområden och tågstationer i Båstad och Förslöv.  Leden har också en 
potential i ett regionalt perspektiv. 

Utförande 

Inom etapp 1 mellan södra Båstad och Grevie har banvallen utformats i enlighet 
med figur 2, nedan.  Sektionen består av 3 meter asfalt som kantas av ca 1,5 
meter stenmjölsbelagd yta. Utöver cykling och ridning är leden inom etapp 1 
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tänkt att användas för till exempel vandring, inlinesåkning, rullskidsåkning och 
för personer med rörelsehinder.  Leden är avskild från biltrafik undantaget vid 
korsningar. 
 

 
Figur 2. Principskiss sektion banvallen etapp 1. 
 
Den stenmjölsbelagda ytan har flera olika syften. Dels kan den längs utvalda 
sträckor användas för ridning och dels kan den användas av de som föredrar att 
vandra eller jogga på mjukt underlag. Ytan utgör vidare en reserv för eventuell 
framtida ledningsdragning för t ex fiber eller el. 
 
Föreliggande PM syftar till ge underlag till beslut om hur resterande del av 
banvallen ska utformas och i vilken omfattning banvallen ska nyttjas som gång, 
cykel och rekreationsled. Som förutsättning antas att sträckorna inte ska belysas 
mer än vid vissa delsträckor och korsningspunkter samt att den inte ska 
vinterväghållas undantaget de delsträckor där belysning uppförs. 
 
Längs vissa delar av banvallens sträckning korsas väg där Trafikverket är 
väghållare. Åtgärder här behöver därför utföras i samråd med Trafikverket. Avtal 
kommer upprättas med Trafikverket som utser en bevakningsprojektledare. 
 
Nedan delas kvarvarande del av banvallen upp i olika delsträckor där dessa 
beskrivs närmare avseende syfte, föreslagen utformning samt uppskattad 
kostnad. Se också illustration i bilaga 1. 

Delsträcka A: Stenhusvägen-Lyavägen 

Sträckan mellan Stenhusvägen och Lyavägen i nordvästra Båstad bedöms som en 
prioriterad sträcka. Det finns flera viktiga målpunkter i form av handel och 
träningsmöjligheter vid Entré Båstad. Vidare ger leden en kortare koppling för 
sydöstra Båstad till stationsområdet. Sträckan förbinder också Hemmeslöv med 
de södra delarna av Båstad och med de målpunkter som finns inom respektive 
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område, t ex Båstad sportcenter. Denna sträcka anses vara aktuell att utforma 
med belysning och även vinterväghålla.  
 
Förslagsvis utformas sträckan med samma sektion som etapp 1, dvs 3 m asfalt 
och 1,5 m stenmjölsyta.  
 

 
Figur 3. Delsträcka A.  
 
Hela banvallen omvandlas inte utan gc-leden ansluts till den västra delen av 
Entré Båstad (Stenhusvägen). Vid planläggning norr om Entré Båstad och Väg 
115 bör kopplingen av leden till befintlig gc-väg längs väg 115 och vidare emot 
stationen studeras.  
 
Vissa delar av sträckan har skarpa slänter och det kan bli aktuellt att komplettera 
med räcke utmed en del partier. För delsträcka A bedöms anläggningskostnaden 
till ca 2,5 mkr exklusive belysning. 
 
Ska sträckan belysas uppskattas merkostnaden till ca 1,5 mkr, dvs totalt 4 mkr 
för hela sträckan. 

Delsträcka B: Grevie till Bokesliden 

Inom etapp 1 har banvallen omvandlats till cykel- och rekreationsled mellan 
Lyavägen i Båstad fram till norra Grevie. Sträckan från Grevie vidare mot Förslöv 
fyller en viktig funktion som rekreationsled då den förbinder leden med det 
mindre vägnätet öster om Grevie och nordväst om Förslöv. Genom leden skapas 
sammanhängande vandrings- och cykelslingor där man kan ta sig till Hålehall. 
Vidare kan man också ta sig runt via Böskestorpsvägen/Severstorpsvägen/ 
Axelstorpsvägen tillbaks till Banvallen öster om företagsbyn samt även vidare 
mot Lyavägen eller banvallen söder om NP Nilsson. Utöver vandring och cykel 
skulle sträckorna vara attraktiva ridvägar. 

121



 
Ur pendlingssynpunkt förbinds norra och östra Grevie med Förslöv på ett kortare 
vis än befintlig GC-väg som går längs trafikverkets väg från västra Grevie vidare 
mot Grevie Kyrkby och Förslöv. Dock innebär leden att det kommer finnas två 
separata gc-vägar mellan huvuddelen av sträckan Grevie-Förslöv. 
 
Leden föreslås ansluta till Önnarpsvägen strax norr om Bokesliden (se figur 4.). 
Från Önnarpsvägen tar man sig sen ner till befintlig gång- och cykelbana som 
leder mot Förslöv respektive Grevie Kyrkby och Grevie. Mellan denna 
anslutningspunkt och Bokesliden lämnas banvallen i befintligt skick. Långsiktigt 
bör kommunen dock verka för att en gång- och cykelbro kan anläggas över 
allmän väg vid Bokesliden.  Sektionen för delsträcka B föreslås vara 3 m asfalt 
kantat av 1,5 m stenmjöl. Kostnaden bedöms till drygt 4 mkr. 
 

 

Figur 4. Förslag på anslutning till Önnarsvägen. Därefter tar man sig via Önnarpsvägen till GC-väg 
längs Bokesliden. 
 
I Grevie tätort finns stora öppna områden. Området pekas i 
”Inriktningsdokument Grevie samhälle” ut för centrumbildning samt 
grönstråk/gång- och cykelväg längs banvallen. Området är vidare angivet som 
möjligt för blandad bebyggelse. Det föreslås vidare ett socialt centrum på det före 
detta banvallsområdet mitt emot Lindab och NP Nilsson. Det anges att platsen 
har en stor potential för att bli en ny mötesplats samt fungera som nav för att 
knyta ihop olika målpunkter. Det föreslås vidare i inriktningsdokumentet att 
aktivitetshus anordnas samt park och grönytor med plats för t ex stadsodling, 
bocciabana, skateramp, basketkorg. I anslutning till banvallen föreslås också att 
en parkeringsplats anordnas. 
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Det har också lämnats in ett medborgarförslag avseende ovan nämnt område 
(dnr 000951/2017-300) som anknyter till idéerna i inriktningsdokumentet. 
Bland annat framhålls önskan om park med rastplats med bord och bänkar, en 
grillplats, gungställning mm. 
 
Inom banvallsprojektet föreslås att området kring Grevies före detta 
stationsområde iordningsställs provisoriskt i avvaktan på att området har 
detaljplanelagts. På så vis minskas risken för att åtgärder genomförs som sedan 
måste göras om. Inom ramen för projektet föreslås två alternativ: 
 
1. Lastkaj avlägsnas och marken iordningsställs till parkering. 
Gång-, cykel- och ridväg anläggs i den västra delen av banvallsområdet. Övriga 
delar återställs med grus och sås med ängsblandning. En enklare Offentlig toalett 
byggs i anslutning till parkering. Merkostnad bedöms till ca 1 mkr. 
 
2. Lastkaj bibehålls och gång-, cykel- och ridväg anläggs i den västra delen av 
banvallsområdet. (Dock finns risk att Trafikverket ställer krav på att lastkajen tas 
bort för att siktkrav ska kunna uppnås.) Övriga delar återställs med grus och sås 
med ängsblandning. Under förutsättning att lastkajen inte behöver avlägsnas 
bedöms alternativ 2 inte innebära några större merkostnader utöver den totala 
kostaden för delsträcka B.  
 
Verksamhetsområde samhällsbygg bör i samband med strukturplan för Böske 
37:1 KS 000313/2015-315 planera för utveckling av före detta stationsområdet. 
Vidare ska i detta arbete planeras för att föreslagen gång- cykelbana och 
rekreationsled kopplas till övrig infrastruktur och målpunkter.  
Området är en central plats för banvallsleden och förslagsvis kan detta utgöra en 
angöringspunkt för de som vill nyttja banvallsleden ur rekreationssyfte. 
Funktioner som är önskvärda ur detta syfte är möjligheter till parkering för bilar, 
mc och cyklar samt cykelpump. Vidare föreslås offentliga toaletter, mindre 
lekplats, utegym och grillplats.  
 
Delsträcka C: Vadebäcksvägen-Vistorpsvägen 
 
Banvallen sträcker sig från Bokesliden via Vadebäcksvägen och vidare in mot 
Förslöv. Eftersom det redan finns en separerad och asfalterad gång- och cykelväg 
från Bokesliden in mot Förslöv bedöms denna sträcka inte vara prioriterad. En 
eventuell gång och cykelväg betjänar enbart ett fåtal hushåll utmed sträckan och 
skulle snarare fylla ett syfte som rekreationsled. För att undvika att banvallen 
växer igen och för att ge möjligheter till pendlingscykling och rekreation bedöms 
det ändå vara motiverat att genomföra åtgärder utmed sträckan. Banvallen 
föreslås här bli en grusväg mellan Vadebäcksvägen och Vistorpsvägen (se figur 5 
samt bilaga 1). Mellan Bokesliden och Vadebäcksvägen görs inga åtgärder i 
nuläget. Kostnaden bedöms till runt 500 tkr för enklare åtgärder enligt ovan. 
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Delsträcka D: Vistorpsvägen-Mercurivägen 

 
Mellan Vistorpsvägen och Mercurivägen saknas en separerad gång- och cykelväg. 
Med en ny gång- och cykelväg utmed denna sträcka knyts gång- och cykelvägen 
längs Vistorpsvägen ihop med gång- och cykelvägen som går öster om 
Ljungbyholmsvägen och slutar vid Mercurivägen (se figur 5 samt bilaga 1). Denna 
åtgärden bedöms prioriterad och skapar en säkrare väg för de som tar sig från 
södra Förslöv mot t ex skolan och den norra delen av Förslöv. Sektionen föreslås 
utformas likt tidigare utförd sektion med 3 m asfalt och 1,5 grus. På så vis skapas 
också en sammanhängande rekreationsled.  Sträckan bedöms kosta ca 500 tkr. 
Förslagsvis kompleteras denna sträcka med belysning vilket innebär en 
merkostnad på ca 200 tkr.   
 

Delsträcka E; Mercurivägen till Viarps byaväg 

Från Mercurivägen och vidare söderut längs banvallen bedöms åtgärder vara av 
mindre prioritet. Banvallen kantas av såväl vägar som gc-väg. Det är också oklart 
hur det före detta stationsområdet skall utformas i framtiden. Förslagsvis görs 
mindre åtgärder likt delsträcka C fram till Viarps byaväg för att skapa en 
rekreationsled och för att hindra att banvallen växer igen. Kostnaden bedöms till 
ca 300 tkr. Från Viarps byaväg och vidare söderut görs inga åtgärder i det här 
skedet. 

Förvaltningen bör utifrån Inriktningsdokument Förslöv planera för utveckling av 
det före detta stationsområdet i Förslöv. Vidare ska i detta arbete planeras för att 
föreslagen gång- cykelbana och rekreationsled kopplas till övrig infrastruktur och 
målpunkter. Förvaltningen föreslås att i ett nytt ärende söka planbesked för det 
före detta stationsområdet i Förslöv. 

124



 

Figur 5. Förslag på sträckning och standard inom Förslöv. Rött symboliserar grusad led och blå 
symboliserar 3 m bred asfalt kantad med grusstig samt belysning. 

Ekonomi 

Nedan framgår kostnader enligt ovan förslag. Översiktlig bild över standard och 
sträckning framgår ur bilaga 1.  
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Delsträcka Kostnad (mkr) 

Delsträcka A: Stenhusvägen-Lyavägen 4  

Delsträcka B - Grevie till Bokesliden 
 

4  

Åtgärder Grevie stationsområde alt 1 1 

Delsträcka C: Vadebäcksvägen-Vistorpsvägen 0,5 

Delsträcka D; Vistorpsvägen-Mercurivägen 
 

0,5 

Delsträcka E; Mercurivägen till Viarps byaväg. 

 

0,3 

Summa 10,3 

Oförutsett och byggherrekostnad (ca 10%) 1 

Totalt 11,3 

Tabell 1. Sammanställning kostnader 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-10-10 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Ingemar Lundström 

Dnr: KS 000099/2017-350 

 

Gång- och cykelväg på banvallen - parkering 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Förvaltningen får i uppdrag att i pågående detaljplanearbete för Hemmeslöv 5:9 (Dnr KS 
000668/2016 – 315) undersöka möjligheterna till angöringsyta för gång- cykel och rekreat-
ionsleden längs banvallen samt vidare koppling av leden till befintligt gång- cykelväg längs inre 
Kustvägen. Angöringsytan bör innefatta parkeringsmöjligheter för hästtransporter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen fick vid Kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-03 i uppdrag att undersöka 
möjligheten att ta fram förslag på parkering för hästtransporter i anslutning till gång-, cykel- 
och ridvägen på banvallen.  Befintlig parkering med koppling till den nya leden finns redan 
idag direkt väster om Nöttebackar. Vidare kan man parkera i Grevie direkt norr om Gimlevä-
gen och förlag på ytterligare parkeringsmöjligheter föreslås i anslutning till det före detta stat-
ionsområdet i Grevie. I norra delen av leden i anslutning till Entré Båstad finns ett pågående 
detaljplaneuppdrag varför det bedöms olämplig att i detta skede anlägga parkeringsplats här. 
Dock föreslås att detta inarbetas i pågående planuppdrag. 
 

Bakgrund 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-03 hanterades ärende avseende etappindelning 
och standard för eventuell fortsatt utbyggnad av banvallen till gång-, cykel- och rekreationsled 
(KS § 228). Ärendet återremitterades och hänsköts till budgetberedning. Vidare beslutades att 
förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram 
förslag på parkering för hästtransporter i anslutning till gång-, cykel- 
och ridvägen på banvallen. Denna skrivelse avser det sistnämnda uppdraget. 
 

Aktuellt 
I ärendet avseende fortsatt arbete med banvallens utveckling beskrevs föreslagna åtgärder i en 
PM som bilaga till tjänsteskrivelse. 
 
Befintlig parkering med koppling till den nya leden finns redan idag direkt väster om Nötte-
backar. Här kan man parkera t ex hästtransporter och ta sig via den nyanlagda grusvägen upp 
till leden. Vidare kan man parkera i Grevie direkt norr om Gimlevägen. Det föreslås även i 
tjänsteskrivelsen att ytterligare parkering ska anläggas i anslutning till lastkajen i Grevie vid 
det före detta stationsområdet. På så vis finns det redan angöringsmöjligheter. Se bilaga 1. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-03 framkom muntligen önskemål om parke-
ringsmöjligheter i anslutning till Entré Båstad.  För detta område finns ett planuppdrag (Dnr KS 
000668/2016 – 315). Utvecklingen av området är därför osäker varför några större åtgärder 
här bedöms olämpligt.  
 
Trots det pågående planuppdraget är det såklart möjligt att anordna provisorisk parkering 
inom ytan. Den platsen som bedöms med lämplig redovisas i bilaga 2. Enligt detta alternativ 
parkeras fordonen på den befintliga grusytan i områdets östra del. Angöring får anläggas upp 
till banvallen. I tidigare förslag är det tänkt att leden ska avslutas längre västerut varför detta 
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förslag innebär att banvallen måste iordningsställas ytterligare drygt 200 m. Dock räcker det 
här med mindre åtgärder utan asfalt. Merkostnad bedöms till ca 200 tkr.  
 
Med beaktande av det pågående planuppdraget för området söder om Entré Båstad föreslås att 
avvakta anläggande av parkeringsyta inom detta område. Det bedöms mer lämpligt att utreda 
frågan vidare inom ramen för detaljplanerarbetet. Vidare bör inom samma plan kopplingen av 
leden till befintlig gång- cykelväg längs inre Kustvägen inom planuppdrag studeras. 
 
Utöver ovan angiven plats kan det finnas andra områden på privat mark där det kan vara möj-
ligt att ha parkering i framtiden; 
  
1. Infarten till det före detta stenbrotten ligger i direkt anslutning till banvallen. När området är 
återställt skulle denna ytan kunna vara lämplig.  
2. Även parkeringen vid stationsterassen ligger i direkt anslutningen till banvallen och är en 
lämplig angöringsplats.  
 
Förvaltningen kommer ha dialog med dessa två markägare vid en eventuell fortsättning av 
gång- cykel och rekreationsled på banvallen. 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Parkering utmed banvallen 
Bilaga 2. Möjlig plats för provisorisk parkering vid Entré Båstad 
 
 
Ingemar Lundström 
Teknik- och service 
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torsdag den 18 oktober 2018

Ev. provisorisk 
parkering

Bilaga 1. Parkering utmed banvallen
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Bilaga 2. Möjlig plats för provisorisk parkering vid Entré Båstad

torsdag den 18 oktober 2018
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-10-03 1 av 2 

 

 

KS § 229  Dnr KS 000951/2017 - 300 

Medborgarförslag - Uppsnyggning av Grevie stationsområde  

 
Beskrivning av ärendet I Grevie tätort finns stora öppna områden. Området pekas i 

”Inriktningsdokument Grevie samhälle” ut för centrumbildning samt 
grönstråk/gång- och cykelväg längs banvallen. Området är vidare angivet som 
möjligt för blandad bebyggelse. Det föreslås vidare ett socialt centrum på det 
före detta banvallsområdet mitt emot Lindab och NP Nilsson. Det anges att 
platsen har en stor potential för att bli en ny mötesplats samt fungera som nav 
för att knyta ihop olika målpunkter. Det föreslås vidare i 
inriktningsdokumentet att aktivitetshus anordnas samt park och grönytor med 
plats för t ex stadsodling, bocciabana, skateramp, basketkorg. I anslutning till 
banvallen föreslås också att en parkeringsplats anordnas. I samband med att 
Hallandsåstunneln stod färdig förvärvade Båstads kommun banvallen. 
Banvallen har byggts om till gång- cykel- och rekreationsled mellan Grevie och 
Båstad. Planering pågår för resterande sträcka. Medborgarförslag har inkommit 
beträffande iordningställande av Grevies före detta stationsområde. 
Förvaltningen föreslår att åtgärder i enlighet med medborgarförslaget beaktas 
inom ramen för strukturplan för Böske 37:1 (KS 000313/2015-315).  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 

daterad 2018-09-03, med tillhörande bilaga. 
 

Föredragande Projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström föredrar ärendet. 
 

Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Förvaltningen ska i samband med strukturplan för Böske 37:1 

(KS 000313/2015-315) planera för utveckling av det före detta stations-
området i Grevie. Vidare ska i detta arbete planeras för att föreslagen gång- 
cykelbana och rekreationsled kopplas till övrig infrastruktur och målpunkter. 

  2. Inom banvallsprojektet föreslås att området kring Grevie före detta 
stationsområde iordningställs provisoriskt i avvaktan på att strukturplan 
tagits fram och området detaljplanelagts. 

 

Yrkande Ingela Stefansson (S), Johan Olsson Swanstein (M) och Thomas Andersson (L): 
Ärendet bordläggs för att senare behandlas tillsammans med ärendet om 
gång- och cykelväg på banvallen. 

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 
 Ärendet bordläggs för att senare behandlas tillsammans med ärendet om  
gång- och cykelväg på banvallen.               
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-09-18 1 av 2 

 

 

KS § 194  Dnr KS 000951/2017 - 300 

Medborgarförslag - Uppsnyggning av Grevie stationsområde  

 
Beskrivning av ärendet I Grevie tätort finns stora öppna områden. Området pekas i 

”Inriktningsdokument Grevie samhälle” ut för centrumbildning samt 
grönstråk/gång- och cykelväg längs banvallen. Området är vidare angivet som 
möjligt för blandad bebyggelse. Det föreslås vidare ett socialt centrum på det 
före detta banvallsområdet mitt emot Lindab och NP Nilsson. Det anges att 
platsen har en stor potential för att bli en ny mötesplats samt fungera som nav 
för att knyta ihop olika målpunkter. Det föreslås vidare i 
inriktningsdokumentet att aktivitetshus anordnas samt park och grönytor med 
plats för t ex stadsodling, bocciabana, skateramp, basketkorg. I anslutning till 
banvallen föreslås också att en parkeringsplats anordnas. 

 
 I samband med att Hallandsåstunneln stod färdig förvärvade Båstads kommun 

banvallen. Banvallen har byggts om till gång- cykel- och rekreationsled mellan 
Grevie och Båstad. Planering pågår för resterande sträcka. Medborgarförslag 
har inkommit beträffande iordningställande av Grevies före detta 
stationsområde. Förvaltningen föreslår att åtgärder i enlighet med 
medborgarförslaget beaktas inom ramen för strukturplan för Böske 37:1 (KS 
000313/2015-315).  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projekt & utredningsingenjör Ingemar Lundström 

daterad 2018-09-03 med tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag 1. Förvaltningen ska i samband med strukturplan för Böske 37:1 (KS 

000313/2015-315) planera för utveckling av det före detta stationsområdet i 
Grevie. Vidare ska i detta arbete planeras för att föreslagen gång-cykelbana och 
rekreationsled kopplas till övrig infrastruktur och målpunkter.  

  
 2.  Inom banvallsprojektet föreslås att området kring Grevie före detta 

stationsområde iordningställs provisoriskt i avvaktan på att strukturplan tagits 
fram och området detaljplanelagts.    

 
Föredragande Projekt & utredningsingenjör Ingemar Lundström föredrar ärendet.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

 

1. Förvaltningen ska i samband med strukturplan för Böske 37:1 (KS 
000313/2015-315) planera för utveckling av det före detta stationsområdet 
i Grevie. Vidare ska i detta arbete planeras för att föreslagen gång- 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-09-18 2 av 2 

 

 

cykelbana och rekreationsled kopplas till övrig infrastruktur och 
målpunkter. 

2. Inom banvallsprojektet föreslås att området kring Grevie före detta 
stationsområde iordningställs provisoriskt i avvaktan på att strukturplan 
tagits fram och området detaljplanelagts. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-09-03 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Ingemar Lundström 

Dnr: 000951/2017 

 
 
Medborgarförslag beträffande uppsnyggning av Grevie stationsområde samtidigt som gång- 

och cykelvägen Grevie-Dala anläggs 
 
 
Förslag till beslut 
 
KS beslutar att medborgarförslaget bifalls i enlighet med följande: 
 
1. Förvaltningen ska i samband med strukturplan för Böske 37:1 (KS 000313/2015-315) pla-
nera för utveckling av det före detta stationsområdet i Grevie. Vidare ska i detta arbete plane-
ras för att föreslagen gång- cykelbana och rekreationsled kopplas till övrig infrastruktur och 
målpunkter. 
 
2. Inom banvallsprojektet föreslås att området kring Grevie före detta stationsområde iord-
ningställs provisoriskt i avvaktan på att strukturplan tagits fram och området detaljplanelagts. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att Hallandsåstunneln stod färdig förvärvade Båstads kommun banvallen. Ban-
vallen har byggts om till gång- cykel- och rekreationsled mellan Grevie och Båstad. Planering 
pågår för resterande sträcka. Medborgarförslag har inkommit beträffande iordningställande av 
Grevies före detta stationsområde. Förvaltningen föreslår att åtgärder i enlighet med medbor-
garförslaget beaktas inom ramen för strukturplan för Böske 37:1 (KS 000313/2015-315).  
 
Bakgrund 
Den 13 december 2015 öppnade Hallandsåstunneln för tågtrafik. I samband med trafikstart i 
tunneln påbörjades en rivning av järnvägsspåret över Hallandsåsen (Båstad-Grevie-Förslöv). 
Idag kvarstår endast banvallen som är cirka 14 km lång. Banvallen är både enkel och lämplig 
att utforma till cykel- och rekreationsled. Trots att Bjärehalvön är väldigt kuperad är lutningen 
som mest endast 12 promille längs banvallen. Åtgärden innebär att hela eller delar av den 14 
km långa banvallen byggs om till en cykel- och rekreationsled. Utmed vissa delar av sträckan 
planeras för att ridning ska vara tillåten. Den första etappen som är mellan Grevie och Båstad 
utfördes under våren och sommaren 2018. 
 
Medborgarförslag har inkommit beträffande iordningställande av Grevies före detta stations-
område, se bilaga 1. Kommunfullmäktige har 2017-11-22 beslutat att ”Beslut om medborgar-
förslaget delegeras till kommunstyrelsen”. Beslutet ska delges kommunfullmäktige. 
 

Aktuellt 
 

I Grevie tätort finns stora öppna områden. Området pekas i ”Inriktningsdokument Grevie sam-
hälle” ut för centrumbildning samt grönstråk/gång- och cykelväg längs banvallen. Området är 
vidare angivet som möjligt för blandad bebyggelse. Det föreslås vidare ett socialt centrum på 
det före detta banvallsområdet mitt emot Lindab och NP Nilsson. Det anges att platsen har en 
stor potential för att bli en ny mötesplats samt fungera som nav för att knyta ihop olika mål-
punkter. Det föreslås vidare i inriktningsdokumentet att aktivitetshus anordnas samt park och 
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grönytor med plats för t ex stadsodling, bocciabana, skateramp, basketkorg. I anslutning till 
banvallen föreslås också att en parkeringsplats anordnas. 
 
Aktuellt medborgarförslag anknyter till idéerna i inriktningsdokumentet. Bland annat fram-
hålls önskan om park med rastplats med bord och bänkar, en grillplats, gungställning mm. 
 
Inom banvallsprojektet föreslås att området kring Grevies före detta stationsområde iordning-
ställs provisoriskt i avvaktan på att området har detaljplanelagts. På så vis minskas risken för 
att åtgärder genomförs som sedan måste göras om. Åtgärder som föreslås i aktuellt medbor-
garförslag beaktas inom ramen för strukturplan Böske 37:1 (KS 000313/2015-315). Vidare 
ska i detta arbete planeras för att föreslagen gång- cykelbana och rekreationsled kopplas till 
övrig infrastruktur och målpunkter. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Föreslagna åtgärder enligt medborgarförslag bedöms skapa ett mervärde för boende i Grevie 
samt besökande. 
 

Verksamhet 
Om idéerna realiseras innebär det ett skötselansvar för kommunen. 
 

Ekonomi 
Åtgärderna i dess helhet har inte kostnadsbedömts. 
  
Barnkonsekvensanalys 
Åtgärderna bedöms positiva ur ett barnperspektiv. 
  

Miljökonsekvensanalys 
Åtgärderna bedöms positiva ur ett miljöperspektiv eftersom förutsättningarna för 
cykelpendling och lokal rekreation främjas. 
 
 
Ingemar Lundström 
Projekt- och utredningsingenjör. 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik- och service 
Samhällsbygg 
Kommunfullmäktige 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Planchef. 
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Ämne: Medborgarförslag 

Från: erling_thell@yahoo.se (erling_thell@yahoo.se) 

Till: bastads.kommun@bastad.se; 

Datum: söndag, 10 september 2017 11 :27 
-,-··· ----·------~--~~ ---- ·--.------·~--- ..... ·---- · ------··---~-~---···--·-- -~·...,·-----~-··-

Grevie 2017 09 10. 
Förslag : Att Grevie gamla stationsområde snyggas till samtidigt som G o C vägen Grevie - Dala anläggs. 

Motivering : När järnvägen lades ner genom Grevie blev gamla stationsområdet, ett ganska stort område, 
kommunal mark. Nu börjar det växa igen, om inget görs , och det växer fort, ser redan nu förfärligt ut. 
För detta område , finns i det planerade inriktningsdokumentet för Grevie , ett förslag på att anlägga ett 
socialt center. Här vill jag att man gör vid detta området, samtidigt som man asfalterar G o C vägen. 
Här skulle göras möjlighet till en park med rastplats, med bord och bänkar, en grillplats ,gungställning m.m. 
så att de som vill vandra på nya vägen har någonstans att ha picknick, och där barnen kan leka. Kan tänkas 
att det blir ett populärt vandringstråk. Även på vägen mot Dala och i Dala , vore trevligt med ställen att 
sätta sig ner och vila , och äta medhavd matsäck. Hela Grevie gamla stationssamhälle behöver snyggas till, 
ta bort lastrampen, ordna bra parkering, så gräs, och i förlängningen få igång byggandet på Böske 37 : 1 
Kanske har ni redan tänkt på detta inför iordnirigsställandet av G o C vägen ? 

Insänt av : Erling Thell Timmervägen 22 26962 Grevie. Tel . 0709571333 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 

 
Sida 

 

2017-11-22 25 av 26 

 

 

 
 

KF § 209  Dnr KS 000951/2017 - 300 

Väckt medborgarförslag - Uppsnyggning av Grevie stationsområde 
samtidigt som gång- och cykelvägen Grevie-Dala anläggs 

 
Beskrivning av ärendet Medborgarförslag, inkommen 2017-09-12, angående uppsnyggning av Grevie 

stationsområde samtidigt som gång- och cykelvägen Grevie-Dala anläggs ska 
redovisas och skickas för bered-ning. 

 
 Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

överlåta beslutet i ärendet till kommunstyrelsen.  
 
Underlag till beslutet Medborgarförslag.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.  

3. Beslutet delges kommunfullmäktige.  
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KS § 215  Dnr KS 000862/2018 - 350 

Ordningsstörningar i trafiken  

 
Beskrivning av ärendet Information har inkommit från allmänheten att det förekomit 

ordningsstörningsproblem inne i Båstads tätort. Båstads kommun kontaktade 
kommunpolisen Axel 18/9 för att diskutera problemet och eventuellt komma 
fram till en lösning. Ett möte bokades in den 1/10. 25/9 inkom information till 
Teknik och Service att det väckts ett politiskt ärende om ordningsstörningen. 
På mötet den 1/10 diskuterades problemet med ordningsstörningen och 
kommunpolisen Axel redogjorde för problematiken och att man inom polisen 
arbetar på flera sätt med att komma tillrätta med denna typ av 
ordningsstörning.  Båstads kommun ansökte den 2/10 hos trafikverket om 
uppsättning av trafikräknare på Ängelholmsvägen, Köpmansgatan och 
Svenstadvägen.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Alexander Ejwertz Johanzon, daterad  

2018-10-09, med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen tillgodogör sig informationen om 

ordningsstörningsproblemet.       
 
Föredragande Trafikingenjör Alexander Ejwertz Johanzon föredrar ärendet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

 

 Kommunstyrelsen tillgodogörs sig informationen om 
ordningsstörningsproblemet. 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-10-09 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Alexander E. Johanzon 

Dnr: KS000862/2018 

 
 

Ordningsstörning i trafiken  
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Kommunstyrelsen tillgodogörs sig informationen om ordningsstörningsproblemet. 
 
 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Information har inkommit från allmänheten att det förekomit ordningsstörningsproblem inne i 
Båstads tätort. Båstads kommun kontaktade kommunpolisen Axel 18/9 för att diskutera 
problemet och eventuellt komma fram till en lösning. Ett möte bokades in den 1/10.  
25/9 inkom information till Teknik och Service  att det väckts ett politiskt ärende om 
ordningsstörningen.  
 
På mötet den 1/10 diskuterades problemet med ordningsstörningen och kommunpolisen Axel 
redogjorde för problematiken och att man inom polisen arbetar på flera sätt med att komma 
tillrätta med denna typ av ordningsstörning.  Båstads kommun ansökte den 2/10 hos 
trafikverket om uppsättning av trafikräknare på Ängelholmsvägen, Köpmansgatan och 
Svenstadvägen.  
 
Närvarande på mötet: 
Axel Johansson, Polisen 
Jan Bernhardsson, Båstad kommun 
Bo Wendt, Båstad kommun 
Alexander E. Johanzon, Båstad kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Alexander E. Johanzon 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Ansökan om uppsättning av trafikräknare. 

140



 
 

Båstads kommun 
 
Teknik & service 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx  
Plusgiro: 11 11 11 -1 
Org.nummer: 212000-
0944 
samhallsbygg-
nad@bastad.se 
www.bastad.se 
 

 

1 (4)

Datum    Trafikverket region Syd 
2018-10-02    Driftledningsområde Bjäre-Åsbo 
Handläggare     
Alexander Johanzon 
0431-77661 
Alexander.ejwertz.johanzon@bastad.se 
 
 
 
 
Ansökan om uppsättning av trafikräknare på Ängelholmsvägen och 
Köpmansgatan samt även Svenstadvägen väg 115 i höjd med Boarp. 
 
Båstad kommun ansöker härmed om uppsättning av trafikräknare(diskreta) på vägarna 
Ängelholmsvägen, Köpmansvägen och väg 115 Boarpsvägen under 1 vecka i taget på 
respektive mätpunkt under perioden oktober 2018 i syfte att ta fram trafikmängder och 
uppgifter om fordons hastighet över dygnet.  
 
Underlaget kommer användas som indata i en trafikutredning. 
Förslag på placering av räknarna enl punkter A(Ängelholmsvägen) , B (Köpmansgatan) 
och C(Svenstadvägen väg 115). 
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Storlek/dimensioner på utrustning enligt bild nedan. 
 
 

 
 
 
 
Utrustningen behöver monteras på ett maxavstånd på 3,7 meter från vägbanekant på 
den väg man ska mäta. Lådan behöver monteras på höjden inom intervallet 1,9 till 3,7 
meter från vägplan nivån.   
Mer information om trafikräknaren finns på tillverkarens hemsida: 
http://www.houston-radar.com/armadillo.php 
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Mätpunkt A: Placering i belysningsstolpe på en höjd på ca 2,2m ovanför 
trottoar (sida närmast fastighetsgräns) på Ängelholmsvägen. Enligt kart-
bild. 

 
 
 
 
Mätpunkt B:  Placering i belysningsstolpe på en höjd på ca 2,2m trottoar 
(sida närmast fastighetsgräns)på Köpmansgatan. Enligt kartbild. 
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Mätpunkt C:  Placering i belysningsstolpe av trä på en höjd på ca 2,2m (mer 
än två meter utanför vägbanekant) på väg 115 vid Boarp. Enligt kartbild. 
 
 

 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Alexander E. Johanzon 
 
 
Teknik och Service 
Båstads kommun 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-09-18 1 av 1 

 

 

KS § 196  Dnr KS 000862/2018 - 350 

Ordningsstörningar i trafiken  

 
Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) väcker ärende avseende den oroliga trafiksituationen i       
 Båstads kommun. Under den senaste tiden har det varit mopeder och bilar som 

kört runt i höga hastigheter, speciellt under nattetid. Önskar att förvaltning 
tillsammans med polisen arbetar för att minska detta.  

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.       
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-10-23 2 av 2 

 

 

  
 KS § 214  Dnr KS 000684/2018 - 350 

Rondell i Boarp 

 
Beskrivning av ärendet Boarpskorset där Trafikverkets väg med vägnummer 115 korsar Boarpsvägen 

se bilaga 1. I somras inträffade det en dödsolycka i korsningen. Båstad kommun 
ansökte några dagar efter olyckan om sänkt hastighet på väg 115 samt 
Boarpsvägen från dagens 70km/h till 50km/h strax efter olyckan. Anhöriga har 
efter olyckan gjort en namninsamling som lämnats in till Båstads kommun, där 
man vill att en cirkulationsplats ska byggas för att förhindra att fler dödliga 
trafikolyckor sker i korsningen. Båstads kommun har kontinuerligt haft 
dialoger med Charlotte Lindskog på trafikverket om trafiksäkerheten vid 
olycksplatsen.  Båstad kommun har också träffat kommuninvånare som önskat 
framföra sina åsikter och synpunkter kring korsningen i Boarp. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Alexander Ejwertz Johanzon, daterad 

2018-10-09, med tillhörande bilagor.  
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen tillgodogör sig informationen om Boarpskorset.      
 
Föredragande Trafikingenjör Alexander Ejwertz Johanzon föredrar ärendet.       
 
Yrkanden Tilläggsyrkande från Christer de la Motte (M) och Gösta Gebauer (C): 

Trafikingenjören återkommer med ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott när trafikverkets utredning gällande sommarens dödsolycka  
är klar.   

  
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 
 

 1. Kommunstyrelen tillgodogör sig informationen om Boarpskorset. 

 2. Trafikingenjören återkommer med ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott när trafikverkets utredning gällande sommarens dödsolycka 
är klar. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-10-09 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Alexander E. Johanzon 

Dnr: KS000684/2018 -350 

 
 

Rondell i Boarp 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Kommunstyrelsen tillgodogörs sig informationen om Boarpskorset 
 
 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Boarpskorset där Trafikverkets väg med vägnummer 115 korsar Boarpsvägen se bilaga 1. 
I somras inträffade det en dödsolycka i korsningen.  
Båstad kommun ansökte några dagar efter olyckan om sänkt hastighet på väg 115 samt 
Boarpsvägen från dagens 70km/h till 50km/h strax efter olyckan. 
   
Anhöriga har efter olyckan gjort en namninsamling som lämnats in till Båstads kommun, där 
man vill att en cirkulationsplats ska byggas för att förhindra att fler dödliga trafikolyckor sker i 
korsningen.  
 
Båstads kommun har kontinuerligt haft dialoger med Charlotte Lindskog på trafikverket om 
trafiksäkerheten vid olycksplatsen.  Båstad kommun har också träffat kommuninvånare som 
önskat framföra sina åsikter och synpunkter kring korsningen i Boarp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Alexander E. Johanzon 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga1: Karta över Boarpskorset 
Bilaga2: Länsstyrelsens svar på Båstads kommuns ansökan om sänkt hastighet. 
Bilaga3: Båstads kommuns  yttrande till länsstyrelsen om sänkt hastighet. 
Bilaga4: NTF ansökan om sänkt hastighet 
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Bilaga 1: Karta över Boarpskorset i Boarp. Trafikverkets väg med väg nr 115 korsar 
Boarpsvägen. 
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Strada statistikrapport
Sammanfattning: Olyckor
Datum för statistikuttag: 2018-08-14 11:06

Urvalskriterier

Databas Hela databasen

Källa Polis och/eller sjukvård

Nivå Olyckor

Exkluderade olyckor 868175

Datum 2008-01-01 - 2018-07-31

Kommun Båstad

Urvalsområden 1

Antal olyckor efter svårhetsgrad och år

År Dödsolyckor
Dödsolyckor
(ej officiell statistik)

Allvarliga olyckor
(ISS 9-)

Måttliga olyckor
(ISS 4-8)*

Lindriga olyckor
(ISS 1-3)

Osäker eller okänd 
svårhetsgrad**

Ej 
personskadeolyckor** Totalt

2008 0 0 0 0 1 0 0 1

2009 0 0 0 0 1 0 0 1

2010 0 0 0 0 2 0 0 2

2015 0 0 0 0 1 0 0 1

2018 1 0 0 0 1 0 0 2

Totalt 1 0 0 0 6 0 0 7

* Varav 0 olyckor är rapporterade endast av polis som svåra olyckor. ** Ingår ej i statistiken nedan.

Antal olyckor efter svårhetsgrad och olyckstyp

Olyckstyp Dödsolyckor
Dödsolyckor
(ej officiell statistik)

Allvarliga olyckor
(ISS 9-)

Måttliga olyckor
(ISS 4-8)

Lindriga olyckor
(ISS 1-3) Totalt

S (singel-motorfordon) 0 0 0 0 0 0
O (omkörning-
motorfordon) 0 0 0 0 0 0
U (upphinnande-
motorfordon) 0 0 0 0 0 0
A (avsvängande 
motorfordon) 1 0 0 0 2 3
K (korsande-
motorfordon) 0 0 0 0 2 2

M (möte-motorfordon) 0 0 0 0 0 0
C (cykel/moped-
motorfordon) 0 0 0 0 1 1
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F (fotgängare-
motorfordon) 0 0 0 0 1 1

G0 (fotgängare singel) 0 0 0 0 0 0

G1 (cykel singel) 0 0 0 0 0 0

G2 (moped singel) 0 0 0 0 0 0

G3 (fotgängare-cyklist) 0 0 0 0 0 0

G4 (cykel-cykel) 0 0 0 0 0 0

G5 (cykel-moped) 0 0 0 0 0 0

G6 (moped-fotgängare) 0 0 0 0 0 0

G7 (moped-moped) 0 0 0 0 0 0
G8 (fotgängare-
fotgängare) 0 0 0 0 0 0

J (tåg) 0 0 0 0 0 0

J (spårvagn) 0 0 0 0 0 0

J (tåg/spårvagn övrigt) 0 0 0 0 0 0

W1 (rådjur/hjort) 0 0 0 0 0 0

W2 (älg) 0 0 0 0 0 0

W3 (ren) 0 0 0 0 0 0

W4 (annat vilt) 0 0 0 0 0 0

W5 (vildsvin) 0 0 0 0 0 0

V0 (övrigt) 0 0 0 0 0 0
V1 (djur, häst/annat 
tamdjur) 0 0 0 0 0 0

V3 
(traktor/snöskoter/terräng
hjuling/motorredskap) 0 0 0 0 0 0

V5 (parkerat fordon) 0 0 0 0 0 0

V6 (backning/vändning/u-
sväng) 0 0 0 0 0 0

Totalt 1 0 0 0 6 7

Antal olyckor efter svårhetsgrad och platstyp

Platstyp Dödsolyckor
Dödsolyckor
(ej officiell statistik)

Allvarliga olyckor
(ISS 9-)

Måttliga olyckor
(ISS 4-8)

Lindriga olyckor
(ISS 1-3) Totalt

Gatu- eller vägsträcka 0 0 0 0 2 2

Gatu- eller vägkorsning 1 0 0 0 4 5

Cirkulationsplats 0 0 0 0 0 0
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Trafikplats 0 0 0 0 0 0

Gång- och cykelbana/väg 0 0 0 0 0 0

Gångbana/trottoar 0 0 0 0 0 0

Övriga platstyper i trafik 0 0 0 0 0 0

Platstyper ej i trafik 0 0 0 0 0 0

Totalt 1 0 0 0 6 7

Antal olyckor efter svårhetsgrad och väghållare

Väghållartyp Dödsolyckor
Dödsolyckor
(ej officiell statistik)

Allvarliga olyckor
(ISS 9-)

Måttliga olyckor
(ISS 4-8)

Lindriga olyckor
(ISS 1-3) Totalt

Statlig 1 0 0 0 6 7

Kommunal 0 0 0 0 0 0

Enskild 0 0 0 0 0 0

Okänd 0 0 0 0 0 0

Totalt 1 0 0 0 6 7

Konflikttabell (baseras på de två primära trafikelementen)
Trafikantkategori/ I 
konflikt med Singel Djur Fotgängare Cykel Moped MC Personbil Lastbil

Fotgängare

Cykel

Moped

MC

Personbil 1 (0, 0, 0, 0, 1) 1 (0, 0, 0, 0, 1) 2 (1, 0, 0, 0, 1) 2 (0, 0, 0, 0, 2)

Lastbil 1 (0, 0, 0, 0, 1)

Buss

Spårbundet

Övrigt.

Siffrorna inom parentes visar antalet (Dödsolyckor, Dödsolyckor (ej officiell statistik), Allvarliga olyckor, Måttliga olyckor, Lindriga olyckor)
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Strada statistikrapport
Sammanfattning: Personer
Datum för statistikuttag: 2018-08-14 11:09

Urvalskriterier

Databas Hela databasen

Källa Polis och/eller sjukvård

Nivå Personer

Exkluderade olyckor 868175

Datum 2008-01-01 - 2018-07-31

Kommun Båstad

Urvalsområden 1

Skadegrad Död, Allvarligt skadad (ISS 9-), Måttligt skadad (ISS 4-8), Lindrigt skadad (ISS 1-3)

Antal personer efter skadegrad och år

År Döda
Döda
(ej officiell statistik)

Allvarligt skadade
(ISS 9-)

Måttligt skadade
(ISS 4-8)*

Lindrigt skadade
(ISS 1-3)

Osäker eller okänd 
skadegrad** Oskadade** Totalt

2008 0 0 0 0 1 0 0 1

2009 0 0 0 0 2 0 0 2

2010 0 0 0 0 3 0 0 3

2015 0 0 0 0 1 0 0 1

2018 1 0 0 0 3 0 0 4

Totalt 1 0 0 0 10 0 0 11

* Varav 0 personer är rapporterade endast av polis som svårt skadade. ** Ingår ej i statistiken nedan.

Antal personer efter skadegrad och olyckstyp

Olyckstyp Döda
Döda
(ej officiell statistik)

Allvarligt skadade
(ISS 9-)

Måttligt skadade
(ISS 4-8)

Lindrigt skadade
(ISS 1-3) Totalt

S (singel-motorfordon) 0 0 0 0 0 0
O (omkörning-
motorfordon) 0 0 0 0 0 0
U (upphinnande-
motorfordon) 0 0 0 0 0 0
A (avsvängande 
motorfordon) 1 0 0 0 6 7
K (korsande-
motorfordon) 0 0 0 0 2 2

M (möte-motorfordon) 0 0 0 0 0 0
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C (cykel/moped-
motorfordon) 0 0 0 0 1 1
F (fotgängare-
motorfordon) 0 0 0 0 1 1

G0 (fotgängare singel) 0 0 0 0 0 0

G1 (cykel singel) 0 0 0 0 0 0

G2 (moped singel) 0 0 0 0 0 0

G3 (fotgängare-cyklist) 0 0 0 0 0 0

G4 (cykel-cykel) 0 0 0 0 0 0

G5 (cykel-moped) 0 0 0 0 0 0

G6 (moped-fotgängare) 0 0 0 0 0 0

G7 (moped-moped) 0 0 0 0 0 0
G8 (fotgängare-
fotgängare) 0 0 0 0 0 0

J (tåg) 0 0 0 0 0 0

J (spårvagn) 0 0 0 0 0 0

J (tåg/spårvagn övrigt) 0 0 0 0 0 0

W1 (rådjur/hjort) 0 0 0 0 0 0

W2 (älg) 0 0 0 0 0 0

W3 (ren) 0 0 0 0 0 0

W4 (annat vilt) 0 0 0 0 0 0

W5 (vildsvin) 0 0 0 0 0 0

V0 (övrigt) 0 0 0 0 0 0
V1 (djur, häst/annat 
tamdjur) 0 0 0 0 0 0

V3 
(traktor/snöskoter/terräng
hjuling/motorredskap) 0 0 0 0 0 0

V5 (parkerat fordon) 0 0 0 0 0 0

V6 (backning/vändning/u-
sväng) 0 0 0 0 0 0

Totalt 1 0 0 0 10 11

Antal personer efter skadegrad, kön och åldersgrupp

Döda
Döda
(ej officiell statistik)

Allvarligt skadade (ISS 
9-)

Åldersgrupp Man Kvinna Okänt Man Kvinna Okänt Man Kvinna

0-6
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7-14

15-17

18-19

20-24

25-34

35-44

45-54 1

55-64

65-74

75-

Okänt

Totalt 1

Antal personer efter skadegrad och platstyp

Platstyp Döda
Döda
(ej officiell statistik)

Allvarligt skadade
(ISS 9-)

Måttligt skadade
(ISS 4-8)

Lindrigt skadade
(ISS 1-3) Totalt

Gatu- eller vägsträcka 0 0 0 0 2 2

Gatu- eller vägkorsning 1 0 0 0 8 9

Cirkulationsplats 0 0 0 0 0 0

Trafikplats 0 0 0 0 0 0

Gång- och cykelbana/väg 0 0 0 0 0 0

Gångbana/trottoar 0 0 0 0 0 0

Övriga platstyper i trafik 0 0 0 0 0 0

Platstyper ej i trafik 0 0 0 0 0 0

Totalt 1 0 0 0 10 11

Antal personer efter skadegrad och väghållare

Väghållartyp Döda
Döda
(ej officiell statistik)

Allvarligt skadade
(ISS 9-)

Måttligt skadade
(ISS 4-8)

Lindrigt skadade
(ISS 1-3) Totalt

Statlig 1 0 0 0 10 11

Kommunal 0 0 0 0 0 0

Enskild 0 0 0 0 0 0

Okänd 0 0 0 0 0 0

Totalt 1 0 0 0 10 11
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Konflikttabell (anger vilket trafikantslag personen som skadats tillhör)
Trafikantkategori/ I 
konflikt med Singel Djur Fotgängare Cykel Moped MC Personbil Lastbil

Fotgängare 1 (0, 0, 0, 0, 1)

Cykel 1 (0, 0, 0, 0, 1)

Moped

MC 2 (1, 0, 0, 0, 1)

Personbil 2 (0, 0, 0, 0, 2) 4 (0, 0, 0, 0, 4) 1 (0, 0, 0, 0, 1)

Lastbil

Buss

Spårbundet

Övrigt.

Siffrorna inom parentes visar antalet (Döda, Döda (ej officiell statistik), Allvarligt skadade, Måttligt skadade, Lindrigt skadade)
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Måttligt skadade (ISS 4-
8)

Lindrigt skadade (ISS 1-
3)

Okänt Man Kvinna Okänt Man Kvinna Okänt Totalt

0
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1 1

0

0

2 2

1 1

1 1

1 1 3

1 1 2

0

1 1

0

6 4 11
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Teknik & service 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx  
Plusgiro: 11 11 11 -1 
Org.nummer: 212000-
0944 
samhallsbygg-
nad@bastad.se 
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Datum    Förvaltningsjuridiska enheten 
2018-10-01    Ida Persson 
Handläggare    Skane@lansstyrelsen.se 
Alexander Johanzon   010-224 16 17 28 
0431-77661 
Alexander.ejwertz.johanzon@bastad.se 
 
 
 
 
Yttrande om hastighetssänkning på väg 115 och väg 1747 vid Boarp 
Dnr 258-20531-2018 
 
 

 
Kartabild 1: Översiktbild över väg 115 och väg 1747 vid Boarp. 
 
 
Trafikalstrande verksamheter och områden 
Som man kan se av kartbild 1 finns det ett större handelsområde i Boarp. Enligt uppgift 
har detta handelsområde ett besökande antal på ca 500 000 till 600  000 personer per 
år. De har vuxit under flertal år och generar en betydande del trafik i korsningen.  Kors-
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ningen är också en naturlig väg för de cyklister som väljer att besöka serviceställen längs 
med vägen, där Boarps handelsområde är en naturligt serviceställe. Boarpshandelsom-
rådet är till storlek 25 000kvm stort och har vuxit under flertal år. Förutom Handelsom-
rådet finns Båstad golfklubb i närheten, som också generar trafik.  I den norra delen av 
Boarpsvägen kommer även trafik från Norrvikens trädgårdar samt även från Apelryd-
skolan.  I nutid kommer trafiken öka ytterligare i och med att byggnation av bostäder 
strax nedan för Norrvikensträdgårdar. 
Idag är Boarpsområdet det närmsta handelsormådet för de som bor i denna del av Bå-
stad.   
Trafik från Båstad på väg 115 till Torekov är också betydande då vägen utgör navet mel-
lan Torekov och Båstad. På väg 115 finns idag också Båstads återvinningscentral som 
genererar trafik.  
 
 
Trafikmiljö och siktförhållanden vid korsningen 
 
I korsningen Väg 115 med Boarpsvägen finns det dåliga siktförhålland som jag redogör 
för nedan:  
 
Om man kommer ifrån Båstad tätort(punkt A) på väg 115  och svänger vänster in på 
Boarpsvägen (punkt B) enligt kartbild 2, kan svackan göra det svårt för vänster sväng-
ande trafik att tidigt upptäcka fordon kommande från Torekov hållet (trafik som kom-
mer västerifrån).  
 

 
Kartbild2: Färdväg för fordon A  i färdriktning utmarkerad av blå linje till slutpunkt B. 
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Fotografi 1: Bild tagen  från östra sidan av Boarpskorset 

 
I fotografi 1 är den vita bilen i korsningen och bakomvarande bilar syns ej tydligt, då 
dessa döljs av svackan.  
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Fotografi 2a: Bild tagen i norra delen av Boarpskorset ståendes på Boarpsvägen. Kameran riktad västerut i riktning mot 
Torekov. 

I fotografi 2a framgår det att det är dålig siktsträcka och skymd sikt vilket kan göra att 
det blir svårare att bedöma hastighet och se bilar kommandes västerifrån.  
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Fotografi 2b: Bild tagen i norra delen av Boarpskorset på Boarpsvägen. Kameran riktad västerut i riktning mot Torekov. 

I fotografi 2b är samma vy tagen, men här är bilden är tagen ifrån en personbil. 
Sikten är mycket begränsad och skapar en situation där fordon tendera att accelerar ut 
snabbt från korsningen, då man inte på ett säkert sätt kan se de bilar som kommer väs-
terifrån. 

163



 

181001\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\aej 

6 (7)

 
Fotografi 3: Bild tagen i södra delen av Boarpskorset  på Boarpsvägen. Kameran riktad österut i riktning mot Båstad tätort. 

I fotografi 3 är bilden tagen i södra delen av Boarpskorset.  Trafik som kommer österut 
döljs delvis av staketet.  
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Bedömning 
 
Boarpskorset är ingen vanlig landsvägskorsning med begränsad mängd trafik. Den har 
betydande mängd trafikalstrande verksamheter som finns i och kring Boarpskorset.  I 
och kring Boarp har det skett en utveckling som innebär att fler verksamheter kommit 
till.  Norrviken och den nya bostäderna nere vid Norrviken samt Apelrydskolans expans-
ion gör att trafiken kan komma att öka ytterligare.  Kattegattledens dragning är inte 
långt ifrån Boarpskorset vilket också bidrar till att flertal cyklister som avviker från 
kattegattsleden kan komma att ta vägen över Boarpskorset. 
 
Sikten i korset är begränsad och det kan därmed vara svårt att göra en bedömning när 
man kan passerar korset på ett trafiksäkerhet sätt. På grund av den dåliga sikten accele-
rera fordon snabbt ut i korsningen för att kunna ta sig ifrån den trafikfarliga situationen. 
 
En sänkning av hastigheten från 70km/h till 50 km/h i närheten av korsningen skulle 
skapa förutsättningar för att öka trafiksäkerheten. De som kommer västerifrån på väg 
115 upptäcker sent de fordon som står i korsningen och är på väg ut ur korsningen från 
Boarpsvägen.  Möjligheten att därmed anpassa hastigheten efter trafikmiljön begränsas 
då man inte fullständigt kan urskilja korsningen eller dess omgivning.    
 
Dock så är en hastighetssänkning inte den optimala lösningen.  Fler åtgärder behöver 
göras för att öka sikten samt skapa en bättre framkomlighet och trafiksäkerhet i kors-
ningen. Men i avvaktan på andra åtgärder så är en hastighetssänkning en snabb lösning, 
som kan ge positiva resultat.   
 
Båstad kommun är medveten om att en hastighetssänkning inte löser alla problem, och 
att en hastighetssänkning är en yttersta åtgärd för att komma till rätta med en besvärlig 
trafikmiljö i tex. avvaktan på andra åtgärder. Båstad kommun gör bedömningen att i 
detta fall är det berättigat att sänka hastigheten både med avseende på trafikmängd i 
korsningen samt siktförhållandena och trafikmiljön i stort.  
 
Länsstyrelsen är välkommen att besöka oss i Båstad, så att de på plats kan göra sin egen 
bedömning av trafikmiljön och omständigheterna kring denna. 
 
  
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Alexander E. Johanzon 
Trafik – och gatuingenjör 
 
Teknik och Service 
Båstads kommun 
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Till 

Länsstyrelsen 

Skåne     2018-09-30 

skane@lansstyrelsen.se   Diarienummer: 258-20531-2018 

 

Ansökan om sänkt hastighet till 50 km/tim på länsväg 115 och 1747 och i 
anslutning till korsningen vid Boarp 

NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, i Skåne önskar avge följande skäl 
för sin ansökan. 

1997 tog riksdagen beslut om att anta den så kallade Nollvisionen. Utgångspunkten för 
Nollvisionen är det etiska ställningstagandet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i 
trafiken. 

Nollvisionens innebörd 

Utformningen av transportsystemet ska utgå ifrån kunskapen om människokroppens förmåga 
att klara krockvåld. Det ska vara lätt att göra rätt i trafiken och misstag ska inte straffas med 
döden. Vägar, gator och fordon ska anpassas och utformas efter människans förutsättningar. 
Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra olyckor, måste transportsystemet utformas 
med hänsyn till insikten om att människor gör misstag och att olyckor därför inte kan 
undvikas helt. Den perfekta människan finns inte. Nollvisionen accepterar att olyckor 
inträffar, men inte att de leder till allvarliga personskador. 

Ansvaret för trafiksäkerheten delas mellan dem som utformar och dem som använder 
transportsystemet. Utformarna har det yttersta ansvaret för säkerheten. Trafikverket 
ansvarar för att samordna arbetet för Nollvisionen i Sverige. 

I detta specifika fall handlar det således om människans förmåga att klara krockvåld i en 
korsning. Denna utgångspunkt gjorde att Trafikverket, dåvarande Vägverket, utvecklade 
nedan infällda bild som skulle fungera som utgångspunkt för de så kallade systemutformarnas 
ställningstagande och beslutsfattande. För Boarpskorsningen är det således kurvan för 
sidokrock som ska vara vägledande. För rådande hastighetsgräns 70 km/tim innebär det att sju 
av tio i en personbil riskerar att dödas vid en sidokollision. En sänkning av hastighetsgränsen 
till 50 km/tim skulle få till följd att, i princip, alla skulle överleva vid en sidokollision. 
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Ansvarsfördelningen inom ramen för Nollvisionens arbete är således tydligt klarlagt. För att 
minska på antalet dödade och skadade i trafiksystemet krävdes ett annat synsätt där inte allt 
ansvar låg på trafikanterna. När vi tagit del av Trafikverket region Syds yttrande är det 
emellertid just det synsättet som framträder. Samtliga skäl baserar sig på förarens ansvar.  

Det paradoxala är dock att även om en förare på länsväg 115 håller den skyltade hastigheten, 
70 km/tim och en bilist, av okänd anledning, kör ut i berörd korsning från länsväg 1767, så är 
risken för en dödsolycka överhängande. Den perfekta människan finns inte, vilket också 
Nollvisionen handlar om. 

Trafikverket Region Syd anger också ett annat skäl för bibehållande av nuvarande 
hastighetsgräns, nämligen att vägen är självförklarande för den hastighet som är på plats. I 
målstyrningsarbetet av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020 finns sedan ett antal år ett 
tiotal indikatorer, vilka årligen följs upp. En av dessa är Hastighetsefterlevnad – statligt 
vägnät. Målet för år 2020 är att andelen trafikarbete inom hastighetsgräns, statligt vägnät, ska 
uppgå till 80 %. NTF i Skåne har helt nyligen genomfört en hastighetsmätning, med ett 
ProLaser instrument, i berörd korsning och på länsväg 115. Mätningen som omfattade drygt 
100 fordon är av begränsad omfattning, men ger en indikation om korsningen på länsväg 115 
är självförklarande för rådande hastighet. Vår mätning visade att cirka 50 procent låg inom 
hastighetsgränsen och då hade vi ändå sorterat bort fordonen i intervallet 70-75 km/tim. Detta 
är således långt ifrån det uppsatta målet för berörd indikator. Cirka 30 procent körde fortare 
än 80 km/tim och två fordon körde 110 km/tim genom korsningen. Ur vårt perspektiv är 
berörda vägar minst av allt självförklarande och i korsningen, med de begränsningar 
människan har i sidokollision, riskerar detta att få förödande konsekvenser vid varje 
korsningsolycka.  

Den mest optimala lösningen hade givetvis varit att bygga om korsningen till en 
cirkulationsplats. Att medel för detta kan skapas i länsplanen för regional 
transportinfrastruktur är en förhoppning, men i väntan på detta menar vi att, med 
utgångspunkt från Nollvisionens delade ansvar, ett beslut om sänkt hastighet till 50 km/tim i 
berörd korsning är den enda lösningen. 

 

Mats Hedfors 

Verksamhetsansvarig 

NTF i Skåne 
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. Polisen 
Polismyndigheten 
Polisregion Syd 
Lpo Ängelholm 
Axel Johansson 

YTTRANDE 

Datum 

2018-10-24 

Diarienr (åberopas) 

A517.959/2018 

Länsstyrelsen i Skåne 
F örvaltningsavdelningen 
Ida Persson 

Angående ansökan om lokal trafikföreskrift avseende väg 105 
och väg 1747 vid Boarp, Båstads kommun. 

Där har inträffat flera olyckor på den aktuella platsen och polismyndigheten 
instämmer i de sökandes bedömning att åtgärder måste vidtas. Att sänka 
högsta tillåtna hastighet till 50 km/t på väg I 05 är väl befogat. 

Polismyndigheten delar i allt väsentligt Båstads kommun bedömning av 
situationen på väg 105 i korsningen med väg 1747. En eventuell ändring av 
högsta tillåtna hastighet på väg 1747 bör bedömas utifrån mer generella regler 
då trafikanter på denna väg har stopplikt i korsningen med väg I 05. 

Polismyndigheten tillstyrker en sänkning av högsta tillåtna hastighet. 
Ändringen bör inte vara tidsbegränsad utan gälla tills vidare. 

Axel Johansson 
Kommunpolis 

Tel: 0105618842 

66ab1d8d-cf 4b-4f77 -8d86-591 f622999dd.docx 

I (1) 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyre lset1 
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Ärendenummer 

TRV 2018/86710 

Ert ärendenummer 

258-20531-2018 

Länsstyrelsen i Skåne län 
Förvaltningsjuridiska enheten 
Att: Ida Persson 
291 86 Kristianstad 

n 
Yttrande 

a n 

Dokumentdatum 

2018-10-24 

Sidor 

1 (2) 

al~ \!i TRAFIKVERKET 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -10- 2 5 
Dnr .............................. .. 

Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Syd, vidhåller ställningstagandet om ansökan till sänkt 
hastighet utmed väg 115 och väg 1747 i Båstads kommun. 

Nya sökanden har inkommit om hastighetssänkning på ovanstående vägar, samt att Båstads kommun 
har inkommit med ett yttrande på vårt yttrande. 

Trafikverkets svar på sökande "Maggan" skrivelse: 

1. Trafikverket håller på med utredning om något skall göras med korsningen. 
2. Trafikverket vill påpeka att dessa parkeringar med anslutningar innefattas av utfartsregeln, där 

all trafik från dem har väjningsplikt mot den allmänna vägen. Den bebyggelse som inte finns på 
sökandens karta har ingen inverkan på sikten om man stannar vid stopplikten. 

3. Trafikverket håller på med utredning om något skall göras med korsningen. 

Trafikverkets svar på sökande NTF skrivelse: 

Trafikverket utreder alla dödsolyckor som händer på allmänna vägar där man tar med alla parametrar 
om hur det ser ut på olycksplatsen och håller på med en utredning om något skall göras eller vad som 
skall göras åt trafikmiljön i området. 

Även om NTF hänvisar till nollvisionen, så har varje fordonsförare skyldighet att anpassa sig efter 
förhållandena utefter vägen de vistas på. 

~ Om man resonerar som NTF, så skulle alla vägar vara 50 km/tim, då det finns otaliga 
] fastighetsanslutningar utefter allmänna vägar (som inte är motorväg eller motortrafikled), där 
~ fastighetsanslutningar har väjningsplikt i jämförelse med Boarpskorset som har stopplikt. 
> 
<1l 

Trafikverket 
Box 810 
781 28 Borlänge 
Besöksadress: Björkhemsvägen 17 
Kristianstad 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Stefan Johansson 
Trafikmiljö 
Direkt: O 10-123 60 86 
stefan.n.johansson@trafikverket.se 
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> ro 

Ärendenummer all) 
\!i TRAFIKVERKET 

Dokumentdatum 

TRV 2018/86710 2018-10-24 

Ert ärendenummer Sidor 

258-20531-2018 2(2) 

Trafikverkets svar på Båstad kommuns yttrande: 

Trafikmiljön och siktförhållande vid korsningen; 

Vid vårt besök på plats, fanns inget bekymmer om att se ner i svackan från korsningen med väg 1747. 

Fotografi 1, har tagits ca: 115 meter från korsningen och från sidan av vägen och då ser man inte ner i 
svackan, vilket man gör i korsningen när man ska svänga in på väg 1747. 

Fotografi 2a, man ser ändå ca: 300 meter. 

Fotografi 2b, alldeles rätt att det är sämre sikt och därför är det också stopp, men sikten österut mot 
Båstad, är väldigt bra så man kan vid utfart smyga ut i vägen och då se mycket bättre västerut. 

Fotografi 3, staketet bör åtgärdas av fastighetsägaren, för bättre sikt. 

I övrigt hänvisar vi till vårt yttrande TRV 2018/86710 daterat 2018-09-06 i ärendet. 

Stefan Johansson 

Trafikingenjör 

Trafikverket 
Box 810 
781 28 Borlänge 
Besöksadress: Björkhemsvägen 17 
Kristianstad 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Stefan Johansson 
Trafikmiljö 
Direkt: 010-123 60 86 
stefan.n.johansson@trafikverket.se 
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Postadress 

UNDERRÄTTELSE 1(1) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2018-10-25 Dnr 258-20531-2018 

BÅSTADS KOMMUN 
Enligt sändlista Kommunstyrelsen 

2010 ~lo- 2 s 
Kontaktperson 

Förvaltningsjuridiska enheten 
Ida Persson 
skane@lansstyrelsen.se 
010-224 17 28 

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

Telefontid 09 .00-12.00 

Angående ansökan om lokala trafikföreskrifter 

Ni har ansökt om sänkt hastighetsbegränsning på väg 115 och väg 1747 vid Boarp, 

Båstads kommun. Med anledning av er ansökan har Länsstyrelsen begärt in yttrande 

från Trafikverket samt lämnat Polisen tillfälle till yttrande. Länsstyrelsen har även 

inhämtat statistik över olyckor från Transportstyrelsens Strada informationssystem. 

Ni lämnas nu tillfälle till att yttra er över innehållet i de bifogade handlingarna. 

Om ni vill yttra er ska ert svar ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 15 
november 2018 . Inkommer inte svar under denna tid kommer ärendet att avgöras 

ändå. Använd gärna vår e-tjänst för yttrande vilken nås via länken E-tjänst för 

yttrande eller komplettering. Yttrande kan även skickas med e-post till 

skane@lansstyrelsen .se . Ange diarienummer 2 0531-2018 som referens på 

yttrande/handlingar som sänds in. 

Ida Persson 

Denna handlin9 har bekreftats di9italt och har däifor in9en namnunderskrift. 

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 

www .lansstyrelsen .se/ dataskydd. 

Sändlista: 

Båstads kommun, bastads.kommun@bastad.se 

Linus Olsson, videbat@hotmail.com 

Maggan Olofsdotter Söderman, Maggan .soderman@bjarenet.com 

NTF i Skåne, Mats Hedfors, mats.hedfors@ntf.se 

Bilagor: 
Yttranden från Trafikverket daterade den 6 september respektive 24 oktober 2018 
Yttrande från Polisen daterat den 24 oktober 2018 
Information från Strada 

Era respektive ansökningar 

Yttrande från Båstads kommun daterat den 1 oktober 2018 

Besöksadress Telefon I Fax Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

20515 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane 

291 86 Kristianstad 0 Boulevarden 62 A 010-224 1110 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane 
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UNDERRÄTTELSE
 

1(1)

2018-09-10
 

Dnr 258-20531-2018
 

   

Kontaktperson

Förvaltningsjuridiska enheten
Ida Persson
skane@lansstyrelsen.se
010-224 17 28 
Telefontid 09.00-12.00

Båstads kommun 
 Bastads.kommun@bastad.se
Linus Olsson
videbat@hotmail.com

 

Postadress Besöksadress Telefon / Fax  Bankgiro E-post och webb Sociala medier

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx  102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 10 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane

Angående ansökan om lokala trafikföreskrifter

Ni har ansökt om sänkt hastighetsbegränsning på väg 115 och väg 1747 vid Boarp, 
Båstads kommun. Länsstyrelsen har begärt in yttrande från Trafikverket samt lämnat 
Polisen tillfälle till yttrande. Länsstyrelsen har även inhämtat statistik över olyckor 
från Transportstyrelsens Strada informationssystem. Ni lämnas nu tillfälle till att 
yttra er över innehållet i de bifogade handlingarna. Polisen har inte yttrat sig. 

Om ni vill yttra er ska ert svar ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 1 oktober 
2018. Inkommer inte svar under denna tid kommer ärendet att avgöras ändå. 
Använd gärna vår e-tjänst för yttrande vilken nås via länken E-tjänst för yttrande 
eller komplettering.Yttrande kan även skickas med e-post till 
skane@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 20531-2018 som referens på 
yttrande/handlingar som sänds in.

Ida Persson

Denna handling har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor:
Yttrande från Trafikverket 
Information från Strada
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Länsstyrelsen i Skåne län 
Förvaltningsjuridiska enheten 
Ida Persson 
291 86 Kristianstad 

 
 

Ärende angående ansökan om lokala trafikföreskrifter 
 

 

  

Yttrande 

Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Syd, föreslår avslag på begäran om sänkt hastighet på 
väg 115 och väg 1747, Båstads kommun. 

 

Bakgrund 

Två sökande har ansökt om att högsta tillåtna hastigheten 70 km/tim, sänks på väg 115 och väg 1747. 
Skälen är bl.a. att det nyligen hände en dödsolycka i samband med en vänstersväng, enligt en av 
sökanden.  

Trafikverket Region Syd har fått ansökan på remiss.    

 

Förhållanden 

Väg 115 har en hastighet av 70 km/tim på sträckan. Vägbredden är mellan ca 6,2-6,5 meter och med 
bärighetsklass BK1. Den senaste trafikmätningen på väg 115 genomfördes år 2017. Trafikflödet på den 
aktuella vägsträckan väster om korsningen med väg 1747 var då ca 2160 fordon varav ca 160 st. tung 
trafik. Trafikflödet på den aktuella vägsträckan öster om korsningen med väg 1747 var då ca 3400 fordon 
varav ca 220 st. tung trafik.  

Väg 1747 har en hastighet av 70 km/tim på sträckan. Vägbredden är ca 6 meter och med bärighetsklass 
BK1. Den senaste trafikmätningen på väg 1747 genomfördes år 2007. Trafikflödet på den aktuella 
vägsträckan var då ca 1180 fordon varav ca 80 st tung trafik. 

Teoretiskt ökar personbilstrafiken med 1,2 % per år och den tunga trafiken ökar med 4,7 % per år på den 
här typen av vägar.(Väg 1747) 

Vår trafikmätning bygger på en årsmedeldygnstrafik som gäller hela året då det skiljer sig mellan 
sommar- och vinterperiod. 

I den sökta korsningen väg 115/1747 har 7 olyckor sedan 2001,(varav den sökanden påvisar var en 
dödsolycka innevarande år) inrapporterats från polis och/eller sjukvård till Strada. 

Väg 115 är på sträckan en landsväg med en fyrvägskorsning och en korsning med anslutning till 
köpcentret där den normale fordonsföraren inte håller en högre hastighet än att man anpassar sig till de 
förhållanden som är på sträckan.  

På sträckan finns vägvisning till både köpcentret och vägvisning till V. Karup. Vid köpcentret, finns ett 
staket som ligger parallellt med väg 115 som har viss inverkan på sikten som kan upplevas skymmande. 

173



Väg 1747 är på sträckan mot korsningen med väg 115 en väg med anslutningar till olika företag och 
parkeringsplatser, där man tydligt ser parkering och byggnader till företagen. Märken för stopplikt finns 
uppsatta på båda sidor om väg 1747 när man kommer fram till korsningen med väg 115, då den högra 
delvis skyms av en byggnad som tillhör köpcentret. 

Skäl 

Vägen är självförklarande för den hastighet som är på plats.  

Inom ramen för högsta tillåtna hastighet åligger det fordonsförarna enligt 3 kap. 14 § trafikförordningen 
(1998:1276) att anpassa fordonets hastighet till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn ska tas till väg-, 
terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i 
övrigt.  

Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på 
den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje 
hinder som går att förutse. 

Föraren av ett fordon ska ta hänsyn till rådande förhållanden och anpassa hastigheten till vad 
trafiksäkerheten kräver, till exempel på grund av begränsad sikt, oskyddade trafikanter eller närliggande 
bebyggelse. 

Denna anpassning ska ske oberoende av vilken hastighet som är den högsta tillåtna på platsen. Om det 
finns anledning att anta att en rimlig hastighetsanpassning inte kan ske på grund av förhållandena är 
dolda eller kan missbedömas, kan det finnas anledning att genom lokala trafikföreskrifter sänka den 
högsta tillåtna hastigheten. 

 
Trafikverket Region Syd, anser att förhållandena på aktuella sträckor är sådan att en hastighets-
anpassning bör kunna göras utifrån de allmänna varsamhetsreglerna i trafikförordningen.  

 

Sammanfattningsvis anser vi att bashastigheten ska gälla på den här typen av vägar. 

   

Övrigt 

Trafikverket var på plats 2018-08-30. 

 

 

 

 

 

Stefan Johansson 

Trafikingenjör 

 

Bilagor: 

Foton från korsning väg 115/1747 och infart till köpcenter. 
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Ca.5 meter från korsning väg 115/1747 sikt österut mot Båstad 
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Ca.3 meter från korsning väg 115/1747 sikt österut mot Båstad 
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Ca.3 meter från korsning väg 115/1747 sikt västerut mot Torekov  
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Ca.3 meter från väjningspliktsmålning vid infart till köpcenter sikt västerut mot Torekov. 
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Ca.3 meter från väjningspliktsmålning vid infart till köpcenter sikt österut mot Båstad. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-09-05 1 av 1 

 

 

KS § 208  Dnr KS 000684/2018 - 350 

Väckt ärende - Rondell i Boarp 

 
Beskrivning av ärendet Christer de la Motte (M) väckte på arbetsutskottet i juli ett 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 Kommunstyrelsen beslutar: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.  

 
       

 
 

 

180



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-10-23 1 av 1 

 

 

KS § 216  Dnr KS 000934/2018 - 350 

Byggnation av spontanidrottsplats vid Strandängsskolan, 
inklusive gåvoavtal 

 
Beskrivning av ärendet Johan Olmarker har till Båstads kommun föreslagit att den asfalterade ytan 

mellan Strandängsskolans låg- och mellanstadiedel och idrottshallen görs om 
till en spontanidrottsplats med markerade planer för fotboll, basket och tennis 
samt en rink för gagaboll. Mål, korgar och nät ingår. Spontanidrottsplatsen ska 
vara öppen för användning av alla, och tillgänglig för skolans verksamheter vid 
behov.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Fastighets- och fritidschef Hans Paganus daterad 2018-

10-11 med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att uppföra en 

spontanidrottsanläggning enligt förslag. 
 2. Kommunstyrelsen beslutar om att gåvoavtal för spontanidrottsanläggning 

godkänns.     
 
Föredragande Fastighets och fritidschef Hans Paganus föredrar ärendet.      
 
Yrkande Christer de la Motte (M): 1. Kommunstyrelsen ser positivt på gåvan och är 

säker på att den kommer att stimulera ungdomars idrottsutövande.                     
2. Förvaltningen får i uppdrag att justera föreslag på gåvoavtal till 
sammanträdet med kommunstyrelsen. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

 

 1. Kommunstyrelsen ser positivt på gåvan och är säker på att den kommer  
att stimulera ungdomars idrottsutövning.   

 2. Förvaltningen får i uppdrag att justera förslag på gåvoavtal till sammanträdet 
med kommunstyrelsen.  
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Tjänsteskrivelse 
 

181031\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
 

 

Datum: 2018-10-03 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS 000934/2018 -350 

Till:  Kommunstyrelsen 

 

Beslutet skall expedieras till: 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Placering av anläggning (Bilaga 1) 
Layout (Bilaga 2) 
Kostnadssammanställning (Bilaga 3) 
Gåvoavtal (Bilaga 4) 
 

Samråd har skett med: 
Planavdelningen  
Ekonomiavdelningen 
Kommunjurist 
 

Spontanidrottsanläggning vid Strandängsskolan i Båstad 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att uppföra en spontanidrottsanläggning enligt 
förslag. 

2. Gåvoavtal för spontanidrottsanläggning godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Olmarker har till Kommunen föreslagit att den asfalterade ytan mellan 
Strandängsskolans låg- och mellanstadiedel och idrottshallen görs om till en 
spontanidrottsplats med markerade planer för fotboll, basket och tennis samt en rink för 
gagaboll. Mål, korgar och nät ingår. Spontanidrottsplatsen ska vara öppen för användning av 
alla, och tillgänglig för skolans verksamheter vid behov. 
 
Bakgrund 
Asfaltplanen utanför Strandängsskolans idrottshall används i dagsläget som parkering för 
besökande till hallen, isbana (under ett fåtal dagar per år) samt i sällsynta fall för spontanidrott 
där en omarkerad, öppen plan kan användas. 

 
Tidplan 
Montage och målning beräknas starta i december 2018 och avslutas senast 31 maj 2019. 
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2 (2) 

 

Ekonomi 
Total kostnad för projektet beräknas till max 150 kkr. Johan Olmarker med flera 
privatpersoner bekostar allt materiel samt målning genom ett gåvoavtal. Båstads kommun 
bekostar uppgradering av belysning, montage inklusive eventuella mindre markarbeten samt 
ansvarar för framtida skötsel och underhåll genom omfördelning av medel inom ansvar 4001 
(Fritid). 
 
 
 
 
Båstad 2018-10-11 
 
 
 
Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 
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Bild över asfalterad yta mellan Strandängsskolan låg- och mellanstadiedel och Idrottshallen 45 x 18 meter 

Bilaga 1 
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BASTADS NYGAMLA SPONTANIDROTTSARENA: 
Viktigt för alla idrotter är att vi försöker uppnå officiella mått för alla sporter. 

45 METER 

TENNIS (måla midi o maxi fält) 
Mått: 23, 77m x 8,23m. För övriga mått; Googla "tennisbana mått' 

FOTBOLL (Två mål) 
Mått för SvFF:s 3-mannafotboll: ca lSxlOm. 

28 METER 

OJ 
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f1f,J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Teknik & service 

Kostnadssammanställning 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -10- 1 5 
Dnr •• \~ ~ .. . OrP.1 :9. ...... 

'LO qs - ~ .......... .......... ............. 

Bilaga 3 

Idrottsmaterial - streetbasketmål, tennis, fotboll, handboll, gagaboll SO 000 kr 

Linjering med vit trafikfärg SO 000 kr 

SUMMA 100 000 kr 

120112\c:\users\mlalunl \desktop\brevpapper teknik och servlce.doc\ml 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

GÅVOAVTAL 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -10- 2 9 ;;/ 

~?-g.CJ/li~ 

Mellan nedanstående parter har träffats följande avtal: 

§1 Parter 
Gåvogivare 
Johan Olmarker med flera privatpersoner (nedan kallad Givare) 
Personnummer 19701023-4636 

Gåvomottagare 
Båstads kommun, 259 80 Båstad (nedan kallad Kommunen) 
Organisationsnummer 212000-0944 

§2 Bakgrund 

Bilaga 4 

Givaren har till Kommunen föreslagit att den asfalterade ytan (bilaga 1) mellan Strandängsskolans 
låg- och mellanstadiedel och idrottshallen görs om till en spontanidrottsplats (bilaga 2) och att 
idrottsmaterial köps in för detta ändamål (bilaga 3) - nedan kallad för Projektet. 

Med anledning av Projektet har Givaren förklarat sig villig att till Kommunen som gåva överlåta 
nödvändig finansiering för genomförandet av Projektet på de villkor som framgår av detta 
gåvoavtal. 

§3 Överlåtelseförklaring 

Givaren överlåter härmed som gåva max 120.000 kronor till Kommunen på de villkor som anges i 
detta gåvoavtal (Gåvan). Gåvan skänks för ändamålet att genomföra Projektet och motsvarar 
beräknad kostnad för Projektet enligt kostnadsuppskattning (bilaga 3). Gåvan kan uppdelas i flera 
poster för att möjliggöra att tidplan kan hållas. 

§4 Villkor för Gåvan 
Parterna är överens om att målsättningen är att Projektet ska vara färdigställt under våren 2019. 

Efter överlåtelsen är Gåvan kommunens egendom och Kommunen åtar sig att ansvara för samt 
bekosta driften och underhållet av Projektet. 

Projektet ska kostnadsfritt vara tillgängligt för allmänheten. 
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Bilaga 4 

§5 Förutsättningar för mottagandet av gåvan 
Vid eventuell förändring av ägarförhållanden eller användningsområde för den asfalterade ytan i 
Bilaga 1 äger kommunen rätt att flytta utrustningen till annan plats i centrala Båstad. 

§6 Tillämplig lag och tvistlösning 
Svensk materiell lag ska tillämpas på detta avtal. 

Tvist med anledning av detta avtal ska handläggas av Helsingborgs tingsrätt som första instans. 

Kommunen tar härmed emot Gåvan och accepterar de av Givaren i detta Gåvoavtal angivna 
villkoren för Gåvan. 

Båstad den 

Johan Olmarker 

För Båstads kommun 

Jan Bernhardsson 
Teknisk chef 

2018 

Kommunens och Givarens namnteckningar bevittnas: 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-10-23 1 av 1 

 

 

KS § 217  Dnr KS 000470/2018 - 350 

Uppsägning av Arrendeavtal med Båstads GIF 
- Riddarsporren 9 och del av Nejlikan 2 

 
Beskrivning av ärendet Befintligt arrendeavtal mellan Båstads GIF och kommunen reglerar inte 

villkoren för skötsel och nyttjande av den nya friidrottsanläggningen på 
Riddarsporren 9. På grund av detta måste det befintliga arrendeavtalet sägas 
upp och ett nytt arrendeavtal tecknas. I samband med kommunens beslut om 
att anlägga en friidrottsanläggning blev Båstads GIF beviljade en miljon kronor 
av stiftelsen Gripen för att delfinansiera investeringskostnaderna för 
anläggningen. För att reglera Båstads GIF medfinansiering har även ett avtal 
härom upprättats för godkännande av båda parter, vilket beslutades av 
kommunstyrelsen 2018-06-07.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fritids- och fastighetschef Hans Paganus daterad 2018-10-

19 med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med teknik- och servicechef ges i 

uppdrag att teckna uppsägning av gällande arrendeavtal för Riddarsporren 9 
och del av Nejlikan 2 med Båstads GIF      

 
Föredragande Fastighets och fritidschef Hans Paganus föredrar ärendet.       
  
Yrkanden Christer de la Motte: bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

 

 Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med teknik- och servicechef ges i 
uppdrag att teckna uppsägning av gällande arrendeavtal för Riddarsporren 9 
och del av Nejlikan 2 med Båstads GIF.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-10-19 Till: Kommunstyrelsen  

Handläggare: Hans Paganus  

Dnr: KS000470/2018-350 

 
Uppsägning av arrendeavtal med Båstads GIF – Riddarsporren 9 och del av 
Nejlikan 2 i Båstads tätort 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med teknik- och servicechef ges i uppdrag 
att teckna uppsägning av gällande arrendeavtal för Riddarsporren 9 och del av Nejlikan 
2 med Båstads GIF. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Befintligt arrendeavtal mellan Båstads GIF och kommunen reglerar inte villkoren för skötsel 
och nyttjande av den nya friidrottsanläggningen på Riddarsporren 9. På grund av detta måste 
det befintliga arrendeavtalet sägas upp och ett nytt arrendeavtal tecknas. I samband med 
kommunens beslut om att anlägga en friidrottsanläggning blev Båstads GIF beviljade en miljon 
kronor av stiftelsen Gripen för att delfinansiera investeringskostnaderna för anläggningen. För 
att reglera Båstads GIF medfinansiering har även ett avtal härom upprättats för godkännande 
av båda parter, vilket beslutades av kommunstyrelsen 2018-06-07. 
 

Bakgrund 
Båstads GIF har under många år arrenderat kommunens fastigheter Riddarsporren 9 och del 
av Nejlikan 2 i Båstads tätort för att bedriva föreningens verksamheter. Gällande arrendeavtal 
tecknades 2012 och sträcker sig 25 år framåt, KS001206/10-350. De senaste åren har kommu-
nen uppfört en friidrottsanläggning på Riddarsporren 9 och därmed har fastigheten en helt 
annan anläggning idag än vad som fanns på fastigheten när gällande arrendeavtal ingicks. 
Dessutom har en konstgräsplan anlagts på del av Nejlikan 2 av Båstads GIF och även här har 
fastigheten en helt annan anläggning idag än vad som finns på tidigare arrendeavtal. Befintliga 
avtal måste sägas upp och nya arrendeavtal som reglerar villkor och skötsel av friidrottsan-
läggning och konstgräsplan måste tecknas mellan parterna (separata ärenden, 
KS000937/2018 samt KS000938/2018). 
 
Kommunfullmäktige fattade 2015-06-10 (KS000643/2015-200) beslut om avsiktsförklaring 
att kommunen skulle uppföra en ny friidrottsanläggning. Beslutet var bland annat en förut-
sättning för Stiftelsen Gripen att bevilja Båstads GIF en gåva om en miljon kronor att medfinan-
siera projektet med. Stiftelsens stadgar och reglemente omöjliggjorde en sådan gåva direkt till 
kommunen. Stiftelsen Gripen var styrda att bevilja gåvan till Båstads GIF för att föreningen 
sedermera kunde stödja anläggningsprojektet ekonomiskt. 

 
Aktuellt 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till arrendeavtal för Riddarsporren 9 
(KS000937/2018)  samt ett förslag till arrendeavtal för del av Nejlikan 2 (KS000938/2018). 
Vidare har förvaltningen tagit fram ett förslag på uppsägning av befintligt arrendeavtal, se bi-
laga 1. Förvaltningen har slutligen även tagit fram ett förslag på medfinansiering om en miljon 
kronor från Båstads GIF till anläggningsprojektet, vilket beslutades av kommunstyrelsen 2018-
06-07. 
 

190



 
 

 

2 (2) 

 

Konsekvenser av beslut 
 

Verksamhet 
Arrenden måste eller ska regleras genom skriftliga avtal. Då föreslaget arrendeavtal sträcker 
sig 25 år och förvaltningen saknar delegation att ingå arrendeavtal med arrendetid längre än 5 
år kräver kommunens riktlinjer att beslut ska fattas av kommunstyrelsen. Ett beslut är nöd-
vändigt för att reglera arrendatorns och kommunens respektive rättigheter och skyldigheter. 
För att fatta beslut om nytt arrendeavtal krävs beslut om att säga upp existerande arrendeavtal 
som gäller till december 2036. 
 
Båstads GIFs medfinansiering om en miljon kronor är en gåva till uppförandet av friidrottsan-
läggningen som kommunen äger. Enligt beslut i kommunfullmäktige (2009-05-27, Dnr 
261/09-940) under riktlinjer för sponsring, gåvor mm ska en större gåva hanteras i respektive 
nämnd. Förvaltningen bedömer att ett beslut om att ingå ett medfinansieringsavtal, kan ses 
som beslut om att formellt acceptera mottagandet av gåvan. 
 

 
 
 
Hans Paganus, Teknik och service 
Fastighets- och fritidschef 
 
 

 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service och Båstads GIF 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Uppsägning av befintligt anläggningsarrende, bilaga 1 
 
Samråd har skett med: 
Båstads GIF 
Mark- och exploateringsingenjör Susanna Almqvist 
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fl1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Teknik & service 

Datum 
2018-10-01 
Handläggare 

Sven-Inge Granlund 

Vårtdnr 
KS 0001206/10-350 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -10~ 1 g 
Dnr .. K~ ... Q.99.~~ ... 
•• l.'J.:R.\Jf. ... --:. ~.5.9. .... .. .. 

Båstads Gif 
Öre bäcksvallen 

269 36 BÅSTAD 

1 (1) 

Överenskommelse om uppsägning av anläggningsarrende 

Parter: 
Båstads kommun, 212000-0944 
Båstads GIF, 839400-2797 

Befintligt avtal om anläggningsarrende, undertecknat av parterna 2012-01-27, avseende 
fastigheten Riddarsporren 9 och del av fastigheten Nejlikan 2 sägs upp för upphörande. 

Skäl för uppsägningen är att ett nytt avtal om anläggningsarrende behöver upprättas mel
lan parterna. Behov av nytt avtal om anläggningsarrende är påkallat eftersom det på fastig
heterna har uppförts andra och nya idrottsanläggningar som befintligt anläggningsarrende 
inte reglerar. I samband med undertecknande av denna uppsägning ska parterna ingå nytt 
avtal om anläggningsarrende för Riddarsporren 9 och del av Nejlikan 2. 

För Båstads kommun 
2018-

Bo Wendt . 
Kommunstyrelsens ordf. 

För Båstads GIF 
2018-

Johan Zetterberg 
Styrelsens ordf. 

Jan Bernhardsson 
Teknik och servicechef 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-06-07 1 av 2 

 

 

KS § 150  Dnr KS 000470/2018 - 350 

Arrendeavtal med Båstad GIF - Riddarsporren 9 och  
del av Nejlikan 2 

 
Beskrivning av ärendet Befintligt arrendeavtal mellan Båstads GIF och kommunen reglerar inte 

villkoren för skötsel och nyttjande av den nya friidrottsanläggningen på 
Riddarsporren 9. På grund av det måste befintligt arrendeavtal sägas upp och 
ett nytt arrendeavtal måste tecknas. I samband med beslutsfattande om att 
bygga och anlägga en ny friidrottsanläggning blev Båstads GIF beviljade en 
miljon kronor av stiftelsen Gripen för att delfinansiera investeringskostnaderna 
för anläggningsprojektet. För att reglera Båstad GIFs medfinansiering har ett 
avtal härom upprättats och ska godkännas av båda parter.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från mark- och fritidschef Sven-Inge Granlund, daterad  

2018-05-30, med tillhörande bilagor. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag  1. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med tillförordnad 

kommundirektör ges i uppdrag att underteckna uppsägning av gällande 
arrendeavtal för Riddarsporren 9 och del Nejlikan 2 med Båstad GIF.  
2. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med tillförordnad 
kommundirektör ges i uppdrag att teckna nytt arrendeavtal för Riddarsporren 
9 och del Nejlikan 2 med Båstad GIF. 
3. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med tillförordnad 
kommundirektör ges i uppdrag att med Båstads GIF, teckna 
medfinansieringsavtal för uppförandet av friidrottsanläggning på 
Riddarsporren 9. 

 
Notering Ärendets punkt 1 och 2 utgår från dagens möte. Punkt 3 avseende 

medfinansiering kvarstår. 
 
Föredragande Mark- och fritidschef Sven-Inge Granlund föredrar ärendet. 
 
Yrkande Gösta Gebauer (C): Bifall.      
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar:  
 
  Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med tillförordnad 

kommundirektör ges i uppdrag att med Båstads GIF, teckna 
medfinansieringsavtal för uppförandet av friidrottsanläggning 
på Riddarsporren 9. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-10-23 1 av 1 

 

 

KS § 218  Dnr KS 000937/2018 - 380 

Anläggningsavtal Riddarsporren 9 med Båstad GIF  

 
Beskrivning av ärendet Befintligt arrendeavtal för Riddarsporren 9 och del av Nejlikan 2 mellan 

Båstads GIF och kommunen reglerar inte villkoren för skötsel och nyttjande av 
den nya friidrottsanläggningen på Riddarsporren 9. På grund av detta måste 
det befintliga arrendeavtalet sägas upp (separat ärende, KS000470/2018) och 
ett nytt arrendeavtal tecknas. I samband med kommunens beslut om att 
anlägga en friidrottsanläggning blev Båstads GIF beviljade en miljon kronor av 
stiftelsen Gripen för att delfinansiera investeringskostnaderna för 
anläggningen. För att reglera Båstads GIF medfinansiering har även ett avtal 
härom upprättats för godkännande av båda parter, vilket beslutades av 
kommunstyrelsen 2018-06-07.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fritids- och fastighetschef Hans Paganus daterad 2018-10-

19 med tillhörande bilagor.        
 
Förvaltningens förslag Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med teknik-och servicechef ges i 

uppdrag att teckna arrendeavtal för Riddarsporren 9 i Båstads tätort med 
Båstads GIF.      

 
Propositionsordningar Fastighets och fritidschef Hans Paganus föredrar ärendet.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
 

 Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med teknik-och servicechef ges i 
uppdrag att teckna arrendeavtal för Riddarsporren 9 i Båstads tätort med 
Båstads GIF.     
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-10-19 Till: Kommunstyrelsen  

Handläggare: Hans Paganus  

Dnr: KS000937/2018 

 
Arrendeavtal med Båstads GIF – Riddarsporren 9 i Båstads tätort 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med teknik-och servicechef ges i uppdrag 
att teckna arrendeavtal för Riddarsporren 9 i Båstads tätort med Båstads GIF.  
Dnr: KS000937/2018 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Befintligt arrendeavtal för Riddarsporren 9 och del av Nejlikan 2 mellan Båstads GIF och kom-
munen reglerar inte villkoren för skötsel och nyttjande av den nya friidrottsanläggningen på 
Riddarsporren 9. På grund av detta måste det befintliga arrendeavtalet sägas upp (separat 
ärende, KS000470/2018) och ett nytt arrendeavtal tecknas. I samband med kommunens beslut 
om att anlägga en friidrottsanläggning blev Båstads GIF beviljade en miljon kronor av stiftelsen 
Gripen för att delfinansiera investeringskostnaderna för anläggningen. För att reglera Båstads 
GIF medfinansiering har även ett avtal härom upprättats för godkännande av båda parter, vil-
ket beslutades av kommunstyrelsen 2018-06-07. 
 

 
Bakgrund 
Båstads GIF har under många år arrenderat kommunens fastigheter Riddarsporren 9 och del 
av Nejlikan 2 i Båstads tätort för att bedriva föreningens verksamheter. Gällande arrendeavtal 
tecknades 2012 och sträcker sig 25 år framåt, KS001206/10-350. De senaste åren har kommu-
nen uppfört en friidrottsanläggning på Riddarsporren 9 och därmed har fastigheten en helt 
annan anläggning idag än vad som fanns på fastigheten när gällande arrendeavtal ingicks. Be-
fintligt avtal måste sägas upp och nytt arrendeavtal som reglerar villkor och skötsel av friid-
rottsanläggning måste tecknas mellan parterna. 
 
Kommunfullmäktige fattade 2015-06-10 (KS000643/2015-200) beslut om avsiktsförklaring 
att kommunen skulle uppföra en ny friidrottsanläggning. Beslutet var bland annat en förut-
sättning för Stiftelsen Gripen att bevilja Båstads GIF en gåva om en miljon kronor att medfinan-
siera projektet med. Stiftelsens stadgar och reglemente omöjliggjorde en sådan gåva direkt till 
kommunen. Stiftelsen Gripen var styrda att bevilja gåvan till Båstads GIF för att föreningen 
sedermera kunde stödja anläggningsprojektet ekonomiskt. 

 
 
Aktuellt 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till arrendeavtal för Riddarsporren 9, se bilaga 1 (med 
två tillhörande bilagor). Förvaltningen har även tagit fram ett förslag på medfinansiering om en 
miljon kronor från Båstads GIF till anläggningsprojektet, vilket beslutades av kommunstyrel-
sen 2018-06-07. 
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Konsekvenser av beslut 
 

Verksamhet 
Arrenden måste eller ska regleras genom skriftliga avtal. Föreslaget arrendeavtal sträcker sig 
på 5 år med förlängning. Ett beslut är nödvändigt för att reglera arrendatorns och kommunens 
respektive rättigheter och skyldigheter. För att fatta beslut om nytt arrendeavtal krävs beslut 
om att säga upp existerande arrendeavtal som gäller till december 2036(separat ärende, 
KS000470/2018). 
 
Båstads GIFs medfinansiering om en miljon kronor är en gåva till uppförandet av friidrottsan-
läggningen som kommunen äger. Enligt beslut i kommunfullmäktige (2009-05-27, Dnr 
261/09-940) under riktlinjer för sponsring, gåvor mm ska en större gåva hanteras i respektive 
nämnd. Förvaltningen bedömer att ett beslut om att ingå ett medfinansieringsavtal, kan ses 
som beslut om att formellt acceptera mottagandet av gåvan. 
 
 

 
 
 
Hans Paganus, Teknik och service 
Fastighets- och fritidschef 
 
 

 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service och Båstads GIF 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Arrendeavtal, Riddarsporren 9i Båstads tätort inkl två bilagor, bilaga 1 
 
Samråd har skett med: 
Båstads GIF 
Mark- och exploateringsingenjör Susanna Almqvist 
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BESLUT ~ ~ LÄNSSTYRELSEN 
~I SKÅNE LÄN 2008-11-06 

Vår referens 

Miljöavdelningen 
Jan Grosen 
040/044-25 26 80 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -10- 1 9 
Dnr .. \~?, ... rop~.}.,}:/ 
.1?.Q. ~ .... :-. $.:?..?.. ......... .. 

jRiktlinjer för vattenuttag för bevattning m.m. i Skåne län 

BESLUT 

Länsstyrelsen beslutar att anta de i detta beslut angivna riktlinjer för vattenuttag 
för bevattning m.m. i Skåne län. 

BAKGRUND 

De senaste årens torra somrars konflikter vid bevattningsuttag från värdefulla 
vatten, har visat på behovet av tydliga riktlinjer för verksamhetsutövare om hur 
vattenuttag kan ske enligt miljöbalkens bestämmelser. Problem uppstår när 
bevattningsbehovet ökar i samband med att nederbörden minskar. SMHI anger i 
sina prognoser att nederbörden kommer att minska under sommarmånaderna fram 
till år 2100, men att medelnederbörden totalt sett kommer att öka under året. 

Riktlinjerna för bevattningsuttag m.m. i Skåne län samt bifogat PM är framtagna i 
syfte att beskriva hur Länsstyrelsen ser på hur miljöbalken ska tillämpas i 
bevattningsfrågor, exempelvis vad gäller verksamhetsutövares egenansvar, vilka 
vattendrag som är särskilt känsliga samt vilket minsta flöde som krävs för att 
kunna ta vatten utan tillstånd. Detta gör att bevattnare kan få bättre möjlighet att 
anpassa sig till de krav som Länsstyrelsen kan komma att ställa vid tillsynen. 
Riktlinjerna har lagts på en nivå som innebär att försiktighetsprincipen enligt 
miljöbalken tillämpas . 
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Vid framtagande av riktlinjerna för bevattningsuttag har en omfattande dialog 
förts med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och en grupp lantbrukare längs 
Vramsån. Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Jordbruksverket, LRF, 
Hushållningssällskapet Skåne samt Länsstyrelserna i Halland och Blekinge har 
beretts tillfälle att yttra sig över riktlinjerna. 

LAG RUM 

Enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken (MB) har 
Länsstyrelsen ansvar för tillsyn över vattenverksamhet, både vattenverksamhet 
med tillstånd och vattenverksamhet som kan bedrivas utan tillstånd. 

Uttag av vatten för bevattning är en vattenverksamhet enligt 11 kap 2 § MB och 
huvudregeln är att vattenverksamhet kräver tillstånd enligt 11 kap 9 § MB. 11 kap 
12 § MB medger dock att om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda 
intressen skadas genom vattenuttagets inverkan på vattenförhållandena behövs 
inget tillstånd eller anmälan av verksamheten. Verksamhetsutövaren har 
bevisbördan för att undantagsregeln är tillämplig. 

Tillsynsmyndigheten kan begära in uppgifter och handlingar som behövs för 
tillsynen av verksamheten enligt 26 kap 21 och 22 §§ MB. Uppgifterna ska 
inhämtas och bekostas av verksamhetsutövaren. 

RIKTLINJER FÖRVATTENUTTAG FÖR BEVATTNING M.M. I 
SKÅNE LÄN 

De skånska vattendragen delas in i två kategorier, A och B. Kategori A vattendrag 
har pekats ut av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket och omfattar de vattendrag 
som är utpekade inom miljökvalitetsmålet "Levande sjöar och vattendrag" och 
således hyser höga naturvärden som till exempel flodpärlmussla, tjockskalig 
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målarmussla och/eller skyddsvärda fiskaiter som lax och stensimpa. Övriga 
vattendrag placeras i kategori B. 

A. Särskilt värdefulla vattendrag 

Bevattningsuttag från vattendraget kan enligt Länsstyrelsens 
bedömning ej förekomma vid flöden på 30 % av 
årsmedelvattenföringen eller lägre 

B. Övriga vattendrag 

Bevattningsuttag från vattendraget kan enligt Länsstyrelsens 
bedömning ej förekomma när vattenföringen understiger 25 liter per 
sekund och meter åbredd, baserat på vattendragets bredaste punkt 
från uttagsstället och nedströms 

Länsstyrelsen gör bedömningen att det generellt sett är svåit för 
verksamhetsutövare att förlita sig på de utpekade kategori A vattendragen som 
resurs för vattenuttag. Dessa vattendrag har oftast för låga vattenflöden under 
sommaren för att klara uttag av vatten. 

Riktlinjerna kommer vid Länsstyrelsens tillsyn att tillämpas på alla icke 
tillståndsgivna vattenuttag i rinnande vatten. Verksamhetsutövare som anser att 
det finns utrymme för stöl1'e vattenuttag än Länsstyrelsen anger har alltid en 
möjlighet att ansöka om tillstånd från Miljödomstolen för vattenuttaget eller att ta 
fram en beredskapsplan för vattenuttag för ett specifikt vattendrag. En 
beredskapsplan måste baseras på biologiska och hydrologiska undersökningar 
som visar på vilket flöde som måste rinna i vattendraget för att upprätthålla de 
biologiska värdena. 

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit länsöverdirektör Björn 
Risinger, beslutande, avdelningschef Elisabeth Hellmo, miljöavdelningen, 
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avdelningschef Per Almström, förvaltningsavdelningen, sektionschef Kristian 
Wennberg, vattensektionen, miljöavdelningen, länsassessor LeifNyberin, 
förvaltningsavdelningen, vattenhandläggare Jan Grosen, föredragande, 
miljöavdelningen. 

Björn Risinger 
Jan Grosen 

Bilaga: 

PM: Bakgrund till och tillämpning av riktlinjerna för vattenuttag för bevattning m.m. i Skåne län 

Kopia för kännedom till: 

N atmvårdsverket 

Jordbruksverket 

Vägverket 

SGU 

Länsstyrelserna i Hallands län 

Länsstyrelsen i Blekinge län 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

LRF Skåne 

Hushållningssällskapet Skåne 

Miljöavdelningen (EH, KW, KHT, MLE, PD, WO, KF, ME, VL, LC, JW, AK, PJ, CJ) 

Landsbygdsavdelningen (KH, AG, PM, MG) 

Rättsektionen (LN) 

Akten 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

DnrKS000937/2018 

ARRENDEAVTAL, Riddarsporren 9 i Båstads tätort 

Upplåtare: 

Arrendator: 

Båstads kommun 
269 80 BÅSTAD 
Organisationsnummer: 212000-0944 

Båstads GIF 
Öre bäcksvall en 
269 31 BÅSTAD 
Organisationsnummer: 839400-2797 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -10- 2 2 
Dnr.\\$. ... Q.Q.Q.q ~ -+/ 
.tJ..9.. l .~ .. . ~ . ~!!9 ...... ..... . 

Ovanstående parter träffar arrendeavtal enligt de villkor som följer av§§ 1-19 och till kontraktet 
knutna bilagor 1-2. 

§ 1 Arrendeställe 
Arrendestället utgörs av ett område för sportanläggning. Arrendestället omfattar fastig
heten Riddarsporren 9 i Båstads tätort, se bilaga 1. På arrendestället finns en friidrotts
anläggning med gräsplan, läktare samt förrådsbyggnader som ägs av kommunen. 

§ 2 Ändamål 
Det upplåtna området ska användas för arrendatorns verksamheter. Med verksamheter 
avses lek och motion, bollsporter, friidrott samt arrangemang och service kring verk
samheternas utövande. Det upplåtna området får inte användas i strid med gällande de
taljplan. 

§ 3 Inskränkningar 
Det upplåtna arrendestället är av värde för allmänheten. Parternas gemensamma avsikt 
är att området i möjligaste mån öppnas upp och görs tillgängligt för allmänheten, varför 
arrendatorn godkänner att hålla arrendestället tillgängligt för allmänheten när verksam
het inte bedrivs. 

Arrendatorn äger dock rätt att utestänga allmänhet från nödvändiga/tillräckliga delar av 
området vid arrangemang, tävlingar eller om det bedöms nödvändigt vid anläggnings
och reparationsarbeten. Vidare tillåts arrendatorn utestänga allmänhet från delar av om
rådet (idrottplaner) vid dåliga mark- och väderförhållanden då risk för slitage och skador 
bedöms extra stor. 

Arrendatorn godkänner också att kommunen ges fri tillgång till arrendestället i syfte att 
bedriva skol- och utbildningsverksamhet under skol- och terminstid. Upplåtaren ska 
även efter överenskommelse med arrendatorn vid enstaka tillfällen, för annan verksam
het hos upplåtaren, ges nyttjanderätt till friidrottsanläggningen med tillhörande utrust
ning och byggnader. Med undantag för Båstads kommun och kommunens verksamheter, 
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är arrendestället endast tillgängligt för företag, föreningar och andra organisationer efter 
särskild överenskommelse med arrendatorn. 

§ 4 Arrendetid 
Arrendetiden är 5 år räknat från 2018-10-01. Uppsägning ska ske 1 år före avtalets ut
gång, om så inte sker förlängs avtalet automatiskt med 5 år i taget. 

§ 5 Indirekt besittningsskydd 
Detta avtal är inte förenat med något besittningsskydd. Bestämmelserna i 11 kap. 5-6 a 
§§jordabalken, om rätt till ersättning för arrendatorn med anledning av arrendets upp
hörande, gäller alltså inte för denna upplåtelse. 

§ 6 Arrendeavgift 
Arrendeavgiften är 15 000 kr (femtontusen kronor) för varje arrendeår. Avgiften ska be
talas i förskott senast den 1 januari varje arrendeår. Arrendeavgiften är anpassad till för
hållandet att arrendatorn har skötselansvar enligt§ 13 samt att arrendestället görs till
gängligt för allmänheten enligt§ 3. Kommunens aviserar beloppet. 

§ 7 Index 
Arrendeavgiften är anpassad till konsumentprisindextalet (totalindex) för oktober må
nad 2017 (indextal 323,38) som är basmånad. Jämförelse sker med index för oktober 
månad året före det att prisjustering träder ikraft och avrundandas till närmsta hund
rakrona. Första prisjustering sker den 1 januari 2019. Prisjustering ska inte medföra 
sänkning av arrendeavgift mot föregående år. 

§ 8 Särskilda avgifter 
Arrendatorn betalar brukningsavgifter för vatten och avlopp samt svarar för renhåll
nings- och andra liknande avgifter som hänför sig till arrendatorns verksamhet på arren
destället. Kommunen svarar för de fasta kostnaderna för elabonnemang. De rörliga el
kostnaderna debiteras arrendatorn fortlöpande. 

§ 9 Oförutsedda kostnader 
Om upplåtaren tvingas genomföra åtgärder inom arrendestället som är kopplat till ar
rendatorns verksamhet eller myndighetsbeslut, ska arrendatorn betala ersättning till 
upplåtaren för på arrendeområdet belöp ande andel av kostnadsökningen genom en höj
ning av arrendeavgiften. 

§ 10 Förbud mot överlåtelse 
Arrendatorn får inte överlåta arrenderätten utan skriftligt medgivande från upplåtaren. 

§ 11 Upplåtelse i andra hand 
Arrendatorn får inte utan upplåtarens skriftliga samtycke vidareupplåta nyttjanderätt till 
någon del av arrendestället. Arrendatorn får däremot bereda andra aktörer möjlighet att 
bedriva tävlingar eller andra kortvariga arrangemang, i enlighet med vad som anges i § 2. 

§ 12 Arrendeställets skick 
På arrendestället har det uppförts en fridrottsanläggning på Riddarsporren 9. Färdigstäl
landet av anläggningen är i slutfasen och upplåtaren är ansvarig för att färdigställa an
läggningen och omkringliggande ytor till planerat skick, inkluderande bland annat iord
ningsställande av gräsplan, slutmålning av läktare samt åtgärder på elanläggningen för 
att säkerställa manuell tillgång till arenabelysning samt nödvändig el för utrustning på 
gräsytan. 
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§ 13 Anläggningar m m 
Arrendatorn får inte utan upplåtarens skriftliga godkännande uppföra byggnader eller 
iordningställa nya anläggningar på arrendestället. Ett godkännande från kommunen in
nefattar ingen befrielse för arrendatorn, från skyldighet att söka bygglov och andra nöd
vändiga tillstånd. 

§ 14 Skötsel och underhåll 
Med undantag för belysningsanläggningen (arenabelysningen) ansvarar arrendatorn för 
att samtliga anläggningar inom arrendestället underhålls på egen bekostnad., 

Staket och stängsel - Arrendatorn ska hålla staket och stängsel fria från inväxande gräs 
och vegetation. 

Byggnader - Arrendatorn ska hålla byggnaderna rena och väl avstädade invändigt och 
utvändigt. Arrendatorn ska vid behov utföra underhållsmålning av fasaderna. 

Bevattningsanläggning - Arrendatorn ska sköta och serva bevattningsanläggningen en
ligt instruktioner. Extra viktigt är att förbereda pumpanläggning inför vinterperioden. 

Bollplan - Arrendatorn ska sköta bollplanen till den kvalitet bollspel kräver. 

Gummibeläggningen på friidrottsanläggningen -Arrendatorn ska vid behov rengöra 
gummibeläggningen. Rengöring ska ske minst en gång vartannat år. 

Belysningsanläggningen (arenabelysningen) - Kommunen ansvarar för byte av ljuskäl
lor /lampor. Utbyte av ljuskällor sker vid behov, dock vid max två tillfällen per år fördelat 
på en gång senvintern och en gång på sensommaren. 

Övrig vegetation - Arrendatorn ska hålla övriga gräsytor, träd och bus
kar /häckar /planeringar inom arrendestället i ett väl vårdat skick. 

I det fall arrendatorn underlåter att göra vad som listas ovan kan kommunen på arrenda
torns bekostnad utföra eftersatt underhåll på arrendestället. 

§ 15 lnskrivningsförbud 
Arrenderätten får inte inslG'ivas. 

§ 16 Bevattning 
Vid bevattning ska arrendatorn följa Länsstyrelsens riktlinjer för bevattningsuttag ur yt
vatten. Öre bäcken, vars ytvatten kommer att användas för bevattning, är enligt Länssty
relsen klassat som ett "särskilt värdefullt vattendrag", klass A. Riktlinjerna bifogas detta 
avtal, se bilaga 2. 

§ 17 Försäkringar 
Upplåtaren ska hålla arrendestället med tillhörande byggnader och utrustning på fastig
heten Riddarsporren 9 egendomsförsäkrad. Skulle arrendatorns egendom skadas på 
grund av kravet i § 3, ska kommunen betala skadan, med undantag för skada som upp
står under tid då arrendatorn fattat överenskommelse med annan part. 

§ 18 Övriga villkor 
Parterna är ense om att utveckling av arrendestället ska ske i nära samarbete mellan par
terna samt att även nya anläggningar inom området görs tillgängliga för allmänhet. Ex
empel på nya anläggningar kan vara toalett, grill plats, lekplats, promenadstråk etc. 
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Upplåtaren ska vid behov och överenskommelse med arrendatorn ha förfoganderätt över 
ett av de tre förvaringsutrymmen som inryms i förråds byggnaden. Sådan situation föran
leder ingen ändring av arrendeavgiften. 

I det fall arrendatorn önskar söka finansiering av investeringar på arrendestället och 
kreditgivaren kräver ett godkännande från upplåtaren för att bevilja kredit, ska upplåta
ren medverka i möjligaste mån. Ett sådant godkännande får dock inte bära ett åtagande 
för upplåtaren. 

Arrendatorn har rätt till driftbidrag för skötsel och underhåll enligt§ 14 i enlighet med 
kommunens riktlinjer. 

§ 19 Tvist 
Tvist på grund av detta avtal ska avgöras av skiljenämnd enligt lagen om skiljemän. Lä
nets arrendenämnd ska vara skiljenämnd. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka upplåtaren och arrendatorn tagit 
var sitt. 

Båstad 2018-

För Båstads kommun (upplåtaren) 

Bo Wendt 
Kommunstyrelsens ordförande 

Båstad 2018-10-19 

För Båstads GIF (arrendatorn) 

Jan Bernhardsson 
Teknik- och servicechef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-10-23 1 av 1 

 

 

KS § 219  Dnr KS 000938/2018 - 380 

Arrendeavtal del av Nejlikan 2 med Båstad GIF  

 
Beskrivning av ärendet Befintligt arrendeavtal för Riddarsporren 9 och del av Nejlikan 2 mellan 

Båstads GIF och kommunen reglerar inte villkoren för skötsel och nyttjande av 
den nya friidrottsanläggningen på Riddarsporren 9. Dessutom har en 
konstgräsplan anlagts på del av Nejlikan 2 av Båstads GIF och även här har 
fastigheten en helt annan anläggning idag än vad som finns på tidigare 
arrendeavtal. På grund av detta måste det befintliga arrendeavtalet sägas upp 
(separat ärende, KS000470/2018) och ett nytt arrendeavtal tecknas för del av 
Nejlikan 2. Arrenden måste eller ska regleras genom skriftliga avtal. Då 
föreslaget arrendeavtal sträcker sig 25 år och förvaltningen saknar delegation 
att ingå arrendeavtal med arrendetid längre än 5 år kräver kommunens 
riktlinjer att beslut ska fattas av kommunstyrelsen.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighets och fritidschef Hans Paganus daterad 2018-10-

19 med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med teknik- och servicechef ges i 

uppdrag att teckna arrendeavtal för del av Nejlikan 2 i Båstads tätort med 
Båstads GIF.      

 
Föredragande Fastighets och fritidschef Hans Paganus föredrar ärendet.    
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

 

 Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med teknik- och servicechef ges i 
uppdrag att teckna arrendeavtal för del av Nejlikan 2 i Båstads tätort med 
Båstads GIF. 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-10-19 Till: Kommunstyrelsen  

Handläggare: Hans Paganus  

Dnr: KS000938/2018 

 
Arrendeavtal med Båstads GIF –del av Nejlikan 2 i Båstads tätort 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med teknik- och servicechef ges i uppdrag 
att teckna arrendeavtal för del av Nejlikan 2 i Båstads tätort med Båstads GIF. 
Dnr: KS000938/2018 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Befintligt arrendeavtal för Riddarsporren 9 och del av Nejlikan 2 mellan Båstads GIF och kom-
munen reglerar inte villkoren för skötsel och nyttjande av den nya friidrottsanläggningen på 
Riddarsporren 9. Dessutom har en konstgräsplan anlagts på del av Nejlikan 2 av Båstads GIF 
och även här har fastigheten en helt annan anläggning idag än vad som finns på tidigare arren-
deavtal. På grund av detta måste det befintliga arrendeavtalet sägas upp (separat ärende, 
KS000470/2018) och ett nytt arrendeavtal tecknas för del av Nejlikan 2. 
 

 
Bakgrund 
Båstads GIF har under många år arrenderat kommunens fastigheter Riddarsporren 9 och del 
av Nejlikan 2 i Båstads tätort för att bedriva föreningens verksamheter. Gällande arrendeavtal 
tecknades 2012 och sträcker sig 25 år framåt, KS001206/10-350. De senaste åren har kommu-
nen uppfört en friidrottsanläggning på Riddarsporren 9 och därmed har fastigheten en helt 
annan anläggning idag än vad som fanns på fastigheten när gällande arrendeavtal ingicks. 
Dessutom har en konstgräsplan anlagts på del av Nejlikan 2 av Båstads GIF och även här har 
fastigheten en helt annan anläggning idag än vad som finns på tidigare arrendeavtal. Befintliga 
avtal måste sägas upp och nytt arrendeavtal som reglerar villkor och skötsel av konstgräsplan 
måste tecknas mellan parterna. 
 
 
Aktuellt 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till arrendeavtal för del av Nejlikan 2, se bilaga 1 (med 
två tillhörande bilagor).  
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Konsekvenser av beslut 
 

Verksamhet 
Arrenden måste eller ska regleras genom skriftliga avtal. Då föreslaget arrendeavtal sträcker 
sig 25 år och förvaltningen saknar delegation att ingå arrendeavtal med arrendetid längre än 5 
år kräver kommunens riktlinjer att beslut ska fattas av kommunstyrelsen. Ett beslut är nöd-
vändigt för att reglera arrendatorns och kommunens respektive rättigheter och skyldigheter. 
För att fatta beslut om nytt arrendeavtal krävs beslut om att säga upp existerande arrendeavtal 
som gäller till december 2036(separat ärende, KS000470/2018). 
 
 
 

 
 
 
Hans Paganus, Teknik och service 
Fastighets- och fritidschef 
 
 

 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service och Båstads GIF 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Arrendeavtal, del av Nejlikan 2 i Båstads tätort inkl två bilagor, bilaga 1 
 
Samråd har skett med: 
Båstads GIF 
Mark- och exploateringsingenjör Susanna Almqvist 
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BESLUT ~ ~ LÄNSSTYRELSEN 
~I SKÅNE LÄN 2008-11-06 

Vår referens 

Miljöavdelningen 
Jan Grosen 
040/044-25 26 80 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsell . 

2018 -10- 2 2 
Dnr.K. ' ... 90.0}~. 
.. r.. Q.\ .~ ... :-: .$'.??.~ .. . 

[Riktlinjer för vattenuttag för bevattning m.m. i Skåne län 

BESLUT 

Länsstyrelsen beslutar att anta de i detta beslut angivna riktlinjer för vattenuttag 
för bevattning m.m. i Skåne län. 

BAKGRUND 

De senaste årens torra somrars konflikter vid bevattningsuttag från värdefulla 
vatten, har visat på behovet av tydliga riktlinjer för verksamhetsutövare om hur 
vattenuttag kan ske enligt miljöbalkens bestämmelser. Problem uppstår när 
bevattningsbehovet ökar i samband med att nederbörden minskar. SMHI anger i 
sina prognoser att nederbörden kommer att minska under sommarmånaderna fram 
till år 2100, men att medelnederbörden totalt sett kommer att öka under året. 

Riktlinjerna för bevattningsuttag m.m. i Skåne län samt bifogat PM är framtagna i 
syfte att beskriva hur Länsstyrelsen ser på hur miljöbalken ska tillämpas i 
bevattningsfrågor, exempelvis vad gäller verksamhetsutövares egenansvar, vilka 
vattendrag som är särskilt känsliga samt vilket minsta flöde som krävs för att 
kunna ta vatten utan tillstånd. Detta gör att bevattnare kan få bättre möjlighet att 
anpassa sig till de krav som Länsstyrelsen kan komma att ställa vid tillsynen. 
Riktlinjerna har lagts på en nivå som innebär att försiktighetsprincipen enligt 
miljöbalken tillämpas. 
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~ LÄNSSTYRELSEN V I SKÅNE LÄN 

BESLUT 

2008-11-06 

Vid framtagande av riktlinjerna för bevattningsuttag har en omfattande dialog 
förts med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och en grupp lantbrukare längs 
Vramsån. Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Jordbruksverket, LRF, 
Hushållningssällskapet Skåne samt Länsstyrelserna i Halland och Blekinge har 
beretts tillfälle att yttra sig över riktlinjerna. 

LAG RUM 

Enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken (MB) har 
Länsstyrelsen ansvar för tillsyn över vattenverksamhet, både vattenverksamhet 
med tillstånd och vattenverksamhet som kan bedrivas utan tillstånd. 

Uttag av vatten för bevattning är en vattenverksamhet enligt 11 kap 2 § MB och 
huvudregeln är att vattenverksamhet kräver tillstånd enligt 11 kap 9 § MB. 11 kap 
12 § MB medger dock att om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda 
intressen skadas genom vattenuttagets inverkan på vattenförhållandena behövs 
inget tillstånd eller anmälan av verksamheten. Verksamhetsutövaren har 
bevisbördan för att undantagsregeln är tillämplig. 

Tillsynsmyndigheten kan begära in uppgifter och handlingar som behövs för 
tillsynen av verksamheten enligt 26 kap 21 och 22 §§ MB. Uppgifterna ska 
inhämtas och bekostas av verksamhetsutövaren. 

RIKTLINJER FÖR VATTENUTTAG FÖR BEVATTNING M.M. I 
SKÅNE LÄN 

De skånska vattendragen delas in i två kategorier, A och B. Kategori A vattendrag 
har pekats ut av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket och omfattar de vattendrag 
som är utpekade inom miljökvalitetsmålet "Levande sjöar och vattendrag" och 
således hyser höga naturvärden som till exempel flodpärlmussla, tjockskalig 
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målarmussla och/eller skyddsvärda fiskarter som lax och stensimpa. Övriga 
vattendrag placeras i kategori B. 

A. Särskilt värdefulla vattendrag 

Bevattningsuttag från vattendraget kan enligt Länsstyrelsens 
bedömning ej förekomma vid flöden på 30 % av 
årsmedelvattenföringen eller lägre 

B. Övriga vattendrag 

Bevattningsuttag från vattendraget kan enligt Länsstyrelsens 
bedömning ej förekomma när vattenföringen understiger 25 liter per 
sekund och meter åbredd, baserat på vattendragets bredaste punkt 
från uttagsstället och nedströms 

Länsstyrelsen gör bedömningen att det generellt sett är svårt för 
verksamhetsutövare att förlita sig på de utpekade kategori A vattendragen som 
resurs för vattenuttag. Dessa vattendrag har oftast för låga vattenflöden under 
sommaren för att klara uttag av vatten. 

Riktlinjerna kommer vid Länsstyrelsens tillsyn att tillämpas på alla icke 
tillståndsgivna vattenuttag i rinnande vatten. Verksamhetsutövare som anser att 
det finns utrymme för större vattenuttag än Länsstyrelsen anger har alltid en 
möjlighet att ansöka om tillstånd från Miljödomstolen för vattenuttaget eller att ta 
fram en beredskapsplan för vattenuttag för ett specifikt vattendrag. En 
beredskapsplan måste baseras på biologiska och hydrologiska undersökningar 
som visar på vilket flöde som måste rinna i vattendraget för att upprätthålla de 
biologiska värdena. 

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit länsöverdirektör Björn 
Risinger, beslutande, avdelningschef Elisabeth Hellmo, miljöavdelningen, 

3(4) 

535-31045-07 

1200-001 

212



BESLUT ~ ~ LÄNSSTYRELSEN 
~I SKÅNE LÄN 2008-11-06 

avdelningschef Per Almström, förvaltningsavdelningen, sektionschef Kristian 
Wennberg, vattensektionen, miljöavdelningen, länsassessor LeifNyberin, 
förvaltningsavdelningen, vattenhandläggare Jan Grosen, föredragande, 
miljöavdelningen. 

Björn Risinger 
Jan Grosen 

Bilaga: 

PM: Bakgrund till och tillämpning av riktlinjerna för vattenuttag för bevattning m.m. i Skåne län 

Kopia för kännedom till: 

Naturvårdsverket 

Jordbruksverket 

Vägverket 

SGU 

Länsstyrelserna i Hallands län 

Länsstyrelsen i Blekinge län 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

LRF Skåne 

Hushållningssällskapet Skåne 

Miljöavdelningen (EH, KW, KHT, MLE, PD, WO, KF, ME, VL, LC, JW, AK, PJ, CJ) 

Landsbygdsavdelningen (KH, AG, PM, MG) 

Rättsektionen (LN) 

Akten 
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1 (3) 

Teknik & service 

Dnr KS000938/2018 

ARRENDEAVTAL, del av Nejlikan 2 i Båstads tätort 

Upplåtare: Båstads kommun 
269 80 BÅSTAD 
Organisationsnummer: 212000-0944 

Arrendator: Båstads GIF 
Öre bäcksvallen 
269 31 BÅSTAD 
Organisationsnummer: 839400-2797 

Ovanstående parter träffar arrendeavtal enligt de villkor som följer av§§ 1-18 och till kontraktet 
knutna bilagor 1-2. 

§ 1 Arrendeställe 
Arrendestället utgörs av ett område för sportanläggning. Arrendestället omfattar del av 
Nejlikan 2 i Båstads tätort, se bilaga 1. På arrendestället finns en konstgräsplan som ägs 
av arrendatorn. 

§ 2 Ändamål 
Det upplåtna området ska användas för arrendatorns verksamheter. Med verksamheter 
avses lek och motion, bollsporter samt arrangemang och service kring verksamheternas 
utövande. Det upplåtna området får inte användas i strid med gällande detaljplan. 

§ 3 Arrendetid 
Arrendetiden är 25 år rälmat från 2018-10-01. Detta avtal upphör automatiskt att gälla 
vid arrendetidens slut utan föregående uppsägning. 

§ 4 Indirekt besittningsskydd 

§5 

Detta avtal är inte förenat med något besittningsskydd. Bestämmelserna i 11 kap. 5-6 a 
§§jordabalken, om rätt till ersättning för arrendatorn med anledning av arrendets upp
hörande, gäller alltså inte för denna upplåtelse. 

Arrendeavgift 
Arrendeavgiften är 10 000 kr (tiotusen kronor) för varje arrendeår. Avgiften ska betalas i 
förskott senast den 1 januari varje arrendeår. Arrendeavgiften är anpassad till förhållan
det att arrendatorn har skötselansvar enligt§ 13. Kommunens aviserar beloppet. I §6 Index 
Arrendeavgiften är anpassad till konsumentprisindextalet (totalindex) för oktober må
nad 2017 (indextal 323,38) som är basmånad. Jämförelse sker med index för oktober 
månad året före det att prisjustering träder ikraft och avrundandas till närmsta hund-

I 
?2 1 

I 
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rakrona. Första prisjustering sker den 1 januari 2019. Prisjustering ska inte medföra 
sänkning av arrendeavgift mot föregående år. 

§ 7 Särskilda avgifter 
Arrendatorn betalar brukningsavgifter för vatten och avlopp samt svarar för renhåll
nings- och andra liknande avgifter som hänför sig till arrendatorns verksamhet på arren
destället. Kommunen svarar för de fasta kostnaderna för elabonnemang. De rörliga el
kostnaderna debiteras arrendatorn fortlöpande. 

§ 8 Oförutsedda kostnader 
Om upplåtaren tvingas genomföra åtgärder inom arrendestället som är kopplat till ar
rendatorns verksamhet eller myndighetsbeslut, ska arrendatorn betala ersättning till 
upplåtaren för på arrendeområdet belöpande andel av kostnadsökningen genom en höj
ning av arrendeavgiften. 

§ 9 Förbud mot överlåtelse 
Arrendatorn får inte överlåta arrenderätten utan skriftligt medgivande från upplåtaren. 

§ 10 Upplåtelse i andra hand 
Arrendatorn får inte utan upplåtarens skriftliga samtycke vidareupplåta nyttjanderätt till 
någon del av arrendestället. Arrendatorn får däremot bereda andra aktörer möjlighet att 
bedriva tävlingar eller andra kortvariga arrangemang, i enlighet med vad som anges i§ 2. 

§ 11 Arrendeställets skick 
På arrendestället har det uppförts en konstgräsplan på del av Nejlikan 2. Färdigställandet 
av anläggningen är i slutfasen och arrendatorn är ansvarig för färdigställandet till plane
rat sldck 

§ 12 Anläggningar m m 
Arrendatorn får inte utan upplåtarens skriftliga godkännande uppföra byggnader eller 
iordningställa nya anläggningar på arrendestället. Ett godkännande från kommunen in
nefattar ingen befrielse för arrendatorn, från skyldighet att söka bygglov och andra nöd
vändiga tillstånd. 

§ 13 Skötsel och underhåll 
Arrendatorn ansvarar för att samtliga anläggningar inom arrendestället underhålls på 
egen bekostnad. Övrig vegetation - arrendatorn ska hålla övriga gräsytor, träd och bus
kar /häckar /planteringar inom arrendestället i ett väl vårdat skick I det fall arrendatorn 
inte utför vad som listas ovan kan kommunen på arrendatorns bekostnad utföra eftersatt 
underhåll på kommunens anläggningar. 

§ 14 lnskrivningsförbud 

§ 15 

§ 16 

Arrenderätten får inte inskrivas. 

Bevattning 
Arrendatorn kommer endast att bevattna med grundvatten från egen täckt, 
Om det dock i framtiden kommer att tas ytvatten från Örebäcken, som enligt Länsstyrel
sen är klassat som ett "särskilt värdefullt vattendrag", klass A, ska arrendatorn följa 
Länsstyrelsens riktlinjer för bevattningsuttag ur ytvatten. Riktlinjerna bifogas detta avtal, 
se bilaga 2. 

Försäkringar 
Arrendatorn ska hålla konstgräsplanen på del av Nejlikan 2 egendomsförsäkrad. 
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§ 17 Övriga villkor 
Parterna är ense om att utveckling av arrendestället ska ske i nära samarbete mellan par
terna samt att även nya anläggningar inom området görs tillgängliga för allmänhet. Ex
empel på nya anläggningar kan vara toalett, grillplats, lekplats, promenadstråk etc. 

I det fall arrendatorn önskar söka finansiering av investeringar på arrendestället och 
kreditgivaren kräver ett godkännande från upplåtaren för att bevilja kredit, ska upplåta
ren medverka i möjligaste mån. Ett sådant godkännande får dock inte bära ett åtagande 
för upplåtaren. 

Arrendatorn ska säkerställa att upplåtaren, med arbetsfordon, har tillgänglighet till ytan 
(del av Båstad 109:2) mellan fastigheten Nejlikan 2 och Örebäcken vid arrendeställets 
nordöstra hörn. 

§ 18 Tvist 
Tvist på grund av detta avtal ska avgöras av skiljenämnd enligt lagen om skiljemän. Lä
nets arrendenämnd ska vara skiljenämnd. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka upplåtaren och arrendatorn tagit 
var sitt. 

Båstad 2018-

För Båstads kommun (upplåtaren) 

Bo Wendt 
Kommunstyrelsens ordförande 

Båstad 2018-10-15 

För Båstads GIF (arrendatorn) 

,/ 
Johan Zetterberg 
Ordförande 

Jan Bernhardsson 
Teknik- och servicechef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-10-23 1 av 1 

 

 

KS § 207  Dnr KS 000745/2018 - 906 

Uppföljning av nämndernas intern kontroll 2017  

 
Beskrivning av ärendet Förvaltningen redovisar här vård och omsorgsnämnden och 

myndighetsnämndens uppföljning av intern kontrollplan för 2017. 
Utbildningsnämnden har ännu inte gjort någon uppföljning på 2017 års 
internkontrollplan varför beslutad kontrollplan bifogas istället. Nämnderna och 
styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för den interna 
kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 § 
284 beslutat om framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den 
nämnd som ansvarar för verksamheten där de kontrollerade rutinerna 
tillämpas. I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 
2014-12-17 § 209) framgår att varje nämnd ska rapportera resultatet från 
uppföljningen av sina respektive interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. 
Med utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas rapporter ska 
kommunstyrelsen utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. I 
det fall förbättringar behöver göras ska kommunstyrelsen också ta initiativ till 
sådana. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner daterad 2018-10-18 med 

tillhörande bilagor.       
 
Förvaltningens förslag 1. Uppföljning av 2017 års interna kontrollplan för myndighetsnämnden och 

vård- och omsorgsnämnden läggs till handlingarna.    
  
 2. Utbildningsnämnden uppdras att genomföra uppföljningen av internkontroll 

för 2017.     
 
Yrkande Tilläggsyrkande från Bo Wendt (BP), Inge Henriksson (BP), Christer  

de la Motte (M), Ingela Stefansson (S) och Gösta Gebauer (C): 
Utbildningsnämnden uppdras att skyndsamt genomföra uppföljningen 
av intern kontroll för 2017.      

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

 

 1. Uppföljningen av 2017 års interna kontrollplan för myndighetsnämnden och 
vård- och omsorgsnämnden läggs till handlingarna. 

2. Utbildningsnämnden uppdras att skyndsamt genomföra uppföljningen av 
intern kontroll för 2017. 
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Datum: 2018-10-18 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: 000745/2018-906 

Till:  Kommunstyrelsen 
 

Uppföljning av intern kontroll 2017 för nämnderna 
 

Förslag till beslut 
 
Uppföljningen av 2017 års interna kontrollplan för myndighetsnämnden och vård och 
omsorgsnämnden läggs till handlingarna. 
 
Utbildningsnämnden uppdras att genomföra uppföljningen av internkontroll för 2017. 
 
Bakgrund 
 

Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för den 
interna kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 
§ 284 beslutat om framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som 
ansvarar för verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 
 
I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 § 209) 
framgår att varje nämnd ska rapportera resultatet från uppföljningen av sina respektive 
interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. Med utgångspunkt från nämndernas och 
styrelsernas rapporter ska kommunstyrelsen utvärdera kommunens samlade system för 
intern kontroll. I det fall förbättringar behöver göras ska kommunstyrelsen också ta 
initiativ till sådana. 
 

Aktuellt 
 

Förvaltningen redovisar här vård och omsorgsnämnden och myndighetsnämndens 
uppföljning av intern kontrollplan för 2017. Utbildningsnämnden har ännu inte gjort 
någon uppföljning på 2017 års internkontrollplan varför beslutad kontrollplan bifogas 
istället. 

 
Beslutet skall expedieras till: 
 

Revisionen, Utbildningsnämnden, Myndighetsnämnden, Vård och omsorgsnämnden och ekono-
miavdelningen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Uppföljning av intern kontroll 2017 för vård och omsorgsnämnden 
Uppföljning av intern kontroll 2017 för myndighetsnämnden 
Intern kontrollplan för 2017 utbildningsnämnden 
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Intern kontrollplan 2017 för utbildningsnämnd i Båstads kommun 
Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens 

Rapportering V /R 
till Anal s 

Motivering till val av kontrollmoment Metod . 
Bildning och 
arbete 

1 

Kontroll av rutiner 
Genomgång av 

Rutiner för placeringar 
samt att 

pågående 
Verksamhets-

V=3 
av vuxna och barn inom debiteringar är 

Iof chef En gång per tertial placeringar, R=3 
Konotrollmomentet avser att förbättra rutiner för placeringar av 

individ och familj underlag och 
områdeschef barn och vuxna. 

korrekta. V/R=9 
fakturor 

Kontroll av rutiner Genomgång av 
Kassa avseende och intäkter försäljningsrutine V=3 
försäljning godis och avseende Chef fritidsgårdar En gång per tertial r och redovisning 

Verksamhets-
R=3 

Kontrollmomentet avser att hanteringen av kassan sker på ett 

dryck på fritidsgårdarna försäljning av godis samt stickprov 
områdeschef 

V/R=9 
korrekt sätt samt att risken för svinn minimeras. 2 

och läsk. avseende kassan. 

Åt errappo rt erm~ 

\ ~ \ tT· ~ ~ SB \» 'B ><\ e e e Kommentar .... ~~ e 
~ % ';:I 'e, ';:I ~ $ 

~ >;P eventuella 

"' Q ~~ ~~ ei Dl Dl Dl 

-; ('O ~ <. ~ ~ Aktuellt 
.., .., .., 

avvikelser/ 

s ';:I s.. ~ s.. ~ 0 p. 'b [ ?i g §:. ... ":' ":' "' p. p. resultat åtgärder ... N w .;.. 

Bildning och 
arbete 

Kontroll av rutiner 
Genomgång av 

Rutiner för placeringar 
samt att 

pågående 
1 av vuxna och barn inom debiteringar är 

Iof chef En gång per tertial placeringar, 
individ och familj underlag och 

korrekta. : 0 
fakturor ::i . ;:" 

Kontroll av rutiner Genomgång av ;<Ri ~ 
Kassa avseende och intäkter försäljningsrutine 

2 försäljning godis och avseende Chef fritidsgårdar En gäng per tertial r och redovisning 
dryck på fritidsgårdarna försäljning av godis samt stickprov 

; I \8 
och läsk avseende kassan. :o 

sida 1 av 1 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOl<OLL o 

Sammanträdesdatum BASTADS KOMMUt\lida 
Kommunstyrelsell 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-03-26 1av2 2018 -10- 19 
Dnr.K~ ... O.CQ .~$./ 
1..Q l$ - ~Ob . 

VN§28 DnrVN 000103/2017- 700 

Återrapportering av intern kontroll 2017, kvartal 4 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom sina verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden antog 
2016-12-12 en kontrollplan för verksamheten inom sitt ansvarsområde 
för2017. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Vård och omsorg, daterad den 6 mars 2018. 

Föredragande SAS Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Yrkande Irene Ebbesson (S): Bifall till liggande förslag. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen av intern kontrollplan kvartal 4 2017 godkänns. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-03-06 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000103/2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Återrapportering av intern kontroll 2017, kvartal 4 

Förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen av intern kontrollplan kvartal 4 2017 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina 
verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden antog 2016-12-12 en kontrollplan för verksam
heten inom sitt ansvarsområde för 2017. 

Aktuellt 
Enligt intern kontroll plan för vård och omsorgsnämnden ska verksamheten redovisa 
2 gånger /år en sammanställning över rekryteringsläget, vakanser och sjukskrivningstal. 

Kontrollmoment för redovisa sammanställning av uppföljning: 

1 (2) 

I sambandet med införandet av styr kort har det skapats en tydligare struktur för uppföljning 
av sjukskrivningstalen och övertidsuttaget, statistiken som kan tas fram ger möjligheter för 
mer avancerade analyser. 

När det gäller frånvaro ska alltid medarbetaren ha kontakt med ansvarig chef i syfte att fånga 
upp problem s·amt arbeta med lösningar. Vård och omsorg har tillsammans med kommunens 
HR och företagshälsovården Feelgood startat ett projekt under hösten 2017 där syftet är att 
sänka sjukskrivningstalen. Projektets fokus är i första hand på personal som har ett högt antal 
korttidsfrånvarotillfällen. Vid längre sjukskrivningar följs kommungemensam rutin och en 
handlingsplan utarbetas för medarbetaren. 

Vård-och omsorgsverksamheten arbetar med att öka grundbemanningen inom alla enheterför 
att minska såväl övertidsuttag som i förlängningen sjukskrivningar. I slutet av 2017 infördes 
fasta scheman och antalet övertidstimmar antas minska. Utbildning av chefer och enhetsassi
stenter planeras för att hitta långsiktiga strategier i syfte att minska övertidsuttag. 

Hemvården har haft svårt att rekrytera utbildad personal avseende både tillsvidareanställ
ningar och ti!nvikarier trots omfattande annonseringar. I vård- och omsorgsboende har det 
gått relativt bra att rekrytera och det finns en stabil vikariegrupp att tillgå. Inom stöd och om
sorg har det varit många sökande till lediga tjänster med bra kompetens. Rekryteringsläget för 
sjuksköterskor är svårt då det finns en brist i hela landet. Övertagande av Åsliden i 
kommunal regi innebar behov av nyrekrytering av två sjuksköterskor. 

Vård- och omsorgsboende 
Finns inte någon vakant tjänst. Sjukskrivningstalen planade ut och gick ner under hösten men 
ökade i slutet av året vilket till stor del berodde på att influensan kom tidigt. 
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2 (2) 

Hemvård 
Finns en vakant tjänst med placering i Förslöv och fyra vakanta tjänster i Torekov /V-Karup 
där rekrytering pågår. På hemvårdsområde norr är alla vakanta tjänster tillsatta. 

Stöd och omsorg 
Personalläget ser bra ut i nuläget. Det har funnits vakanta tjänster men detta har löst sig 
genom att ett personligt assistans ärende avslutats i kommunal regi och övertalig personal 
fyllt dessa upp vakanser. Låga sjukskrivningstal inom stöd och omsorg över lag. 

Korttidsenheten /mottagningsteamet 
Inga vakanta tjänster. Dock har rekrytering gjorts på grund av ökad vårdtyngd. 

Hälso- och sjukvårdsenheten 
Det har funnits vakanta sjukskötersketjänster under kvartal tre och fyra men rekrytering är nu 
klar och inga vakanser finns. 

Myndighetsenheten/Kommunrehab 
Inga vakanta tjänster på rehab- eller myndighetsenheter. Sjuktalen ökade i slutet av året på 
grund av influensa. 

Konsekvenser av beslut 
Enligt Handlingsplanen som är utarbetad av vård och omsorgs ledningsgrupp efter genomlys
ningen av vård och omsorg för att få en budget i balans har samtliga enhetschefer ålagts ett 
besparingskrav om 10-15 procent på övertidskostnaden per enhet För medarbetarna leder ett 
minskat övertidsarbete till minskad risk för ohälsa och sjukfrånvaro. 

Enhetscheferna har också i uppdrag att minska sjukfrånvaron inom verksamheten. En minskad 
sjukfrånvaro leder till ökad kontinuitet och kvalitet för vård och omsorgstagaren. 
På arbetsplatsträffar tas det upp och diskuteras den psykosociala arbetsmiljön och vad som 
kan göras i vardagen för välbefinnande. 

Vård och omsorg 
Ingrid Pettersson, SAS 

Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 
Kommunrevisionen 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Intern kontrollplan 2017 för vård och omsorg 

Samråd har skett med: 
Enhetschefer inom Vård och omsorg 

Vård och omsorg 
Emma Pihl, Vård- och omsorgschef 

222



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnd 

1 

Vård- och omsor 

Rutin för debitering av vård och 
omsorgsavgifter 

2 Granskning av journaler 

Granskning av 
3 kommunövergripande 

basläkernedelsförråd 

4 Granskning av leverantörsfakturor 

Systematiskt arbetsmiljöarbete -
5 

SAM 

Sammanställning över 
6 rekryteringsläge/ vakanser/ 

sjukskrivningstal 

Redovisning av avvikelser/ 
7 synpunkter/ klagomål samt 

vidtagna åtgärder 

~~ 
Q Q 

~~ 
i~ 

Kontroll mot utförd 
insats 

Att journalföring 
följer lagstadgade 
krav 

Förvaring, 
temperatur, 
inventering av 
läkemedelsförrå.d 

Att betalda fakturor 
är korrekta 

Redovisa 
sammanställning av 
årlig uppföljning 

Redovisa 
sammanställning av 
uppföljning 

Redovisa 
sammanställning av 
årlig uppföljning 

Intern kontrollplan åter~apportering 2017 

Återrapporteringsdatum 2018-03-04 

~ 
~ Q 

'!l~ 
~~ 

Avgifts-
handläggare 

Stab 

Mas 

Stab 

Stab 

Stab 

Stab 

><\ 

"' ~ $.. 
~ % 
"' p. 

2 ggr/år/ 
Mars/Sep 20% av alla fakturor JA 
tember 

2 ggr/år/ 10% av Lss journaler 
Mars/Sep Var 20:e Sol journal JA 
tember Var 20:e Hsl Journal 

Genomgång av 
2 ggr/år/ basläkemedels-förråden, 
Mars/Sep där temeratur och JA 
tember inventering utifrån avtal 

kontrolleras. 

Kontroll av tio 
leverantörsfakturor hos 

1 gg/år respektive 
bes!utsattestant inom 
verksamhetsområdet 

1 gg/år Enligt rutin 

Sammanställning av 

JA 

1 gg/år inkomna JA 
avvikelser /synpunkter fk 
lagom ål 

Aktuellt 
resultat 

Symbolförteckning aktuellt resultat 

Grön - inga avvikelser 

Röd -.avvikelser- - ri.s)< föreligg~r 

Aterrapportering 

~ ~ - ~ 
Kommentar 

::;" eventuella ., ., ., ., ., ., ., ., 
avvikelser I g §'.. g g 

..... N "" .;.. åtgärder 

X 

Avser föregående kalenderår. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

BÅSTADS KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN§36 

2018-03-22 Kommunstyrelsen · 7 av 24 

2018 -10- 19 
Dnr.K~ .... Ö..0.0J::-:1.5./1 

Dnr MN 000121/2016 - 900 

Uppföljning av intern kontrollplan 2017 

Beslut Uppföljningen av 2017 års interna kontrollplan för myndighetsnämnden 
godkänns. Rapporten översänds till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 
§ 209) framgår att kommunstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas och 
styrelsernas rapporter ska utvärdera kommunens samlade system för intern 
kontroll. I det fall förbättringar behöver göras ska kommunstyrelsen också ta 
initiativ till sådana. 

Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 
beslutat om framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd 
som ansvarar för verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från administrativ chef Andrea Lahger 
daterad den 13 mars 2018. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen och kommunrevisionen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

;,,e_ 
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N 

I 
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0 

I 
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0 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2018-03-13 

Handläggare: Roger Larsson och Andrea Lahger 

Dnr: 82016-1158 

Tjänsteskrivelse 

Till: Myndighetsnämnden 

Uppföljning av intern kontrollplan 2017 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden 

1(1) 

Uppföljningen av 2017 års interna kontrollplan för myndighetsnämnden godkänns. Rapporten 
översänds till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 § 209) framgår 
att kommunstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas rappo1ier ska ut
värdera kommunens samlade system för intern kontroll. I det fall förbättringar behöver göras 
ska kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana. 

Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 beslutat om framgår 
att vaije verksamhetsområde rappo1terar till den nämnd som ansvarar för verksamheten där 
de kontrollerade rutinerna tillämpas. 

Aktuellt 
Kommentarer till utfallet från chefen för samhällsbyggnad: 
Samhällsbyggnad hade endast ett fåtal mindre avvikelser i återrapporteringen. Avvikel
ser fanns gällande olika syn i bygglovhandläggningen vad gäller krav på underlag samt 
att fakturaunderlag ej var skapat när beslut togs i ett ärende. Vad gäller miljö fanns inga 
avvikelser. 

Båstad 2018-03-13 
~ 

Z_, 
Roger Larsson 
Samhällsbyggnadschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen och revisionen 

Bilagor till tjänstesluivelsen: 

Båstad 2018-03-13 

(/{t1c;;U(M~ / 
Andrea Lahger · c;; -
Administrativ chef 

Uppföljning av internkontroll2017 för myndighetsnämnden 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnd 

~ 

\ \ t '% ~ 
~ a~ 
~ ~~ ... ..,. 

BVl!l!lov 

Kontroll av att niimndens 
Dokumenta tion av protokoll v:id avser 
bygglovshandl5ggn1ng: bygg:irenden Innehåller 
Kontrollen görs pä \agst:tdg:id Information samt 
huvudbeslut i byru:;5. rcnden. Oltt r5.tt information finns 

med fr~n tj!l.nstcskrivclsen. 

Kontroll :iv :irt beslut om 
Strandskydds5renden: dispens från stra.ndskyddet 
Kontroll av rutiner 3.r korrekt ;ivseendc 

lok:lliscrins och l;igstöd. 

Dokument:ition :iv I<ontroll :iv h:intcring :iv 
bygglovsh:indläggning: Atte folls5rcnden och ;m dess 
Kontrollen görs på beviljö1.de olika moment följs s;imt att 
Attefallsårenden. h::i.ndllng:ir registrer.its i 

1 
!lr cndet. 

Se sep:ir:at Bil:ig:i 2 
"Anvtsning:ir uppr!itt:inde .iv 
in ternkontrollpl::in - bygglov~ 

Bostadsanpassnlng: Är :insöknlngs-blanketten 
Kontroll att :ill;i dokument korrekt ifylld? Är medicinskt 
är Inkomna. utl!\tande Inskickat? 

2 
Stimmcr faktur.m överens 
med fätt3t beslut? 

Rutin för fakturering av Kontroll av :itt rätt avgifter 
bygglov- pl:in- och bgits ut s:imt h::ir r5tt 
srr01ndslrvdds:ivirifter kodstri.inrr. 
Rutin rar kontering av Kontroll:iv ;ittb!ide 

2 
intäkter och kostn;ider inkomm:mde och uti;:iende 

fakturor konter::is r5tt i 
enlirrher med kodnlanen. 

Miliö 
Livsmedelsverks::imheter Kontroll :iv ti ds3.tg~ngvid 

1. 
~r tillsyn i enlighet med senomffird;::i inspektioner I 
bcslut:id tillsyn::tid förh51\:inde till :ivcifabeslut 

Klagom!l.ls!irenden Kontroll:iv<m 

2. 
h:indl!isss effektivt och klasom!ilsärenden handläggs 
skyn ds:imt fr.:im5t och följer uppr.5.ttJ.d 

rutin 
Tydlighet och llirst!ielse I Kontroll ::iv ::irt besluten 
expedierade beslut inom Innehåller l01gst:idgad 

3 miljötillsyn information, br::i. språkbruk 
och !ir tydltg:i 

Symbolförteckning aktu ellt resultat 

Intern kontrollplan återrapportering 2017 GrUn - lni::i :wvfkolscr 

Återrapporteringsdatum senast 2018-03 ROd - avvOce:lscr ~ i:i.sk r~_rcTigs:cr 

Atcrr.lD ortcrlnro 

\ \ t; ~ 
... \~~ ! ! ! ! 

Kommentar 

~ ~ 
'° ~ ~ ~ evcntucll:i. 

~~ \ ., ~ ~ Aktuellt avvikelser/ 
~~ ~ 'Ö 

"" °' °' ~ resultat ... "' "' ... ~tP:.irder 

En g~ng; per Sriclcprov, val av 
Planhandl5ggare holv5r / tv5 5renden görs ;::iv Jo Jo Vi1l j ffiri; 

5rcnden :idmlnistr.itören 

Bygglov- En gäng per Stickprov, val av 
h:ind15.ggare/ är/M. 5rcnden görs :JV J> J> V:ilJ f:i rc 
admlnlsrr.itör !irenden :idmlnlstr.itören 

Bycglov-
h3ndlägg:irc/ 
administr.Jtör 

En g5ngper 
Granskning av tv~ 

halvår, två 
ärenden per Mindre avvikelse: fakturaunderl:iget ej 

ärenden per 
bycelovha ndl5ggare. 

Ja Ja Välj r:irg sk.lpat när beslutet togs. är 5tg5.rd:it.1 ett 

h;::indfägg::i. r e 
Val :iv vUk:i 5rende :inn3t 5r cndc h3r br.mdskyddsdok inte 
görs av kr.i.vtsln. 
:idmlnlstr.1.töre n. 

Handl!lggarens 
stmd-in (I d:igs-

En gång per 
Kontroll:!.nt/:issls-

fäget bygglovs- rentväljer 
3rkitcktcn) 

h:ilv3.r, tre 
slumpmässigt tre 

Ja Ja V!ll l f7irg 
ärenden 

5renden. 

Adm inistratör 
St1ckprov p3. 2 sr 

Kvartalsvis 
5renden I• Ja Vliljr:lri; 

Administratör 
Stickprov av tv3. 

Kv:imlsvls lnt5kts- och tv.5 Ja Ja V!llJ fjrs 
kostnadsposter. 

Miljöh:indl5.gg::ire 
Stickprov (S) fcin 

En g~ngper 
!iren dehanterlngs- Jo ]• \'~ Il rart; 

halv~r 
system Ecos 

Mlljöh:indl!l.ggilre 
Stickprov (S) fr.\n 

En g~ng per 
:ln?ndeh:tnterings- Ja Ja V!11Jr:lrr. 

h:11v5r 
system Ecos 

Bygglovhandläge:i Stickprov (5) fr.ln 
re 

En c!ini;:: per 
.ärendehanterings-

h;i\v3r 
system Ecos. V::i.I av J• Ja v;111rari; 
5renden görs ;:iv 
:idministrntliren. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-10-23 1 av 1 

 

 

KS § 208  Dnr KS 000222/2018 - 900 

Uppföljning av punkt avseende intern kontroll 2017  
för kommunstyrelsen  

 
Beskrivning av ärendet I uppföljningen av internkontroll för 2017 uppdagades det behov om att skapa 

en bättre hantering av drivmedelskort i Båstads kommun. Kontrollen visade att 
det fanns olika rutiner beroende på var man arbetade. Bensinmacken bytte 
registeringsnummer på korten om någon bad om det. Kommunstyrelsen 
beslutade i april gällande denna punkt Kontrollmoment nr. 5 – Tydliga 
instruktioner till bensinstationen att skriftlig anmälan görs när 
registreringsnummer byts på kortet. En fordonsskötselorganisation är under 
uppbyggnad. En huvudansvarig person påbörjar arbetet i november 2018 och 
räknar med att en ny organisation ska fungera i mars 2019. En kontaktperson i 
varje verksamhet utses. Ett drivmedelskort kommer att finnas till varje fordon 
som kopplas ihop med nyckeln. På detta sätt blir det samma rutin för alla 
fordon. Den interna kontrollen kommer att stärkas när denna organisation är 
införd.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-10-18,  

med tillhörande bilaga.       
 
Förvaltningens förslag Uppföljning av punkten hantering av bensinkort under 2017 års interna 

kontrollplan för kommunstyrelsen godkänns.       
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

 

 Uppföljningen av punkten hantering av bensinkort under 2017 års interna 
kontrollplan för kommunstyrelsen godkänns.  
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Tjänsteskrivelse 
 

1 (1) 

 
 

 

Datum: 2018-10-18 

Handläggare: Elisabet Edner, AnnaCarin Strebel 

Dnr: 000222/2018-900 

Till:  Kommunstyrelsen 
 

 
Uppföljning av punkt avseende intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen 
 

Förslag till beslut 
 
Uppföljningen av punkten hantering av bensinkort under 2017 års interna kontrollplan 
för kommunstyrelsen godkänns. 
 
Bakgrund 

 
I uppföljningen av internkontroll för 2017 uppdagades det behov om att skapa en bättre 
hantering av drivmedelskort i Båstads kommun. Kontrollen visade att  det fanns olika 
rutiner beroende på var man arbetade. Bensinmacken bytte Regnummer på korten om 
någon bad om det.  
 
Kommunstyrelsen beslutade i april gällande denna punkt 
Kontrollmoment nr. 5 – Tydliga instruktioner till bensinstationen att skriftlig anmälan 
görs när registreringsnummer byts på kortet. 

 
Aktuellt 
 
En fordonsskötselorganisation är under uppbyggnad. En huvudansvarig person påbörjar 
arbetet i november 2018 och räknar med att en ny organisation ska fungera i mars 2019. 
En kontaktperson i varje verksamhet utses. Ett drivmedelskort kommer att finnas till 
varje fordon som kopplas ihop med nyckeln. På detta sätt blir det samma rutin för alla 
fordon. Den interna kontrollen kommer att stärkas när denna organisation är införd.  

 
Beslutet skall expedieras till: 
 

Revisionen, Ekonomiavdelningen      
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-04-04 1 av 2 

 

 

KS § 97  Dnr KS 000222/2018 - 900 

Uppföljning av intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen 

 
Beskrivning av ärendet Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan 

för den interna kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som 
kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 beslutat om framgår att varje 
verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för 
verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. I reglementet för 
intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 § 209) framgår 
att varje nämnd ska rapportera resultatet från uppföljningen av sina respektive 
interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. Med utgångspunkt från 
nämndernas och styrelsernas rapporter ska kommunstyrelsen utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll. I det fall förbättringar  
behöver göras ska kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-03-17,  

med tillhörande bilaga. 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag  Uppföljningen av 2017 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen 

godkänns.  
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S): tilläggsyrkande avseende två rödmarkerade kontroller: 

a) Kontrollmoment nr. 2 – Rutiner för hur skriveler ska besvaras skyndsamt 
tas fram. Uppföljning till kommunstyrelsen efter 6 månader hur 
förbättringsarbetet går. 

b) Kontrollmoment nr. 5 – Tydliga instruktioner till bensinstationen att 
skriftlig anmälan görs när registreringsnummer byts på kortet. 

     
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

kommunstyrelsen bifallit detsamma.      
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Förvaltningens och arbetsutskottets förslag Uppföljningen av 2017 års  
interna kontrollplan för kommunstyrelsen godkänns med följande tillägg: 
a) Kontrollmoment nr. 2 – Rutiner för hur skriveler ska besvaras 

skyndsamt tas fram. Uppföljning till kommunstyrelsen efter 6 månader 
hur förbättringsarbetet går. 

b) Kontrollmoment nr. 5 – Tydliga instruktioner till bensinstationen att 
skriftlig anmälan görs när registreringsnummer byts på kortet. 
 

.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-10-23 1 av 1 

 

 

KS § 205  Dnr KS 000464/2018 - 903 

Redovisning av partistöd för 2017  

 
Beskrivning av ärendet Kommunalt partistöd betalas ut årligen i enlighet med beslut från 

kommunfullmäktige. Kommunallagen ändrades 2014 avseende att partierna 
årligen ska redovisa hur de använt partistödet under föregående år. 
Redovisningen ska lämnas in till kommunen senast den 30 juni året efter stödet 
erhållits. Följande partier, som erhållit partistöd 2017, har lämnat in 
redovisning i tid: Bjärepartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2018-07-27,  

med tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag Lägga partiernas redovisning av partistöd för 2017 till handlingarna.       
 
Föredragande Kanslichef Catharina Elofsson föredrar ärendet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

 Lägga partiernas redovisning av partistöd för 2017 till handlingarna.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180727\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: 2018-07-27 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000464/2018 – 903 
 
 

Redovisning av partistöd för 2017 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige lägger partiernas redovisning av partistöd för 2017 till handlingarna.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalt partistöd betalas ut årligen i enlighet med beslut från kommunfullmäktige.  
 
Kommunallagen ändrades 2014 avseende att partierna årligen ska redovisa hur de använt par-
tistödet under föregående år. Redovisningen ska lämnas in till kommunen senast den 30 juni 
året efter stödet erhållits. 
 
Följande partier, som erhållit partistöd 2017, har lämnat in redovisning i tid: Bjärepartiet, Mo-
deraterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-21, § 72, om nya regler för partistöd att gälla från den 
15 oktober 2014. I reglerna finns krav på redovisning av partistöd och mottagarna av kommu-
nalt partistöd ska årligen till kommunfullmäktige ge in en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet använts i enlighet med det ändamål som anges kommunallagen samt partistödets 
syfte enligt kommunens regler. 
 
I Båstads kommuns regler för partistöd står följande att läsa om partistödet syfte; Partistöd ges 
till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Partistödet ska användas 
för att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin och stödet ska 
användas för politisk verksamhet med anknytning till Båstads kommun. Partistödet ska an-
vändas till ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att öka medborgligt inflytande och val-
deltagande i kommunen.  
 
Aktuellt 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-15, § 30, om utbetalning av partistöd för 2017 till föl-
jande partier: Bjärepartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokra-
terna, Liberalerna samt Miljöpartiet. Redovisning av partistöd för 2017 har inkommit från alla 
partier utom Sverigedemokraterna.  
 
Enligt Båstads kommuns regler för partistöd kan kommunfullmäktige besluta att partistöd inte 
ska betalas för parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt gällande reg-
ler.  Kommunfullmäktige kan därmed besluta att inte ge partistöd till Sverigedemokraterna. 
 
Förvaltningen noterar att ett parti, Liberalerna, uppger att en del av partistödet går till Libera-
lerna Skåne. 
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Kommunkontoret 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansliet  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Partiernas redovisning av partistöd 2017  
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l<n~I BÅSTADS 
l~ KOMMUN 
l<ornmunledn ingskontoret 

BÅSTADS KOMMUN 
KommunstyrelHn 

2018 -06- z 9 
onrKS.~.9.,<;?.~.6..~/ 
J.:::.~t .?.. ~.'le.~ ........... . 

1 (2) 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti Organisationsnummer 
Bjärepartiet 839401-1129 

Adress Postadress 
Italienska vägen 273 2269 95 Båstad 

Telefon Bankkonto eller BG/PG 
070 6273343 Bankgiro 5416-5667 

Datum som redovisningen avser: Från och med _20_11_-0_1-0_1 _ __ till och med 2017-12-31 

Erhållet partistöd: _s_93_oo _______ kr 

Ordförande I<assör 

Inge Henriksson Hans Grönqvist 
Styrelseledamöter 

Helena Strid Hans Grönqvist Roland Nelson Marie Louise Nilsson James Johnson 
och Lars Fagerberg. 
Suppleanter. Haal<an Böcker och Anders DahlqvisL 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 

Enligt bifogade l1andlingar. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

l<ommunledningskontoret 

Revisorer: 

Ingemar Jönsson och Kerstin Johansson 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

0 Årsredovisning 

0 Partiföreningens stadgar 

0 Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

0 Protokoll frän partiföreningen som visar vem som teclmar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att par ti et har följ t ändamålet för bilagda Regler/är partistöd i Båstads 1<0 1111111111. 

Intygas av 

Hans Grönqvist 

Boarp Båstad 

2 (2) 
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Balansräkning 
Belopp i kr 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Byggnader ocll mark 

Bjärepartiet 2017 
Kassör Hans Grönkvist 

Maskiner ocll andra tekniska anläggningar 

Inventarier och verktyg 

Summa 

Omsättningstillgånga r 

Ej utbetalt extra partistöd 201 5 

Värdepapper och fonder 

Kassa 

Bank vardagskonto 

Bank Specialkonto 

Summa omsättningstillgångar 

lsuMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL OCH Sl<ULDER 

Eget kapital 

Balanserat kapital (föregående års resultat) 

Årets resultat 
Summa eget l<apital 

Långfristiga skulder 

Banklån 

Skulder till kreditinstitut 
övriga skulder 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga slmlder 

Leverantörsskulder 

övriga kortfristiga skulder 

Upplupna kostnader och förutbeta lda in täkter 

Summa kortfristiga skulder 

lsuMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Härmed intygas att ovanstående balans & resultaträkning 
överensstämmer med räkenskaperna. 

\ 

2017- 12-31 2016-1 2-31 

0 0 

0 0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

0 0 
169 534 106 772 

2 3 

169 5 36 106 775 

169 536 106 nsl 

106774 30458 

62 762 76 316 
1 6 9 536 106 774 

0 0 

0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

169 536 106 7741 

I IJ 
. -1 - / l 
\_/:![,'. t~trv: 2 -~=--:> ·1 - ·-·-

l(erstin JoHansson 

V 
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I 

Resultaträkning 

Belopp i kr 

INTÄKTER 

Kommunala bidrag 

överskott fes t egen betalning möte 

Medlemsavgifter 

Centern delad annons 2016 

Ränta 

Summa intäkter 

l<OSTNADER 

Möteskostnader 

Inköp matrial 

Lokal hyra 

l<ontorsmatrial Trycksaker 

Uppvaktning 

Annonser 

Hemsidan It 
Porto 

Banl<kostnader 

Utbildning 

Övrig reklam 

Summa kostnader 

!ARETS RESULTAT 

Bjärepartiet 2017 
l<assör Hans Grönqvist 

2017-01-01 2016-01 -01 

2017-1 2-31 2016-12-31 

89 300 89 300 

0 0 

4 660 4 510 

0 3 381 

0 0 

93 960 97 191 

14 230 13 379 

668 0 

1 000 1 000 

0 355 

0 0 

4 034 213 

2 663 2 663 

469 595 

750 750 

7 384 1 920 

0 0 

31198 20 875 

62 762 76 316 
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rnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Z01B -06- z 6 LI I 
Dnr vS.P.0..~.:J~·'!t.. ,., !Ot.~ .. :: .~ ... i.J .. ..... .. w. .. ~·· 

1 (2) 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti L · b / 
I <Y'd. ll,lvt..c. 1° fS;e~-/-zd OOnbattönJm~ (/ S _ J J"" r:2_ ?-

Adressfc: ~ . tl b & Ji-A Postadress 
E~R-d 6 \ c a_c eh :20-cr?J 

Telefon O '}o -.J'/ p J ~ I ;J Bankkonto eller BG/PG 

Datum som redovisningen avser: Från och med /. /. ~ tJ I? till och med <J( / ~ ,,,,.< () / ;;>. 

Erhållet partistöd: _______ kr 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 

Eh 1; ,µ.._ <:>1e/ ~ v 17u .h~l-1c/.t." C'~...._ 67/1-

- L~ «!:;er--< le/ ;ic.. cI' c{ ~<E-

o d Yl?S A (l t:'?- -Q'// 
v/t,0Y}c1 ~ cJ/ P 
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fJiJ BÅSTADS 
M KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Revisorer: 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

D Årsredovisning 

D Partiföreningens stadgar 

D Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

D Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

2 (2) 

Namnförtydligande 

Tt, .öi..-n ~s T1"'Je,,, dur'"" 
Ort 
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,~ 

!'"' ....... , 

Liberalerna Båstad 

Räkenskapsåret 2017-01-01-12-31 

Balansrapport 

Tillgångar 
1920 Swedbank 

Summa tillgångar 

Eget kapital 
Kapital från 2016 
Arets resultat 2017 

Summa Eget kapital 

Resultatrapport 

Intäkter 
3620 Medlemsavgifter 
3 710 Partibidrag 

Summa intäkter 

Kostnader 
4110 Avg_Liberalerna Skåne 
6570 Bankavgift 

Summa kostnader 

Arets överskott 

44 224,13 

44 224,13 

19 689,13 
24 535,00 

44 224,13 

1380,00 
28 300,00 

29 680,00 

4 245,00 
900,00 

5145,00 

24 535,00 
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BÄSTADS KOMMUN 
Kommunstyre\aen 

lru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

1 (2) 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti 
Centerpartiet Båstads kretsen 

Telefon 
Öl/31 - 1/S-öl. b 2 

a.Usv //,L/ 

Organisationsnummer 
802453-9002 

Bankkonto eller BG/PG 
343-0030 

Datum som redovisningen avser: Från och med _20_11_01_01 ___ till och med _20_1_11_23_1 __ _ 

Erhållet partistöd: _4_0 s_oo ______ kr 

Ordförande Kassör 

Gösta Gebauer Anne-Marie Wemmert 
Styrelseledamöter 

Mats Sjöbeck, Rune Andersson, Ebba Krumlinde, Johan Arnoldsson, lb Nilsson, 
Josefin Svensson, Sonia Larsson, Emma Jönsson 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 

Lokal och möteskostnader 9 538 kr 
Annonser 5 626 kr 
Reskostnader 2 424 kr 
Porto 3 765 kr 
resterande 19 14 71<r sparas till 2018 års valkampanj 
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ITiJ BÅSTADS 
· ~ KOM.MUN 

Ko.mmunledningskontoret 

Revisorer: 

Kenneth Larsson, Arne Niisson, Karolina Nilsson 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

IZ Arsredovisning 

181 Partiföreningens stadgar 

0 Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

0 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
Härmed Intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Re9/erför partistöd i Båstads kommun. 

Intygas av Namnförtydligande 

tio /l? Il{].-.,.;- llJP v(..lq -e,--L fl. n/Je - HaNe We /?lm~r f 
Datum Ort 

/)._()/ 2 Ob aS- Ra.l}a1p 

2 (2) 
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Centerpartiets kommunkrets i Båstad 

ResuJtatbudget 2017 

Konto Benämning Budget 2017 

Intäkter 
3900 Medlemsavgifter Riks 11000 
3987 Kommunalt partistöd 40500 
8300 Räntor 5 

Summa intäkter 51505 

Kostnader 
4110 Bidrag till distriktet 5000 
4115 Bidrag till avdelningar 0 

4120 Kurser och konferenser 2000 
4150 Va I kostnader 

5010 Lokalhyra 1000 
5100 Möteskostnader 2000 
5120 Förtäring möte 5000 
5800 Resekostnader 1000 
5990 Övrig reklam 2000 
6110 Kontorsmaterial 200 
6150 Trycksaker 0 
6190 Annonser 3000 
6250 Porto 1000 
6320 Medlemsavgifter 1000 
6570 Bankkostnader 900 

Summa kostnader 24100 

Resultat 27405 

lng balans 
2017-01-01 

1930 Swedbank 46139,71 

1940 Bankkonto Bjäre CUF 8470,09 

Summa 54609,8 

Utfall 2017 Budget 2018 

12930 12000 
40500 40500 

5 5 

53435 52505 

5220 5000 

690 2000 
90000 

2170 2000 
1450 2000 
5228 5000 
2424 2000 
1498 2000 

200 

5626 4000 
3765 3000 
1000 1000 
903 900 

29974 119100 

23461 -66595 

Utg balans 
2017-12-31 

69595,71 

8474,29 

78070,00 

242



1 1 k~J BÅSTADS 
,, __ !_'! K 0 IV1 MUN 

J<o rr11nu 11l ecl 11i 11gskc.rntorc t 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -06- 0 4 
OnrK.J...O.QO.'J. f.'1/ 
.'Jr.:P.. L 1)..::: .1..Q.J.. ....... . 

1 {21 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

/ I; -? 6 " 'Jt) <> 1-::z.. Datum som redovisningen avser: Från och med / / "' I T till och med ~<. ..:....0 " 

Erhållet partistöd: ______ __ kr 

~~Jif;;l/) g~ 1<4t~-h ~ ?1 Vl €rzJ JU-.,_ 

Styrelse ledamöte r 
. . 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv neda n hur det lokala partis töde t har förde la ts 
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BÅSTADS 
KOMl\/1UN 

l<o rnmunlcd ni ngskonto1-ct 

Revisorer: 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

)a"Å rsreclovisning 

.0 Partiföreningens stadgar 

~Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

EJ"Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningen s firma 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Re9/erför partistöd i Biistnds kommun. 

2 [2) 
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Miljöpartiet Båstren/ Sunnergren 
Räkenskapsår: 17-01-01 -- 17-12-3 I 

Månadsbudget 

Intäkter 

Erhållna bidrag 
3987 Kommunala bidrag 

S:a Erhållna bidrag 

S:a Intäkter 

Bruttovinst 

Övriga kostnader 
5020 bankkostnader 

S:a Övriga kostnader 
------~------------

Resultat före avskrivningar 

Resultat efter avskrivningar 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Nettoresultat 

Resultatrapport 

Uppställning enligt BFL 
Preliminär 

Datum: 170101-170102 

Perioden 

22 200,00 
22 200,00 

22 200,00 

22 200,00 

-600,00 
-600,00 

Ack 

22 200,00 
22 200,00 

22 200,00 

22 200,00 

-600,00 
-600,00 

Sida: I 
Utskrivet: I 8-05-3 I 13 :33 

Senaste vernr:A 2 

Budget Av% 

0,00 999 
0,00 999 

0,00 999 

0,00 999 

0,00 -999 
0,00 -999 

---~-------- ---- ------- ---- -- ----- -+ -

21 600,00 21 600,00 0,00 999 

21 600,00 21 600,00 0,00 999 
----~------

21 600,00 21 600,00 0,00 999 
- ---·---. 

21 600,00 21 600,00 0,00 999 
--------

2 I 600,00 2 I 600,00 0,00 999 

21 600,00 21 600,00 0,00 999 
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<11.\, BÅSTADS 
W KOMMUN 

l<ommunleclningskontoret 

BÅSTADS KOMMUf'.J 

70JB -06- 0 ·1 .,, / 
onr/1.0.0..o.o.f.t: f/ 
'};;o. t.?. .. -::. . '!.o.J.. ... /., (2) 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti Organisationsnummer 
Bjäre Båstad Moderata Förening 839400-8497 

Adress Postadress 
c/o Lena Lindqvist Kello, Stormvägen 14 269 39 Båstad 
Telefon Bankkonto eller BG/PG 

070-6260791 Bankgiro 5367-9775 

Datum som redovisningen avser: Från och med _20_11_.0_1.0_1 ___ till och med 2011-12.31 

Erhållet partistöd: _sa_a_oo ______ kr 

Ordförande l<assör 

Ulf Jiewertz Lena Lindqvist Kello 
Styrelseledamöter 

Ann Elofson, Lena Lindqvist Kello, Belisa Berglund, Gösta Sandgren, Carl-Magnus 
Fröjdh, Johan Olsson Swanstein, Ulf Jiewertz, Christer de la Motte, Birgitta Abelin 
(MQ) samt Alexander Timmermans-Eriksson (MUF) 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 

Partistödet har använts i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kapitlet, 9-12 §§ i 
kommunallagen, dvs till att stärka vårt partis ställning i den kommunala demokratin och 
för att kunna bedriva en aktiv oppositionspolitik och föra ut det moderata budskapet. 

Information, marknadsföring och aktiviteter mot allmänheten är en viktig del för att få ut 
vårt budskap. Under året har medlemmar och allmänhet inbjudits till ett 15-tal samlingar. 
Vi har varit på plats vid olika arrangemang på allmän plats i Båstad för att samtala om 
moderat politik. Torgmöten/Kampanjmöten har hållits vid ca 15 tillfällen som förberedelse 
inför valåret 2018. Vi har delat ut marknadsföringsmaterial och annonserat i lokalpress 
som stöd för de olika aktiviteterna. 

Utbildning, kompetensutveckling och kontakter är av stor betydelse för att kunna driva ett 
framgångsrikt politiskt arbete. Representanter för vår förening har deltagit i Sverigemötet, 
Skånemötet samt Förbundsrådet. 

En föreningslokal har hyrts till gagn för våra medlemmar. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Revisorer: 

I Bo Bjurulf och Jan Ohlson 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

0 Årsredovisning 

lZI Partiföreningens stadgar 

0 Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

0 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet lrnr följt ändamålet för bilagda Reglerför parUstöd i Båstads kommun. 

Intygas av Namnförtydligande 

Ulf Jiewertz 
Dafom Ort 

/ 2018-o628 Båstad 

2 (2) 
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2018-01-29 sid 1/2 

•• 0 •• 

BJARE BASTAD MODERATA FORENING 

Bokslut för verksamhetsåret 2017 

Ingående balans 2017-01-01 

Kontantkassa 0,00 

Affärskonto Handelsbanken 85 313,43 

Förutbetalda kostnader 3 902,00 

Övriga fordringar 500,00 

Summa 89 715,43 

Eget kapital 9 461,43 

Kortfristiga skulder 254,00 

Valfond 2018 80 000,00 

Summa 89 715,43 0,00 

Intäkter 2017 

Partistöd 58 800,00 

Medlemsavgifter 6 090,00 

Överföring av kapital från Valfond 20 000,00 

övriga erhållna bidrag 11408,00 

Övriga intäkter 1849,00 

Summa 98147,00 

Kostnader 2017 

Förbundet - andel av partistöd 5 880,00 

Förbundet - adm, utbildning 2 940,00 

Förbundet - marknadsföringsfond 14112,00 

Lokalhyra 15 608,00 

Förbrukningsmaterial 1917,00 

Konferenser 6184,00 

Annonsering, PR 6 465,00 

Förtäring 5 084,00 

Adm, kontor, bankkostnader 1657,00 

Kostnader valkampanj 1 249,00 

Reseersättningar 1532,00 

Uppvaktn, gåvor, repr. 2 870,00 

Avsättning Valfond 2018 30 000,00 

Summa 95 498,00 

Årets underskott[ överskott 2 649!00 2 649100 
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2018-01-29 

BJÄRE BÅSTAD MODERATA FÖRENING 

Bokslut för verksamhetsåret 2017 

Utgående balans 2017-12-31 

Tillgångar 

Kontantkassa 0,00 

Affärskonto Handelsbanken 102 674,43 

Summa 

Skulder och eget kapital 

Upplupna kostnader 564,00 

Skuld till Valfond 2018 90 000,00 

Balanserat resultat 9 461,43 

Årets resultat 2 649,00 

Summa skulder och eget ka~ital 

Redovisning av föreningen 2017 betalda utlägg för 

MQ 
Seniorerna 

987,00 

190,00 

Swedbank Robur Småbolagsfonden Norden 

Marknadsvärde 2017-12-31 74 577,57 

Anskaffn i ngsvä rd e 18 268,04 

Förändring totalt + 56 309,53 

Förändring 2017 + 9 849,38 

Insättning/uttag 2017 0,00 

102 674,43 

102 674l 43 

Sid 2/2 
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1 (2) 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Datum som redovisningen avser: Från och med _/_1_·_D_I ·_~_/_till och med /1 ' I 'l .... g I 

Erhållet partistöd: i D · tJ (50 kr 

Ordförande Kassör 

CTI~ k IA • _A: ~ N'i~ -v-~ ., 
Styrelseledamöter I 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 

• 
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Båstad arbetarekommun Resultatrapport Sida: 1 

Räkenskapsår: 170101-171231 18-01-05 08:45 
Intern rapport 

Preliminär 
Datum: 170101-171231 Senaste vernr: 51 

Årsbudget Perioden Per/årsbudg 

Rörelsens intäkter 
3016 Medlemsavgifter 5 000,00 6 811,00 1 811,00 
3018 Kommunalt anslag 40 500,00 40 500,00 0,00 

S:a Rörelseintäkter 45 500,00 47 311,00 1 811,00 

Direkta kostnader 
4019 Styrelsemöte -700,00 0,00 700,00 
4020 Arbetarekommunens möte -6 000,00 -3 607,00 2 393,00 
4032 Kyrkovalet 2017 -5 000,00 0,00 5 000,00 

S:a Direkta kostnader -11 700,00 -3 607,00 8 093,00 
Bruttovinst 33 800,00 43 704,00 9 904,00 

Övriga externa kostnader 
5801 Kurser och konferenser -5 000,00 -1 650,00 3 350,00 
6010 Lokalhyror -18 700,00 -14 031,00 4 669,00 
6810 Materiel -1 000,00 0,00 l 000,00 
6811 El avgifter -1 900,00 -1 461,00 439,00 
6813 Reskostnader -5 700,00 -3 858,90 l 841,10 
6850 Porto -200,00 -7,50 192,50 
6851 Bankavgifter -1 500,00 -1 457,00 43,00 
6900 Medlemsavgifter -650,00 -650,00 0,00 
6901 Uppvaktningar -700,00 -1155,00 -455,00 
6903 Försäkringar -900,00 -320,00 580,00 

S:a Övriga externa kostnader -36 250,00 -24 590,40 Il 659,60 

Personalkostnader 
7420 Förlorad arbetsförtjänst -2 550,00 0,00 2 550,00 

S :a Personalkostnader -2 550,00 0,00 2 550,00 
Rörelseresultat -5 000,00 19 113,60 24 113,60 
Resultat efter finansiella poster -5 000,00 19 113,60 24113,60 
Beräknat resultat -5 000,00 19 113,60 24 113,60 

Finansiella poster 
8999 Arets resultat 0,00 -19 113,60 -19 113,60 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Revisorer: 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

'tx{ Årsredovisning 

~· Partiföreningens stadgar 

_p(Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

l8(_Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

In~ µ Namnförtydligande 

{f-io-tnAf 7V€Rd) 
Datum Ort 

;~ .. oY- 2~ 7!:> 7f <::T ltP 

2 (2) 
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 Tjänsteskrivelse  
 

181015\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (3) 

 
Datum: : 2018-10-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000840/2018 – 900 
 
 

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kom-
munstyrelsens arbetsutskott 2019 – från återremiss 
 
 
Förslag till beslut 
 
Justerat förslag på sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder antas.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommuns politiska organ har en sammanträdesplan för varje år. Förslaget för 2019 
innebär förbättrad beredning och en tydligare helhetssyn för både politik och förvaltning.  
 
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2018-10-03 med följande yrkande: Ärendet 
återremitteras för att om möjligt samla sammanträdesdagarna för UN, VN, MN, KS eller KS au 
till samma vecka (dock ej fredagar). Detta för att politiskt kunna ha möte att avhandla innehål-
let inför sagda möten.  
 

Bakgrund 
Båstads kommuns politiska organ har en sammanträdesplan för varje år. Förslaget för 2019 
innebär förbättrad beredning och en tydligare helhetssyn för både politik och förvaltning. En 
förutsättning är att sammanträdesplanen för 2019 beslutas i helhet för fullmäktige, styrelse 
och nämnder. I Båstads kommun utgår sammanträdesplaneringen från de dagar då kommun-
fullmäktige har sitt möte. Andra politiska organs sammanträdestider har satts så att deras mö-
ten inte krockar med fullmäktige eller annat organs möten. I den beredning som görs inför 
politiskt beslut finns ett behov att få nämndernas beslut och förvaltningens beredning i en 
kedja med rimlig beredningsgång. Förevarande förslag innebär att nämndernas beredning av 
ärenden som ska beslutas i fullmäktige kan passera kommunstyrelsen med beredning inför 
styrelsens möte. Förvaltningen hinner då bereda nämndernas ärenden till kommunstyrelsen 
utifrån styrelsens ansvar och uppdrag 
 

Aktuellt 
Förvaltningens förslag har bearbetats för att uppnå återremissens önskemål. I föreliggande 
justerat förslag på sammanträdesplan har förvaltningen beaktat återremissyrkandet till stor 
del. I detta har också beaktats ekonomisk uppföljning i samband med delårsrapport. 
 
Utgångspunkten för sammanträdesplaneringen för 2019 är att beredningen av ärenden utgår 
från att kunna slutligen behandlas i ett kommunfullmäktige, det finns ett flöde från första poli-
tiska möte till kommunfullmäktige. Flödet inleds med myndighetnämnden, beredning i led-
ningsgruppen, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnen och kommunstyrelsens ar-
betsutskott. Alla dessa möten leder därefter till kommunstyrelsen och slutligen till kommun-
fullmäktige för de ärenden som ska beslutas där.  
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Sammanträdesplan för 2019 
 
 MN LG UN/UN 

au 
VN  KS au KS KF 

1     18 -dec-
18 

09-jan 30-jan 

2 15-jan 21-jan 22-jan 23-jan 24-jan 06-feb 27-feb 

3 05-feb 11-feb 12-feb 13-feb 14-feb 13-mar 27-mar 

4 12-mar 18-mar 19-mar 20-mar 21-mar 10-apr 24-apr 

5 09-apr 15-apr 16-apr 17-apr 23-apr 08-maj 22-maj 

6 07-maj 13-maj 14-maj 15-maj 16-maj 04-jun 19-jun 

 12-jun  UN au 
11 jun 

 07-aug 21-aug  

7 06-aug 12-aug 13-aug 14-aug 28-aug 11-sep 25-sep 

8 10-sep 16-sep 17-sep 18-sep 24-sep * 09-okt 23-okt 

9 08-okt 14-okt 15-okt 16-okt 17-okt 06-nov 20-nov 

10 05-nov 11-nov 12-nov 13-nov 14-nov 04-dec 18-dec 

 03-dec 09-dec 10-dec 11-dec 12-dec   

 
 
*  KS au är en vecka senare än nämnderna med anledning av redovisning av delårsbokslut. 
  
 
Myndighetsnämnden sammanträder 11 gånger på tisdagar kl. 13:00. 
Utbildningsnämnden sammanträder 10 gånger på tisdagar kl. 13:00. 
Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder 11 gånger på tisdagar kl. 8:30.  
Vård- och omsorgsnämnden sammanträder 10 gånger på onsdagar kl. 13:00. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder 11 gånger på mestadels torsdagar kl. 9:00, 
men undantag av vissa dagar: tisdag 23 april (påsk), onsdag 7 augusti, onsdag 28 augusti (två i 
augusti för hantering av plan och tillståndsärenden) samt tisdag 24 september (redovisning av 
delårsbokslut). 
Kommunstyrelsen sammanträder 11 gånger på onsdagar kl. 9:00, med undantag för 4 juni 
(nära nationaldagen). 
Kommunfullmäktige sammanträder 10 gånger på onsdagar kl. 18:30.  
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Verksamhet 
Ärendeberedning av ärenden som går från nämnd/arbetsutskott vidare till kommunstyrelsen 
och sedan kommunfullmäktige har i vissa flöden förlängts med någon vecka. En fördel med 
detta är att kommunstyrelsens förvaltning får mer tid för beredning inför kommunstyrelsen. 
 

Ekonomi 
Myndighetsnämnden, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och utbildnings-
nämndens arbetsutskott sammanträder 11 gånger under året. Det innebär ett extra samman-
träde per politiskt organ som behövs då dessa organ hanterar lagstyrd verksamhet, planer och 
tillstånd som behöver hanteras inom viss tid. Dessa extra sammanträden är inte beräknade i 
beslutet av nytt arvodesreglemente. 
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Verksamhetsområde 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kansli, kommundirektör, ledningsgrupp 
 
Samråd har skett med: 
Kansli och ledningsgrupp 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180103\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\ha 

1 (1) 

 
Datum: 2018-10-30 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001414/2017 – 900 
 
 

Beslutslogg för kommunstyrelsen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Beslutsloggen för november 2018 godkänns och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det från och 
med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde 
bifogas en förteckning över de fattade beslut som ska verkställas, återrapporteras eller som 
remitterats för beredning. 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Kommunstyrelsens beslutslogg - November 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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Kommunstyrelsens beslutslogg - November 2018

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 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:	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. ?

20 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. ?

21 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. ?

22 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. ?

23 Väckt	ärende:	Återvinningscentral:	
tidsplan	mm

§	111,	KS	2018‐04‐04 000369/2018 Ingela	Stefansson	(S)	väckte	
ärendet	på	KS.

För	handläggning	i	förvaltningen. ?

24 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. ?

260



Kommunstyrelsens beslutslogg - November 2018

25 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. ?

26 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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27 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.

28 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.
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29 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.

30 Överlåtelse	av	Lottastugan	på	
Pershög

§	176,	KS	au	2018‐08‐21 000769/2018
Bo	Wendt	(BP)	väckte	ärendet.

För	handläggning	i	förvaltningen.

31 Väckt	ärende	‐	Konstgräsplan	i	
Förslöv	‐	Borgensförbindelse

§	204,	KS	2018‐09‐05 001210/2017
Bo	Wendt	(BP)	väckte	ärendet.

Till	KS	au	2018‐10‐23.

32 Väckt	ärende	‐	Vattensituationen	i	
Båstads	kommun

§	207,	KS	2018‐09‐05 000686/2018 Gösta	Gebauer	(C)	och	Ingela	
Stefansson	(S)	väckte	ärendet.

För	handläggning	i	förvaltningen.

33 Väckt	ärende	‐	Rondell	i	Boarp §	208,	KS	2018‐09‐05 000684/2018 Christer	de	la	Motte	(M)	väckte	
ärendet.

Till	KS	au	2018‐10‐23.

34 Väckt	ärende	‐	Trafiksituationen	i	
Grevie

§	209,	KS	2018‐09‐05 000685/2018 Christer	de	la	Motte	(M)	väckte	
ärendet.

För	handläggning	i	förvaltningen.

35 Väckt	ärende	‐	Medieskugga	i	Stora	
Hult

§	210,	KS	2018‐09‐05 000687/2018 Ingela	Stefansson	(S)	väckte	
ärendet.

För	handläggning	i	förvaltningen.
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Ärenden	som	tas	bort	från	
beslutsloggen:
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 Tjänsteskrivelse  
 

180103\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-10-30 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). Mötesanteckningar från kommunala handikapprådet den 28 augusti 2018 
 
b). Dom från Förvaltningsrätten - Laglighetsprövning enligt kommunallagen - Avslut av  
kommundirektörens anställning - Förvaltningsrätten avslår överklagandet - Målnr. 4449-18 
 
c). Protokoll - Styrelsemöte 1 2018 med styrelsen i Vera Park Circularity AB 
 
d). Protokoll - Styrelsemöte 5 2018 med styrelsen i NSR AB 
 
e). Protokoll nr. 4 2018 - Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB 
 
f). Kommunala Pensionärsrådets sammanträdesprotokoll 2018-10-11 
 
g). Protokoll nr. 8 2018 - Styrelsen i Båstadhem AB 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkomna delgivningar. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar - Kommunala handikapprådet 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2018-08-28, kl. 17.00 - 18:30. 

Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Ingrid Edgarsdotter, Ordförande 

Sven Nordström, Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 

Krystyna Torn blad, Psoriasisförbundet, lokalavdelning Bjäre/ Ås bo 

Lena Jönsson, RBU 

Britt-Marie Rosander, DHR 

Kerstin Hörup, SRF 

Taina Virmalainen, sekreterare 
Ingrid Pettersson, socionom, del av mötet 

Frånvarande Hedvig Olofsson, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 

Karl Lundgren, FUB 

Jan Gunnarsson, NHR 

Marianne Sutinen, ersättare Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 

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 dess nämnd 

Ingrid Pettersson går igenom senaste nytt från verksamheten och nämnden. 

1 (3) 

Vattenbristen i Torekov i somras ledde till problem och en riskbedömning och en 
handlingsplan inom vård- och omsorgsverksamheten gjordes. Kommunen låg i stabsläge. 
Utifrån ett tekniskt fel blev vattnet i Västra-Kamp, Hov och Torekov under ett par dagar farlig 
att dricka och vattnet fick kokas. Värmen i somras ledde till att några boenden fick 
inomhustemperaturer över 30 grader och kylanläggning fick hyras in. Värst drabbad blev 
Åsliden och Almgården. 

Personalmässigt har sommaren varit bra. Man har haft hälften så många Qämfört föregående 
sommar) brukare som varit på tillfällig vistelse i kommunen och de som kommit har haft 
lägre omvårdnads behov. Inga sjuksköterskor har behövt hyras in externt via 
bemanningsföretag. 

Stöd och omsorg genomförde ett eget läger i Tåssjö och fick stor nöjdhet bland de som deltog. 
De som inte ville sova över kunde vara på lägret över dagen. 

350 miljoner har delats ut av staten till välfärdsteknik och Båstad har fått 814 573 kr av dessa 
medel. Dessa medel kan användas bl a till att få wi-fi på boenden och personal ska kunna 
signera läkemedel via telefonen. 

Akademi Båstad startar i slutet av september utbildning till undersköterskor och i första 
hand ska platserna gå till nyanlända med behov av extra språkstöd. Eftersom de inte fyller 
upp till en hel klass har detta skapat extra utbildningsplatser för vård och omsorg. 
Utbildningen gynnar både arbetsgivaren och vårdtagare på sikt. 

266



2 (3) 

Det är val 9 september och boenden kan rösta vid vissa tidpunkter i boendet genom så kallad 
institutionsröstning. 

Personalen är trångbodda och behöver fler lokaler. Det är fullt både på Bjäredalen och 
Skogsliden. Kan bli aktuellt att flytta personal till Ängahällan för att lösa behovet av lokaler. 

4. Genomgång av anteckningar från förra mötet 

Rådet går igenom anteckningarna från föregående möte. Tillägg är att det kan bli eventuellt 
byte till en bredare hiss i Grevieparken. 

5. Inkomna granskningar och remisser 
Rådet har fått möjlighet att inkomma med synpunkt på ett antal remisser. 
-Ny granskning/utställning är aktuellt för Påarp 8:83 i Torekov (Hotell Torekov /Solsidan). 
Ingrid ska köra förbi och titta till området. Svar från rådet är: Handikapprådet förutsätter att 
det i området finns lagstadgad tillgänglighet för personer med olika slag av funktionshinder 
med godkänd ytbeläggning på marken (dvs ingen singel eller täckbark). Vidare ska det finnas 
tillräckligt med hp-parkeringsplatser. 
-Det har kommit detaljplan för Hemmeslöv 10:10, etapp 3. Ingrid ska titta närmare på den 
och slutdatum är inte förrän 30 september. 
-Kommunens översiktsplan har fått förlängd svarstid till 30 september. Även på denna ska 
Ingrid titta på och lämna svar från rådet. 

6. Ledamöterna runt/övrigt 
Ingrid lyfter frågan om trafiken på Köpmansgatan. Ett övergångsställe har försvunnit och det 
är svårt med tillgängligheten vid Stigsons begravnings byrå. Ingrid ska lämna synpunkter om 
önskemål att återinföra övergångsstället till kommunens trafikingenjör. Rent allmänt 
förespråkar rådet en väg som smalnar av att det ska byggas farthinder i form av vägbulor. 

Britt-Marie har inget speciellt att ta upp. 

Krystyna informerar att hon genom pensionärsrådet fått information om översiktsplanen för 
Båstads kommun. Själva handingen är omfattande och har många sidor. Vidare har man i 
Sinarpsdalen och Grevie invigning på cykelbanan lördag den 1 september där PEAB bjuder på 
förtäring. Buss finns tillgänglig för transport tillbaka. 

Sven ska kolla om igen på strövområdet kring banvallen Båstad-Grevie och att området bör 
delvis vara tillgänglig för alla. 

Kerstin lyfter frågan om hur handikapprådet ska fortsätta att jobba nästa år. Hon upplever att 
rådet sällan får feedback och att man mestadels får information inom vård- och omsorg. Hon 
hoppas att de som kommer att ingå i KHR har kompetens inom handikappfrågor men även att 
man företräder sin förening. Viktigt att kunskaper i dessa frågor förmedlas till tjänstemän och 
förtroendevalda. Allmän diskussion om vilken roll KHR har och dess påverkansmöjligheter. 
Även diskussion om upplägg kring sammanträdet och val av ledamöter. KHR är ett 
rådgivande organ och minnesanteckningar från möten delges till kommunfullmäktige. 
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Lena undrar kring de två handikapp-parkeringarna vid torget men även önskemål om 
sensorer till dörrarna till biblioteket och kommunhuset så att man inte behöver använda 
händerna för att kunna öppna dörrarna. Båstadhem är de som förvaltar dessa fastigheter. 

7. Datum för nästa möte 

Tisdagen den 16 oktober 2018 klockan 17.00 i Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. 

Båstad 2018-09-20 

Sven Nordström 
Justerare 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 
Avdelning 1 

KLAGANDE 
Csaba Illyes, 430213-  
Stallvägen 54 
269 38 Båstad 

MOTPART 
Båstads kommun 
269 80 Båstad 

DOM 
2018-10-01 
Meddelad i Malmö 

ÖVERKLAGAT BESLUT 

Mål nr 
4449-18 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -10- 0 z . 
DnAf.Q.QQ..l}:f. . .. . 
,, 01.K:: .. ~.~:b ........ . •• • V:-••• ~ 

Kommunstyrelsen i Båstads kommuns beslut den 1 april 2018 
Dnr KS 000134/2018-902, KS § 113 

Dok.Id 458398 

Postadress 
Box4522 
203 20 Malmö 

SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725) 

FÖRVALTNINGSRÄTTENSAVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Besöksadress 
Kalendegatan 6 

Telefon 
040-35 35 00 

Telefax 
040-97 24 90 

E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se 
www. forvaltningsrattenimalmo .domsto I. se 

Expeditionstid 
måndag-fredag 
08:00- 16:00 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 

DOM 

Avdelning 1 

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING M.M. 

Kommunstyrelsen i Båstads kommun beslutade den 4 april 2018 att i enlig

het med Delegationsordning för kommunstyrelsen delegera till förhand-

. lingsutskottet att för kommunstyrelsens del besluta om att teckna överens

kommelse om avslut av kommundirektörens anställning samt att rekrytera 

visstidsanställd kommunal direktör. 

Csaba Illyes yrkar att beslutet ska upphävas och anför följande. Beslutet är 

de facto en uppsägning av komm1mdirektören utan angivande av saklig 

grund för uppsägningen. Detta strider mot det mellan kontrahenter mest 

grundläggande i ett avtal. En part får inte säga upp ett giltigt avtal utan an

givande av skälen härtill, samt den sakliga grunden härför. Detta är dessu

tom särskilt viktigt när det är fråga om ett förhållande mellan en arbetsgi

vare och en anställd. Beslutet strider mot grundläggande rättsregler och 

rättspraxis. Det ska även göras en laglighetsprövning av beslutet utifrån att 

ärendet inte fanns med i kallelsen samt då det saknas beslutsunderlag och då 

ärendet inte har föregåtts av någon beredning. 

Båstads kommun anser att överklagandet ska avslås och anför följande. 

Det finns inte skäl att upphäva beslutet. Beslutet har tillkommit i laga ord

ning, det strider inte mot lag och det har förlorat sin betydelse genom att det 

redan verkställts. Anställningen har genom överenskommelse mellan kom

munen och kommundirektören upphört. Kommunstyrelsens beslut är en 

delegering till förhandlingsutskottet att besluta om att teckna överenskom

melse om avslut av kommundirektörens anställning samt uppdra åt förhand

lingsutskottet att rekrytera ersättare för denne. Ett avtal om upphörande av 

tjänst är ett civilrättsligt avtal och därmed i sig inte överklagbart. Så länge 

det är möjligt att ingå sådant avtal och detta medfört en skälig överenskom

melse är beslutet inte olagligt. Överenskommelsen ska därmed inte prövas 

av besvärsmyndigheten. 

2 
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DOM 

Avdelning 1 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

Förvaltningsrätten har att pröva överklagandet enligt reglerna om laglig

hetsprövning i 13 kap. kommunallagen. Det innebär dels att endast det 

överklagade beslutets laglighet och inte dess sakliga innehåll eller lämplig

het kan prövas, dels att prövningen endast omfattar om beslutet ska upphä

vas eller inte. Vid prövningen får domstolen enligt 7 § samma kapitel inte 

beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före 

överklagandetidens utgång. 

I 13 kap. 8 § kommunallagen anges på vilka grunder ett kommunalt beslut 

kan upphävas, nämligen om 

1. det inte har tillkommit på lagligt sätt, 

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen, 

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 

Förvaltningsrätten gör följande bedömning. 

Csaba Illyes har anfört att kommunstyrelsens beslut strider mot grundläg

gande rättsregler och rättspraxis eftersom beslutet innebär en uppsägning av 

kommundirektören utan saklig grund. 

Förvaltningsrätten konstaterar att kommunstyrelsen, genom det överklagade 

beslutet, har delegerat åt ett utskott att teckna avtal med kommundirektören 

om avslutande av dennes anställning. Det framgår således inte av beslutet 

hur anställningen ska upphöra eller vad den överenskommelse som seder

mera träffats mellan parterna närmare innefattat. Av beslutet framgår att den 

politiska majoriteten förlorat förtroendet för kommundirektören och dennes 

sätt att styra och leda den kommunala förvaltningen. Det finns enligt för

valtningsrätten mening inga omständigheter som tyder på att det skulle vara 

3 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 

DOM 

Avdelning 1 

fråga om ett avsked. Vad Csaba Illyes anfört i denna del visar dätmed inte 

att beslutet ska upphävas med stöd av 13 kap. kommunallagen. 

Csaba Illyes har även anfört att beslutet ska upphävas, eftersom ärendet inte 

fanns med i kallelsen, det saknades beslutsunderlag och då ärendet inte har 

föregåtts av någon beredning. 

I kommunallagen finns inga föreskrifter om hur nämndledamöter ska kallas 

till ett sammanträde och hur en sådan kallelse ska vara utfo1mad. Vad Csaba 

Illyes anfört i denna del innebär inte att beslutet ska upphävas med stöd av 

13 kap. kommunallagen. 

Beträffande avsaknad av beslutsunderlag och beredning konstaterar förvalt

ningsrätten att kommunallagen inte föreskriver någon särskild form för be

redningen av nämndärenden. Det finns inte heller något beredningstvång för 

ärenden som behandlas i en kommunal nämnd eller i kommunens styrelse. 

I förarbetena till den äldre, numera upphävda kommunallagen, anges att en 

nämnd har full frihet att avgöra om och i så fall i vilka former dess ärenden 

ska beredas (se prop. 1990/91:117, s. 200). Mot den bakgrunden kan avsak

nad av beslutsunderlag och beredning inte innebära att beslutet ska upphä

vas med stöd av 13 kap. kommunallagen. 

Sammanfattningsvis konstaterar förvaltningsrätten att de omständigheter 

som Csaba Illyes har anfört mot beslutet inte medför att det överklagade 

beslutet ska upphävas. Överklagandet ska därför avslås. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR till Kammanätten i Göteborg, 

se/~~-
/~/?~ 
Bertil Idarsson 

Linnea Wollmann har föredragit målet. 

4 
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SVERIGES DOMSTOLAR 

Hur man överklagar 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt·inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av beslutet. I vissa fall räknas tiden i stället 
från beslutets datum. Det gäller om beslutet 
avkunnades vid en muntlig förhandling, eller 
om rätten vid förhandlingen gav besked om 
datum för beslutet. 

För part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
beslutets datum. 

Hur räknar vi ut tiden? 

Sista dagen för överklagande är exakt 3 veckor från 
den veckodag som tiden börjar räknas. Om du 
exempelvis fick del av beslutet måndagen den 2 mars 
går tiden ut måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen för överklagande är en helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker 
det att överklagandet kommer in nästa vardag. 

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 
ta upp ditt överldagande Oäs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

FR-03 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överldagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Sida 1 av 2 
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Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

"' ~ Mer information finns på www.domstol.se . 

. 1 
-~ 
5 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

8 N!iill" 
Protokoll Styrelsemöte 1/2018 med styrelsen i Vera Park Circularity AB 

Fredag 2018-09-14, kl. 09:00-09:15 - på Valhall Park, Ängelholm 

Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

Kenneth Lantz, Bemer Lundgren, Renee Sandberg Ohlander, Gustaf Wingårdh, 
Peter Knutsson, Jessica Andersson, Bo Lambertsson Persson, Robin Holmberg 
och Reino Persson. 

Claes Wastensson, Henrik Forssell, Lars-Ingvar Johansson, Rickard Sallermo, 

Lennart Nilsson, och Kjell Näslund. 

Personalrepresentanter: 
J ann Thomasen, Transport 

Lennart Jensen, Unionen 

Övriga: 

Kim Olsson, VD samt Martina Troedsson, Sekreterare. 

Anmält förhinder: 

Anders Månsson, Niklas Svalö, Sahand Kousha, Eva Ingers, Christer Hansson, 

Rolf Ottosson, Anders Bengtsson, Toiwo Henriksson och Lotta Lewis-Jonsson. 

Mötets Öppnande 
§ 1 Ordförande Kenneth Lantz förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 

närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
§ 2 att godkänna föreslagen dagordning 
§ 3 att ordföranden jämte Robin Holmberg justerar protokollet 

§ 4 Information om förhandling avseende övertagande av personal 
VD Kim Olsson informerar att man har haft förhandlingar och från och med 1 
januari 2019 kommer Martin Dyberg, Mahmood Hammed samt Mats Örth att 
vara anställda i Vera Park Circularity AB. 
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Beslutar 

att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna 

§ 5 Avtal med Sustainable Business Hub 

VD Kim Olsson berättar att avtalet med Sustainable Business Hub löper fram till 

halvårsskiftet 2019. Vera Park Circularity AB har fått en förfrågan ifrån dem 

huruvida vi kan ändra i avtalet redan nu. 

Beslutar 

att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna 

§ 6 Behov av omarbetande av styrande dokument såsom bolagsordning 

VD Kim Olsson informerar att Vera Park Circularity AB måste se över styrande 

dokument samt policys samt formulera om bolagsordningen i linje med det som 

beslutades på NSR AB:s styrelsemöte. 

Beslutar 

att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna 

§ 7 Övriga frågor 

Peter Knutsson lämnar en förfrågan huruvida när styrelseledamöter tillsätts om 

inte beslutet ska tas i respektive kommunfullmäktige. VD Kim Olsson lovar att 

undersöka detta. 

§ 8 Mötets avslutande 
Ordförande Kenneth Lantz tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2018-09-14 

Vid protokollet 

~/~---f % ;fi~;/;vrd(f~/ 
Martina Troedsson/ Robin Holmberg 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Z01B -10- 0 9 
Dnr .K?. .Q C!. l.':t.( S, / 
~~ .. ±.~ .. [~~ ....... .. .. . 

Protokoll Styrelsemöte 5/2018 med styrelsen i NSR AB 

Fredag 2018-09-14, kl. 09:15-13:00- på Valhall Park, Ängelholm 

Närvarande: 
Ledamöter: 

Suppleanter: 

Kenneth Lantz, Berner Lundgren, Renee Sandberg Ohlander, Gustaf Wingårdh, 
Peter Knutsson, Jessica Andersson, Bo Lambertsson Persson, Robin Hohnberg 
och Reino Persson. 

Claes Wastensson, Henrik Forssell, Lars-fugvar Johansson, Rickard Sallermo, 
Lennart Nilsson, och Kjell Näslund. 

Personalrepresentanter: 

Övriga: 

J ann Thomasen, Transport 
Lennart J ensen, Unionen 

Kim Olsson, VD samt Martina Troedsson, Sekreterare. 

Dragana Damljanovic, Ekonomichef under § 58 samt§ 63 
Conny Wettergren, Anläggningschef under § 60 
Ludvig Landen, Miljöchef under § 61 a & b samt § 62 

Anmält förhinder: 
Anders Månsson, Niklas Svalö, Sahand Kousha, Eva Ingers, Christer Hansson, 
Rolf Ottosson, Anders Bengtsson, Toiwo Henriksson och Lotta Lewis-Jonsson. 

Mötets Öppnande 
§ 54 Ordförande Kenneth Lantz förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 

närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
§ 55 att godkänna föreslagen dagordning 
§ 56 att ordföranden jämte Robin Hohnberg justerar protokollet 
§ 57 att godkänna styrelseprotokoll 4/ 2018 

§ 58 Ekonomiska rapporter 

Ekonomichef Dragana Damljanovic informerar om resultatet för juli 2018. 

Resultatet för NSR-koncernen visar ett resultat på 1 Mkr vilket är 7 Mkr bättre 
än budgeterat. 
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Investeringar för 5,9 Mkr har genomförts. 
Ekonomichef Dragana Damljanovic presenterar Delårsrapporten per 31 augusti 
2018 som lämnas till Helsingborgs stad. 
Beslutar 

att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingama. 

§ 59 Marknadsrapporter 

a.) Information om förordning om producentansvar och dess möjliga 
konsekvenser 

VD Kim Olsson berättar att beslut har fattats gällande Regeringens förslag på 
"Mer Fastighets nära insamling av förpackningar och tidningar". Detta innebär 
att producenterna får hela det ekonomiska ansvaret för kommunikation, 
insamling och återvinning av förpackningar samt ansvarar för att samråda med 
kommunerna. År 2021 ska 60 % har fastighetsnära insamling. Per 2025 ska 
motsvarande siffra vara 100 %. För NSR innebär det att vi inte längre får erbjuda 
servicen samt fakturera abonnenterna för insamling av förpackningar och 
tidningar. En hel del frågor och svar kvarstår såsom nedan. 

Vill producenterna samarbeta? Vem ska istället samla in materialet? 
Ska frågan lämnas till ägarna? 

Förslag lämnas på framtagande av en konsekvensanalys med scenarier att 
resonera kring och att styrelsen redan nu börjar arbeta mer fokuserat på denna 
ovisshet. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna 

§ 60 Information om utvecklingsarbete av nya återvinningscentraler 

Anläggningschef Conny Wettergren presenterar status för de nya 
återvinningscentraler som planeras att byggas i NSR:s ägarkommuner. 

Kommunstyrelsen i Båstad kommun har tagit beslut om placering i 

Förslövsområdet vid Bokesliden Killeröd. Nästa steg är att ta beslut om 
detaljplan för detta. Anläggningschef Conny Wettergren berättar att han har 
efterfrågat efter en Plan B om inte detaljplanen går igenom. Under tiden då en 
ordinarie ÅVC kommer på plats har Båstad kommun önskemål om en 
provisorisk Å VC i Svenstad. VD Kim Olsson presenterar de 4 förslag som finns 
gällande finansieringen. Merkostnader har uppstått på grund av icke tagna 
beslut och planering i tidigt stadie. Ekonomiska delegationen har fått i uppgift 
att lyfta fram frågan i sina respektive kommuner. I slutändan äi· det ägarna som 
tar beslutet gällande finansieringen. 
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8 N!!ill. 
Conny Wettergren berättar vidare gällande den nya gemensamma ÅVC:n för 
Bjuv och Åstorps konunun där arbetet framskrider. Utredning av hela området 
för att lokalisera en bra mark har skett och nu har en avsikt skrivits med en privat 
markägare. Tekniska chefen i Åstorps kommun har lämnat in en planprocess och 
ska tas beslut i Kommunstyrelsen snart. Förhoppningen är att detaljplanen snart 
blir klar. 

När det gäller Höganäs berättar Conny Wettergren att NSR äger en stor bit mark 
och har mutat in den för att bygga en ny Återvinningscentral. Även om Höganäs 
dröjer så påbörjas en detaljplan redan nu och löper parallellt sidan om. 

Beslutar 
att godkärma rapporterna och lägga dem till handlingarna 

§ 61 Verksamhetsrapporter 

a.) Information om arbetet med hållbarhetspolicy och miljöpolicy 

Miljöchef Ludvig Landen berättar att eftersom Helsingborgs stad redan har en 
Finanspolicy som ligger fast och då en hållbarhetspolicy ska innehålla tre delar 
såsom miljö, social samt ekonomisk hållbarhet och då NSR inte kan påverka en 
tredjedel, så vill NSR behålla 3 enskilda policys. Det kommer därmed ingen 
hållbarhetspolicy. htlör nästa år kommer tre policys att revideras såsom etik, 
arbetsmiljö samt miljö och beslut tas i januari. 

b.) Information om behov av komplettering av infrastruktur för 
lakvattenhantering i Höganäs och Helsingborg 

Miljöchef Ludvig Landen berättar att NSR ska bygga ytterligare en damm i 
Helsingborg för bunkring av vatten under vintersäsongen där man inte har 
någon biologisk rening. 

Miljöchef Ludvig Landen informerar att man har gjort en plan i Höganäs för 
hantering av lakvatten då vi inte får leda det till avloppsreningsverket framöver 
då man vill certifiera sitt avloppsslam. Man försöker göra en kombinerad lösning 
där ett förslag är att transpirera vatten genom odling och på det sättet minska 
volymerna. 

NSR är överens med Höganäs kommun för hur vi ska göra och kommer att gå 
till Länsstyrelsen tillsammans. 

c.) Information om inomhus klimatet på huvudkontoret 
VD Kim Olsson informerar om klimatet inne på huvudkontoret och att det 
ventilationssystem som finns idag inte är tillräckligt. NSR tittar nu på långsiktiga 
och kortsiktiga lösningar för att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö. 

Beslutar 
att godkärma rapporterna och lägga dem till handlingarna 
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§ 62 Miljö 

Miljöchef Ludvig Landen presenterar några av de projekt som han idag driver 
gällande NSR:s miljöarbete och de punkter som NSR kan hantera gällande de 
utsläpp som påverkas genom hantering av vårt avfall. 

Just nu sker utsugning av deponi gas på Filboma och i Höganäs. Det finns 
därmed en stor förbättringspotential att jobba vidare mot för att minska 
koldioxidutsläppen i vår region. Senaste insatsen gjordes 2012 och sedan dess 
har kunskapsläget överlag i branschen förbättrats för hur designa och konstruera 
sådana system. NSR har lämnat in Klimatklivsansökan och hoppas därmed på 
att få bidrag för investeringar som ett led att skapa nya förutsättningar för 
minskad klimatpåverkan. Den som sparar mest koldioxid per krona vinner och 
det finns väldigt få insatser som sparar så mycket koldioxid som just 
deponihantering. Det som kommer göras rent konkret är att sätta nya brunnar 
på ett lite annorlunda sätt än tidigare samt köpa in en ny kompressormaskin. 

Vidare berättar Ludvig Landen att projektet med Lakvatten som NSR har 
investerat i sedan 2014 är i slutfasen. Utvärdering sker och vi lär oss hela tiden. 
För metaller uppnår vi en bra rening där NSR yrkar på slutgiltiga villkor för 
metaller. När det gäller näringsämnen är vi inte riktigt framme och det beror dels 
på att vi inte är färdiga med sluttäckning av Filboma vilket innebär att det är 
mycket vatten ska igenom systemet. Vi har några källor som framförallt berör 
hanteringen av matavfall som dessvärre kommer ner i vårt system. NSR behöver 
därför mer åtgärder för att reducera detta. Åtgärder såsom byggnaden av ett nytt 
lagringsmagasin kommer att påbörjas omgående. 

Miljöchef Ludvig Landen informerar även hur NSR kommer att fortsätta jobba 
med systematik av bränder samt omforma ett system för att skapa ett bättre 
säker hetsar bete. 

När det gäller avfallsminimering jobbar NSR med att bygga upp kompetenser 
och diverse samarbeten mellan externa och interna bolag. Med en ny 
affärsmodell för förorenade inassor jobbar man mot dess utmaning hur göra 
arbetet så cirkulärt som möjligt för att ta tillvara på material och få avsättning för 
dessa i samhället. Schakt är en stor fraktion som NSR får in och tanken är att 
sortera upp dessa i olika högar och då göra en ny produkt för att få ut i samhället 
igen. 

Miljöchef Ludvig Landen berättar att sluttäckningnama för Båstad, Rökille och 
Åstorp pågår och snart är klara och därmed beräknas avslutas enligt plan. 
Höganäs beräknas vara klart om 4 år och en dispensansökan är inskickad till 
Länsstyrelsen. När det gäller Filborna krävs ett omtag och en ny 
sluttäckningsplan ska upp till Länsstyrelsen i höst. 

Vidare presenterar Ludvig Landen de forsknings och utvecklingsprojekt som 
pågår såsom klimatklivsansökan för egen biokolsproduktion för hur göra om 
bland annat trädgårdsavfall till en inkomstkälla. 
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Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna 

§ 63 Beslut om nytt datakyddsombud 

Ekonomichef Dragana Darnljanovic presenterar det förslag som finns gällande 
utseende av nytt dataskyddsombud. Dataskyddombudets roll är att kontrollera 
att dataskyddsförordningen följs samt att ge råd och stöd i dataskyddsfrågor. JP 
Infonent AB har tilldelats konh·akt i upphandlingen. 

Beslutar 
att entlediga Magdalena Kocan som interimistiskt dataskyddsombud 

att utse Anders Vedin på JP Infonent AB till dataskyddsombud från och med 14 
september 2018 

§ 64 Förslag till mötesplan för styrelsen 2019 

Styrelsens ordförande Kenneth Lantz presenterar den föreslagna tidsplanen för 
2019 och frågar om det finns några synpunkter. 

Beslutar 
att anta den nya Tidsplanen för 2019 

§ 65 Styrelseresa 11-12 oktober 

VD Kim Olsson informerar om studieresan. Den 11 oktober börjar klockan 8 med 
ett styrelsemöte på NSR med genomgång av förslag till budget. Därefter avgår 
bussen mot det första studiebesöket. 
Resan går sedan mot Danmark för fler studiebesök och övernattning på hotell. 
Den 12 oktober beräknas vi åter i Helsingborg vid 16:30 tiden. Martina 
återkommer med mer information om resan. 

§ 66 Utvärdering av styrelsens arbete 

Vice Ordförande Berner Lundgren informerar att frågan har varit uppe i 
presidiet för vidare handläggning för hur göra utvärderingen ännu bättre då 
tidigare frågeformulär inte kändes så kvalitativt. Presidiet har diskuterat 
gällande ett rapporteringssystem där de beslut som ska fattas läggs in och där 
uppföljning kan ske av både tidigare fattade beslut samt vilka ärenden som inte 
är åtgärdade än. Detta för att kvalitetssäkra styrelsens arbete bättre. 

Under styrelseresans gång är ett ypperligt tillfälle att diskutera vidare och då 
plocka med de väsentligaste frågeställningarna utifrån tidigare frågeformulär. 
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§ 67 Övriga frågor 

Lars-Ingvar Johansson frågar om den artikeln i HD som berör soptömning i 
Ängelholm där skyddstopp har lagts. 

Gustaf Wingård frågar om NSR har fått :in klagomål om att det är rörigt på 
Höganäs Återv:inningscentral gällande vart kunderna ska köra. 

§ 68 Mötets avslutande 

Ordförande Kenneth Lantz tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2018-09-14 

Vid protokollet 
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BN~u· 
Protokoll Nr 412018 Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB 

Torsdag 2018-09-13. 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 ÅVC 
Anläggningschef 
Styrelsesekreterare 

1. Mötets öppnande 

Linda Ekström 

Anders Lundin 

Helena Ekman 

Hans Paganus 
Andreas Jansson 

Simon Jaldefjord 
Jörgen Wallin 

Stefan Olofsson 

Kim.Olsson 
Dragana Damljanovic 
Anna-Karin Falkenström 
Conny Wettergren 
Martina Troedsson 

Kim Olsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Godkännande av dagordning 
Föreslagen dagordning godkändes. 

3. Godkännande av föregående protokoll nr 3/2018 
Föregående protokoll godkändes. 

4. Information ifrån respektive kommun 
Bjuv 

• Inget att tillföra. 

Båstad 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommu11styrelse11 

2018 -10- 0 9 
Dn~9..q.J~! .~ /.. 
~l.J.. ~ .. 'I. .~~ .... / ::::. 

• Hans Paganus informerar att Båstad kommun har beslutat gällande placering av en ny 
ÅVC i Förslöv. Den 1 april 2019 tas den nuvarande ur bruk och en utredning gällande 
en provisorisk Å VC har påbörjats. Andreas Jansson är tillbaka i tjänst och tar över efter 
Hans Paganus igen. 
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Helsingborg 
• Inget att tillföra. 

Höganäs 
• Inget att tillföra. Helena Ekman hälsas välkommen som representant för Höganäs 

kommun. 

Åstorp 
• Informerar att man har jobbat mycket med de nya Å VC: n . Man har skickat in en ny 

planansökan och man nu får avvakta politiken. 

Ängelholm 
• Anders Lundin hälsas välkommen och ersätter därmed Nermina Cmkic. 

5. Ekonomiska rapporter för 2017 
Ekonomichef Dragana Damljanovic informerar om resultatet för juli 2018. Resultatet för 
NSR-koncemen visar ett resultat på 1 Mkr vilket är 7 Mkr bättre än budgeterat. 

Investeringar för 5,9 Mkr har genomförts. 

Ekonomichef Dragana Damljanovic presenterar Delårsrapporten per 31 augusti 2018. 

6. Marknadsrapporter 

a.) Information om förordning om producentansvar och dess möjliga konsekvenser 

VD Kim Olsson berättar att beslut har fattats gällande Regeringens förslag på "Mer Fastighets 
nära insamling av förpackningar och tidningar". År 2021 ska 60 % har fastighetsnära 
insamling. År 2025 ska motsvarande siffra vara 100 %. Detta innebär att producenterna får 
hela det ekonomiska ansvaret för kommunikation, insamling och återvinning av 
förpackningar samt ansvarar för att samråda med kommunerna. 

För NSR innebär det att vi inte längre får erbjuda servicen samt fakturera abonnenterna för 
insamling av förpackningar och tidningar. Det finns en del drivande faktorer på att något 
måste göras nu och skriva ner frågeställningar att ta vidare. 

7. Information om utvecklingsarbete av nya återvinningscentraler 
Anläggningschef Conny Wettergren presenterar status och karta för de nya 
återvinningscentraler som planeras att byggas i NSR:s ägarkommuner. 

Båstad 
Kommunstyrelsen i Båstad kommun har tagit beslut om placering i Förslövsområdet vid 
Bokesliden Killeröd. Nästa steg är att ta beslut om detaljplan för detta. Anläggningschef Conny 
Wettergren berättar att han har efterfrågat efter en Plan B om inte detaljplanen går igenom och 
där NSR har påtalat att man kan tänka sig ett samarbete med grannkommunen Laholm. 

Under tiden då en ordinarie Å VC kommer på plats har Båstad kommun önskemål om en 
provisorisk Å VC i Svenstad. 
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VD Kim Olsson presenterar de 4 alternativ som finns gällande finansieringen. Merkostnader 
har uppstått på grund av icke tagna · beslut och planering i tidigt stadie. Ekonomiska 
delegationen får i uppgift att lyfta fram frågan i sina respektive kommuner. I slutändan är det 
ägarna sinsemellan som tar beslut gällande finansieringen. 

Åstorp 
Conny Wettergren berättar vidare gällande den nya gemensamma ÅVC:n för Bjuv och 
Åstorps kommun där arbetet framskrider. Utredning av hela området för att lokalisera en bra 
mark har skett. En avsikt har skrivits med en privat markägare på 7,4 hektar vilket är större 
än kravet på minst 4 hektar. Tekniska chefen i Åstorps kommun har lämnat in en planprocess 
och där beslut i Kommunstyrelsen snart ska tas. Förhoppningen är att detaljplanen snart blir 
klar. 

Höganäs 
När det gäller Höganäs berättar Conny Wettergren att NSR äger en stor bit mark och har mutat 
in den för att bygga en ny Återvinningscentral. Även om Höganäs dröjer så påbörjas en 
detaljplan redan nu och löper parallellt sidan om. Dels avvaktar NSR på vart lll:an ska dras 
om någonstans med infartsvägar med mera. 

8. Verksamhetsrapporter 
a.) Information om arbetet med hållbarhetspolicy och miljöpolicy 
VD Kim Olsson berättar att NSR inte ska ha en Hållbarhetspolicy. Helsingborgs stad har redan 
en Finanspolicy som ligger fast och då en hållbarhetspolicy ska innehålla tre delar såsom miljö, 
social samt ekonomisk hållbarhet och då NSR inte kan påverka en tredjedel, så vill NSR behålla 
3 enskilda policys. Istället uppdateras arbetsmiljöpolicyn till årsskiftet. 

b.) Information om behov av komplettering av infrastruktur för lakvattenhantering i 
Höganäs och Helsingborg 
VD Kim Olsson berättar att NSR har ett tillstånd ifrån mark och miljödomstolen i Höganäs 
kommun om att allt vatten ska ledas till reningsverket. Kommunfullmäktige har beslutat att 
från och med juni 2020 får NSR inte leda vatten till reningsverket på grund av att deras slam 
ska vara Revax certifierat så att det kan spridas på åkrarna. Vi måste därför hitta någon annan 
lösning. Det finns även en ny lagstiftning på gång om att man inte får sprida slam på åkrarna. 
Detta drivs rätt så hårt och håller på att spridas i Europa. Frågan är hur detta ska lösas 
kostnadseffektivt? Tanken är att göra en kombinerad lösning där ett förslag är att transpirera 
vatten genom energiskog och på det sättet minska volymerna. Detta är ett samarbete med 
Höganäs kommun och man kommer att gå till Länsstyrelsen tillsammans för att söka tillstånd. 

VD Kim Olsson berättar om det lakvattensystem vi har i Helsingborg där vi inte leder något 
vatten till reningsverket utan renar på plats genom att förebygga att vattnet blir förorenat och 
sortera upp det. Den biologiska reningen har för första gången fungerat fullt ut under 2018. 
Det finns dock 1 problem vilket beror på att den nya förbehandlingen för matavfall inte är 
färdigställd än. 
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NSR ska bygga ytterligare en damm i Hels:ingborg för bunkring av vatten under 
v:intersäsongen där man inte har någon biologisk rening och sedan när allt är igång så kommer 
det att rena mer. 

c.) Information om inomhus klimatet på huvudkontoret 
VD Kim Olsson informerar om klimatet inne på huvudkontoret :inte är optimalt och att det 
ventilationssystem som finns idag :inte är tillräckligt. NSR tittar nu på långsiktiga och 
kortsiktiga lösningar för att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö. 

9. Miljö 
VD Kim Olsson berättar om två viktiga ämnen som NSR tittar lite extra på just nu. Det första 
ämnet berör Deponin. Den största utsläppskällan i Hels:ingborgs stad är soptippen med 
växthusgaser. NSR suger ut deponi gas men det som går diffust ut är cirka 10 000 ton koldioxid 
per år och det är därför man har slutat med deponi och eldar istället. Det är den största 
miljönyttan. Projekt har gjorts för att hitta sätt för att ta ut mer gas såsom detektering och IR. 
Tipparna står för den femte största källan till växthuseffekten. 

Det andra projektet handlar om att göra något klokt av det trädgårdsavfall som kommer in till 
återvinningscentralerna. Kan biokol och en anläggning för detta vara ett alternativ? Biokol kan 
användas för att läggas runt träden där det avleder vatten till växtlighet. Biokol kan även 
användas för att rena förorenade jordat. Biokol har blivit ett hett ämne att titta närmare på och 
det vore ett bra sätt att få ihop hela kedjan. 

10. Beslut om nytt dataskyddsombud 
Ekonomichef Dragana Damljanovic presenterar det förslag som finns gällande utseende av 
nytt dataskyddsombud. JP Infonent AB har tilldelats kontrakt i upphandl:ingen. Förslaget som 
ligger till styrelsen att besluta är att utse Anders Ved:in på JP Infonent AB till 
dataskyddsombud från och med 14 september 2018. 

11. Förslag till mötesplan för 2019 
VD Kim Olsson visar det förslag gällande mötesdatum som f:inns för nästa år. Delegationen 
lämnar önskemål om en heldags studieresa tillsammans för att titta på anläggn:ingar för 
inspiration. Den 21 mars bestäms som datum för denna studieresa. 

Under mötet beslutas också att göra ett studiebesök hos Gaia för att titta på matavfallspåsar 
ihop med nästa möte den 22 november. Vi träffas på NSR och åker dit tillsammans. 

Det beslutas även att från och med nästa gång att påbörja mötena klockan 08.30. 

12. Övriga frågor 
VD Kim Olsson :informerar om vad som händer gällande Vera Park Circularity AB. För några 
veckor sedan fick vi godkänt av Bolagsverket gällande namnbytet. Arbetet med att ta fram 
förslag till förändr:ing av bolagsordning har påbörjats och har jobbats fram tillsammans med 
Hels:ingborgs stads stadsjurist, ekonomidirektör samt utvecklingschef. I grunden så är 
uppdraget det som beslutades i miljöstyrande dokument och sen i avfallsplanen för :inom vilka 
områden ägarna vill att vi ska göra framsteg inom avfall och återvinning. I avfallsplanen 
definieras vissa områden och det är sedan dem som bolaget Vera Park Circularity AB lägger 
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sin kraft i för att hitta samarbetspartners och akademin i olika projekt och utveckla. 

Linda Ekström efterfrågar ett möte morgondagens affärsmodell för massahantering. VD Kim 
Olsson kallar till ett möte med ekomimiska delegationen för att diskutera prissättningen. 

13. Mötets avslutande 
Kim Olsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

Helsingborg 2018-09-13 

Vid protokollet 

t-7 , -- . I .. ( a..rir 17a I rc"k?a S_st.)1) 
Martina Troedsson ~ Kim Olsson 

5 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 2018-10-11, kl. 10.00-11.45 

Plats Ingrid Marie, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Tord Knutsson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Tore Schersten, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Birgit Gabrielsson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Ingela Bernhold, tjänstgörande ersättare för Claes 
Stellan Andersson, ersättare 
Lena Nilsson, ersättare 
Lena Rudolfsson, ersättare 
Taina Virmalainen, sekreterare 

1 (3) 

Eddie Grankvist, ordförande vård- och omsorgsnämnden, del av mötet 

Frånvarande Claes Wastensson, ledamot 
Inger Westin, ledamot 
Ann-Katrin Werner Forsell, ersättare 
Lillemor Johnsson, ersättare 
Sven Ivarssson, ersättare 
Sven-Olof Björk, ersättare 

1. Mötets öppnande och val av justerare 
Ordföranden öppnar mötet. Lena Rudolfsson utses till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 
Rådet beslutar att godkänna dagordningen. 

3. Information från Vård och omsorg 
Eddie Grankvist, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, informerar om det som 
är aktuellt inom nämndens verksamhetsområde. 

- Arbetsmiljöverket har inkommit med en rapport om nämndens verksamhet och 
kommunen i övrig. Ett antal punkter måste åtgärdas annars kommer ett vite med 
100 000 kr att föreläggas. Svar på rapporten med åtgärderna ska lämnas in under 
januari 2019. En av punkterna handlar om att chefer har för många medarbetare 
under sig. En annan anmärkning är behov av högre kompetens av hanteringen av 
kemikalier, vidareutbildning för vård- och omsorgspersonal som lyftteknik. Eddie 
finner det sannolikt att vite inte kommer att utdömmas utifrån de utförda åtgärder
na. 

-Ekonomi. Prognosen visar att nämnden går 3,5-4 miljoner kronor back. 
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2 (3) 

-Sommaren har haft få inflyttade sommargäster och man har inte behövt bemanna 
med hjälp av utomstående sjuksköterskor. 

-18 anställda har blivit erbjudna att läsa vidare till en undersköterskeutbildning. 
Arbetsgivaren betalar för deras studietid. 

-Flera verksamheter är trångbodda och framför allt gäller det Hemtjänst norr som 
är lokaliserade i Skogslidens källarplan. Förvaltningen har fått uppdrag att titta på 
nya lokaler för arbetsgruppen. 

-Nämndsmålet om att vara bland de 10 bästa kommunerna inom vård och omsorg 
uppfylls inte. Båstads kommun ligger på plats 92 för 2017 och har dalat på listan 
utifrån att andra kommuner har bättre och kommit ikapp. 

-Ny organisation för tjänstebilar planeras. Idag leasas bilar vilket skapat stora kost
nader. Teknik och service ska skapa en avdelning för hanteringen av inköp av bilar 
och att vård och omsorg ska låna bilar genom dem. 

-Boendet för Haga park är tillfälligt stoppad då man hittat fornlämningar. Planerad 
drift den 31/12 2019 riskerar att flyttas fram vilket leder till problem eftersom Bjä
rehemmets platser är uppsagda utifrån planerad flytt till Haga park. 

-Behov av utrymme för parkering av permobiler. Med anledning av det nya boendet 
i Förslöv beslutar rådet om att rådet ska hemställa till kommunen att planera in 
utrymme för låsbara platser för permobiler i det nya omsorgsboendet. 

-Diskussion om boendet Norra Vram. Eddie meddelar att nämnden avser att endast 
i undantagsfall ska köpa tillfälliga platser på boendet. Idag måste hemtagning ske 
inom tre dagar mot tidigare 30 dagar. Den nya inriktningen är att ha mer vård i 
hemmet än att plats i ett boende. 

-Diskussion om staten ger extra medel för boendeplatser för ensamma pensionärer. 
Oklart om vad som gäller. 

-Diskussion om möjligheten att använda lokalerna kostnadsfritt i Förslövs skola. 
SPF har skickat in skrivelse till kommunen om detta. Vård- och omsorgsnämnden 
har inte fått igenom sin önskan att kostnadsfritt få använda skolans lokaler under 
tid då det inte finns skolundervisning. 

4. Ansökan från pensionärsföreningarna om bidrag 2018 
Förvaltningen har lagt fram ett förslag till fördelning av bidraget till pensionärsför
eningarna. Förslaget grundar sig på antal medlemmar per förening. 

Christer Nordin lägger fram ett eget förslag som grundar sig på att samtliga före
ningar ska få 1 000 kr som ett grund belopp samt att kören i Östra Karup får 
2 000 kr. Resterande belopp, 9 000 kr, fördelas enligt medlemstalets storlek 
(8,15 kr per medlem). 

Rådet beslutar enhälligt att det förslag som Christer lagt fram ska antas: 
SPF Seniorerna Östra Karup ska erhålla 3 710 kr. 
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SPF Seniorerna Södra Bjäre ska erhålla 3 209 kr. 
SPF Seniorerna Båstad Bjäre ska erhålla 6 135 kr. 
PRO Båstad ska erhålla 1 946 kr. 

5. Genomgång av protokoll från föregående möte 
Protokollet från mötet den 23 augusti godkänns och läggs till handlingarna. 

6. Övriga frågor och information/ledamöterna runt 

3 (3) 

Eddie Grankvist kommer inte att fortsätta som ordförande i Vård- och omsorgs
nämnden till nästa mandatperiod och vill därmed tacka rådet för det goda samar
betet och den raka kommunikationen man haft sinsemellan. Tord vill tacka Eddie 
för det samma och vill hälsa Eddie välkommet till rådets sista sammanträde i 
december för denna mandatperiod. 

Flera ledamöter stöttar i att nuvarande ordförande ska även i fortsättningsvis vara 
ordförande i rådet. En skrivelse har lämnats i till kommunen men alla har inte fått 
e-post om detta. 

Ingela lyfter att idag är det den internationella flickdagen. 

Gunilla strider för att föreningarna ska få hyra lokaler för sin verksamhet gratis. 

Karin vill tacka KPR och till beslutet om att kören i Östra Karup fått medel och visad 
uppskattning för deras arbete. 

Stig vill vädja till ordförande att fortsätta sitt arbete som ordförande till kommande 
period. Lena R håller med föregående talare. 

7. Datum för nästa möte 
Torsdagen den 6 december kl. 10.00 i Ingrid Marie, kommunhuset i Båstad. 

~a~ </~ ~ 
Tord n tsson 
Ordförande Sekreterare Justerare 
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..('sASTADHEM 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyre /se11 

PROTOKOLL nr 8 - 2018 
fört vid sammanträde med styrelsen för Båstadhem AB tisdagen den 16 oktober 2018 

Tid och plats: kl 14-16.50, Båstadhem AB 

Närvarande styrelseledamöter: Hans Grönqvist (BP) 
Ann-Margret Kjellberg (S) 
lb Nilsson (C) 
Jan Ahlström (M) 
Kjell Andersson (BP) 
Allan Sunnergren (MP) 
Christer Linden (M), ej tjg 
Niclas Svanberg (S), ej tjg 
Marie-Louise Aaröe (M), ej tjg 
Anders Dahl kvist (BP), ej tjg 
Hans Ekwurtzel (MP), ej tjg 
Joakim Gräbner (SO), tjg 

Övriga närvarande: Lars Johansson, tf vd Båstadhem AB 

Sekreterare: 

Beslut: 

Beslut : 

Lisbeth Nilsson, ekonomichef Båstadhem AB 

Ursula Lindblom, ekonomiassistent Båstadhem AB 

§ 77 Sammanträdets öppnande 
Sammanträdet öppnades av ordförande Hans Grönqvist som hälsade alla välkomna. 

§ 78 Val av justerare 
Protokollet skall justeras av Ann-Margret Kjellberg. Beslutades att protokollsjustering sker 
torsdag 25 oktober kl 13.00 på Båstadhems kontor. 

§ 79 Fastställande av dagordning 
Under§ 88 Övrigt lades till "Hur hanterar Båstad hem frågan om behov av bostäder vid 
etablering/utökning från företagen i Båstad kommun?". 
1. Utskickad dagordning godkändes med ovan nämnda tillägg. 

§ 80 Föregående protokoll nr 7 2018 
1. Protokollet lades till handlingarna. 
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Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

§ 81 VD-rapporter 
Haga Park 
Länsstyrelsen klar med sin arkeologiska utgrävning. 
Dom i tvisten Båstads kommun - Q Security 
Meddelad 181005. Båstads kommun ska betala 800 000 kr i skadestånd. Båstadhem berörs till 
sin del av tvisten. 
Möte med Båstads kommun om detaljplanen Förslöv/Sandbäcken hålls 181022 
Hyresförhandling för 2019 med HGF inleds 181023 
Organisationen på Båstadhem 
Ny tillfällig organisation presenterades och ska gälla tom september 2019. 
Hamnen 3 
Arbetet med nytt tillfälligt avtal är på gång. 
Örebäcksparken 
Bergvärmen är inkopplad. Återstår att sammanställa kravet på Båstads kommun. 
Troll bäcken 
Avvaktar besked från entreprenören vad gäller ljudproblematiken. 
1. VD-rapporterna läggs till handlingarna. 

§ 82 Ekonomichef-rapporter 
Pågående projekt 
Uthyrningsstatistik 
Styrelsen framförde önskemål om att få besked om hur många i kön som är bosatta i Båstads 
kommun. 
1. Om möjligt kommer uppgiften att presenteras vid nästa styrelsemöte. 
Finansiell riskhantering fastighetsbolag 
En jämförande analys gjord av SEB presenterades. 
1. Ekonomichef-rapporterna läggs till handlingarna. 

§ 83 Omstrukturering av derivat-portfölj. Beslutsärende 
Presentation av underlag från JLL med förslag till beslut att omstrukturera innehavet av 
swapar med ca 3.5 Mkr. 
1. Styrelsen beslöt godkänna enligt förslag. 
2. Styrelsen beslöt att uppdra åt Båstadhem att eventuellt ytterligare öka med 3 Mkr för 
omstrukturering om utrymme ges. 

§ 84 Finanspolicy. Beslutsärende 
Finanspolicyn antagen 2017-10-19 föreslås att gälla för ytterligare ett år. 
1. Styrelsen beslöt godkänna policyn att fortsätta gälla från dagens datum och under 2019. 

§ 85 Arbetsordning 2019. Beslutsärende 
Förslag till arbetsordning utskickad med kallelsen. 
1. Styrelsen godkänner utskickad Arbetsordning 2019. 
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Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

§ 86 Försäljning av Vistorp 7:108. Beslutsärende 
Beslutsunderlag utskickad med kallelsen. 
1. Styrelsen beslöt uppdra åt tf VD Lars Johansson att avsluta affären på det sätt som är bäst 
för båda bolagen. 

§ 87 Rekryteringsgrupp för VD 
Redovisning från arbetsgruppen vad gäller arbetet med rekrytering av ny vd. 
1. Styrelsen ger delegation till vd-gruppen att efterhöra priser och garantier, maximalt 
170 000 kr exklusive annonskostnader, samt gå vidare med rekryteringen. 

§ 88 Övrigt 
Hur hanterar Båstadhem frågan om behov av bostäder vid etablering/utökning från företagen 
i Båstad kommun? 
1. Styrelsen ser gärna att Båstadhem för en utökad dialog/samverkan med företag i bygden. 

§ 89 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Hans Grönqvist förklarade sammanträdet avslutat. 

Båstad 2018-10-16 

Hans Grönqvi t 
Ordförande 

Sekreterare 

Justerare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-10-31 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 - HR-avdelningen 2018-10-02 
 
b). Delegationsbeslut - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade t o m 2018-09-25 
 
c). Delegationsbeslut - Kommunjuristen 2018-10-05 
 
d). Delegationsbeslut - Individ och familj 2018-10-01 - 2018-10-24 
 
e). Delegationsbeslut - Ekonomichefen 2018-10-29 
 
f). Delegationsbeslut - HR-avdelningen 2018-10-29 
 
g). Delegationsbeslut - Trafikingenjören 2018-10-31 
 
    
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälda delegationsbeslut. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsef1 

2018 -10- 0 3 
9CK1..1?.r:!l1.../. .... . 
..... ~tt. :: .. ~.C?.e .. ....... . 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Nr enligt 
de lega-

Datum Diarienr Ärendebeskrivning Lagrum Beslut Delegat 
tions-
ordning 
P003 2018-07-01 Anställning. Personlig 180829 Enhetschef Lena 

assistent. 46 A 22 Ljungquist 

P003 2018-07-01 Anställning. Personlig 180616 Enhetschef Lena 
assistent. 46 A 23 Ljungquist 

P003 2018-08-20 Anställning. Personlig 180810 Enhetschef Lena 
assistent. 46 A 24 Ljungquist 

P003 2018-09-24 Anställning. Undersköterska. 180913 Enhetschef Åsa Möller 
52A10 

P003 2018-09-01 Anställning. Undersköterska. 180820 Enhetschef Åsa Möller 
52A 11 

P003 2018-08-01 Anställning. Boendeassistent. 180911 Enhetschef Eva-Marie 
57A4 Persson 

P003 2018-10-15 Anställning. Undersköterska. 180907 Enhetschef Cecilia 
64A5 Sixten 

P003 2018-08-13 Anställning. Förskollärare. 80 180813 Förskolechef Erika 
A1 Wingerstad 

P003 2018-10-15 Anställning. Undersköterska. 180911 Enhetschef Daniel 
26A4 Lindell 

P003 2019-01-14 Anställning. Förskollärare. 16 180910 Förskolechef 
A4 Elisabeth Enoksson 

P003 2018-09-10 Anställning. Grundskollärare. 180910 Rektor Eva Hugosson 
30A6 

P003 2018-03-25 Anställning. Undersköterska. 180312 Enhetschef Jessica 
73A1 Arvidsson 

P003 2018-05-01 Anställning. Undersköterska. 180329 Enhetschef Jessica 
73A2 Arvidsson 

P003 2018-05-01 Anställning. Vårdbiträde. 73 A 180618 Enhetschef Albana 
3 Veseli 

P003 2018-06-01 Anställning. Vårdbiträde. 73 A 180705 Enhetschef Al bana 
4 Veseli 

P003 2018-10-22 Anställning. Kock. 70 A4 180827 Köckschef Lars Wallin 

P002 2018-09-01 Anställning. Fastighets- och 180829 Teknik- och 
fri tidschef. 5 A 6 servicechef Jan 

Bernhardsson 

P003 2018-06-21 Anställning. 180820 Rektor Malin 
Modersmålslärare. 27 A 6 Sahlstrand 

P003 2018-08-01 Anställning. Undersköterska. 180806 Avdelningschef 
28A 13 Pernilla Holte 

P003 2018-09-03 Anställning. Vårdbiträde. 28 A 180918 Avdelningschef 
14 Pernilla Holte 

P003 2018-09-03 Anställning. Undersköterska. 180918 Avdelningschef 
28A 15 Pernilla Holte 

P003 2018-09-03 Anställning. Vårdbiträde. 28 A 180918 Avdelningschef 
16 Pernilla Holte 
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P003 201B-09-03 Anställning. Undersköterska. 1B091B Avdelningschef 
2BA17 Pernilla Holte 

P003 201B-09-03 Anställning. Undersköterska. 18091B Avdelningschef 
2BA18 Pernilla Holte 

P003 201B-09-03 Anställning. Undersköterska. 1B091B Avdelningschef 
2BA 19 Pernilla Holte 

P003 201B-09-03 Anställning. Undersköterska. 1B091B Avdelningschef 
2BA20 Pernilla Holte 

P003 201B-09-24 Anställning. Undersköterska. 1B0920 Avdelningschef 
2BA21 Pernilla Holte 

P003 2018-09-03 Anställning. Undersköterska. 1B0924 Avdelningschef 
2BA22 Pernilla Holte 

P003 201B-OB-01 Anställning. Undersköterska. 1BOB06 Avdelningschef 
2BA23 Pernilla Holte 

P003 2019-01-01 Anställning. Förskollärare. 56 1B0913 Rektor Camilla 
A9 Persson 

P003 2019-01-07 Anställning. Grundskollärare. 1BOB13 Rektor Camilla 
56A 10 Persson 

P003 2018-0B-OB Anställning. Speciallärare 1B0706 Rektor Camilla 
förskola. 56 A 11 Persson 

P003 201B-OB-OB Anställning. Förskollärare. 56 1B0907 Rektor Camilla 
A 12 Persson 

P003 201B-10-0B Anställning. Förskollärare. 56 1B0709 Rektor Camilla 
A13 Persson 

P003 201B-OB-15 Anställning. Lokalvårdare. 75 1B0914 Lokalvårdschef 
A3 Terese Wennerstrand 

P003 201B-09-01 Anställning. Lokalvårdare. 75 1BOB24 Lokalvårdschef 
A4 Terese Wennerstrand 

P003 201B-0B-20 Anställning. Lokalvårdare. 75 1BOB24 Lokalvårdschef 
AS Terese Wennerstrand 

P003 201B-OB-20 Anställning. Lokalvårdare. 75 1BOB24 Lokalvårdschef 
A6 Terese Wennerstrand 

P003 201B-OB-27 Anställning. Lokalvårdare. 75 1BOB24 Lokalvårdschef 
Al Terese Wennerstrand 

P003 201B-OB-27 Anställning. Lokalvårdare. 75 1BOB24 Lokalvårdschef 
AB Terese Wennerstrand 

P003 201B-OB-20 Anställning. Lokalvårdare. 75 180B29 Lokalvårdschef 
A9 Terese Wennerstrand 

P003 201B-10-29 Anställning. Lokalvårdare. 75 1B0917 Lokalvårdschef 
A10 Terese Wennerstrand 

P003 201B-09-24 Anställning. Lokalvårdare. 75 1B0917 Lokalvårdschef 
A 11 Terese Wennerstrand 

P003 201B-09-24 Anställning. Lokalvårdare. 75 1B0917 Lokalvårdschef 
A12 Terese Wennerstrand 

P003 201B-12-01 Anställning. Legitimerad 1B0921 Myndighetschef 
sjukgymnast. 55 A 1 Magnus Ohlsson 

P003 201B-OB-01 Anställning. 1BOB01 Rektor Ewa Nilsson 
Studieadministratör. 54 A 6 

P003 2018-0B-13 Anställning. Administratör. 13 1BOB10 Btr. skolchef 
A17 Margaretha Ekelund-

Svensson 

P002 201B-OB-01 Anställning. Bitr. Rektor 13 A 1B0710 Btr. skolchef 
1B Margaretha Ekelund-

Svensson 

P003 201B-OB-02 Anställning. Socialpedagog/ 180520 Rektor Peter 
elevassistent. 11A5 Dahlberg 

P003 201B-OB-13 Anställning. Sjuksköterska. 74 1B0627 Enhetschef Ann-
A6 Charlotte Avall 

P003 201B-OB-20 Anställning. Sjuksköterska. 74 1B0705 Enhetschef Ann-
A7 Charlotte Aval I 

P003 201B-06-01 Anställning. Sjuksköterska. 74 1B050B Enhetschef Ann-
AB Charlotte Aval I 
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P003 2018-06-01 Anställning. Sjuksköterska. 74 180508 Enhetschef Ann-

A9 Charlotte Aval! 

P003 2018-06-11 Anställning. Sjuksköterska. 74 180611 Enhetschef Ann-
A 10 Charlotte Aval I 

P003 2018-04-30 Anställning. Sjuksköterska. 74 180407 Enhetschef Ann-
A 11 Charlotte Aval! 

P003 2018-04-30 Anställning. Sjuksköterska. 74 180317 Enhetschef Ann-
A12 Charlotte Aval I 

P003 2018-04-09 Anställning. Sjuksköterska. 7 4 180317 Enhetschef Ann-
A 13 Charlotte Aval I 

P003 2019-01-01 Anställning. Kast/GIS ingenjör. 180919 Kart-/GISchef Annika 
34A 1 Jern 

P003 2018-06-16 Anställning. Vårdbiträde. 48 A 180612 Enhetschef Annika 
3 Muller Hansen 

P003 2018-04-09 Anställning. Undersköterska. 180410 Enhetschef Annika 
48A4 Muller Hansen 

P003 2018-05-01 Anställning. Undersköterska. 180316 Enhetschef Annika 
48A5 MUiier Hansen 

P003 2018-08-20 Anställning. Barnskötare. 1A2 180817 Rektor Ann-Karin 
Bergkvist 

P003 2018-08-08 Anställning. Speciallärare. 1 A 180629 Rektor Ann-Karin 
3 Bergkvist 

P003 2018-08-08 Anställning. Grundskollärare. 180629 Rektor Ann-Karin 
1A4 Bergkvist 

P003 2018-08-08 Anställning. Grundskollärare. 180702 Rektor Ann-Karin 
1A5 Bergkvist 

P003 2018-08-08 Anställning. Speciallärare. 1 A 180629 Rektor Ann-Karin 
6 Bergkvist 

P003 2018-08-08 Anställning. Grundskollärare. 180629 Rektor Ann-Karin 
1A7 Bergkvist 

P003 2018-08-13 Anställning. Fritidspedagog. 1 180821 Rektor Ann-Karin 
AB Bergkvist 

P003 2018-08-08 Anställning. Elevassistent. 1 A 180821 Rektor Ann-Karin 
9 Bergkvist 

P003 2018-07-30 Anställning. Resurspedagog. 1 180806 Rektor Ann-Karin 
A10 Bergkvist 

P003 2018-08-01 Anställning. Elevassistent. 1 A 180611 Rektor Ann-Karin 
11 Bergkvist 

P003 2018-09-01 Anställning. Undersköterska. 9 180829 Enhetschef Cindy 
A9 Case Nord 

P003 2018-08-13 Anställning. Undersköterska. 9 180813 Enhetschef Cindy 
A10 Case Nord 

P003 2018-10-01 Anställning. Undersköterska. 9 180920 Enhetschef Cindy 
All Case Nord 

P003 2018-10-01 Anställning. Undersköterska. 9 180920 Enhetschef Cindy 
A12 Case Nord 

P003 2018-10-08 Anställning. Vårdbiträde. 20A 180914 Enhetschef Anne 
4 Hallenborg 

P003 2018-09-01 Anställning. Undersköterska. 180810 Enhetschef Anne 
20A5 Hallenborg 

P003 2018-10-08 Anställning. Vårdbiträde. 20 A 180918 Enhetschef Anne 
6 Hallenborg 

P003 2018-08-08 Anställning. Specialpedagog. 8 180627 Rektor John Brogård 
A10 

P003 2018-08-08 Anställning. Grundskollärare. 180626 Rektor John Brogård 
SA 11 

P003 2018-09-01 Anställning. Ekonom. 14 A 3 180904 Ekonomichef Elisabet 
Edner 
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Underskrift 
Datum 

2018-10-02 
Namnförtydligande 

Anna Trotzig, HR-samordnare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsell 

2018 -10- n B 
oK.~o.Q.r.tf(G. .. 
1& .. :t ... --:-: .. .tlJl. Q. ........ 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T003 2018-07-06 624/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt(2238) 

T003 2018-07-06 596/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2239) 

T003 2018-07-06 595/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt(2240) 

T003 2018-07-16 609/ 18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt(2241) 

T003 2018-07-16 675/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2242) 

T003 2018-07-24 698/ 18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt(2243) 

T003 2018-08-03 646/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2244) 

T003 2018-08-03 702/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2245) 

T003 2018-08-03 711/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2246) 

T003 2018-08-03 692/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2247) 

T003 2018-08-06 691/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt(2248) 

T003 2018-08-27 751/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt(2249) 

T003 2018-08-27 798/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt(2250) 

T003 2018-08-27 799/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt(2251) 

T003 2018-09-06 803/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2252) 

T003 2018-09-12 839/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2253) 

T003 2018-09-24 752/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt(2254) 

T003 2018-09-24 870/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2255) 

T003 2018-09-25 869/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt(2256) 

299



Underskrift 
Datum 

2018-10-05 
Namnförtydligande 

Valeria Andersson 

Underskrift 
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[l1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMU N 
Kommunstyrelsen 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Nr enligt 
delega- 0 t 
t
. a um 
1ons- Diarienr Ärendebeskrivning 

ordning .. -: ....... . 
• • • • 

Förlikning tvist med Q
Security 

Underskrift 

Namnförtydligande 

Etih~ 

Lagrum Beslut Delegat 

- . 
. 

Elin Ax 
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De legations bes I ut 

Individ och familj Båstads kommun 

2018-10-01-2018-10-31 

302



Beslutsdatum 

2018-10-01 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-10-01 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2018-10-01 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-10-01 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-10-01 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-10-01 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-10-02 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-10-02 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20181001 - 20181031 

Organisation: Vuxenenheten 

UndemjvåeT' 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-10-25 

Beslutsfattare· 

Personnummer' * 

Beslutsfattare 

Alexandra Borbelj 

Arbetshinder, sociala skäl 
Alexandra Borbelj 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Utredningen kan ej färdigställas 
Madelene Colliander 

Josephine Tegner 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Utredningen kan ej färdigställas 
Annelie Zerman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

7 308,00 

16 000,00 

Sida 1I11 
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Beslutsdatum 

2018-10-02 

2018-10-02 

2018-10-02 

2018-10-03 

2018-10-03 

2018-10-03 

2018-10-03 

2018-10-03 

2018-10-03 

Urvalsparametrar: 

Ek Justering av förskott på förmån 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation" 

Undemivåer 

Handläggare· 

20181001 

Vuxenenheten 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-10-25 

- 20181031 Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Inbetalning från annan myndigh1 
Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Josephine Tegner 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Josephine Tegner 

Urvalsdatnm = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

9 559,00 

Sida 2 I 11 
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Beslutsdatum 

2018-10-04 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-10-04 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2018-10-05 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-10-05 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-10-08 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-10-08 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-10-08 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-10-09 Ek bistånd 4 kap 2 § avslag 

2018-10-09 Vux Institutionsplac 4 kap 1 § bifall 

Urvalsparametrar: 20181001 - 20181031 

Organisation: Vuxenenheten 
Undemivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-10-25 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Annelie Zerman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Annelie Zerman 

Sjuk- el aktivitetsersättning-vän1 
Josephine Tegner 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Alexandra Borbelj 

Anna Berg 

Utredningen kan ej färdigställas 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Alexandra Borbelj 

Jeanette Östlund Zielinski 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

350,00 

8 285,00 

Sida 3 I 11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-10-10 

2018-10-10 

2018-10-12 

2018-10-12 

2018-10-12 

2018-10-12 

2018-10-12 

2018-10-15 

2018-10-15 

Urvalsparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

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 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Period: 

Organisation

Undernjväer· 

Handläggare· 

20181001 

Vuxenenheten 

- 20181031 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-10-25 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

Anna Berg 

Maria Ivarsson 

Ivona Widen 

Linda Till.man Åkerhjelm 

Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Anna Berg 

2 045,00 
Annelie Zerman 

Beslutsfattare· 
Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 4 I 11 

Personnummer: * 
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Beslutsdatum 

2018-10-15 Vux Kostnader i utredning 

2018-10-15 Vux Kostnader i utredning 

2018-10-15 Vux Kostnader i utredning 

2018-10-15 Vux L VM Särskild kostnad bifall 

2018-10-15 Vux L VM Särskild kostnad bifall 

2018-10-15 · Ek Justering av förskott på förmån 

2018-10-15 EK Eftergift 

2018-10-15 Ek Justering av förskott på förmån 

2018-10-15 Ek Justering av förskott på förmån 

Urvalspararnetrar: 20181001 - 20181031 

Organisation: Vuxenenheten 
Pndemiväer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2018-10-25 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Inbetalning från annan myndigh1 
Per-Martin Boklund 

Inbetalning från annan myndigh1 
Per-Martin Boklund 

Inbetalning från annan myndigh1 
Per-Martin Boklund 

Inbetalning från annan myndigh1 
Per-Martin Boklund 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

132,00 

3 250,00 

1 358,00 

132 000,00 

132 000,00 

840,00 

3 152,00 

6 480,00 

6 480,00 

Sida 5 I 11 
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Beslutsdatum 

2018-10-15 

2018-10-15 

2018-10-16 

2018-10-16 

2018-10-17 

2018-10-17 

2018-10-17 

2018-10-17 

2018-10-17 

Urvalsparametrar: 

Ek Justering av förskott på förmån 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

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 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Organisation" 

Undernivåer: 

Handläggare· 

20181001 - 20181031 

Vuxenenheten 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-10-25 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Inbetalning från annan myndigh1 
Per-Martin Boklund 

Stina Jönsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Alexandra Borbelj 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Alexandra Borbelj 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Stina Jönsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

5 038,00 

2 757,00 

1 070,00 

5 498,00 

Sida 6 I 11 
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Beslutsdatum 

2018-10-18 

2018-10-18 

2018-10-18 

2018-10-18 

2018-10-18 

2018-10-18 

2018-10-18 

2018-10-19 

2018-10-19 

U rva !spa ram etra r: 

Ek Beslut inleda utredning dödsboanmälan 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

OrganisatioD" 

Underniväer 

Handläggare· 

20181001 

Vuxenenheten 

- 20181031 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-10-25 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Ann-Britt Nilsson 

Anna Berg 

Maria Ivarsson 

Maria I varsson 

Josephine Tegner 

Sjukskriven med läkarintyg-vän1 
Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

19 369,00 

10 057,00 

Sida 7 I 11 
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Beslutsdatum 

2018-10-19 

2018-10-19 

2018-10-19 

2018-10-19 

2018-10-22 

2018-10-22 

2018-10-22 

2018-10-22 

2018-10-22 

Urva !spa ram etrar: 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

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 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation-

Undemiväer 

Handläggare: 

20181001 

Vuxenenheten 

- 20181031 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-10-25 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Stina Jönsson 

Stina Jönsson 

Väntar på etableringsersättning 
Stina Jönsson 

Väntar på etableringsersättning 
Stina Jönsson 

Alexandra Borbelj 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Alexandra Borbelj 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdaturn 

A vslagsbelopp 

9 093,00 

14 307,00 

3 011,00 

4 251,00 

Sida 8 I 11 
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Besluts datum 

2018-10-22 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-10-22 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

2018-10-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-10-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-10-22 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-10-22 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2018-10-23 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2018-10-23 Vux Kostnader i utredning 

2018-10-23 Vux Kostnader i utredning 

Urvalsparametrar: 20181001 - 20181031 

Organisation: Vuxenenheten 

Undemivåer-

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-10-25 

Beslutsfattare· 

Personnummer- * 

Beslutsfattare 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Josephine Tegner 

Anita Marijic 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

25 526,00 

3 959,00 

3 384,00 

500,00 

500,00 

Sida 9 I 11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2018-10-23 

2018-10-23 

2018-10-23 

2018-10-23 

2018-10-23 

2018-10-23 

2018-10-24 

2018-10-24 

2018-10-24 

Urya lspararnetrar: 

Vux Kostnader i utredning 

Vux Kostnader i utredning 

Vux Kostnader i utredning 

Vux Kostnader i utredning 

Vux Kostnader i utredning 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation

Undernivåer 

Handläggare· 

20181001 

Vuxenenheten 

20181031 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare-

Qruk:. 

~ 

Personnummer: * 

2018-10-25 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Josephine Tegner 

Annelie Zerman 

Annelie Zennan 

Josephine Tegner 

Urvalsdaturn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

500,00 

500,00 

500,00 

500,00 

500,00 

500,00 

Sida 10 I 11 
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Beslutsdatum 

2018-10-24 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2018-10-24 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2018-10-24 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalspararnetrar: Period· 20181001 20181031 

Qrgani~atiQn· Vuxenenheten 

Qndemivåer 

Handlägg<rre· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2018-10-25 

Beslutsfattare: 

~ 

Beslut· 

;eersQnnurnmer· * 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Josephine Tegner 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Qrvalsdatnm = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

9 027,00 

Sida 11/11 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum 
2018-10-29 
Handläggare 
Elisabet Edner 
0431-77018 
Vårtdnr 

Delegationsbeslut 

1 (1) 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -10- 2 9 V 
Dnr . . ~. fJ.Q .. '1.L .. Jf.~ .. ::: .. 'i.9..!?.... . .. 

Med stöd av delegationsordningen för kommunstyrelsen antagen den 2:e januari 2015 § 4, beslu
tade undertecknad, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande, att omsätta lån 103864 om 
23 970 000 kr på villkor enligt Kommuninvest i Sverige AB. Lånet omsattes den 24 oktober. 

Kommunledningskontoret 
Ekonomiavdelningen 

Båstads kommun 

Kommunledningskontoret 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 314



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommuns\yrelseh 

201B -10- 3 0 
onhJ:.D..o.f f.J~ . .. . 
1-&> l'"" .. ~ .. 1Q.'?. .......... . ga••••••••:T. 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Nr enligt 
de lega-

Datum Diarienr Ärendebeskrivning Lagrum Beslut Delegat 
tions-
ordning 
P015 2018-10-01 Lönebeslut nya 181001 Kommundirektör Erik 

arbetsuppgifter RL. 18 B 1 Lid berg 

P015 2018-09-12 Lönebeslut nya 180912 Kommundirektör Erik 
arbetsuppgifter PS. 18 B 2 Lid berg 

P009 2018-09-07 Beslut om uppsägning av 180907 Bitr. HR-chf Anna 
personliga skäl. 47 B 3 Löfström 

P009 2018-09-20 Beslut om uppsägning av 180920 HR-chef Philipp 
personliga skäl. 29 B 17 Seuffer 

P003 2018-08-08 Anställning. Förskollärare. 56 180913 Rektor Camilla 
A 14 Persson 

P003 2018-09-03 Anställning. Vårdbiträde. 28 A 180927 Avdelningschef 
24 Pernilla Holte 

P003 2018-10-01 Anställning. Aktiveringsledare. 180912 Enhetschef Eva-Marie 
57A5 Persson 

P003 2018-07-01 Anställning. Aktiveringsledare. 180820 Enhetschef Eva-Marie 
57A6 Persson 

P003 2018-10-15 Anställning. Stödassistent. 57 180921 Enhetschef Eva-Marie 
A7 Persson 

P003 2018-10-29 Anställning. 181004 Restaurangchef Ingrid 
Restaurangbiträde. 37 A 5 Johnsson 

P003 2018-10-01 Anställning. Lokalvårdare. 75 180928 Lokalvårdschef 
A13 T erese Wennerstrand 

P003 2018-10-01 Anställning. Lokalvårdare. 75 180928 Lokalvårdschef 
A14 T erese Wennerstrand 

P003 2018-10-15 Anställning. Undersköterska. 181008 Enhetschef Cecilia 
64A6 Sixten 

P003 2019-01-07 Anställning. Lärare grundskola 180927 Rektor Eva Hugosson 
7-9. 30A 7 

P003 2019-01-10 Anställning. Förstelärare. 38 A 181019 Rektor Susanne 
3 Kaczmarek 

P003 2018-11-05 Anställning. 181015 Räddningschef Pelle 
Fordonsskötselasnvarig. 59 A Pettersson 
3 

P003 2019-01-01 Anställning. 181015 Bildningschef Henrik 
Utvecklingsstrateg. 2 A 3 Andersson 

P002 2019-01-14 Anställning. Bibliotekschef. 2 181005 Bildningschef Henrik 
A4 Andersson 

P003 2018-10-15 Anställning. 181015 Myndighetschef 
Biståndshandläggare. 55 A 2 Magnus Ohlsson 

P003 2018-10-01 Anställning. Leg. 180914 Myndighetschef 
Arbetsterapeut. 55 A 3 Magnus Ohlsson 

P003 2018-11-01 Anställning. Undersköterska. 9 181019 Enhetschef Cindy 
A13 Case Nord 

P003 2018-08-01 Anställning. Undersköterska. 9 180716 Enhetschef Cindy 
A14 Case Nord 
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Underskrift 
Datum 

2018-10-29 
Namnförtydligande 

Anna Trotzig 

316



BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T002 2018-06-20 289/18-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Postnord Sverige AB 2018-12-31 Johansson 

T002 2018-05-31 289/18-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Bjäre TrgAB 2019-06-01 Johansson 

T002 2018-06-11 289/18-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Torekovs villaservice AB 2019-06-12 Johansson 

T002 2018-06-11 289/18-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Bo Gabrielsson 2018-08-20 Johansson 

T002 2018-07-02 289/18-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Spirit Active Event AB 2019-06-30 Johansson 

T002 2018-06-20 289/18-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Postnord Sverige AB 2019-06-30 Johansson 

T002 2018-06-29 289/18-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Schenker Åkeri AB 2019-06-30 Johansson 

T002 2018-06-18 289/18-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Fasad Expert JP AB 2019-06-30 Johansson 

T002 2018-07-09 289/18-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
miljöavd./Båstads kommun 2019-06-30 Johansson 

T002 2018-07-04 289/18-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Hemvård 2018-08-31 Johansson 

T002 2018-07-09 289/18-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Svenska tennisförbundet 2018-17-16 Johansson 

· T002 2018-07-09 289/18-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Bjäre Entreprenad AB 2018-12-31 Johansson 

T002 2018-07-09 289/18-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Aquagripp Service AB 2019-06-30 Johansson 

T002 2018-07-09 289/18-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Berendsen Textil Service AB 2018-08-31 Johansson 

T002 2018-07-16 289/18-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Etab Service AB 2018-12-31 Johansson 

T002 2018-07-16 289/18-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Markiscentrum o M.trädgård. 2019-07-23 Johansson 

Underskrift 
Datum 

2018-10-31 
Namnförtydligande 

Alexander Ejwertz Johansson 
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