
	

	

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen 

Datum:	 Onsdagen	den	13	mars	2019.	

Tid	och	plats:	 Kl.	09.00	‐	Astrakanen,	kommunkontoret	i	Båstad.	
	

	

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

	 Upprop	 	

1. Val	av	justeringsperson	 	

2. Godkännande	av	dagordningen	 	

3. Informationsärenden:	
	
a).	VD	Christer	Hult	informerar	om	Swedish	Open	
						samt	nytecknat	avtal.	

b).	Provisorisk	återvinningscentral	(Andreas	Jansson).	

c).	Markanvisning	inom	Förslöv	2:4	(Susanna	Almqvist).	

d).	Detaljplan	Östra	Karup	(Susanna	Almqvist).	
	

	

4. Likvärdig	förskole‐	och	grundskolestruktur	för	norra	och
södra	sidan	i	Båstads	kommun	

Margaretha	
Ekelund‐Svensson	

KF

5. Utnämnande	av	skolchef	för	vuxenutbildning	och	särskild
utbildning	för	vuxna	

Henrik	Andersson	 KS

6. Uppföljning	av	intern	kontroll	2018	för	kommunstyrelsen	 Elisabet	Edner	 KS

7. Svar	på	granskning	avseende	kommunens	målstyrning Sari	Bengtsson	 KS

8. Svar	på	granskning	avseende	intern	kontroll
(Kompletteras	senare)	

Fredrik	Hedesand		 KS

9. Svar	på	granskning	avseende	kommunens	kostnader	för	resor	och	
representation	(Kompletteras	senare)	

Fredrik	Hedesand	 KS

10. Svar	på	granskning	avseende	kommunens	fordonshantering
(Kompletteras	senare)	

Pelle	Pettersson	 KS

11. Upplåtelse	av	kommunala	lokaler	för	pensionärsföreningar	 Hans	Paganus	 KS

12. Inrättande	av	styrgrupp	för	Sydvatten	AB Andreas	Jansson	 KS

13. Markanvisningsavtal	för	Heden	etapp	III	
‐	Karin	Petterssons	Arkitektbyrå	AB	och	Victurum	AB	

Susanna	Almqvist	 KS

14. Markanvisningsavtal	för	Heden	etapp	III	‐ GBJ	Bygg	AB Susanna	Almqvist	 KS

15. Detaljplan	för	del	av	Båstads	hamn	
‐	Beslut	om	utökat	granskningsförfarande	

Emma	Johansson	 KS
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16. Delgivningar	
	

17. Anmälan	av	delegationsbeslut	2018	
	

18. Anmälan	av	delegationsbeslut	2019	
	

	
Båstad	den	4	mars	2019	
	
	
	
Johan	Olsson	Swanstein	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	
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Datum: 2019-03-01 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001177/2018 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Inge Henriksson. 
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Hans Grönqvist. 
 
3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 19 mars 2019 kl. 10.00.   
 
 
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: 2019-03-01 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001178/2018 – 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: 2019-03-01 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001179/2018 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
 
a). VD Christer Hult informerar om Swedish Open samt nytecknat avtal. 
 
b). Provisorisk återvinningscentral (Andreas Jansson). 
 
c). Markanvisning inom Förslöv 2:4 (Susanna Almqvist). 
 
d). Detaljplan Östra Karup (Susanna Almqvist). 
 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Utbildningsnämnden		

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 	
Sammanträdesdatum 
	

Sida 
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UN	§	30		 Dnr	UN	000266/2015	‐	600	

Likvärdig förskole- och grundskolestruktur för norra och södra 
sidan i Båstads kommun 

	
Beskrivning	av	ärendet	 Sedan	2014	har	diskussioner	och	utredningar	gjorts	för	att	finna	lösningar	för	

en	likvärdig	och	modern	förskole‐	och	grundskolestruktur.	Beslut	har	tagits	i	
vissa	delar,	men	inget	helhetbeslut	har	tagits.	På	kommunfullmäktige	2018‐12‐
19	återremitterades	ärendet	för	att	utreda	förslag	till	en	mer	likvärdig	förskole‐	
och	grundskolestruktur	för	norra	och	södra	sidan.		

	
Underlag	till	beslutet	 Tjänsteskrivelse	från	Margaretha	Ekelund‐Svensson,	tf.	skolchef,	daterad	2019‐

01‐29	med	tillhörande	bilagor.	
	
Föredragande	 Margaretha	Ekelund‐Svensson,	tf.	skolchef,	föredrar	ärendet.		
	
Kommentar	 Margaretha	Ekelund‐Svensson,	tf.	skolchef,	gör	en	muntlig	rättelse	gällande	

sista	sidan	i	bilagan	Förskolestruktur:	Årtalen	ska	vara	2019‐2023.		
	
Yttrande	 Under	ärendet	yttrar	sig	Uno	Johansson	(C),	Susanne	Jung	(M)	och	Helena	

Stridh	(BP).		
	
Yrkanden	 Uno	Johansson	(C):	Centerpartiet	yrkar	att	utbildningsnämnden	beslutar	

föreslå	Kommunfullmäktige	att	anta	förslag	till	likvärdig	förskole‐	och	
grundskolestruktur	för	perioden	2019‐2023	enligt	förvaltningens	förslag	med	
de	ändringar	som	finns	i	Centerpartiets	bifogade	dokument,	se	bilaga.		

	
	 Helena	Stridh	(BP):	Bjärepartiet	yrkar	att	ärendet	återremitteras,	se	bilaga.		
	
	 Susanne	Jung	(M),	Linda	Bertilsson	Ivarsson	(M),	Ingrid	Zäther	(S)	och	Mats	

Lundberg	(L):	Bifall	till	förvaltningens	förslag.		
	
Propositionsordningar	 Ordförande	föreslår	följande	ordning:	Först	tar	nämnden	ställning	till	

återremissyrkandet	och	ifall	detta	inte	bifalls	ställs	förvaltningens	förslag	mot	
Centerpartiets	yrkande.	Nämnden	godkänner	ordningen.	

	
	 Ordförande	ställer	proposition	på	återremissyrkandet.	Efter	framställd	

proposition	finner	ordförande	att	ärendet	ska	avgöras	idag.	
	
	 Omröstning	begärs.	
	
Omröstningsordning	 Följande	omröstningsordning	godkänns:	
	 Ledamot	som	vill	att	ärendet	avgörs	idag	röstar	JA	
	 Ledamot	som	vill	att	ärendet	återremitteras	röstar	NEJ	
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Ledamot	 Ja Nej Avstår	
Susanne	Jung	(M)
Linda	Ivarsson	(M)	

X
X	

Ingrid	Zäther	(S) X
Mats	Lundberg	(L) X
Helena	Stridh	(BP) X
Kerstin	Johansson	(BP) X
Uno	Johansson	(C) X
Linnea	Gunnarsson
Elvertsson	

X

Ordf.	Thomas	Nerd	(S) X
	
Omröstningsresultat		 Omröstningen	utfaller	med	fem	röster	för	JA	och	fyra	röster	för	NEJ.	Ärendet	

ska	härmed	avgöras	idag.		
	
Propositionsordning	 Därefter	ställer	ordförande	proposition	på	förvaltningens	förslag	och	

Centerpartiets	ändringsyrkande.	Efter	framställd	proposition	finner	ordförande	
att	förvaltningens	förslag	vunnit.	

	
	 Omröstning	begärs.	
	
Omröstningsordning	 Följande	omröstningsordning	godkänns:	
	 Ledamot	som	vill	bifalla	förvaltningens	förslag	röstar	JA	
	 Ledamot	som	vill	bifalla	Centerpartiets	ändringsyrkande	röstar	NEJ	
	 	

Ledamot	 Ja Nej Avstår	
Susanne	Jung	(M)
Linda	Ivarsson	(M)	

X
X	

Ingrid	Zäther	(S) X
Mats	Lundberg	(L) X
Helena	Stridh	(BP) X
Kerstin	Johansson	(BP) X
Uno	Johansson	(C) X
Linnea	Gunnarsson
Elvertsson	

X

Ordf.	Thomas	Nerd	(S) X
	
Omröstningsresultat	 Omröstningen	utfaller	med	fem	röster	för	JA,	två	röster	för	NEJ,	två	avstår.	

Således	har	utbildningsnämnden	beslutat	bifalla	förvaltningens	förslag.		
	 		
Beslut	 Utbildningsnämnden		beslutar:	
	

Föreslå	kommunfullmäktige	att	anta	förslag	till	likvärdig	förskole‐	och	
grundskolestruktur	för	perioden	2019‐2023.		

	
Reservation	 Uno	Johansson	(C)	och	Linnea	Gunnarsson	Elvertsson	(C)	reserverar	sig	mot	

beslutet.		
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Datum:	2019‐01‐29	 Till: Kommunfullmäktige	

Handläggare:	Margaretha	Ekelund	Svensson	

Dnr: UN	000266/2015	
	
	

Likvärdig förskole- och grundskolestruktur 
	
	
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden	beslutar	att	förslå	Kommunfullmäktige	att	anta	förslag	till	likvärdig	
förskole‐	och	grundskolestruktur	för	perioden	2019‐2023.	
 
Sammanfattning av ärendet	
Sedan	2014	har	diskussioner	och	utredningar	gjorts	för	att	finna	lösningar	för	en	likvärdig	och	
modern	förskole‐	och	grundskolestruktur.	Beslut	har	tagits	i	vissa	delar,	men	inget	
helhetbeslut	har	tagits.	På	Kommunfullmäktige	2018‐12‐19	återremitterades	ärendet	för	att	
utreda	förslag	till	en	mer	likvärdig	förskole‐	och	grundskolestruktur	för	norra	och	södra	sidan.	
	
Bakgrund	
Utredningarna	som	gjordes	2014‐2017	visade	att	nästan	alla	förskolor	och	skolor	hade	
eftersatt	underhåll	och	stora	investeringsbehov.	De	var	inte	anpassade	till	de	lärmiljöer	som	
krävs	i	dag.	Likvärdigheten	mellan	förskolor	och	skolor	fanns	inte.		
	
Aktuellt	
Se	sammanställning	av	planerad	Likvärdig	förskole‐	och	grundskolestruktur.	Bilaga	1	
	
Konsekvenser av beslut	
	
Samhälle	
Båstad	blir	en	attraktiv	kommun	att	bo	i	för	barnfamiljer	med	moderna	och	anpassade	
lärmiljöer	i	förskolor	och	skolor.	En	förändrad	förskole‐	och	grundskolestruktur	kan	innebära	
förändrad	utveckling	av	berörda	orter.		
	
Verksamhet 	
Vi	lever	upp	till	skollagens	krav	på	anpassade	lärmiljöer.	Det	blir	lättare	att	rekrytera	utbildad	
personal	med	nya	förskolor	och	skolor	med	anpassade	lärmiljöer.	
 
Ekonomi	
På	sikt	blir	det	billigare	med	nya	lokaler	som	inte	behöver	renoveras	och	är	billigare	att	värma	
upp.	Samordningsvinster	för	elevhälsans	personal,	studiehandledare	och	modersmålslärare.		
Även	samordningsvinster	för	service‐	och	måltidstjänster.	Blir	färre	slöjd‐	och	
hemkunskapsturer.	
	
Barnkonsekvensanalys	
Barn	och	elever	får	en	tillgänglig,	inkluderande	och	likvärdig	lärmiljö	där	hänsyn	tas	till	fysiska,	
sociala	och	pedagogiska	aspekter.	
	
Miljökonsekvensanalys 
Byggnaderna	byggs	i	ett	hållbarhetsperspektiv	med	miljövänlig	uppvärmning.		

Dnr: KS 000545/2014-600
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Det	blir	lättare	att	samordna	skolskjutsen	och	därmed	färre	bussturer.	
	
	
Beslutet ska expedieras till:	
Ledningsgrupp	Barn	och	skola	
Birgitta	Berséus	förskoleutvecklare,	
Marika	Forsell	utvecklingsledare	
Jan	Bernhardsson	teknik	och	servicechef	
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen:	
Bil.	1	 En	likvärdig	förskole‐	och	grundskolestruktur	
Bil.	2	 Förskolestruktur,	2019‐01‐29	
Bil.	3	 Skolstruktur,	2019‐01‐29	
	
Samråd har skett med: 
Birgitta	Berséus	förskoleutvecklare,	
Marika	Forsell	utvecklingsledare	
Jan	Bernhardsson	teknik	och	servicechef	
 
	
	



 

 
 

      

 

 

 

En likvärdig förskole- och 
grundskolestruktur  

för norra och södra sidan av Båstads kommun 2019-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanställd av 

Margareta Ekelund Svensson Tf Skolchef  

Marika Forsell, Utvecklingsledare Barn och skola  

Birgitta Berseus, Förskoleutvecklare  
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En likvärdig förskole- och grundskolestruktur för norra och 
södra sidan av Båstads kommun 

 
Bakgrund 
2014‐05‐07	gav	Kommunstyrelsen	förvaltningen	i	uppdrag	att	ta	fram	underlag	som	belyser	och	
analyserar	dessa	frågeställningar: 

‐ Likvärdig	utbildning	vid	kommunens	förskolor	och	skolor 
‐ Framtida	kompetensförsörjning 
‐ Förskole‐	och	skollokaler	som	lever	upp	till	skollagens	krav	på	tidsenliga	lärmiljöer	och	

arbetsmiljölagens	krav. 
	
Flera	utredningar	har	sedan	dess	utarbetats	under	två	skolchefer	(likvärdig	utbildning),	HR‐
avdelningen	(framtida	kompetensförsörjning,	Båstadhem	och	Teknik	och	service	(förskole‐	och	
skollokaler).	Diskussioner	och	beslut	har	vid	olika	tillfällen	tagits	i	Utbildningsnämnden,	
Kommunstyrelsen	och	Kommunfullmäktige.	
	
På	Kommunfullmäktige	2018‐12‐19	återremitteras	ärendet	angående	skolstrukturen	för	att	
utreda	ett	förslag	till	en	mer	likvärdig	Förskole‐	och	grundskolestruktur	för	norra	och	södra	
sidan	av	Båstads	kommun.	
	
	

Likvärdighet ur ett pedagogiskt perspektiv 
 
En likvärdig förskoleorganisation 
En	viktig	fråga	att	ha	med	i	planeringen	för	en	likvärdig	förskoleorganisation	i	Båstads	kommun	
är	frågan	om	barngruppernas	sammansättning	och	storlek.	Det	finns	en	rad	faktorer	att	ta	
hänsyn	till	då	beslut	ska	tas	om	barngruppernas	storlek,	såsom	personalens	kompetens,	
personaltäthet,	lokalernas	storlek,	miljöns	utformning	samt	barnens	bakgrund,	ålder,	kön	och	
förutsättningar	i	övrigt	för	att	tillgodogöra	sig	utbildningen	i	förskolan.	Med	barngrupp	menas	
antal	barn	inskrivna	per	avdelning.	Särskilda	riktlinjer	för	gruppstorlek	presenterades	av	
Skolverket	år	2016.	För	barn	mellan	1	och	3	år	är	riktmärket	för	barngruppens	storlek	sex	till	
tolv	barn,	och	för	barn	mellan	4	och	5	år	nio	till	femton	barn.	I	Båstad	räknas	ett	snitt	på	arton	
barn	på	en	avdelning	med	barn	1‐5	år.	På	KF	2018‐02‐28	godkändes	revideringarna	i	Skol‐och	
utbildningsprogrammet		där	det	står:	
	

 Alla	barn	i	förskolan	får	tillgång	till	en	verksamhet	som	genomförs	enligt	skolverkets	
riktmärke	för	barngruppernas	storlek.	

Budget	finns	inte	avsatt	för	mindre	barngrupper.	
	
Läroplanen	för	förskolan(2018)	ställer	andra	krav	än	när	”daghemmen”	i	Båstad	byggdes	under	
1980‐talet.		Idag	krävs	moderna	och	tidsenliga	förskolor	för	att	främja	barnens	utbildning	och	
undervisning.	Lokalernas	utformning	ska	ligga	till	grund	för	barnets	delaktighet	och	inkludering	
samt	kunna	ge	stöd	till	barnets	olika	behov	för	lärande	och	utveckling.	En	öppnare	planlösning	
ger	flexibilitet	till	möblering	och	indelning	av	rummen	efter	varje	barngrupps	behov.	Olika	
rumsfunktioner	och	god	kvalitet	på	ljud,	ljus	och	luftmiljö	påverkar	barnens		inlärningsförmåga.	
Barns	möjlighet	till	utveckling	och	lärande	påverkas	av	hur	tillgänglig	den	fysiska	miljön	är.	Den	
öppna	planlösningen	underlättar	och	skapar	tillgänglighet	för	barn	med	olika	
funktionsnedsättning.		
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Forskningen	menar	att	barn	lär	och	utvecklas	optimalt	i	miljöer	som	inbjuder	till	
kommunikation	och	samspel	i	goda	relationer	till	människor	och	miljöer.	Moderna	förskolor	
bjuder	in	barnen	till	att	kommunicera	med	varandra	och	miljöerna	genom	att	göra	rummen	
transparenta	och	flexibla.		Stora	rum	med	möjlighet	att	skapa	mötesplatser	som	underlättar	
barns	samspel	och	relationsbyggande.		”Rum	i	rummen”	gör	det	lättare	att	kommunicera	och	
överblicka	och	öppnar	upp	för	flexibla	lösningar	och	möjlighet	att	dela	av	för	avskildhet,	vila	och	
återhämtning	när	det	behövs.	
Skollagen	och	förskolans	läroplan	ställer	krav	på	en	aktiv	föräldrasamverkan	och	att	
verksamheten	systematiskt	dokumenteras,	reflekteras	och	analyseras	för	att	utveckla	
utbildningen	och	undervisningen.	I	våra	äldre	förskolor	finns	det	inte	tillräckligt	med	arbetsrum	
för	detta	arbete.			
	
En likvärdig grundskolestruktur	
Argument	för	en	likvärdig,	hållbar	och	tidsenlig	skolorganisation	i	Båstad	tar	sin	utgångspunkt	i	
nationella	riktlinjer	för	elevers	rätt	till	likvärdig	utbildning	enligt	skollagens	formulering	(kap.1	
2§	skollagen).	Alla	barn	och	ungdomar,	oberoende	av	kön,	geografisk	hemvist	samt	sociala	och	
ekonomiska	förhållanden,	ska	ha	lika	tillgång	till	utbildningen	i	det	offentliga	skolväsendet.	
Lagen	fastslår	även	att	utbildningen	ska	vara	likvärdig	inom	varje	skolform,	oberoende	av	var	
den	anordnas	i	landet	och	alla	elever	erbjudas	möjlighet	att	nå	skolans	mål.	Likvärdighetskravet	
framställs	även	i	läroplanerna	för	det	obligatoriska	skolväsendet,	förskoleklassen,	fritidshemmet	
samt	de	frivilliga	skolformerna.		
	
Några	primära	förutsättningar	för	att	också	kunna	nå	de	politiska	målen	i	det	reviderade	skol‐	
och	utbildningsprogrammet	är	att	verka	för	en	adekvat	förskole‐	och	grundskolestruktur	där	
maximal	nytta	bidrar	till:	
	

 att	alla	elever	ges	möjligheten	att	uppnå	minst	godkända	betyg	
 att	bättre	uppfylla	de	nationella	målen 
 bättre	pedagogiskt	ledarskap	i	och	utanför	klassrummet 
 att	ge	förutsättningar	för	varje	elev	till	en	så	bra	utbildning	och	social	kompetens	som	

möjligt	inför	framtidens	val	av	utbildningar	och	yrken. 
 en	skola	för	alla,	som	stimulerar	lärande	och	uppmuntrar	elevernas	egna	intressen.		 

	
En	likvärdig	skolorganisation	kan	erbjuda	och	stödja	den	mängd	olika	områden	som	bidrar	till	
ökad	likvärdighet	som	till	exempel	tillgången	till	behöriga	lärare,	förskollärare,	fritidspedagoger	
och	skolledare.	En	sådan	skolorganisation	möjliggör	också	bättre	villkor	för	kollegialt	lärande,	
där	mer	verkningsfull	resursfördelning	går	att	utvinna.	Vidare	erbjuder	en	likvärdig	
skolorganisation	ökad	tillgänglighet	till	specialsalar,	förenklad	digital	infrastruktur	och	mer	
flexibla	lärmijöer	för	såväl	barn,	elever	som	för	pedagoger.	Dessutom	bidrar	en	mer	likvärdig	
skolstruktur	till	en	ökad	förmåga	att	kompetensförsörja	verksamheten	där	Båstads	
attraktionskraft	är	allt	mer	avgörande	i	en	tid	av	akuta	svårigheter	att	rekrytera	behöriga	lärare.	
Behöriga	lärare	säkerställer	barn	och	elevers	rätt	till	likvärdig	utbildning.	Tillgången	till	ett	
mångfald	av	kamrater	är	nödvändig	för	den	enskilde	individens	tillväxt	och	sociala	utveckling	då	
barn	och	elevers	olikheter	utgör	en	tillgång	i	undervisningen	och	för	lärandet.		
	
Tillgången	till	likvärdiga	resurser	kan	bättre	säkerställa	flexibilitet	i	undervisningen.	Barn	och	
elever	möter	fler	lärare	som	dagligen	utmanas	i	sin	praktik,	där	fler	samordningsvinster	sker	
genom	det	kollegiala	samtalet.	Då	fler	lärare	möts	skapas	goda	villkor	för	utveckling	av	
undervisningspraktiken	som	på	sikt	leder	till	ökad	måluppfyllelse.		
	
En	likvärdig	skolorganisation	skapar	bästa	förutsättningar	för	god	resursanvändning	där	
pedagogisk	flexibilitet	stödjer	barn‐	elever,	samt	medarbetares	hälsa	och	lärande.	
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Förskole- och skolstruktur södra delen i Båstad  
	
Förslöv 
Skogsbyns	förskola	
Skogsbyns	förskola	stod	klar	i	nov	2018.	Här	finns	den	lärandemiljö	som	beskrivs	ovan	och	är	ett	
föredömligt	exempel	på	hur	en	tidsenlig	förskola	kan	möta	både	skollagens	och	läroplanens	
krav.	Förskolan	har	plats	för	108	barn	
	
Ängsbyns	förskola	
På	Ängsbyns	förskola	gjordes	en	mindre	renovering	och	ny	ventilation	installerades	under	2017.	
Förskolan	har	plats	för	54	barn.	
	
Fristående	verksamhet		
Lyckohällan	är	en	fristående	verksamhet	och	finns	i	Bygdegården.	Den	drivs	som	ett	
personalkooperativ.	Förskolan	har	plats	för	33	barn.	
	
Förslövs	skola	F‐9	
Kommunstyrelsen	beslutade	2017‐12‐06	att	anta	ett	program	för	om‐	och	tillbyggnad	av	
Förslövs	skola.	De	flesta	klasserna	är	nu	i	moduler.	Under	2019	påbörjas	rivningen	och	om‐	och	
tillbyggnaden	av	skolan.	Inflyttning	beräknas	ske	senast	hösten	2021.	Om‐	och	tillbyggnaden	
beräknas	för	350	elever	(F‐6).		Totalt	för	Förslövs	skola	F‐9	beräknas	600	elever.	Eftersom	
elevantalet	på	7‐9	ökar	måste	nuvarande	bibliotek,	personalutrymmen	och	expedition	byggas	
om	till	klassrum	och	grupprum.	Bibliotek,	expedition	och	personalutrymmen	kommer	att	finnas	
i	nybyggnationen.	Befintliga	lokaler	i	E‐huset	(intill	Samlingssalen)	byggs	om	till	musiksal.			
 
Västra Karup 
Klockarebyns	förskola	
Klockarebyns	förskola	har	fyra	avdelningar	varav	2	av	dem	är	i	moduler.	Lokalerna	är	slitna	och	
kök	och	personalutrymmen	är	underdimensionerade.	Förskolan	har	plats	för	60‐62	barn.	
En	nybyggnation	av	en	4	avdelningsförskola	med	möjlighet	att	bygga	ut	till	en	6	
avdelningsförskola	i	Västra	Karup	skulle	täcka	befintligt	och	framtida	behov	av	förskoleplatser	
för	skolans	upptagningsområde.	En	större	mer	tidsenlig	och	modern	förskola	kan	attrahera	och	
underlätta	rekrytering	av	legitimerade	förskollärare.		En	större	förskola	kan	också	skapa	
förutsättningar	för	längre	och	flexiblare	öppettider	vilket	vårdnadshavare	efterfrågar.				
	
Västra	Karups	skola	F‐6	
På	Kommunstyrelsen	2017‐12‐06	beslöts		ett	program	för	ombyggnation	av	Västra	Karups	skola	
och	att	etablera	och	hyra	in	provisoriska	skolmoduler.	Alla	klasser	är	nu	i	moduler.	
Hälsoproblemen	bland	personalen	har	ökat	och	ännu	har	man	inte	funnit	orsaken.	Eftersom	det	
finns	något	som	genererar	hälsoproblem	kommer	hela	skolan	att	rivas	och	det	blir	en	helt	ny	
skola.	Ny	skolan	dimensioneras	för	300	elever	med	upptagningsområde	Torekov,	V.	Karup	och	
Grevie.		
Ny	skola	beräknas	vara	klar	för	inflyttning	2021.	
Genom	att	bygga	en	ny	förskola	i	anslutning	till	ny	skola	kan	samordningsvinster	kring	
öppettider	mellan	förskola	och	fritidshem	göras.	
 
Grevie 
Backabyns	förskola	
Backabyns	förskola	har	under	hösten	2017	fått	en	uppfräschning	av	lokalerna	och	ventilationen	
har	blivit	åtgärdad.	Tillgängligheten	är	ett	problem	eftersom	fastigheten	är	i	två	våningar	och	
saknar	hiss.	Endast	en	toalett	till	15	barn	finns	på	nedervåningen.	Förskolan	har	plats	för	34	
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barn.	En	större	förskola	med	ändamålsenliga	lokaler	som	uppfyller	tillgänglighetskraven	
kommer	att	behövas	framöver.	
	
Fristående	verksamheter	
Backabusarnas	förskola	drivs	som	ett	föräldrakooperativ.	Förskolan	har	plats	för	16	elever.	
Montessori	har	två	förskolor	med	två	avdelningar	vardera	i	Grevie	kyrkby.	Förskolorna	har	plats	
för	52	barn.	
	
Grevie	skola	
En	etablering	av	ny	skola	(F‐6)	i	Grevie	bedöms	kunna	ske	först	när	befolkningen	ökat	i	
samhället.		
Montessori	har	en	grundskola	F‐6	med	118	elever	i	Grevie	kyrkby.		
	
Torekov 
Fiskebyns	förskola 
Fiskebyn	förskola	har	tre	avdelningar	varav	en	av	dem	är	i	en	modul.	Lokalerna	är	inte	
ändamålsenliga.	Två	avdelningar	samsas	om	ett	kapprum.	Den	ena	avdelningen	ligger	avsides	
från	kapprummet,	vilket	försvårar	kontakten	med	vårdnadshavare	vid	hämtning	och	lämning.	
Lokalernas	begränsningar	försvårar	ett	ökat	barnantal	samt	samverkan	mellan	avdelningarna.	
Förskolan	har	plats	för	45	barn.	
Beslut	är	taget	att	förskolan	ska	renoveras,	anpassas	och	byggas	ut	till	fyra	avdelningar.	
Samtidigt	tas	modulen	bort.	
		
Sandlyckeskolan	F‐6	
Det	är	svårigheter	med	att	rekrytera	utbildad	personal	till	Torekov	och	svårt	att	erbjuda	
heltidstjänster.	Ett	begränsat	elevantal	med	små	klasser	minskar	förutsättningarna	för	en	
likvärdig	skola	i	Båstads	kommun	och	kan	innebära	ett	socialt	utanförskap.	Skolverket	
föreskriver	att	alla	elever	har	rätt	till	en	likvärdig	utbildning	var	eleven	än	bor.	Det	är	ett	stort	
renoveringsbehov	av	lokalerna.	
Skolan	läggs	ner	2021	och	elever	och	personal	flyttar	till	V.	Karups	skola.	
	

 
Förskole- och skolstruktur norra delen i Båstad 
 
Båstad 
De	tre	förskolorna	i	Båstad	kan	trots	renovering	upplevas	som	slitna	och	ofunktionella.	Det	finns	
därför	behov	av	nya	förskoleavdelningar.	Vid	planering	av	framtida	förskolor	i	Båstad	måste	
hänsyn	tas	till	såväl	fristående	verksamhet	som	hur	underlaget	utvecklas	i	Östra	Karup.	
	
Malens	förskola	
Malens	förskola	renoverades	och	fick	ny	ventilation	under	sommaren	2018.	Dock	är	inte	
personalutrymmena	på	plan	två	tillgängliga	för	alla	på	grund	av	avsaknad	av	hiss.	
Förskolan	har	två	avdelningar	och	plats	för	36	barn.	
	
Äppelbyns	förskola	
Förskolan	har	fyra	avdelningar.	En	avdelning	är	i	en	villa	från	1964	som	är	ombyggd	till	förskola.	
Denna	avdelning	har	stort	renoveringsbehov	med	slitna	ytskikt	och	dålig	ventilation.	Dessutom		
är	det	svårt	med	tillgängligheten	med	personalrum	och	personaltoalett	på	ovanvåningen.	Det	är	
återkommande	doftproblem	på	Äppelbyn.	Köket	är	underdimensionerat.	Lokalerna	
uppfräschades	2017		men	ger	fortfarande	ett	slitet	intryck.	Förskolan	har	plats	för	72	barn.	
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Päronbyns	förskola	
Päronbyns	förskola	uppfräschade	2017.	Förskolan	har	två	avdelningar	och	plats	för	36	barn.	
	
Fristående	verksamhet	
Montessori	har	en	förskola	på	Skogsliden.	Den	har	plats	för	25	barn.	
Tuvelyckans	förskola	öppnade	i	mitten	av	januari	och	är	byggd	för	att	kunna	ta	emot	90	barn.	
Den	fristående	förskolan	Tuvelyckan	beräknas	tillsammans	med	Östra	Karups	förskola	täcka	
behovet	av	förskoleplatser	i	Hemmeslöv/Östra	Karup	för	till	fället.	
	
Strandängsskolan		
Lokalerna	för	F‐6	är	inte	ändamålsenliga	för	dagens	skolverksamhet.	Elevantalet	har	ökat	och	
planeras	öka	än	mer	i	framtiden.	Lokalerna	är	trånga	och	kommer	inte	att	räcka	till.	Moduler	
behövs	omgående	och	fram	tills	att	ny	skola	blir	klar	i	Hemmeslöv.		
Högstadiets	lokaler	har	också	behov	av	renovering	och	har	inte	kapacitet	för	många	fler	elever.	
Skolan	behöver	byggas	ut.	
Strandängsskolan	i	dess	nuvarande	form	behöver	delas	och	omlokaliseras	för	att	klara	framtida	
behov.	Hur	denna	delning	görs	behöver	utredas	närmare	samt	vilka	årsklasser	som	ka	flyttas	till	
den	nya	skolan	i	Hemmeslöv	och	vilka	som	blir	kvar.	Detta	utredningsarbete	ska	beakta	faktorer	
som	befolkningsutveckling,	närhet	till	bibliotek,	fritidsaktiviteter,	det	kollektivtrafiknära	lägets	
betydelse,	planförhållanden	m.m.	
	
Östra Karup 
Östra	Karups	förskola	
Östra	Karups	förskola	har	fem	avdelningar	med	möjlighet	till	utbyggnad	av	en	sjätte.	En	
avdelning	är	för	närvarande	stängd	på	grund	av	det	låga	barnantalet.	Förskolan	har	plats	för	90	
barn.	
	
Östra	Karups	skola	
Östra	Karups	skola	renoverades	2016.	Med	utökning	av	två	moduler	ryms	samtliga	elever	inom	
nuvarande	upptagningsområde.	Befolkningsprognosen	i	Östra	Karup	visar	på	en	liten	ökning	av	
antalet	elever.	Det	blir	en	skola	om	ca	100‐150	elever	åk	F‐6.	Skolan	är	beroende	av	
befolkningsutvecklingen	i	området.	
	
Hemmeslöv	
Med	anledning	av	ökad	inflyttning	i	Hemmeslöv	är	behovet	stort	av	en	skola	i	området.	En	skola	
som	täcker	upptagningsområde	Båstad	och	Hemmeslöv.	Modulerna	i	Östra	Karup	kan	då	
avvecklas.	Skolan	i	Hemmeslöv	förväntas	bli	klar	för	inflyttning	2023.	
	
	

	
	
Antal grundskoleelever per 15 januari  2019 
	
Skola	 Antal	elever	
Förslövs	skola	F‐9		 465	
Västra	Karups	skola	 142	
Sandlyckeskolan	 	84	
Strandängsskolan	F‐6	 283	
Strandängsskolan	7‐9	 263	
Östra	Karups	skola	 176	
	
	
	



Förskolestruktur
Båstads kommun 

2019-01-29



Torekov

Kommunala förskolor:	
Fiskebyn
Antal	platser	:

28	st +	bef modul 18	st =46	st

Västra	Karup

Kommunala	förskolor:	
Klockarebyn
Antal	platser:

36	st +	2	bef modul =	62st	

Grevie

Kommunala	förskolor:
Backabyn
Antal	platser	:
33‐36	st

Fristående	förskolor:
Antal	platser:

Backabusarna: 20‐24	

Montessori:	55	st

Båstad

Kommunala	förskolor:
Äppelbyn,	Päronbyn,	Malen
Antal	platser:
Äppelbyn:	72	st
Päronbyn:	36	st
Malen:	36	st +	18st
Totalt:	162

Fristående	förskolor:
Montessori	

Antal	platser: 30‐35	st

Förslöv

Kommunala	förskolor:
Skogsbyn,	Ängsbyn

Antal	platser	
Skogsbyn:	108	st
Ängsbyn:	54	st
Tot:	162

Fristående	förskolor:
Lyckehällan	30	st

Östra	Karup

Kommunala	förskolor:
Östra	Karups	förskola

Antal	platser	:	90	st

Hemmeslöv

Kommunala	förskolor:

Fristående	förskolor:

Tuvelyckan	2019

Totalt	antal	platser
kommunala	förskolor:	

532+18	(550)
PO:10

Totalt	antal	platser
fristående	förskolor:

132‐156	platser



Upptagningsområden samt var befintliga 1-5 åringar bor.

Förskolestruktur - Nuläge



Befolkningsprognos 2018-2023

Enligt	SKL:s	befolkningsprognosen	kommer	
antalet	barn	mellan	1‐5	år	att	öka	med	145	barn	
mellan	2018‐2023	
Antal	idag:	657	st
Beräknat	antal	barn	2018:	683	st
Beräknat	antal	barn	2023:	828	st

Detta	tros	dock	vara	beräknat	i	underkant.	



Planerad förskolestruktur och byggnationer 
2019-2026

• Om‐ tillbyggnad	Klockarebyn	Västra	Karup	– 4	avdelningar	klart	2021
• Tillbyggnad	Fiskebyn	Torekov	– 4	avdelningar	klart	2021
• Om‐ tillbyggnad	förskolor	i	Båstad	– 10	avdelningar	klart	2023

Total	investering	80‐90	miljoner



Skolstruktur
Båstads kommun 

2019-01-29



Torekov

Antal	barn	i	orten	
F‐6:	43
7‐9:	16

Antal	barn	i	
upptagningsområdet:
F‐6:	87
7‐9:	34

Antal	barn	på	
Sandlyckeskolan:

F‐6:	88

Västra	Karup

Antal	barn	i	orten	
F‐6:	20
7‐9:	15

Antal	barn	i	
upptagningsområdet:
F‐6:	216
7‐9:	109

Antal	barn	på	V	K‐skolan:

F‐6:	148

Grevie

Montessori	(Privat	regi)	‐
Grevie	Kyrkby

Antal	barn	i	Grevie	tätort	
F‐6:	57
7‐9:	33

Antal	barn	på	Montessori‐
skolan:
F‐6:	113 st

Båstad

Antal	barn	i	orten	
F‐6:	121
7‐9:	109

Antal	barn	i	
upptagningsområdet:
F‐6:	251
7‐9:	113

Antal	barn	på	Strandängs‐
skolan:
F‐6: 274
7‐9:	258

Förslöv

Antal	barn	i	orten	
F‐6:	221
7‐9:	78

Antal	barn	i	
upptagningsområdet:
F‐6:	307
7‐9:	102

Antal	barn	på	Förslövsskola:

F‐6:	257

7‐9:	199

Östra	Karup

Antal	barn	i	orten	
F‐6:	58
7‐9:	20

Antal	barn	i	
upptagningsområdet:
F‐6:	199
7‐9:	86

Antal	barn	på	Ö	K‐skola:

F‐6:	174

Totalt: 

5 st kommunala skolor
1 st fristående skola



Prognos 2018
Hur förändras 
befolkningssammansättningen?



Torekov
Sandlyckeskolan F‐6
Avvecklas

Västra	Karup
Nybyggnation	F‐6
300	elever

Grevie
Ingen	ny	skola.

Grevie	Kyrkby
Montessori	extern	regi	
Ca	113 elever

Båstad
Strandängsskolan 7‐9	
365	elever

Förslöv
Om‐ tillbyggnad	F‐6
350	elever
7‐9	
300	elever

Östra	Karup
Befintlig	F‐6
115	elever

Båstad	/	Hemmeslöv
Nybyggnation	F‐6	
445	elever

Planerad 
skolstruktur



Planerad skolstruktur och byggnationer 2019-2023

• Om‐ och	tillbyggnad	Förslövs	skola	F‐6	– 350	elever	‐ klar	2021	
• Nybyggnad	Västra	Karups	skola	– 300	elever	– klar	2021	
• Torekovs	skola	avvecklas	och	eleverna	flyttar	till	V.	Karups	skola	‐ 2021
• Nybyggnad	Båstad/Hemmeslöv	– klar	2023	
• Strandängsskolan	delas	efter	fördjupad	utredning	‐ 2023

Total	investering	450‐500	miljoner



En likvärdig förskole- och skolorganisation. 

BÅSTADS ~(UMMUl\l 
Ut.bildningsnämndan 
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Vi anser att vårt förslag till struktur är förenligt med "En likvärdig förskole- och 

grundskolestruktur". Vi delar synen på att det med större enheter kan det vara lättare att 

finna kamrater, lättare att rekrytera lärare och att vissa samordningseffekter kan nås. Men 

det finns också nackdelar med större enheter, såsom svårare att "se" varje individ, blir en i 

mängden i st fatt vara sedd. Rekrytering av personal kan vi inte se som så stort problem 

med nya och nyrenoverade skolor med ändamålsenlig miljö. Samordningseffekter. Ja, det 

innebär att en del personal får ha sin tjänst delad på mer än en skola, men är det bättre att 

låta barnen färdas mellanorterna än att lärarna färdas? Med lärare som tjänstgör på flera 

skolor är en fördel att man upprätthåller god kommunikation och samarbete mellan 

skolorna. 

Vårt förslag ger likvärdiga skolor i de 4 tätorterna Torekov, Västra Karup, Grevie och Östra 

Karup med under perioden 90-120 elever i varje. Och Hemmeslöv något större. Om 

förvaltningen arbetar med det och politikerna beslutar finns goda möjligheter, i synnerhet i 

Västra Karup och Grevie, till inflyttning. 

Tittar vi på skolresultat och betyg kan man inte på något sätt se att de små skolorna nu eller 

tillbaka i tiden skulle ha sämre resultat eller ge sämre förutsättningar än de större skolorna. 

Förskole- och skolstruktur södra delen i Båstad. 

Västra Karup 

Klockarbyns förskola. Nybyggnation av en 4 avdelnings förskola . {Ingen utökning till 6 

avdelningar, men dumt att inte ha möjligheten.) 

Västra Karups skola F-6. Ombyggnad och renovering av befintlig skola. Om orsaken till 

hälsoproblem ej kan hittas, nybyggnad integrerad med förskola. 

Grevie 

Backabyns förskola. Nybyggnation av 4 avdelnings förskola integrerad med ny skola. 

Förskola med snarast byggstart med möjlighet att integrera skola. Efter att denna förskola är 

i drift bedöms behov utöver 4 avdelningar i Västra Karup och 3 i Torekov. 

Grevie skola. Påbörjad byggnation av ny skola F-6 integrerat med förskola under perioden. 



Torekov 

Fiskebyns förskola. Renoveras och byggs ut till 3 avdelningar med möjlighet att bygga en 4:e. 

Ny förskola i Grevie avgör behovet av en 4:e avdelning. Torekov är, liksom Östra Karup i 

kommens yttre kanter och om man ursäktar uttrycket "åt fel håll". 

Sandlyckeskolan F-6. Skolan behålls och elevunderlaget avgör skolans framtid. Vi menar att 

om "rätt" beslut tas kan inflyttning till Torekov öka elevunderlaget. Om elevunderlaget trots 

detta inte ökar tar den nybyggda skolan i Grevie elever från Västra Karup och 

Torekoveleverna får plats i Västra Karup. 

Förskole- och skolstruktur norra delen i Båstad. 

Båstad. 

Förskolor. Vi delar synen på dessa och hur de kan komma att påverkas av Östra Karup och 

Hemmeslöv. 

Strandängsskolan. Vi delar uppfattningen, men tar inte nu ställning till att hela klasser flyttas 

till Hemmeslöv. Strandängsskolan behåller F-9. Med Hemmeslöv F-6 i drift och med justering 

av upptagningsområde blir det kanske plats för eleverna på skolan. 

Östra Karup. 

Östra Karups förskola. Det finns väl redan plats för 6 avdelningar utan utbyggnad? 

Östra Karups skola. F-6 men utan moduler. Ny F-6 i Hemmeslöv ligger inom stora delar av 

upptagningsområdet och då behöver inte skolan byggas till. 

Hemmeslöv. Ny F-6 skola snarast. 

För alla delar av kommunen skall också möjligheter att samordna med andra 

verksamheter/behov tas med när renovering/nybyggnation utförs. Och så långt som lämpligt 

anpassas så att även andra verksamheter kan bedrivas i lokalerna. 



Förskolor och platser. 

Torekov 3 avd. 

Västra Karup 4 avd. 

Grevie 4 avd. 

Båstad oförändrat 

Förs löv oförändrat 

Östra Karup oförändrat 

Skolor och elevantal F-6. 

Nu 

Torekov 88 

Västra Karup 148 

Grevie 

Förs löv 257 

Båstad 274 

Östra Karup 174 

Hemmeslöv 

54 

72 

72 

162 

162 

90 

Prognos 

90 

120 

100 

350 

275 

115 

170 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-02-14 1 av 1 

 

 

KS § 29  Dnr KS 000109/2019 - 600 

Utnämnande av skolchef för vuxenutbildning och särskild utbildning 
för vuxna 

 
Beskrivning av ärendet Enligt en ny bestämmelse i skollagen (2 kap 8 a §) ska huvudmannen utse en 

eller flera skolchefer för hela eller delar av verksamheten. Skolchefen ska 
biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för 
utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, 
förordningar och myndighetsföreskrifter. Sådana föreskrifter finns i första 
hand i skollagen och anslutande författningar, men även till exempel i 
arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Även att följa det systematiska 
kvalitetsarbetet ingår i uppdraget. Avsikten är inte att inrätta en ny 
ansvarsnivå, istället inrättas en ny funktion hos huvudmannen. Det är frågan 
om en markering att det ska finnas en eller flera personer som ska se till att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Vid eventuella brister ska 
skolchefen försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Räcker 
inte dessa till är det hens skyldighet att informera huvudmannen. Det kan 
handla om att det inte finns tillräckliga resurser. Ansvaret för att utbildningen 
inom skolväsendet genomförs enligt gällande regelverk ligger i slutändan alltid 
på huvudmannen. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2019-02-04.  
 
Förvaltningens förslag Utse bildningschef Henrik Andersson till skolchef med ansvar för Båstads 

kommuns verksamhet avseende vuxenutbildning och särskild utbildning för 
vuxna.      

 
Föredragande Bildningschef Henrik Andersson föredrar ärendet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Utse bildningschef Henrik Andersson till skolchef med ansvar för Båstads 

kommuns verksamhet avseende vuxenutbildning och särskild utbildning för 
vuxna. 
 

 
       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2019-02-04 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson, Bildningschef 

Dnr: KS 000109/2019 -600 

 

Utnämnande av skolchef för vuxenutbildning och särskild utbildning för 
vuxna 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser Bildningschef, Henrik Andersson till skolchef med ansvar för Båstads 
kommuns verksamhet avseende vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan årsskiftet 2018/2019 ska skolhuvudmän utse en eller flera skolchefer med ansvar att se 
till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i verksamheten.  
 
Bakgrund 
Skolchef och motsvarande benämningar av tjänsteuppdrag är inte tidigare reglerat i lagstift-
ningen inom skol- och utbildningsområdet. 
 

Aktuellt 
Enligt en ny bestämmelse i skollagen (2 kap 8 a §) ska huvudmannen utse en eller flera skol-
chefer för hela eller delar av verksamheten. Skolchefen ska biträda huvudmannen med att se 
till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs . Med föreskrifter menas alla bestämmel-
ser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. Sådana föreskrifter finns i första hand i 
skollagen och anslutande författningar, men även till exempel i arbetsmiljölagen och diskrimi-
neringslagen. Även att följa det systematiska kvalitetsarbetet ingår i uppdraget. 
Avsikten är inte att inrätta en ny ansvarsnivå, istället inrättas en ny funktion hos huvudman-
nen. Det är frågan om en markering att det ska finnas en eller flera personer som ska se till att 
de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Vid eventuella brister ska skolchefen försöka 
åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Räcker inte dessa till är det hens skyldig-
het att informera huvudmannen. Det kan handla om att det inte finns tillräckliga resurser. An-
svaret för att utbildningen inom skolväsendet genomförs enligt gällande regelverk ligger i 
slutändan alltid på huvudmannen. 
 
Konsekvenser av beslut 
Rollen som skolchef och det ansvar som åligger denne blir tydligare. 

 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Henrik Andersson, Bildningschef 
Ewa Nilsson Akademi Båstad vuxenutbildning 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 
 
Samråd har skett med: 
Klicka här för att ange text. 
 



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-02-14 1 av 1 

 

 

KS § 30  Dnr KS 000110/2019 - 900 

Uppföljning av intern kontroll 2018 för kommunstyrelsen  
 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen ansvarar likt övriga nämnder för uppföljningen av den 

interna kontrollplanen för verksamheten inom sitt eget ansvarsområde. Av 
kommunstyrelsens reglemente framgår vilka ansvarsområde kommunstyrelsen 
har. Förvaltningen har sammanställt resultatet från de genomförda 
kontrollmoment som ingår i kommunstyrelsens egna interna kontrollplan för 
2018. Kommentar till röd avvikelse på Skyndsamt besvarande av inkomna 
skrivelser till kommunen. Saknas återkoppling i ärendehanteringssystem i 
några stickprov. Betyder ej att svar uteblivit, utan mer troligt att återkoppling 
till registrator ej genomförts. Kommentar till röd avvikelse på regler för 
upphandling: Det finns stora brister inom våra inköps-, upphandlings- och 
avtalsuppföljningsprocesser och vi har under andra halvåret 2018 påbörjat 
arbetet med att ifrån grunden inventera, skapa struktur och bygga upp rutiner 
kring samtliga ovan nämnda områden. Därför är 2018 års uppföljning av 
kontrollplanspunkter för upphandling ej applicerbara.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2019-02-06,  

med tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag uppföljning av 2018 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen godkänns.      
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
 Uppföljning av 2018 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen godkänns.  
 

 
 

 



Tjänsteskrivelse 
 

1 (2) 

 
 

 

Datum: 2019-02-06 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000110/2019 -900 

Till: Kommunstyrelsen 
 

 
Uppföljning av intern kontroll 2018 för kommunstyrelsen 
 

Förslag till beslut 
 
Uppföljningen av 2018 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen godkänns. 
 
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 
 
Kommunstyrelsen ansvarar likt övriga nämnder för uppföljningen av den interna kon-
trollplanen för verksamheten inom sitt eget ansvarsområde. Av kommunstyrelsens 
reglemente framgår vilka ansvarsområde kommunstyrelsen har.  
 
Förvaltningen har sammanställt resultatet från de genomförda kontrollmoment som 
ingår i kommunstyrelsens egna interna kontrollplan för 2018. 
 
Kommentar till röd avvikelse på Skyndsamt besvarande av inkomna skrivelser till 
kommunen 
Saknas återkoppling i ärendehanteringssystem i några stickprov. Betyder ej att svar 
uteblivit, utan mer troligt att återkoppling till registrator ej genomförts. 
 
Kommentar till röd avvikelse på regler för upphandling 
Det finns stora brister inom våra inköps- upphandlings- och avtalsuppföljningsprocesser 
och vi har under andra halvåret 2018 påbörjat arbetet med att ifrån grunden inventera, 
skapa struktur och bygga upp rutiner kring samtliga ovan nämnda områden. Därför är 
2018 års uppföljning av kontrollplanspunkter för upphandling ej applicerbara.   
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Beslutet skall expedieras till: 
 

Revisionen, ekonomienheten 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Uppföljning av intern kontroll 2018 för kommunstyrelsen 
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~ BASTADS Intern kontrollplan återrapportering 2018 
KOMMUN 
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';" "' p. p. p. ~ resultat 

Kommunkontoret 
Ett aktuellt/ pägä-

Rutin för 
Kontroll av korrekt 

ende ärende i 
registrering av Ciceron och kont-

1. 
allmänna 

utförd registrering i Registrator 4 ggr/är 
rolleras utifrån Ja Ja 

handlingar 
Ciceron 

upprättad 
checklista. 

Skyndsamt 
Kontroll av att 

besvarande av 
inkomna skrivelser 

Stickprov 3 inkomna 
2. inkomna 

besvarats 
Registrator 6 ggr/år handlingar enligt Ja Ja 

skrivelser till 
skyndsamt 

upprättad rutin. 
kommunen 

3 Stickprov på sökt 
Kontroll av att sökt ersättning 

Utbetalning av ersättning 
Nämndsekrete 

kontrolleras 3 
3 ersättningar till överrensstämmer 4 ggr/år månader efter att Ja Ja 

förtroendevalda med utbetald 
rare 

den är inskickad till 
ersättning HR-servicecenter för 

utbetalning 

t_ <;. ooo~ l 0( 
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Symbolförteckning aktuellt resultat 

Grön - inga avvikelser 

Röd - avvikelser - risk föreligger 

Återra orterin 

Kommentar ::i:: ~ ~ ~ < eventuella Sil Sil Sil Sil 

[ [ 
.., 

[ §'.. avvikelser/ 
..... N w ... åt ärder 

X X X X 

Saknas återkoppling i 
ärendehanteringssystem i några 

X X X X stickprov. Betyder ej att svar uteblivit, 
utan mer troligt att återkoppling till 
registrator ej genomförts. 

X X X X 
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Det finns stora brister inom våra inköps-
upphandlings- och 
avtalsuppföljningsprocesser och vi har 
under andra halvåret 2018 påbörjat 

Regler för 
Nej Nej arbetet med att ifrån grunden inventera, 4 Ramavtalstrohet Upphandlare 1 ggr/år se bifbilaga 

skapa struktur och bygga upp rutiner upphandling 

kring samtlliga ovan nämnda områden 
Därför är 2018 års uppföljning av 
kontrollplanspunkter för upphandling ej 
a licerbara. 

5 
Regler för Direktupphandling 

Upphandlare 1 ggr/år se bif bilaga Nej Nej Se text till punkt 4 kommunkontoret. upphandling och dokumentation 

Bränsleförbrukning 

Ny rutin upprättad med kort som följer 
Kontroll av rutin för 

minstl kontra antal körda Hantering av 
beställning av nya Ekonom Ja ja X X 

bilen samt personligt kort 
6 

bensinkort ggr/år mil. bensinkort. 

Full moms avdragen på hyra/leasing av 
Urval görs från personbil på vissa fakturor. Åtgärd: Kontroll av att 
samtliga transak- Ytterligare informationsinsats utöver momsen är rätt Ekonom 2 ggr/år Ja ja X X 

handbok och handläggarträff där vi redan 
7 Momshantering 

tioner, utifrån givna 
redovisat 

kriterier har lyft fram denna hantering extra. 
Punktinsatser till de som konterat fel. 
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Kontroll av att 

10 stickprov av 
E&Y har gjort en revision under året som poster bokförda som 

Tillämpning av genomförd intern 
representation föreslår vissa åtgärder. 

8 
regelverk för representation 

Ekonom 1 ggr/år kontrolleras Ja Ja X X Ekonomiavdelningen har dessutom 
intern överrensstämmer 

gentemot beslutat klargjort lagstiftning och regler kring 
representation med internt 

regelverk 2016-07- bokföring. 
regelverk 

01 
Teknik & Service 

Försäljning av 
Dokumentation, 
kontroll och 

Ja Ja 1 biljetter Malens Administratör 1 ggr/år Stickprov X 

Havsbad 
uppföljning av 
unnrättad rutin 

Verksamhets bi dr 
Kontroll av Stickprov i samband 

Administratör 2 ggr/år Ja Ja X 2 ag 
närvaro kort med bidragsansökan 

Idrottsföreningar 

Tre av fem kontrollerade fakturor 
överensstämmer med rutinen och avtal. 

Kontroll av att 
Dock har inköp över 50 000 kr gjorts hos 

Leverantörsfaktu leverantörsfakturor 
Administratör 1 ggr/år Stickprov Ja Ja X leverantör som Båstads kommun inte har 3 

ror överensstämmer 
avtal med. Inför 2019 bör inköp/ramavtal 

med avtal 
skrivas med leverantör via Båstads 
kommuns upphandlare. 

Kontroll av 

4 VA-Anslutning 
fastigheters VA-

Beställare VA 1 ggr/år Stickprov Ja Ja X 
anslutning och 
debitering 
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Kontakt med den 
drabbade för 
uppföljning av 

Stickprov (5) från 
5 

räddningsinsats Kontroll av 
Operativ chef 

30/4, 31/8, 
ärendehanterings- Inga avvikelser (brand i byggnad) genomförda insatser 31/12 X X X X 

samt råd och stöd system Daedalos 

inom 10 
arbetsdagar 

Samhällsbyggnad 
Kontroll att 
grundhandlingar i 
detaljplane- och Granskar de planer 
översiktsplaneproce 

Handläggare/ 
som vunnit laga 

sserna är diarieför- kraft sedan 
da i ByggR. 

assistent på 
föregående kontroll 

Detaljplanerna ska 
planavdelning 

för Mindre betydelsefull avvikelse: det Diarieföring av 
även vara komplet-

en. 
En gång per detaljplaneprocesse saknades en handling i två ärenden under 1 grundhandlingar i 

ta i planpärm samt i halvår. n samt de delmål Ja Ja X X X X 
KS-beslut i diariet. Åtgärd: handlingarna planprocessen 

T: katalogen. 
Roterande 

som uppnått senan kompletterades i ärendena. 
Se separat Bilaga 3 

uppdrag 
föregående kontroll 

mellan 
"Anvisningar 

handläggarna. 
för 

upprättande av översiktsplaneproce 
internkontrollplan ssen. 
diarieföring i 

I planprocesser" 
I ldentmera ae 

Kontroll av Kontrollera att politiska beslut där 

expediering av expediering av Översiktsplan det från Plan 
En gång per efterfrågats direkt 2 beslut vid direkt beslut har skett i de erare och 
halvår. justering. Ja Ja X X X X Ingen anmärkning 

justerade fall direkt justering planassistent. 
Kontrollera i diariet protokoll krävts. 
att beslutet 
........ - ..... ~· ..... -.... ~ .... 
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Kontrollera att 
kartans funktioner Stickprov av 

Kontroll av och innehåll Roterande kartlager och 

3 
internt fungerar och är uppdrag bland Minst 1 funktioner i kartan, 

Ja Ja Ingen anmärkning karttittskåp FB korrekt. Se bilaga 1 kart/GIS- gång/år se Bilaga 1-Rutin för X 

webb "Bilaga 1-Rutin för handläggarna. kontroll av FB 
kontroll av FB webb.docx 
webb.docx" 

Kontrollera att Genomgång av alla 

handläggare har rätt användares 
Kontroll av behörigheter, se 
behörighet till 

behörighet, se Bilaga 
Kart/GIS- En gång Bilaga 2-Rutin för 4 

kommuninvånard 
2-Rutin för kontroll 

handläggarna. 2017 kontroll av Ja ja X Ingen anmärkning 

ata (KIR/KID) 
av behörighet hos 

behörighet hos FB FB webb-
användare.doc webb-

användare.doc 
Rutin för 

5 
fakturering av Kontroll av att 

Administratör Kvartalsvis 
Stickprov på 2 st 

Ja ja Ingen anmärkning X X X X plan- och fakturering skett ärenden 
kartave:ifter 

Kontroll av att både 
Rutin för inkommande och 

Stickprov av två 
6 

kontering av utgående fakturor 
Administratör Kvartalsvis intäkts- och två ja ja X X X X Ingen anmärkning intäkter och konteras rätt i 

kostnadsposter. kostnader enlighet med 
kodolanen. 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2019-03-01 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Sari Bengtsson 

Dnr: KS 000051/2019-900 

 

 
Svar på revisionens granskning av kommunens målstyrning 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ska initiera en översyn av kommunens målstyrning samt säkerställa att mål, 
policys och övriga styrdokument följs upp enligt rekommendationerna i EY:s revisionsrapport. 
Resultatet av arbetet ska slutredovisas till revisionen senast 30 juni 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
De förtroendevalda revisorerna har gett EY i uppdrag att granska i vilken utstreckning kom-
munstyrelsen och nämnderna säkerställer att målstyrningen utformas på ett sätt som bidrar 
till måluppfyllelse. 
EY:s bedömning är att målstyrningen i kommunen inte är fungerande då man menar att det 
saknas en gemensam syn på målstyrningens syfte. 
 
Bakgrund 
Kommunallagens elfte kapitel anger att kommunen årligen ska upprätta en budget, och att 
denna ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. Kommunen har utifrån detta en 
utmaning i att utforma och arbeta i en målstyrningsprocess som dels kopplar ekonomiska och 
verksamhetsmässiga mål till varandra, dels säkerställer att styrmodellen fungerar ut i de en-
skilda verksamheterna 
Kommunallagens 6 kap. 6 § anger att nämnderna ska var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. 
 

Aktuellt 
EY:s bedömning är att kommunens målstyrning inte fungerar tillfredställande. Bedömningen 
grundas på att det har framgått att det saknas en gemensam syn på målstyrningens syfte. Ett 
exempel på detta är att nämnderna inte brutit ned de övergripande målen så att de fungerar 
som styrsignaler i verksamheten. Ett annat exempel är att nämndplanerna är en blandning av 
aktiviteter, inriktningar och perspektiv. Vidare framgår det inte av planerna hur insatsernas 
resultat ska mätas och följas upp. 
 
Enligt revisionsrapporten har kommunstyrelsen inte säkerställt arbetsformer för att kommu-
nens målarbete ska ske på ett ändmålsenligt sätt. Enligt KL 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen 
leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämn-
derna. Detta har inte kommunstyrelsen uppnått avseende målstyrningsarbete. Det saknas en 
central samordning, som består av mer än inhämtning och sammanställning av underlag.  
 
Förutom ovanstående synpunkter framhåller revisionsrapporten att det tagits fram politiska 
program för vissa områden och att dessa lever kvar vid sidan av den befintliga styrmodellen. 
En del av program är relativt gamla, medan exempelvis Vård- och omsorgsprogrammet gäller 
2017 – 2025. Samtliga program innehåller mål, men betecknas olika – programmål, inrikt-
ningsmål m.fl.   
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Konsekvenser av beslut 
En översyn av kommunens målstyrning är en nödvändig åtgärd för att skapa struktur och hitta 
arbetsformer som säkerställer att kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna fungerar och att 
det finns en central samordning. Beslutet är också nödvändigt för att kunna försäkra sig om att  
alla styrdokument och mål pekar mot samma riktning, vilket är en förutsättning för en väl fun-
gerande målstyrning. 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Revisionen 
Kommundirektör Erik Lidberg 
Utvecklingsstrateg Sari Bengtsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
EY: Granskning av kommunens målstyrning 
 
Samråd har skett med: 
Erik Lidberg, Kommundirektör 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Myndighetsnämnden för miljö, bygg 
och säkerhet 

För kännedom: 
Kommunfullmäktige 

De förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun har gett EY i uppdrag att granska huruvida 
kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer att målstyrningen utformas på ett sätt som bi
drar till måluppfyllelse. 

Bedömningen är att målstyrningen i kommunen inte är fungerande. Vi grundar det på att det 
saknas en gemensam syn på målstyrningens syfte. Exempelvis har inte nämnderna brutit ner 
de övergripande målen så att de fungerar som styrsignaler i verksamheten. Ett ytterligare ex
empel är att insatserna i nämndplanerna är en blandning av aktiviteter, inriktningar och per
spektiv. Nämndplanernas utformning bidrar också till att uppföljning och rapportering av 
verksamhetens måluppfyllelse försvåras eftersom de saknar indikatorer eller mätmetoder. 
Dessutom saknas även uppföljningsrutiner för mål i policys, styrdokument och program. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

,.. initiera en översyn av kommunens målstyrning, samt 
,.. säkerställa att mål, policys och övriga styrdokument följs upp. 

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen och nämnderna senast 2019-02-27 med sär
skilt beaktande av ovanstående rekommendationer. 

Påc visorerna i Båstads kommun 

1 

.. 2 
~en Wahlgren~ Ingvar Andreasson 

Revisionens ordförande Revisionens vice ordförande 

Båstads kommun 

l<ommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bas tads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 



1111111111
1

• · 

Revisionsrapport 2018 

Genomförd på uppdrag av revisorerna 
Oktober 2018 

BÅSTAD KOMMUN . 
REVISIONEN 

2018 -12 .. 1- '0 
l(_t\f 00002.1 ( 2() [ [ 

411--

Båstads kommun 
Granskning av kommunens målstyrning 

Building a better 
wor!dng world 



Innehåll 

1. lnledning ...................................................................................................................... 2 
1.1. Bakgrund ................................................................................................................. 2 
1.2. Syfte och revisionsfrågor .......................................................................................... 2 
1. 3. Genomförande ......................................................................................................... 2 

2. Revisionskriterier ........................................................................................................ 3 

3. Iakttagelser .................................................................................................................. 5 
3.1. Nämndernas nedbrytning av målen .......................................................................... 5 
3.2. Uppföljning och rapportering .................................................................................... 9 
3.3. Kommunstyrelsens roll och uppsikt ........................................................................ 1 O 

4. Bedömning ................................................................................................................ 11 
Bilaga 1: Källförteckning ................................................................................................... 12 

1 



Building a better 
workinq world 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunallagens elfte kapitel anger att kommunen årligen ska upprätta en budget, och att 
denna ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. Kommunen har utifrån detta 
en utmaning i att utforma och arbeta i en målstyrningsprocess som dels kopplar ekonomiska 
och verksamhetsmässiga mål till varandra i nödvändig mån, dels säkerställer att 
styrmodellen fungerar ut i de enskilda verksamheterna. Vikten av en ändamålsenlig 
målstyrningsprocess gäller inte bara planeringen och upprättandet av budget, utan i lika stor 
utsträckning kontroll och stöd i följsamheten. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har 
säkerställt att målstyrningen utformas på ett sätt som bidrar till måluppfyllelse. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

i.- Har nämnderna brutit ned de övergripande målen så att de fungerar som styrsignaler 
till verksamheten? 

))> Bedriver nämnderna en tillräcklig uppföljning och rapportering av verksamhetens 
måluppfyllelse samt fattar beslut om åtgärder vid avvikelser? 

.,.. Har kommunstyrelsen säkerställt att arbetsformer och uppföljning av målarbetet sker 
enligt styrmodellen? 

1>- Utövar kommunstyrelsen en tillräcklig uppsikt över målstyrningen? 

1.3. Genomförande 

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Samtliga intervjuade 
har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd augusti 2018 -
september 2018. 
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2. Revisionskriterier 

Kommunal/agen 

Kommunallagens 5 kap. 1 § fastställer att fullmäktige ska besluta i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Som första punkt på listan av 
ärenden är mål och riktlinjer för verksamheten, därefter budget, skatt och andra viktiga 
ekonomiska frågor. 

Kommunallagens 6 kap. 6 § anger att nämnderna ska var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. 

Prop. 2003104:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting 

Propositionen syftade till att föra in ett tydligare arbetssätt hos kommuner att i samband med 
budgeten och de finansiella målen även ta fram mål och riktlinjer för verksamheten. 
Propositionen reglerar inte omfattningen och innehållet i sådana mål och riktlinjer, inte heller 
vilka områden av den kommunala verksamheten som ska omfattas. Istället ska varje 
kommun med utgångspunkt från sina egna förhållanden, med hänsyn till de nationella målen, 
fastställa egna mål och riktlinjer. Det står dock angivet att målen och riktlinjerna ska uttrycka 
realism och handlingsberedskap samt kontinuerligt utvärderas och omprövas och att en 
utvärdering av om målen har uppnåtts ska lämnas i årsredovisningen. På sidan 11 i 
propositionen finns följande förklarande text: 

"Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens eller landstingets förmåga att 
bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att 
skapa förutsättningar för att få en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett 
klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta 
säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att 
åstadkomma detta krävs bl.a. en utvecklad planering med framförhållning och 
handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig 
redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare 
behövs resultatanalyser och kontroller som utvisar hur verksamhetens 
prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv organisation 
som säkerställer må/uppfyllelsen." 

EY:s erfarenhet av målstyrning 

För att nå ett önskat framtida läge finns det olika modeller att styra på. Målstyrning är ett av 
de vanligare sätten inom offentlig verksamhet. Att styra med hjälp av mål innebär att 
verksamheten styrs med uppsatta mål istället för att styra processer inom organisationen. 
Andra modeller för styrning är resultatstyrning och värderingstyrning. Resultatstyrning är en 
vidareutveckling av målstyrning som syftar till att förflytta perspektivet i målstyrning från 
resurser och aktiviteter till resultat som uppnås i verksamheterna. Värderingsstyrning har 
värderingar som utgångspunkt och samlar alla medarbetare i samma riktning för att 
därigenom gemensamt nå bättre resultat för helheten. 

Inom verksamheter kan flera modeller av styrning råda samtidigt. Detta är inget ovanligt inom 
offentlig verksamhet som många gånger styrs av såväl uppsätta kommunala mål och 
fastställda värderingar. Utöver den kommunala styrningen tillkommer även statliga mål, 
riktlinjer och föreskrifter som påverkar verksamheters utformning och innehåll. 
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SMART-modellen 

SMART en vedertagen modell som används för att underlätta formulering av mål för bland 
annat projekt, försäljning eller personlig utveckling. Modellen är särskilt användbar när mål 
ska formuleras när flera är inblandade då den ger ett gemensamt ramverk att hålla sig inom. 

Specifika i meningen att de är enkla och begripliga. 
,_ Mätbara och indikerar en riktning av något slag. 

Accepterade och kända av de som berörs. 
Realistiska och rimliga att kunna nå. 
Tidsbestämda i den mån att det är enkelt att avgöra när de uppnåtts eller inte uppnåtts. 

Kommunens målstyrningskedja 

Kommunens vision 2030 är "Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara 
en attraktiv förebild, på alla sätt, i alla sammanhang". Målstyrningen i kommunen bygger på 
kommunens vision, kommunfullmäktigemål och nämndmål. Kommunfullmäktige fastställer 
dessa samt kommunens strategiska dokument. Bilden nedan illustrerar kommunens 
målstyrningskedja och är tagen ur kommunens miljö- och energiprogram. 

Målstyrning 

,_ 

Exempelv i ~ budget, 
övN; ikt;pf irn . i11r ikt 11 in5; · 
clokurnent , progr<i rr1, 
pc•licy mm. 

Vision 

Mål 
Kommunfullmäktige 

Nämndsmål 

Strategiska 
dokument 

Plan 

f 

~Verksamhetsplan . 
~-

lndlvlduell 
utvecklings plan 

A 
0 
3 
3 
c 
::i 
-n 

I t 

I 

Komrnumtyreben 
och n ~mn <le r 

Förv11 ltni11g 

l'.'1 ecl arbetare 
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3. Iakttagelser 

3.1. Nämndernas nedbrytning av målen 

Målstyrningen i kommunen bygger på kommunens vision, kommunfullmäktigemål och 
nämndmål (se tabell 1 och 2 nedan). Kommunfullmäktige fastställer 
kommunfullmäktigemålen och nämndmålen, därefter konkretiserar nämnderna nämndmålen 
i sina nämndplaner. 

Tabell 1. Kommunfullmäktigemålen 
Kommunfullmäktigemål 1 Kommunfullmäktigemål 2 Kommunfullmäktigemål 3 
Båstads kommun är attraktiv Båstads kommun är Båstads kommun är i 
att leva, bo och verka i välkomnande, professionell och ekonomisk balans 

tydlig 

Tabell 2. Nämndmål 
Nämndmål 1 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner 
Nämndmål 2 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 1 O bästa kommuner inom vård och 

omsorg 
Nämndmål 3 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner 
Nämndmål 4 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa kommuner inom miljö och 

samhällsbyggande 
Nämndmål 5 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa kommuner inom trygghet och 

säkerhet 
Nämndmål 6 Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser året runt 

genom att vara bland de 25 bästa kommunerna i Sverige 

Nämnderna ska utgå från en gemensam struktur när de upprättar sina nämndplaner. I 
nämndplanen ska nämnden först ange vilket av nämndmålen ovan (1-6) som avses, därefter 
ska resultatet för tidigare år och prognos för innevarande år uppges. Av nämndernas planer 
för verksamhetsåret 2018 framgår att detta inte görs av samtliga nämnder. 

I planerna anges insatserna som ska genomföras för att uppnå målet och vilken verksamhet 
som ska genomföra insatserna. Alla nämnder har insatser för samtliga av de sex 
nämndmålen som fullmäktige har fastställt. Det framgår inte hur insatserna ska bedömas 
vara uppfyllda eftersom nämnderna inte anger några mätmetoder eller indikatorer i 
nämndplanerna. 

Nedan redogör vi för ett exempel på hur nämndmålen framställts i nämndernas nämnplaner. 
Exemplet utgår från fullmäktiges nämndmål 1 "Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 
bästa skolkommuner'' och exempel på deras valda insatser för att uppnå målet. 

Bild 1. Kommunstyrelsen - verksamhetsområdet teknik och service 
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Mål 1: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skollcommuner 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

I 46 ~ EJ ~ ~ 
Prognos I I 
Kommunsstyrelse Skolans måltider ska vurn hållbara, kvalitetssäkrade och välsmakande. 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse Skolorna ska vara väl underhållna och anpassade till verksamheten och ha 
en attraktiv och trivsam yttre och inre miljö. 

Tel<nll< och Service 

Vid intervjuerna framkom att kommunstyrelsen inte har antagit någon nämndplan för 
verksamhetsåret 2018. Verksamhetsområdet teknik och service har ändå tagit fram en 
nämndplan för innevarande år. Det framgår inte av planen hur insatsernas resultat ska mätas 
och följas upp av nämnden. 

Bild 2. Kommunstyrelsen - verksamhetsområdet samhällsbyggnad 

j Mål 1: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

~ EJ EJ 
Prognos D DD 
Kommunsstyrelse Tydliggörande av den strategiska skolutvecklingen i den fysiska planeringen 

genom aktivt arbete med översiktsplanering och detaljplanering för att ha 
planberedskap när kommunen skall bygga skolor 
Samhällsbyggnad 

Kommunstyrelse Kartor och G IS-analyser för bättre beslutsunderlag och för användning i 
verksamhetens löpande arbete. 
Samhällsbyggnad 

Detsamma gäller för planen som verksamhetsområdet samhällsbyggnad tog fram för 
kommunstyrelsen. I den här planen har inte målets resultat för 2016 och 2017 uppdaterats. 
Det framgår inte av planen hur insatsernas resultat ska mätas och följas upp av nämnden. 
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Bild 3. Utbildningsnämnden - verksamhetsområdena barn och skola samt bildning 
och arbete 

Mål 1 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skollkommuner 

Resultat 
2012-13 2013-14 201 4-1 5 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

EJEJEJEJOODOO 
Barnperspektivet visar vägen 
Vl utvecklar och genomför arbetssätt som utgär ifrån barnot/eleven för att öka kvaliten och 
säkerställa resultat inom prestation, motivation och delaktighet. 

Barn och skola/Bildning oct1 arbete/IOF 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Vi planerar, följer upp, analyserar, dokumenterar och utvecklar lärande och utbildning. 
VI förbättrar rutiner ooh strukturer l l<valltetsarbetet för djupare och bredare analyser. 

Barn och skola/Bildning och arbete/IOF 

Under skolmålet har utbildningsnämnden därutöver insatser såsom att stärka samverkan 
med olika skolenheter och vårdnadshavare, att fokusera på det pedagogiska ledarskapet och 
yrkesskickligheten samt att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter till 
inflytande och delaktighet. 

Utbildningsnämndens nämndplan lyfter fram det systematiska kvalitetsarbetet som 
genomförs i skolorna som en av insatserna som ska bidra till att uppnå målet. 
Tjänstemännen från verksamhetsområdena barn och skola samt bildning och arbete framhöll 
att nämndens nämndplan präglas såväl av skolans systematiska kvalitetsarbete samt lagens 
krav på verksamheten som av kommunens målstyrning. 

Bild 4. Myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet 

Mål 1: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

~ ~ ~ 
Prognos D DD 
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Myndighetsnämnd Ökad uppföljning av den obllgatoriska ventilationskontrollen eftersom 

många av kommunens lokaler har undermålig Inomhusluft. 
Samhällsbyggnad 

Myndighetsnämnden Kontinuerlig tillsyn av skolor och förskolor inom ramen för miljömålen 
Giftfri miljö, Frisk luft och God bebyggd miljö. 
Samhällsbyggnad 

I myndighetsnämndens plan har inte målets resultat för 2016 och 2017 uppdaterats. 

Bild 5. Vård och omsorgsnämnden 

Verlcsamhet:Vård och omsorg Insats: 10 bästa slcollcommunen 

Öppna verksamheten för personer som vill prova på vård- och omsorgsyrket. 

Stärka samverkan med berörda aktörer i syfte att utveckla utbildning och 
verksamhet och hitta nya möjligheter att säkra framtida behov. 

Vård och omsorgsnämndens upplägg på nämndplanen skiljer sig åt från övriga 
nämndplaner. Nämndens övergripande mål i planen hänvisar till nämndmålet "Båstads 
kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom VO". I nämndplanen finns en 
beskrivning av insatserna för att nå målet, exempelvis lyfts frågan om kontinuitet inom 
hemvård och hemtjänst samt läkemedelshantering. Därefter redogör de för vilka insatser 
som ska genomföras för att bidra till kommunfullmäktiges övriga fem nämndmål. Bilden ovan 
som anger vilka insatser vård och omsorgsnämnden ska genomföra för att bidra till målen 
om en av Sveriges 10 bästa skolkommuner. 

Kommunfullmäktiges övriga fem nämndmål hanteras på liknande sätt som skolmålet 
nämndplanerna. 

Program och policys 

I den tidigare politiska organisationen, där det inte fanns traditionella facknämnder utan 
beredningar, skulle politiska program för vissa områden tas fram och beslutas av 
kommunfullmäktige. Detta element lever kvar i den befintliga politiska styrmodellen, gäller 
exempelvis: 

... Skol- och utbildningsprogrammet 2014-2021 

... Miljö- och energiprogram för Båstads kommun 2012-2022 

... Kulturprogram för Båstads kommun, det befintliga programmet antogs 2017 av 
kommunfullmäktige och ska senast revideras 2025 

~ Vård- och omsorgsprogram 2017 att gälla till 2025 
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Samtliga program innehåller mål. Målen i skol- och utbildningsprogrammet samt 
kulturprogrammet betecknas som programmål. Målen i miljö- och energiprogrammet vård
och omsorgsprogrammet betecknas inriktningsmål. När skol- och utbildningsprogrammet 
skulle uppdateras valde verksamheterna att låta programmet till största del efterlikna 
nämndplanen. Av intervjuerna framkom att programmen för skol- och utbildningsprogrammet 
och miljö- och energiprogrammet inte följs upp. 

3.2. Uppföljning och rapportering 

Vi har inte tagit del av något underlag som redogör för att nämnderna följer upp sina egna 
nämndplaner med de valda insatserna. 

Det som följs upp är fullmäktigemålen och nämndmålen på fullmäktigenivå, detta görs per 
tertialuppföljning och vid årsbokslutet. Ekonomienheten skickar ut anvisningar om vad som 
ska ingå i uppföljningarna. Vad gäller måluppföljningen fastställer anvisningarna att 
målavstämningen ska göras i en gemensam fil samt att kommentarer ska lämnas. Vid 
delåret ska även en prognos om måluppfyllelsen för helåret göras. 

Eftersom nämndmålens indikatorer består av nationella rankingar är de flesta av dem inte 
tillgängliga förrän efter årets slut. Detta bidrar också till att det är svårt att följa upp 
delresultatet vid andra tertialuppföljningen. Tabellen nedan redogör för målredovisningen för 
nämndmål 1 för verksamhetsåret 2017. 

Tabell 3. Målredovisning 2017 - kommunfullmäktiges nämndmål 1 
Hämndsmål 1 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar 

Baslad ska vara en 1 O:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser 
avSVeriges 10 

RT e Grundskolan ligger pa plats 41. Resullatet 
baseras på 2017 års siffror enligt öppna 
jämförelser SKL 2016 placering 143. bä sia 

skolkommuner 
P.iiifiiiefiiviir-söm'fiiiffiiife-.=·iiYmn-iisliiHiiöiiliriilir --··- ··--·--· --,.r·--···c;-· · 79 iira·c:enirliiirnffi:ieTnöm-fre.ariiåCiii····--···--··-.. --·· 

högskoleförberedande programmen 
J\'ii.Ciei iiiiiversömiJlliiörjär .s!iiiiTervillö!isl<Oiä"iir -·-·- .. ·······-· ... v-·· ···o····- if4-iiiöce-rifliä-saiiiiiiiia·ilr.ö'iiiam··iiaii1ifJaiie···········-· 
universitet Inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning llögre studier Inom två år ener avslutad 

gymnasieutbildning. 
äif%-iiö1dii-iiiierii1ici<efriöJcfäeiiTi'Qf'eiiiiienl<äi·--····- --·---·-.. ·- ··R'r-· --0--·- S"1<01iiisiieiiffoii_e_ils-iii<ö.ieiii<äim'äfo'r·iio}iiii'efiör-·-· 

åk 5 som har 90% positiva svar. Enkät för åk 9 
har 83% positiva svar enligt Kolada. Nästa 
enkätomgång skervt2018. 

aö-%-riöJifä._eiiiiTm-Yck'eiii ö}ifaeiiTiiifvafriiiä'cfatiavareii'kät-·· - ··-R:r-· ···0 -- Avfofäff47orörs'köieb'äiii'iiär232röräiCfrar 
besvarat enkäten. Nytt underlag behöver 
utvecklas för att vidare kunna mäta nöjdhet 
bland vårdnadshavare I förskolan. 
Vårdnadshavare i grundskolan svarade kring 
övergripande nöjdhet hösten 2016 med 93% 
positiva svar. Nästa enkät omgång från 
Skolinspektionen sker vi 2018 för grundskolan. 

Aiia-ei.eiamiiiä ........... ............ _ .............. _ ........... --.----·--- --···-········· ·· ·····v··· ··· o·· a3%.toi:i-exaiiieii-iiiCi Y'ik'esiiölisi<öiän······-···--··········· 
Aii-iiei iiikesliibiiiiiiin!iäTiJei i iivaii.are-- .. -............. .... .. · ..... ·· ·v ·- ·0· ... ii'i'ii<esufiiTiaiifiiiiäi iiarifriiJuiiiis ..... ·· ..... .... -· ·· 
AiiCfeffar6efa-eifer·utiiliCiiiiiiii- - -· ·-· ---- ---········ ..... .. ··v -· · ··0 · .. - ai%.iiäreiiei ifiii'i'i'iiaiisTlifaii-lifriiiifiiiiigJiiilt>·--·-· 
"Geiiö-msfrömfii-iilii!ls'Fi .... _ --··-- ·-··-----·--·--·------·-···-·-······--· ·- ·· ·--E' ··- -0 --- 2r rani<a-iiievifr-fi-är·sruaerafiifs'Fi ......................... ····· 
NTVS-~3'F"i · ·-- -··---·-··---········· ·· ···--··· · ··········-····---···············-····--···-·-·· ·--·-··-··--··· .... .... ······E·--· ····-o·-··--·92 ·e-iev·e-r· ·;1·ä-iiiförrn·ä·nan·ei·fa ·p·röv:··c1··ö"t'.fö~·· ·i<"iär·ä1f· 

I tabellen ovan kan vi utläsa att utfallet för nio av tio mätmetoder avseende nämndmålet 
"Båstad ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner'' är grönfärgade pluppar och en 
plupp är rödfärgad. Målet är dock inte redovisats som uppfyllt i kommunens årsbokslut för 
2017. Det har inte redovisats som uppfyllt eftersom att nämndmålet och mätmetoden är 
samma. Detta innebär att den första mätmetoden är avgörande för om målet ska anses vara 
uppfyllt eller inte. 
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I exceldokumentet fullmäktige- och nämndmål 2017 redogörs resultatet för de nio målen som 
kommunfullmäktige har beslutat om. 

3.3. Kommunstyrelsens roll och uppsikt 

Av intervjuerna framkom att kommunstyrelsens roll i målstyrningen är att samla in 
nämndplaner och inhämta uppgifter för uppföljningen. Kommunstyrelsen inhämtar enbart 
uppgifter kring de av kommunfullmäktige beslutade nämndmål. Ekonomienheten på 
kommunkontoret inhämtar uppgifterna från nämnderna. Sammanställningen av nämndernas 
uppgifter kring nämndmålen sker i ett exceldokument. Kommunen har verksamhetsstöds
systemet Hypergene men enbart modulerna som avser personal och ekonomi. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende målstyrningen avser främst den ekonomiska 
uppföljningen som nämnderna lämnar in. Uppföljningen sker per tertial och vid årsbokslutet. 
Ekonomiavdelningen skickar ut anvisningar till nämnderna för vad redovisningen ska 
innehålla 
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4. Bedömning 

Målstyrningen i kommunen är inte fungerande. Bedömningen grundas på att det har framgått 
att det saknas en gemensam syn på målstyrningens syfte. 

Ett exempel på att detta är att nämnderna inte har brutit ner de övergripande målen så att de 
fungerar som styrsignaler i verksamheten. Ett ytterligare exempel på att det saknas en 
gemensam syn för hur målstyrningen ska fungera är att insatserna i nämndplanerna består 
av en blandning av aktiviteter, inriktningar och perspektiv. Nämndplanernas utformning bidrar 
också till att uppföljning och rapportering av verksamhetens måluppfyllelse försvåras 
eftersom de saknar indikatorer eller mätmetoder. 

Det är en brist att nämndernas egna planer inte följs upp. Det har inte heller framgått att det 
sker någon analys av nämndplanernas effekt eller av målresultaten, vilket även det är en 
brist. 

Kommunstyrelsen har inte säkerställt arbetsformer för att kommunens målarbete ska ske på 
ett ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap 1 § leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnderna. 
Detta har inte kommunstyrelsen uppnått avseende kommunens målstyrningsarbete. 

Det har under en tid saknats och saknas fortfarande en central samordning, som består av 
mer än inhämtning och sammanställning av underlag. Ett exempel på vad samordning skulle 
kunna bidra till är att nämnderna i större utsträckning tar vara på varandras kompetenser i 
processen, till exempel för att analysera resultatet tillsammans och för att redogöra för 
effekterna i kommunen. Det finns ett behov av att målstyrningsprocessen behöver 
tydliggöras och att samordningen och stödet till nämnderna behöver förbättras. 

I sammanhanget kan påminnas att utöver målen i målstyrningsprocessen tillkommer även 
övriga policys, styrdokument och program som ofta innehåller egna mål som också ska följas 
upp och utvärderas. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

.,.. initiera en översyn av kommunens målstyrning, samt 
~ säkerställa att mål, policys och övriga styrdokument följs upp. 

Båstad den 8 oktober 2018 

Malin Lundberg 
EY 

Negin Nazari 
EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

1> Jan Bernhardsson, chef för teknik och service 

1> Roger Larsson, chef för samhällsbyggnad 

,. Henrik Andersson, bildningschef 

1> Margaretha Ekelund-Svensson, t.f. chef för barn och skola 

1> Elisabet Edner, ekonomichef 

1> Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 

Medverkat vid intervjuerna: 

1> Ingvar Andreasson, förtroendevald revisor 

11> Gert-Håkan Ericsson, förtroendevald revisor 

Dokument: 

1> Myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhets nämndplan 2018 

1>- Kommunstyrelsens nämndplan 2017 

1>- Utbildningsnämndens nämndplan 2018 

"'" Vård och omsorgsnämndens nämnplan 2017 

1> Skol- och utbildningsprogrammet 2014-2021 

i> Miljö- och energiprogram för Båstads kommun 2012-2022 

,,._ Kulturprogram för Båstads kommun 

1> Vård- och omsorgsprogram 2017 att gälla till 2025 

1>- Vision och mål 2018 

1>- Budget 2018 och plan 2019-2022 

1> Målredovisning AR 2017 

1>- Fullmäktige- och nämndmål 2017 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Myndighetsnämnden för miljö, 
bygg och säkerhet 

För kännedom: 
Kommunfullmäktige 

De förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun har gett EY i uppdrag att granska 
huruvida kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll kan bedömas 
vara tillräckligt. 

Bedömningen är att internkontrollarbetet i kommunen behöver utvecldas. Vi grundar 
det bland annat på att kommunstyrelsen och nämnderna inte genomför heltäckande 
riskanalyser för sina verksamheter. Eftersom riskanalyserna inte är heltäckande fram
går det inte om kontrollmomenten i internkontrollplanerna bedöms vara de mest risk
fyllda eller mest väsentliga momenten inom ramen för kommunstyrel
sens/nämndernas ansvarsområden. Vidare bedömer vi att uppföljning och återrappor
tering av den interna kontrollen till nämnderna och kommunstyrelsen inte är tillräck
lig, med undantag för vård- och omsorgsnämnden. Arbetssättet bidrar inte till ett effek
tivt internkontrollarbete. 

Det finns goda förutsättningar för att utveckla arbetet genom att bl.a. införa strukture
rade och dokumenterade risk- och väsentlighetsanalyser. På så sätt kan kommunen 
höja kvaliten i riskanalyserna och internkontrollarbetet och fokusera på de största 
riskområdena som identifieras. Dessutom hade det varit fördelaktigt för internkon
trollarbetet om ett IT-system för verksamhetsuppföljning, där internkontrollen kan 
systematiseras, infördes. 

Utifrån granslmingsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna 
att: 

• genomföra en mer heltäckande risk- och väsentlighetsanalys, inkl. framtagande 
av en s.k. bruttorisklista, och 

• stärka sin bevakning av internkontrollarbetet under året så att kontroller sker 
kontinuerligt enligt fastställd internkontrollplan samt att återrapportering av 
genomförda kontroller sker. 

Båstads kommun 

J<ommunlednings
kontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 
OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 
212000-0944 
bastads.kommun@b 
astad.se 
www.bastad.se 
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Båstad kommuns internkontrollarbete är i jämförelse med andra kommuner eftersatt 
och revisorerna ser fram emot en förändring. 

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen och nämnderna senast 2019-02-27 
med särskilt beaktande av ovanstående rekommendationer. 

På uppdrag av revisorerna i Båstads k mun 

J6 StenW~~ 
Revisionens ordförande 

Ingvar Andreasson 
Revisionens vice ordförande 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagens 6 kap. 6-7 §§ åligger det kommunstyrelsen att tillse att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Nämnderna och styrelserna har inom sitt verksamhetsområde ansvar för att arbetet med 
intern kontroll sker ändamålsenligt. Intern kontroll ska fungera som nämndernas/styrelsernas 
verktyg för att säkerställa god ordning och reda i organisationen, samt minska risker för 
avvikelser. I syfte att möta detta ansvarsområde har flertalet kommuner och landsting antagit 
ett reglemente för intern kontroll som anger ansvar, organisation och övergripande metoder 
för genomförande. Kommunfullmäktige reviderade sitt reglemente för intern kontroll senast 
17 december 2014. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens övergripande syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsens och 
nämndernas arbete med intern kontroll kan bedömas vara tillräckligt. Myndighetsnämnden för 
miljö, bygg och säkerhet, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har varit 
föremål för granskningen . överförmyndaren har ingen egen upprättad internkontrollplan och 
överförmyndarverksamheten ingår i kommunkontoret. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

1> Finns en tydlig ansvarsfördelning avseende arbetet med intern kontroll? 
.. Genomför kommunstyrelsen och nämnder löpande riskanalyser kopplade till intern 

kontroll? 

"'" Finns en kontinuerlig utveckling i internkontrollarbetet? 

.. Sker det en tillräcklig uppföljning och återrapportering av den interna kontrollen? 

1.3. Genomförande 

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Samtliga intervjuade 
har beretts tillfälle att sakgranska rapporten . Granskningen är genomförd augusti 2018 -
september 2018. 

1.4. Revisionskriterier 

1.4.1. Kommunal/agen (2017:725) 

Av 6 kap. 6 § KL framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som beslutats av fullmäktige samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Således stadgas att nämnderna har til I uppgift att 
genomföra beslut som fattas i kommunfullmäktige. Nämnderna ska också tillse att intern 
kontroll är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt . 

1.4.2. Reglemente för intern kontroll 

Enligt kommunens reglemente ska nämnder och styrelser tillse: 
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"' att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde 

.,. att det upprättas tillämpningsregler, anvisningar och policys som kan behövas för den 
specifika verksamheten, samt 

"' att man förfogar över ett ändamålsenligt uppföljnings- och rapporteringssystem. 

Reglementet fastställer att kommunstyrelsen har det samlade ansvaret för att 
kommunövergripande reglementen, regler och policys upprättas. Kommunstyrelsen har 
också ansvaret att tillse att det finns en tillräcklig intern kontroll. Nämnderna har det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 

1.4.3. COSO-modellen 

Den internationellt mest vedertagna metoden för att utveckla den interna styrningen och 
kontrollen är den s.k. COSO-modellen1. Denna beskrivs i bilaga 2. 

1 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
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2. Iakttagelser 

2.1. Ansvarsfördelning och internkontrollplaner 

Reglementetfastställer att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunens 
interna kontroll är tillräcklig. Varje nämnd har dock det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom sina respektive verksamheter. Reglementet fastställer även att respektive 
verksamhetsområdeschef ansvarar för att specifika tillämpningsregler utformas och att de är 
skyldiga att fortlöpande rapportera om hur den interna kontrollen fungerar till nämnden. 
Verksamhetsansvariga chefer på de olika nivåerna är skyldiga att följa antagna styrdokument 
samt att informera övriga anställda om dessa. 

Kommunstyrelsen ska enligt reglementet utvärdera kommunens samlade system för intern 
kontroll, och om förbättringar behöver göras initiera ett förbättringsarbete. 

En tillämpningsanvisning antogs den 3 december 2014 av kommunstyrelsen. I anvisningen 
definieras en rimlig grad av säkerhet till att vid utformningen av rutiner ska en avvägning mellan 
kontrollkostnad och kontrollnytta göras. Vid bedömningen ska inte enbart ekonomiska faktorer 
ingå utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika intressenter. 

Enligt anvisningen är en tillfredställande intern kontroll då kommunstyrelsen och nämnderna 
med rimlig grad av säkerhet kan säkerställa att följande mål uppnås: 

"" ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
"" tillförlitiig finansiell rapportering och information om verksamheten 
"" efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

Reglementet fastställer att nämnderna och styrelsen senast i februari varje år ska anta en plan 
för den interna kontrollen. Tillämpningsanvisningen anger att planen ska innehålla information 
om följande: 

"" vilken rutin/system som ska granskas 
,.. vilket moment i rutinen/systemet som ska granskas 

vem som ansvarar för kontrollen 
"" hur ofta kontrollen ska ske 

med vilken metod granskningen ska göras 
,.. till vem rapportering av granskningen ska ske 
"" redovisning av riskbedömning vid val av kontrollområde 
"" motivering till val av kontrollmoment 

Planen ska delges kommunstyrelsen för behandling senast vid mars månads sammanträde. 

I tillämpningsanvisningen finns två mallar, en för internkontrollplanen och en för 
återrapporteringen av intern kontrollplanen. Kommunstyrelsens, myndighetsnämnden för miljö, 
bygg och säkerhets samt utbildningsnämndens internkontrollplaner utgår från mallen Vård
och omsorgsnämnden använder sig istället av mallen som är avsedd för återrapportering till 
sin internkontrollplan. Fem av åtta rubriker (se listan ovan) finns med i båda mallarna. De tre 
sista punkterna finns inte i återrapporteringsmallen: 

.. till vem rapportering av granskningen ska ske 
"' redovisning av riskbedömning vid val av kontrollområde 
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.,. motivering till val av kontrollmoment 

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan saknar därmed denna information. 

Kontrollmoment och dess risk- och väsentlighetsbedömningar 

Myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhets internkontrollplan innehåller 
kontrollmoment med en sammanvägd risk- och väsentlighetsbedömning från sex upp till tolv. 
Sammanlagt elva kontrollmoment. Den innehåller bland annat kontrollmoment såsom: 

.., kontroll av att klagomålsärenden handläggs framåt och följer upprättad rutin (risk- och 
väsentlighet = 12), och 

.- kontroll av att beslut om dispens från strandskyddet är korrekt avseende lokalisering 
och lagstöd (risk- och väsentlighet= 6) 

Utbildningsnämndens internkontrollplan innehåller kontrollmoment med en sammanvägd risk
och väsentlighetsbedömning från åtta upp till tolv. Sammanlagt sju kontrollmoment. Den 
innehåller bland annat kontrollmoment som avser: 

.,. kontroll att alla elever i en viss åldersgrupp fullgör sin skolplikt (risk- och väsentlighet= 
8), och 

.,. kontroll av att sökt ersättning till förtroendevalda överensstämmer med utbetald 
ersättning (risk- och väsentlighet= 12). 

Kommunstyrelsens internkontrollplan innehåller kontrollmoment med en sammanvägd risk
och väsentlighetsbedömning från åtta upp till tolv. Sammanlagt tjugo kontrollmoment för 
verksamhetsområdena kommunkontoret, teknik och service samt de delar av 
samhällsbyggnad som kommunstyrelsen ansvarar för. Den innehåller bland annat 
kontrollmoment som avser: 

.- kontroll av att inkomna skrivelser besvarats skyndsamt i enlighet med gällande 
lagstiftning (risk- och väsentlighet= 12), 

.., kontroll av fastigheters VA-anslutning och debitering (risk- och väsentlighet= 9), och 

.- kontroll av behörighet till kommuninvånardata (KIR/KID) (risk- och väsentlighet= 9). 

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan innehåller kontrollmoment med en 
sammanvägd risk- och väsentlighetsbedömning från åtta upp till tolv. Sammanlagt sju 
kontrollmoment. Den innehåller bland annat kontrollmoment som avser: 

.. kontroll av rutin för debitering av vård och omsorgsavgifter, och 

.., kontroll av kommunövergripande basläkemedelsförråd. 

Av intervjuerna framkom att respektive verksamhetsområde tar fram ett förslag på 
internkontrollplan som lämnas till nämnderna som därefter fastställer planen . Vissa nämnder 
tar del av förslaget vid ett nämndssammanträde och fastställer internkontrollplanen vid nästa 
sammanträde. Detta ger nämndsledamöterna en möjlighet att ta ställning till om det finns 
ytterligare kontrollmoment som bör ingå i planen. Av intervjuerna framkom dock att 
nämndsledamöterna i undantagsfall lämnar förslag på kontrollmoment. 
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2.2. Riskanalyser 

Tillämpningsanvisningen redogör för att en risk- och väsentlighetsanalys ska genomföras inför 
upprättandet av internkontrollplanen. Anvisningen beskriver även hur bedömningen av risker 
ska ske. Tillvägagångssättet är att först ska en bedömning av vilka sannolika fel som kan 
uppstå i respektive rutin/system genomföras. Därefter ska sannolikheten att felet uppstår 
bedömas. Slutligen ska det för varje fel och bedömd risk göras en bedömning av 
konsekvenser/effekter om felet uppstår. 

Vid bedömningen av konsekvenserna ska följande faktorer vägas in: 

... ekonomiska faktorer 
effekter för den enskilda personen 

... moraliska och etiska effekter som kan skada kommunens rykte 

... effekter på attityder till kontrollkulturen 

.. ineffektivitet i verksamhetens rutiner 

Nämnderna ska använda sig av en skala 1-4 när bedömning av risken och väsentligheten ska 
göras. Se tabellerna nedan för hur skalan är definierad enligt anvisningarna. 

Väsentlighet Skala Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår: 

Allvarlig 4 Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa 

Kännbar 3 Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen 

Lindrig 2 Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen 

Försumbar 1 Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen 

Risk Skala Sannolikhetsnivåer för fel: 

Sannolik 4 Det är mycket troligt att fel ska uppstå 

Möjlig 3 Det finns risk för att fel ska uppstå 

Mindre sannolik 2 Risken är mycket liten att fel ska uppstå 

Osannolik 1 Risken är praktisk taget obefintlig att fel ska uppstå 

Tillämpningsanvisningen ger inte någon vägledning i form av ett gränsvärde då 
rutinen/systemet ska ingå i internkontrollplanen. 

Av intervjuerna framkom att verksamhetsområdena enbart genomför risk- och 
väsentlighetsbedömningar på de kontrollmoment som ingår i nämndens förslag på 
intern kontrollplan. Inga av de intervjuade verksamhetsområdescheferna tar fram en bruttolista 
med risker för hela verksamhetsområdet. En sådan lista redovisar samtliga identifierade risker 
inom verksamhetsområdet och möjliggör för nämnden att se vilka kontrollmoment som inte 
hamnar i internkontrollplanen. 

2.3. Kontinuerlig utveckling i internkontrollarbetet 

Av intervjuerna har det inte framkommit något som tyder på att det har skett någon utveckling 
av kommunens internkontrollarbete. Det har inte skett någon revidering av 
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tillämpningsanvisningarna sedan kommunstyrelsen antog dem i december 2014. Av 
intervjuerna framkom även att nämnderna har valt att behålla kontrollmoment upprepande 
gånger fastän de inte visar på några avvikelser när kontrollmomenten genomförts . 

2.4. Uppföljning och återrapportering 

Av reglementet framgår att varje nämnd och styrelse är skyldiga att löpande följa den interna 
kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden i enlighet med den beslutade 
internkontrollplanen. Tillämpningsanvisningen redogör närmare att varje verksamhetsområde 
rapporterar till den nämnd där rutinen tillämpas och att återrapportering av utförda kontroller 
ska ske i enlighet med den fastställda internkontrollplanen. I tillämpningsanvisningen finns en 
mall som avser när återrapporteringen av internkontrollplanen ska ske. 

Myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhets internkontrollplan 2017 har följts upp och 
återrapporterats till nämnden i mars 2018. Uppföljningen redogör för att genomförda kontroller 
visade ett fåtal mindre avvikelser. Avvikelserna avsåg kontrollmomenten "olika syn i 
bygg lovshandläggningen vad gäller krav på underlag" samt "att fakturaunderlag inte var skapat 
när beslut togs i ett ärende". Av kommentarerna framgår att avvikelsen avseende 
fakturaunderlagen är åtgärdad. Resterande genomförda kontrollmoment visar inga avvikelser. 

Utbildningsnämnden har inte fått någon uppföljning av nämndens internkontrollplan 2017. 

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2017 följdes upp och återrapporterades till 
kommunstyrelsen i april 2018. Av kommunstyrelsens tjugo kontrollmoment visade två 
kontrollmoment på att risker förelåg, två stycken kontrollmoment på mindre betydelsefulla 
avvikelser, tre stycken kontrollmoment genomfördes inte och resterande på att det inte fanns 
några avvikelser. Två av de tre kontrollmoment som inte genomfördes förklarades med att 
tjänsten som var utpekad kontrollansvarig (upphandlare) var vakant under den aktuella 
perioden. Det tredje kontrollmomentet genomfördes inte på grund av att rutinen hade 
avvecklats under perioden. För att åtgärda de två kontrollmomenten, besvarande av skrivelser 
och hantering av bensinkort, som visade på att risker förelåg beslöt kommunstyrelsen två 
åtgärder . 

., Första åtgärden var att en rutin för hur skrivelser ska besvaras skyndsamt ska tas fram 
samt att en uppföljning ska lämnas till kommunstyrelsen efter sex månader. 

"" Den andra åtgärden avsåg instruktioner till bensinstationen att skriftlig anmälan ska 
göras när registringsnummer byts på bensinkort. 

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2017 har följts upp och återrapporterats vid 
fyra tillfällen: april, augusti och november 2017 samt mars 2018. Nämnden har därmed fått 
uppföljningar enligt den beslutade intern kontrollplanen (2017). Den sista uppföljningen redogör 
för att ett av de sju kontrollmomenten visade på en mindre avvikelse. Avvikelsen avsåg 
kontrollmomentet "sammanställning över rekryteringsläge/vakanser/sjukskrivningstal". En av 
åtgärderna för att komma tillrätta med avvikelserna anges vara att enhetscheferna har ålagts 
ett besparingskrav på övertidskostnaden per enhet. Ett minskat övertidsarbete ska leda till 
minskad risk för ohälsa och sjukfrånvaro. Kontrollmomentens resultat, om de visar på 
avvikelser eller inte, har ändrats mellan uppföljningarna till nämnden. Vid återrapporteringen 
av intern kontroll kvartal 2, den 24 augusti 2017, rapporterades att kontrollmomentet 
rekryteringsläge/vakanser/sjukskrivningstal visade på en mindre avvikelse. Samma 
kontrollomgång rapporterades utan avvikelse vid återrapporteringen av intern kontroll kvartal 
3 den 27 november 2017. Vid återrapporteringen av intern kontroll kvartal 4, den 6 mars 2018, 
rapporterades kontrollomgången som genomfördes under kvartal 2 återigen med en mindre 
avvikelse. 
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Under 2018 har vård- och omsorgsnämnden fått en återrapportering av genomförda 
kontrollmoment avseende internkontrollplanen 2018. Aterrapporteringen skedde vid 
sammanträdet i april 2018 och avsåg genomförda kontrollmoment under årets första kvartal. 

Nämndernas återrapportering till kommunstyrelsen ska enligt tillämpningsanvisningen ske 
minst en gång per år under februari månad. Aterrapporteringen ska lämnas till 
ekonomienheten som sammanställer nämndernas återrapportering till kommunstyrelsen. 
Enligt uppgift har kommunstyrelsen enbart tagit del av myndighetsnämnden för miljö, bygg och 
säkerhets uppföljning för 2017 och inte övriga nämnders uppföljning för 2017. 

2.5. Stickprovsresultat 

Inom ramen för granskningen har ett stickprov omfattande två kontrollmoment per nämnd och 
kommunstyrelse genomförts, med undantag för överförmyndaren. Vi har begärt in all 
dokumentation som ska ha upprättats vid kontrollmomentets genomförande. Inom ramen för 
stickprovet har vi mottagit dokumentation för 6 av 10 kontrollmoment. 

T b 111 K a e t k ommunstyre sen -ver sam h t 'd t k e somra e k t t ommun on ore 
Kontrollmoment Frekvens Dokumentation EY iakttaaelser 
Rutin för registrering 4 gånger/år Dokumentation upprättad i form av Utan anmärkning 
av allmänna en checklista där det framgår vilka 
handlingar kontroller det är som görs och en 

kommentar. Ärenden och handlingar 
registreras i Ciceron 
ärendehanteringssystem . 

Skyndsamt 6 gånger/år Dokumentation upprättad i form av Utan anmärkning 
besvarande av checklista. Checklistan är en tabell 
inkomna skrivelser till med kolumnerna ärendemening, 
kommunen diarienummer, inkom datum och 

besvarad datum. Sedan fastställs i 
tabellen om skrivelsen har besvarats 
skyndsamt eller inte och en 
kommentar . 

T b 112 K a e t k ommunstYre sen -ver sam h t • d t t k 'k h e somra e e n1 oc service 
Kontrollmoment Frekvens Dokumentation EY iakttaaelser 
Leverantörsfakturor 1 gång/år Dokumentation Det framgår inte hur kontrollen är 

upprättad genomförd eller det faktiska 
resultatet av kontrollen. Det anges 
enbart att kontrollen är genomförd 
och att rutinen fungerar enligt 
rutinbeskrivnino 

VA-anslutning 1 gång/år Dokumentation Det framgår inte hur kontrollen är 
upprättad genomförd eller det faktiska 

resultatet av kontrollen. Det anges 
enbart att kontrollen är genomförd 
och att rutinen fungerar enligt 
rutinbeskrivninq 

Tabell 3. M ndi hetsnämnd för mil'ö, b och säkerhet 
Kontrollmoment Frekvens Dokumentation EY iaktta elser 
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Klagomålsärenden 
handläggs effektivt och 
skyndsamt 

Dokumentation av 
bygglovshandläggning-
kontrollen görs på 
beviljade 
Attefallsärenden 

2 gånger/år 

2 gånger/år 

Dokumentation Det saknas ett faktiskt resultat av 
upprättad kontrollen. Det anges enbart att 

kontrollen är genomförd och att 
den är ok. 

Dokumentation En av de två kontrollerna som är 
upprättad genomförda visar på avvikelser. 

Det finns en kolumn för åtgärder i 
dokumentet, men för avvikelsen 
är inget åtgärdsförslag 
dokumenterat*. 

*Enligt samhällsbyggnadschefen är det inte ett krav att kontrollanten ska behöva komma med ett förslag 
på åtgärd. Det är en ledningsfråga att analysera resultatet och ta fram åtgärder för minimera risken att 
avvikelserna upprepas. 

Tabell 4. Utbildningsnämnden - verksamhetsomradet barn oc h k I s o a 
Kontrollmoment Frekvens Dokumentation EY iakttagelser 
Kontroll skolplikt 4 gånger/år Ingen dokumentation Vi har mottagit en kommentar om 

upprättad. hur arbetet fungerar. "Kontroll 
görs i princip varje vecka när vår 
administratör kollar KIR registret. 
Det som dyker upp meddelas 
sedan till respektive 
skoladministratör som sedan 
kontrollerar var eleverna befinner 
sig". 

T b Il 5 Utb'ld . a e I nmgsnamn d k h t "d t b'ld . en - ver sam e somra e I nm g oc h b t ar e e 
Kontrollmoment Frekvens Dokumentation EY iakttagelser 
Rutiner för placeringar 3 gånger/år Ingen dokumentation Vi har mottagit en kommentar om 
av vuxna och barn upprättad. att man arbetar med att ta fram ett 
inom individ och famili kontrollsystem för verksamheten. 

TbllGV'd h a e ar -oc d omsorgsnamn en 
Kontrollmoment Frekvens Dokumentation EY iakttagelser 
Granskning av 2 gånger/år Dokumentation Granskning av journaler ska 
journaler upprättad. göras i mars/sep men de journaler 

vi fått ta del av är gjorda i januari. 
Vi har bara fått ta del av två 
journaler, i kontrollplanen står det 
var 20:e. Avvikelser finns med 
men saknar hur man ska följa upp 
dessa. 

Granskning av 2 gånger/år Dokumentation är Det framgår inte av rapporten vad 
kommunövergripande upprättad. I undersökningen ska omfatta. 
basläkemedelsförråd rapporten anges Detta försvårar möjligheten att 

påpekanden och avgöra om det finns andra brister 
brister som behöver som inte upptäckts vid 
åt~ärdas. QranskninQen. 
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3. Bedömning 

Ansvarsfördelningen är tydlig avseende arbetet med intern kontroll, till stor del på grund av att 
reglementet är tydligt på denna punkt och för att det är nämnderna och kommunstyrelsen som 
fattar beslut om internkontrollplanerna. Dessutom framgår det tydligt i internkontrollplanerna 
vem som ska utföra kontrollmomentet och till vem det ska rapporteras till . Vård- och 
omsorgsnämndens intern kontrollplan skiljer sig från övrigas planer då nämnden inte använder 
sig av korrekt mall. Detta borde kommunstyrelsen ha uppmärksammat när nämnderna lämnat 
in sina internkontrollplaner. 

Kommunstyrelsen och nämnderna genomför inte heltäckande riskanalyser för sina 
verksamheter. I detta avseende kan kvaliten i kommunens arbete med intern kontroll 
förbättras. Förbättringen kan ske genom att nämnderna och kommunstyrelsen genomför och 
dokumenterar risk- och väsentlighetsanalyser utifrån en vedertagen modell. Risk- och 
väsentlighetsanalysen bör utgöra ett grundläggande moment i internkontrollarbetet. Eftersom 
riskanalyserna inte är heltäckande framgår det inte om kontrollmomenten i 
internkontrollplanerna bedöms vara de mest riskfyllda eller mest väsentliga momenten inom 
ramen för kommunstyrelsens/nämndernas ansvarsområden. Detta bedömer vi vara en brist i 
kommunens internkontrollarbete. I vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan saknas till 
och med en bedömning av risken och väsentligheten för de kontrollmoment som de har valt 
vilket försvårar möjligheten att avgöra om det är de mest riskfyllda kontrollmomenten som ingår 
i planen. De förtroendevaldas delaktighet i intern kontrollarbetet framställs som marginellt vilket 
är en brist. Internkontroll är deras verktyg att följa upp riskera i verksamheten som de ansvarar 
för och de bör därmed involveras i analysen i större grad än vad de gör idag. 

Att det finns dokumentation på genomförda kontroller bedömer vi som positivt. En förbättring i 
detta avseende vore om det fanns någon mall eller riktlinje för vad som bör vara med i 
dokumentationen efter genomförda kontroller. Rekommendationen grundas på att 
nämndernas dokumentation skiljer sig åt och i vissa fall saknas det även dokumentation 
eftersom det bedöms inrymmas i det dagliga arbetet. Vad gäller valet av kontroller vore det 
även lämpligt att anta en gemensam linje kring vad som räknas som en redan befintlig kontroll 
och vad som räknas till en ny kontroll . Om det framkommer av risk- och väsentlighetsanalysen 
att det finns risker inom ett område, men att det redan i det dagliga arbetet genomförs kontroller 
då bör det framgå av risk- och väsentlighetsanalysen. 

Det övergripande internkontrollarbetet har inte utvecklats på senare år. Det har inte skett 
någon revidering av tillämpningsanvisningen sedan dess antagande. Det har också framgått 
att kommunstyrelsen och nämnderna inte följer anvisningarna fullt ut. Kommunstyrelsen följer 
inte heller upp om nämnderna inte inkommer med sina interkontrollplaner eller sina 
uppföljningar, vilket de ska göra i enlighet med tillämpningsanvisningen. Flera av dessa brister 
ansvarar kommunstyrelsen för att upptäcka och åtgärda. Att kommunstyrelsen inte har haft 
tillräckligt uppsyn över nämndernas internkontrollarbete är också en brist i sig. Det finns dock 
goda förutsättningar för att utveckla arbetet genom att bl.a . införa strukturerade och 
dokumenterade risk- och väsentlighetsanalyser. På så sätt kan kommunen höja kvaliten i 
riskanalyserna och internkontrollarbetet och fokusera på de största riskområdena som 
identifieras. 

Enbart vård- och omsorgsnämnden får en tillräcklig uppföljning och återrapportering av den 
interna kontrollen. Kommunstyrelsens och övriga nämnders uppföljning och återrapportering 
som sker en gång per år är inte tillräcklig. Detta arbetssätt bidrar inte till ett effektivt 
intern kontrollarbete. 
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna att: 

.,. genomföra en mer heltäckande risk- och väsentlighetsanalys, inkl. framtagande av en 
s.k. bruttorisklista, och 

.,. stärka sin bevakning av internkontrollarbetet under året så att kontroller sker 
kontinuerligt enligt fastställd internkontrollplan samt att återrapportering av genomförda 
kontroller sker. 

Båstad den 10 december 2018 

Malin Lundberg 
EY 

Negin Nazari 
EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

"' Jan Bernhardsson, chef för teknik och seNice 

"' Roger Larsson, chef för samhällsbyggnad 

... Henrik Andersson, bildningschef 

"' Margaretha Ekelund-Svensson, t.f. chef för barn och skola 

"' Elisabet Edner, ekonomichef 

"' Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 

Medverkat vid intervjuerna: 

"' Ingvar Andreasson, förtroendevald revisor 

"' Gert-Håkan Ericsson, förtroendevald revisor 

Dokument: 
... Reglemente för intern kontroll 

1> Intern kontroll - tillämpningsanvisningar 

... lnternkontrollplaner 2017-2018 

1> Uppföljning av internkontrollplaner 2017 

... Dokumentation som har avsett stickproven 

Bilaga 2: COS02-modellen 

COSO-modellen är den internationellt mest vedertagna metoden för att utveckla den interna 
styrningen och kontrollen. Enligt COSO är intern kontroll definierat som en process, utförd av 
en organisations styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge rimlig försäkran om 
att målen uppfylls inom följande kategorier: 

1 effektivitet och produktivitet i verksamheten 
11>- tillförlitlig finansiell rapportering 
• efterlevnad av tillämpliga lagar och regler 

För att förbättra den interna styrningen och kontrollen har fem centrala komponenter 
identifierats. För dessa redogörs kortfattat nedan. Hur dessa komponenter förhåller sig till 
varandra och hur vad som regleras i intern kontrollreglementet framgår av figuren. 

Kontrollmiljön 
Kontrollmiljön anger tonen i en organisation och påverkar kontrollmedvetenheten hos dess 
medarbetare. Det är grunden för alla andra komponenter inom intern kontroll och erbjuder 
ordning och struktur. Faktorer som innefattas av kontrollmiljön är integritet, etiska värden, 
kompetensen hos medarbetarna i organisationen, ledningens filosofi och ledarstil, det sätt på 
vilket ledningen fördelar ansvar och befogenheter och organiserar och utvecklar dess 

2 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

12 



Build ing 11 belt cr 
working wor ld 

medarbetare samt den uppmärksamhet och vägledning som ledningen ger. Verksamhetens 
målformulering är en del av kontrollmiljön och har betydelse för identifieringen av risker. 

Kontrollmiljö 

Information och kommunikation -------------------------- ------------------- , 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
r Reglemente intern kontroll : 
'------------------------ ---------------------

Riskvärdering 
Varje organisation möter många olika risker av externt och internt ursprung som måste 
värderas. En förutsättning för riskvärderingen är att etablerade mål finns knutna till olika nivåer 
som är internt konsistenta. Riskvärderingen är identifieringen och analysen av relevanta risker 
för att uppnå målen och utgör basen för att bestämma hur riskerna ska hanteras. Eftersom 
ekonomiska, branschmässiga, regleringsspecifika och verksamhetsmässiga villkor kommer att 
förändras, behövs mekanismer för att identifiera och hantera de särskilda risker som är 
förknippade med förändringar. Riskvärderingen bör alltid dokumenteras i syfte att förtydliga 
systematiken i internkontrollarbetet. 

Kontrollaktiviteter 
Kontrollaktiviteter är de riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att ledningens direktiv 
genomförs. De bidrar till att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att hantera risker för 
att organisationens mål inte uppnås. Kontrollaktiviteter äger rum inom hela organisationen, på 
alla nivåer och i alla funktioner. De innefattar en rad aktiviteter av olika slag såsom 
godkännanden, attester, verifikationer, avstämningar, genomgångar av verksamhetens 
resultat, säkrandet av tillgångarna, samt åtskillnad av tjänsteroller och uppgifter. 

Information och kommunikation 
Relevant information måste identifieras, fångas, och förmedlas i en sådan form och inom en 
sådan tidsram att de anställda kan utföra sina uppgifter. lnformationssystem genererar 
rapporter som innehåller verksamhetsmässig och finansiell information och uppgifter om 
regelefterlevnaden som gör det möjligt att driva och styra verksamheten. 

Uppföljning och utvärdering 
Interna styr- och kontrollsystem behöver övervakas, följas upp och utvärderas - en process 
som bestämmer kvaliteten på systemets resultat över tiden . Det åstadkoms genom löpande 
övervakningsåtgärder och uppföljningar, separata utvärderingar eller en kombination av 
dessa. Löpande övervakningsåtgärder och uppföljningar äger rum under verksamhetens gång . 

Det finns synergieffekter och kopplingar mellan de nämnda komponenterna, som formar ett 
sammanhållet system som reagerar dynamiskt på ändrade förutsättningar. Det interna styr
och kontrollsystemet är sammanhållet med organisationens verksamhet och finns till av 
grundläggande verksamhetsmässiga skäl. Intern styrning och kontroll blir effektivast om 
kontrollerna är inbyggda i organisationens infrastruktur och ingår som en väsentlig del av 
organisationen. 
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Myndighetsnämnden för miljö, 
bygg och säkerhet 

För kännedom: 
Kommunfullmäktige 

Granskning av kommunens kostnader för resor och representa
tion 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun granskat kom
munstyrelsen och nämnderna i syfte att bedöma om kommunens attestregler följs och 
huruvida eventuell policys efterlevs inom respektive område. 

Vår sammanfattande bedömning är att attesteringsförfarandet i de flesta fall följer be
slutad attestförteckning men att det också förekommer flera brister i hanteringen. Vi 
grundar vår bedömning på att det för totalt 13 av 30 kontrollerade fakturor förekom
mer någon form av brist i hanteringen, eller att det saknas kravställt underlag (syftes
beskrivning). Vi konstaterar att det i flera fall är samma person som beslutsattesterat 
som också själv nyttjat varan (4 av 30 fakturor), trots att det i kommunens ekonomi
handbok står skrivet att varje faktura måste attesteras av två personer, och ej av den 
person som själv ska nyttja tjänsten eller varan. Tydliggjorda krav i framtagna styrdo
kument följs inte upp med systematik, exempelvis genom en för ändamålet framtagen 
årlig plan. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

.. Ta fram ett uppdaterat attestreglemente med tydliggjord ansvarsfördelning anpass
sat till dagens arbetssätt 

,.. Tillse att systematisk uppföljning genomförs av ställda krav avseende resor och re
presentation 

,.. Utreda möjligheten att automatisera kontroller i kommunens fakturahanteringssy
stem kopplat till ställda krav i styrdokument 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samtliga nämnder att: 

Båstads kommun 

Kommunlednings
kontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 
OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 
212000-0944 
bastads.kommun@b 
astad.se 
www.bastad.se 
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,. Tillse att ställda krav kopplat till resor och representation efterlevs, inkluderat fak
turahantering och underlagsredovisning 

,. Säkerställa att framtagna attesteringsregler efterlevs, däribland att fakturor inte at
testeras av samma person som nyttjat varan/tjänsten 

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen och nämnderna senast 2019-02-27 
med särskilt beaktande av ovanstående rekommendationer. 

På uppdrag av revisorerna i Båstads kommun 

---!E~n~ 
Revisionens ordförande 

/ 

Ingvar Andreasson 
Revisionens vice ordförande 
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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun granskat 
kommunstyrelsen och nämnderna i syfte att bedöma om kommunens attestregler följs och 
huruvida eventuella policys efterlevs inom respektive område. 

Vår sammanfattande bedömning är att attesteringsförfarandet i de flesta fall följer beslutad 
attestförteckning men att det också förekommer flera brister i hanteringen. Vi grundar vår 
bedömning på att det för totalt tretton av 30 kontrollerade fakturor förekommer någon form av 
brist i hanteringen, eller att det saknas kravställt underlag (syftesbeskrivning) . 

Vi konstaterar att det i flera fall är samma person som beslutsattesterat som också själv 
nyttjat varan (fyra av 30 fakturor), trots att det i kommunens ekonomihandbok står skrivet att 
varje faktura måste attesteras av två personer, och ej av den person som själv ska nyttja 
tjänsten eller varan. Vi konstaterar även att det i fyra fall saknas beslut om 
attesteringsbehörighet för de som beslutsattesterat fakturan samt att det saknas tydliggjorda 
syftesbeskrivningar kopplat till genomförd resa eller utbildning för totalt åtta av 30 fakturor. 

Tydliggjorda krav i framtagna styrdokument följs inte upp med systematik, exempelvis genom 
en för ändamålet framtagen årlig plan . Ett sådant arbete kan underlättas genom framtagande 
av ett tydligt kommunövergripande styrdokument som klart framlägger samtliga krav och 
riktlinjer som finns inom områdena för resor, representation , utbildning och liknande. Vi ser 
det som positivt att det finns en beslutad resepolicy som övergripande reglerar området för 
resor, men vi kan samtidigt konstatera att denna inte följs upp trots för ändamålet framtagen 
mall. 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

• Det saknas specifikt framtaget styrdokument som tydliggör hantering och 
förhållningssätt för intern och extern representation i Båstad kommun 

.,. Framtagen resepolicy reglerar resor som ska företas av kommunens anställda men 
följs inte upp 

• I flera fall följs inte framtagna riktlinjer i ekonomihandboken, däribland gällande 
tydliggörande av syften med exempelvis resor 
Fakturor beslutsattesteras i flera fall av samma person som nyttjat varan eller tjänsten 

... Fakturor har beslutsattesterats av personer som ej förekommer i beslutad 
attestförteckn i ng 

• Fakturahanteringssystem används ej för automatiska kontroller kopplat till krav i 
ekonomihandbok 

... Det genomförs ingen systematisk uppföljning av området för representation eller 
resor 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

Ta fram ett uppdaterat attestreglemente med tydliggjord ansvarsfördelning anpassat 
till dagens arbetssätt 

• Tillse att systematisk uppföljning genomförs av ställda krav avseende resor och 
representation 
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;.. Utreda möjligheten att automatisera kontroller i kommunens fakturahanteringssystem 
kopplat till ställda krav i styrdokument 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samtliga nämnder att: 

~ Tillse att ställda krav kopplat till resor och representation efterlevs, inkluderat 
fakturahantering och underlagsredovisning 

.,_ Säkerställa att framtagna attesteringsregler efterlevs, däribland att fakturor inte 
attesteras av samma person som nytljat varan/tjänsten 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Representation är ett samlingsbegrepp för gästfrihet som en myndighet mottar från eller visar 
utomstående kontakter (extern representation). Den externa representationen ska ha ett 
direkt samband med verksamheten och syfta till att inleda eller utveckla förbindelser som är 
viktiga för verksamheten. Representation kan även vara motsvarande gästfrihet från 
kommunen gentemot den egna personalen i syfte att öka trivseln och främja en god atmosfär 
på arbetsplatsen (intern representation) . 

Vilka regler som finns upprättade för representation och sättet att följa dessa regler kan 
påverka allmänhetens förtroende för den kommunala verksamheten, även om de totala 
kostnaderna för representation skulle vara relativt sett begränsade. Detta inkluderar även 
resor, utbildning, konferenser och övernattningar. 

Som en fördjupning av granskningen av den interna kontrollen har revisorerna gjort 
bedömningen att en granskning behöver göras av kommunens rutiner kring attest av resor, 
intern och extern representation, konferenser och utbildningar. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om kommunens attestregler följs och att 
göra en bedömning av huruvida eventuella policys efterlevs inom respektive område. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

Efterlevs kommunens policydokument för resor, representation och dylikt? 

,. Har kostnaderna attesterats enligt attestreglementet? 

.,,. I vilken omfattning bedöms det finnas en internkontroll på nämndsnivå? 

1.3. Genomförande 

Granskningen grundas på dokumentstudier, statistisk analys och stickprov. Granskningen är 
genomförd september - december 2018. 

1.4. Avgränsning 

Granskningen är kommunövergripande och berör samtliga nämnder. 

1.5. Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 
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1.5.1 . . Attestreg/emente och förteckningar 

Kommunens har ett attest- och utanordningsreglemente beslutat 1978. Detta dokument 
uppges dock inte vara ett levande dokument. 1 

1.5.2. Reglemente för intern kontroll 

Enligt kommunens reglemente ska nämnder och styrelser tillse: 

~ att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde 

~ att det upprättas tillämpningsregler, anvisningar och policys som kan behövas för 
den specifika verksamheten, samt 

~ att man förfogar över ett ändamålsenligt uppföljnings- och rapporteringssystem. 

Reglementet fastställer att kommunstyrelsen har det samlade ansvaret för att 
kommunövergripande reglementen, regler och policys upprättas. Kommunstyrelsen har 
också ansvaret att tillse att det finns en tillräcklig intern kontroll. Nämnderna har det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 

1 I praktiken beslutas inom respektive nämnd/styrelse om attestförteckningar där 
attestbehörighet kopplat till olika verksamheter framgår. Som följd av att beslutat reglemente 
är från 1978 relaterar det exempelvis inte till förändrade arbetssätt, däribland förändrade 
arbetssätt till följd av digitalisering och liknande. 
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2. Iakttagelser 

2.1. Organisation och styrning 

2.1.1. Organisation och attestering 

Båstads kommun är politiskt organiserad med tre nämnder samt kommunstyrelse. 
Nämnderna är utbildningsnämnd, myndighetsnämnd för miljö, bygg och säkerhet, samt vård
och omsorgsnämnd. Tjänstemannaorganisationen är i sin tur organiserad i en stor samlad 
förvaltning, fördelad över sex verksamhetsområden: kommunkontor, bildning och arbete, 
teknik och service, barn och skola, samhällsbyggnad samt vård och omsorg. För respektive 
verksamhetsområde finns utsedd verksamhetsområdeschef. 

Attesteringsansvaret är delegerat inom organisationen. Olika attester beskrivs i framtagen 
rutinbeskrivning för attestering: 

• Skapa beställning - kontering och beställning via Proceedo2 

• Godkänn beställning - benämning för beslutsattestant vid beställning i Proceedo 
• Leveranskvittens - mottagningsattest i Proceedo 
• MottagningsattesUGranskningsattest - är en kontroll av att uträkningarna, belopp 

med mera på fakturan stämmer samt att det som är levererat överensstämmer med 
fakturan 

• Beslutsattest - innebär att man kontrollerar fakturan mot underlag, beställning eller 
beslut samt att det är korrekt bokfört 

Respektive verksamhetschef utser beslutsattestanter, dess ersättare samt fakturamottagare, 
vilka därefter registreras i kommunens fakturahanteringssystem. En ansvarsförbindelse 
undertecknas genom vilken ansvarig chef godkänner beslutsattestanten. Attestanten blir 
härigenom tilldelad en ansvarskod och har ekonomiskt ansvar och attesträtt för de objekt, 
aktiviteter och projekt som de blivit tilldelade enligt förbindelsen. En attestantförteckning 
upprättas löpande som övergripande tydliggör ansvar, verksamhet, befattning samt 
ansvariga attestanter kopplat till respektive verksamhetsområde. 

I Båstads kommun används fakturahanteringssystemet Proceedo. När en ny attestant ska 
läggas upp i systemet sköts detta av ansvariga på kommunens ekonomiavdelning. För att 
läggas upp i systemet krävs att ovan nämnd ansvarsförbindelse fyllts i, där attestantens 
ansvar tydliggörs. Två separata mallar nyttjas - en för beslutsattestanter och en för 
mottagnings- och granskningsattestant. All personal delas i systemet in i grupper baserat på 
var de är anställda, varpå eventuell delegationsrätt kan fördelas inom grupphierarkin vid 
eventuell semester eller frånvaro. Vid frånvaro ansvarar alla för att själva tillsätta en ersättare 
i systemet. 

2.1.2. Styrande dokument 

Vi har inte fått del av ett specifikt övergripande styrdokument med direkt fokus på området för 
intern och extern representation. Olika regleringar framträder dock i andra styrdokument. 

2 Proceedo är kommunens digitala fakturhanteringssystem till vilket behöriga får tillträde för att hantera 
fakturor. 
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Rese policy 
I framtagen resepolicy, som avser att styra användandet av resor som företas av anställda 
och förtroendevalda, tydliggörs vad som ska beaktas vid genomförande av en tjänsteresa. 
Policyn är en del av kommunens arbete för en långsiktig hållbar utveckling och 
resursanvändning, med tre tydliggjorda mål: 

• Båstads kommun är en av Sveriges 1 O bästa miljökommuner 
• Till år 2020 ska transporter inom Båstads kommuns verksamhet vara fri från fossila 

bränslen3 

• Ar 2020 ska utsläppen av växthusgaser i Skåne vara minst 30 % lägre än år 1990 
(regionalt miljömål för Skåne) 

Som riktlinjer anges bland annat att en minimal påverkan på miljön ska eftersträvas vid 
samtliga resor och transporter i Båstads verksamheter. Samtliga persontransporter ska 
genomföras på ett effektivt sätt avseende tid, kostnad och arbetsmiljö. Vidare tydliggörs vilka 
förhållningssätt som ska gälla för olika typer av resor i kommunen: 

Resor inom kommunen 

Prioritet 1: Gå, cykla eller använd elcykel om möjligt 

Prioritet 2: Kollektivtrafik 

Prioritet 3: Kommunens bilpool. Samåkning eftersträvas 

Prioritet 4: Egen bil. Samåkning eftersträvas 

Resor utanför kommunen upp till 50 mil 

Normalresan sker med kollektivtrafik eller bil från kommunens bilpool utifrån vad som är 
praktiskt och lämpligt beroende på resmål. 

Resor längre än 50 mil 
Normalresan sker med buss, tåg eller flyg. 

Ekonomihandbok 
Vidare reglering av området för representation framkommer av kommunens 
ekonomihandbok. Dokumentet tydliggör att all representation noga ska övervägas utifrån 
vilken nytta den har för kommunen och invånarna som bor i den. All representation ska ske 
med måtta och kostnaderna hållas rimliga och inom försvarbara gränser. Vad som är att 
förstå som godtagbart ska beslutas av närmsta chef i samråd med kommunledningen. 

Av ekonomihandboken framgår även att skatteverkets regler gör gällande att avdrag för 
moms får beräknas på högst 300 kr (exklusive moms) per person och tillfälle. Detta gäller 
samtliga situationer där avdrag för moms medges för måltider och förtäring i samband med 
representation. För att i efterhand kunna visa att en sammankomst varit representation bör 
det finnas dokumentation för mötet, exempelvis program, dagordning, deltagarförteckning, 
inbjudan osv. Arbetsgivaren bekostar inte alkohol i samband med intern representation. 

3 Kommunens Miljö- och energiprogram reviderades 2017, där detta mål också förekommer. Målet 
reviderades då till att vara uppnått 2022. Resepolicyn har dock inte uppdaterats i enlighet med detta 
beslut utan anger fortsatt den gamla målsättningen. 
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Kravet för extern representation anges vara att sammankomsten ska kunna bidra med ett 
värde och ha ett tydligt samband med verksamheten. 

Fakturor som avser hotellövernattningar, restaurangbesök och representation ska följas av 
en syftesbeskrivning samt en deltagarlista. Av dialog med ekonomiavdelningen framgår att 
kommunens nuvarande fakturahanteringssystem Proceedo inte ställer ett specifikt krav på 
att syfte ska anges då mottagningsattestering genomförs. 

Avseende attestering står skrivet att varje faktura måste attesteras av två personer, varav 
attestmomentet inte får attesteras av den person som själv ska nyttja tjänsten eller varan 
som fakturan avser. Attestanter utses av respektive verksamhetsområdeschef, som i sin tur 
förmedlar denna information till ekonomienheten. Vidare framgår i ekonomihandboken att 
ekonomienheten administrerar rättigheten till beslutsattest samt rätt att skicka faktura till 
betalning, dessa ska vidare följa attestreglementet. 

2.2. Stickprov: kostnader och attesteringar 

Vi har i denna granskning utfört ett stickprov på de fakturor som tillhandahållits från 
kommunens ekonomiavdelning. Stickproven berör fakturor från 2016-01-01 till 2018-06-30 
och är sammanlagt 30 stycken, tio från kontot biljetter, lokala resor, tio från hotell Logi 
Sverige och tio från extern representation. Vi har i stickprovet följt upp hur fakturan konterats, 
om det finns syftesbeskrivning och om tillämpligt även deltagarlista. Vi har också granskat 
om fakturorna beslutattesterats i enlighet med för verksamheten aktuell attestförteckning 
samt om beslutsattestanten själv har nyttjat tjänsten/varan. 

Numrering Transaktionen Årtal Bokfört Syftesbeskrivning? l<orrekt Vår 
stickprov avser belopp attestering? kommentar 

1 2016 Ja, utbildning och Ja 
MSB logi för 
Myndigheten 46. 28,52 räddningsledare 

2 2018 Nej, Finns inte i 
SAS Diners Club syftesbeskrivning attestantfört 
NordicAB 32. 918 saknas -eckningen 

3 2016 Nej, Ja 
syftes beskrivning 

BRA Sverige AB 32. 035 saknas 

4 Visa v 206649 2016 Ja, studieresa till Ja 

Ryanair 30. 481,51 Toledo 

5 Huset vid 2016 Ja, Offical dinner Ja 
stranden AB 30. 027,2 Davis Cup 

6 2016 Nej, Nej Beslutsattesta 

SAS Diners Club syftesbeskrivning nten har själv 

Nordic AB 2.9722 saknas nyttjat varan 

7 PR Event i 2017 Ja, deltagande vid Ja Saknar 

Göteborg AB 20. 578,76 Swedlsh Open deltagarlista 

8 2017 Nej, Ja 
syftesbeskrivning 

Fridhemsplan 16. 232,14 saknas 

9 2017 Ja, DUA och Nej Beslutsattesta 
Finsamkonferens nten har själv 

Scandic Triangeln 14. 497,75 nyttjat varan 
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10 

Svenska kyrkan i 

Västra Bjäre 

11 
Orangeriet 

Restaurang 

12 

Jansson 

Datasystem AB 

13 
Jansson 
Datasystem AB 

14 

PR Event i 
Göteborg AB 

15 First Hotel Park 

Astoria 

16 

Pensionat Enehall 

17 
Combedouzou uti 

18 
Båstad Turism ek. 

för. 

19 Bergkvist 

Publishing AB 

20 
Taxi Helsingborg 

21 
TKV Shipping AB 

22 

TKV Shipping AB 

23 Varbergs 

Kurhotell Spa 

24 
Best Western 

Mornington 

25 
Gulbranna 

Gården 

26 Ystad Saltsjöbad 

AB 

27 
Region 

Kronoberg 

28 Dilomm AB på 

kanelen 

29 Cafeteria llNov 

ON 

30 

Fridhemsplan 

2017 

2017 

2016 

2016 

2017 

2016 

2016 

2016 

2018 

2016 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2016 

2016 

2017 

2016 

2017 

Ja, skolläger Ja 

11. 035,71 

Ja, Nej Beslutsatitesta 

avtackningsmiddag nten har själv 

10.671 nyttjat varan 

Ja, grupp~esa för Ja 

att ta del av 

10. 449,98 skolevenemang 

Ja, gruppresa för Ja 
att ta del av 

10. 224,99 skolevenemang 

Ja, seminarium, Ja 
funktionärslunch 

10. 113,2 och tennisgala 

Ja, konferens Ja 

10. 025,72 

Nej, Ja 

syftesbeskrivning 

8. 357,14 saknas 

Ja, studieresa Ja 
8. 082,97 

Ja, deltagande på Nej Beslutsattesta 

näringslivsevent nten har själv 

7.360 nyttjat varan 

Ja, inköp kokböcker Ja 

5.655 

Ja, sjukresor för Ja 
5.283 pedagog 

5.000 
Ja, klassresa Ja 

Ja, klassresa Finr.is inte i 

attestantfört 

4. 900 eckningen 

Ja, konferens Ja 
4. 695,01 

Nej, Finns inte i 

syftesbeskrivning attestantfört 

4. 526,79 saknas eckningen 

Ja, lägerresa Finns inte i 
attestantfört 

4. 473,21 eckningen 

Ja, Ja 

4. 276,04 rektorsutbildning 

Nej, Ja 
syftesbeskrivnlng 

4. 165,14 saknas 

Ja, 10-års jubileum Ja 

3. 368,21 på Ungdomens Hus 

Intern-

3.066 fakturering 

Nej, Ja 

syftesbeskrivnlng 

2. 991,07 saknas 
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Tabe/11. Sammanställning över stickprov 

Av stickprovet framgår att ett antal av de fakturor som konterats på hotell även innehöll 
kostnad för restaurangbesök på det hotellet samt hyra av konferenslokal. 

Av de 30 stickproven saknades en syftesbeskrivning för åtta fakturor (26 %). För flertal av de 
syftesbeskrivningar som kom oss till handa krävdes en hel del handpåläggning då 
ekonomiavdelningen i vissa fall fick höra av sig till respektive berörd verksamhet för att 
inhämta information om syftet. Vidare framgick att syftesbeskrivning inte behöver ingå vid 
registrering av transaktion i kommunens faktureringssystem. 

de 30 stickproven granskade vi även om beslutsattesteringen skett enligt 
attestantförteckning och antagen ekonomihandbok, samt så inte beslutsattestanten själv har 
nyttjat tjänsten/varan. Atta fakturor (26 %) var inte attesterande enligt attestantförteckningen. 
För stickprov 2 erhöll vi ingen attestantförteckning för verksamheten (4958). För stickprov 22, 
24 och 25 stämde inte beslutsattestantens namn för respektive verksamhet överens med 
den information vi har fått avseende vem som har beslutsattesterat den. För stickprov 6, 9, 
11 och 18 hade den som beslutsattesterat fakturan själv nyttjat tjänsten, vilket i detta fall 
avsåg flygresa, hotellövernattning, restaurangbesök samt deltagande vid event. 

2.2.1. Omfattning av resor och representation 

Statistiken baseras på dokumentation och siffror som erhållits av kommunledningens 
ekonomiavdelning. 

Båstad kommuns totala kostnader för resor och representation 
per verksamhet 

1000 000,00 

800 000,00 

600 000,00 

400 000,00 

200 000,00 

0,00 

201601-201606 201607-201612 

- Politisk ve rksamhet 
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Diagram 1. Totala kostnader för resor och representation för respektive verksamhetsområde 

I diagrammet ovan visas kommunens verksamheters respektive totala kostnader för resor 
och representation under tidsperioden januari 2016 till juni 2018. Som diagrammet visar har 
den pedagogiska verksamheten betydligt högre utgifter än resterande verksamheter. En 
förklaring till att den pedagogiska verksamheten har högre kostnader kan bland annat 
hänföras till att de genomför studieresor med elever. Vid dessa tillfällen utkvitteras på 
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förhand en summa pengar som kan nyttjas, varpå man vid hemkomst ska uppvisa kvitton 
kopplat till de medel som nyttjats. Om detta inte kan göras får man stå för kostnaderna 
själva. 

I diagrammet nedan åskådliggörs kommunens sammanlagda kostnader för extern och intern 
representation, hotell i Sverige och utlandet samt kostnad för resor. Kostnaderna omfattar 
alla kommunens verksamheter och sträcker sig över tidsperioden januari 2016 till juni 2018. 
Som diagrammet visar lägger kommunen i stort betydligt mer pengar på resor än resterande 
aktiviteter. I kontot resor ingår fakturor för bland annat bussresor, flyg och taxiresor. 
Kostnaden för resor har gått upp betydligt under tidsperioden, med en ökning på drygt 64 % 
från första halvåret 2016 till första halvåret 2018. Kostnader för resterande verksamheter är 
relativt l<onstanta. Den enda utgiften som gått ned under tidsperioden är hotellövernattningar 
inom Sverige. 
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Båstad kommuns totala kostnader per konto 
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Diagram 2. Kommunens totala kostnader per konto 

Nedan visas ett diagram över kommunens sammanlagda kostnader under tidsperioden 
januari 2016 till juni 2018 för resor, intern och extern representation samt 
hotellövernattningar. 

Båstad kommuns totala kostnader för alla verksamheter 
januari 2016 - juni 2018 
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Diagram 3. Kommunens totala kostnader för alla verksamheter 

Kontot resor innefattar biljetter både inom Sverige men också utomlands. I kontot ingår bland 
annat taxiresor och flygresor, men också ett antal hotellbesök, museibesök och operabesök. 
Vidare finns ett stort antal personliga utlägg under konteringen, som i efterhand har ersatts. 

I kontot intern representation, kallat personalrepresentation i det material vi har mottagit, 
ingår bland annat den interna cafeterian, andra typer av cafebesök, golfbesök, catering samt 
olika hotellövernattningar. Vidare finns där en hel del transaktioner som endast är benämnda 
"Intern representation" vilket gör transaktionen svårtolkad. Det förekommer även en stor 
andel transaktioner som endast benämns "Swedbank ... ", för vilka det därför inte framgår 
vad transaktionen har avsett. Dessa transaktioner rör sig om utlägg gjorda med något av 
kommunens kreditkort, vilka efter samtal med ekonomiavdelningen är ca sex till antalet och 
innehas av bland annat kommunalråd, kommunchef, resebeställare och för tennisutbildning. 
Redovisningen uppges regleras med en bokföringsorder i efterhand. 

För kontot hotell ingår både hotell inom Sverige och utomlands. Majoriteten av 
transaktionerna som konterats på kontona för hotell i Sverige och utlandet är diverse 
hotellövernattningar, men precis som i kontot intern representation finns olika 
banköverföringar. Det finns också många personliga utlägg, som ersatts i efterhand. 

För kontot extern representation är en stod del av transaktionerna kostnader för kaffe (fika). 
Det framgår vid samtal med ekonomiassistent på kommunledningskontoret att dessa 
transaktioner rör debitering av verksamheternas nedlagda kostnader för kaffe i cafeterian per 
månad avseende extern representation. Enligt informationen framgår att vissa chefer inom 
kommunledningen eller förvaltningarna har kort för att bjuda besökare på kaffe och fika i 
cafeterian. Se nedan transaktioner för samtliga verksamheter över tidsperioden januari 2016 
till juni 2018. 
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l<ostnad för kaffe (filea) i cafeterian för samtliga verksamheter 
vid extern representation januari 2016 - juni 2018 
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Diagram 4. Kostnader för fika vid extern representation för alla verksamheter 

Som den punktade trendlinjen i diagrammet ovan visar lägger kommunens chefer med 
utställt kort i cafeterian i snitt ca 40 000 kr i halvåret på kaffe och annan fika i den interna 
cafeterian. Vidare är trenden som visas i diagrammet uppåtgående, om än lite. Andra 
halvåret 2017 sticker ut betydligt, medan första delen av 2018 är avsevärt lägre. 
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2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att beslutsattesteringen har brister då attestering inte efterlever beslutad 
attestförteckning och ekonomihandbok. Vi baserar vår bedömning på att vi har observerat 
felaktigheter gällande attestering i åtta av 30 stickprov. Vi ser det som en brist att 
fakturahanteringssystemet inte är tydligt kopplat till de regler och krav för fakturahantering 
som beslutats. Det saknas automatiska kontroller i systemet vilket ökar behovet av manuella 
kontroller och uppföljningar. Detta gäller exempelvis syftesbeskrivningar, där vi kan 
konstatera att detta saknas för totalt åtta av 30 kontrollerade fakturor trots att krav ställs i 
kommunens ekonomihandbok. Totalt finns brister i hanteringen för tretton av 30 
kontrollerade fakturor. 

2.3. Intern kontroll och uppföljning 

2.3.1. Intern kontroll 

I kommunens reglemente för intern kontroll framgår att nämnder och styrelser har det 
yttersta ansvaret för att kommunövergripande reglementen, regler och policys följs inom 
respektive verksamhetsområde. Senast i februari varje år ska respektive nämnd och styrelse 
anta en plan för den interna kontrollen. 

Av tillämpningsanvisningarna framgår vidare att kommunstyrelsen senast i december 
beslutar om eventuella kommungemensamma kontrollområden, vilka ska gälla för hela 
kommunen det kommande året. Nämnder och styrelser utformar i sin tur ytterligare 
kontrollmoment som ska utföras, kopplat till prioriterade rutiner och system som identifierats i 
genomförd risk- och väsentlighetsanalys. 

Vi har kontrollerat vad som prioriterats inom ramen för kommunens interna kontrollarbete 
kopplat till resor och representation under 2017 och 2018. Detta inkluderar intern 
kontrollplaner för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, myndighetsnämnden och vård
och omsorgsnämnden. 

Kommunstyrelsen 
I kommunstyrelsens återrapportering av den interna kontrollen för 2017 återfinns ett 
kontrollmoment direkt kopplat till hanteringen av representation : 

Rutin/system Kontrollmoment Metod Resultat Kommentar vid 
genomförd uooföljning 

Kommunledning 
Tillämpning av Stickprov av poster l<ontrollen visar att det mesta 
regelverk för intern bokförda som görs rätt. Mer information och ett 
representation representation nytt konto är öppnat för att göra 

kontrolleras gentemot det ännu klarare för 
beslutat regelverk verksamheterna och tydligare för 

redovisningen. .. 
Tabe/12. Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontro/12017 

Under 2017 genomfördes ett stickprov av utvalda poster som bokförts som intern 
representation vilka ställdes gentemot beslutat regelverk. Efter genomförd kontroll gjordes 
bedömningen att inga avvikelser fanns (grön färg) även om den tillhörande kommentaren 
tydliggjorde att det mesta görs rätt (dvs. inte allt) . Vidare angavs att ett nytt konto öppnats för 
att skapa ökad tydlighet i redovisningen. 
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Rutin/system 
Kommunledninq 
Tillämpning av 
regelverk för intern 
representation 

Kontrollmoment 

Kontroll av att 
genomförd intern 
representation 
överensstämmer med 
internt regelverk 

Metod 

10 stickprov av poster 
bokförda som 
representation 
kontrolleras gentemot 
beslutat internt 
reqelverk 2016-07-01 

Tabell 3. Kommunstyrelsens mternkontrollp/an 2018 

Resultat Kommentar 

I kommunstyrelsens internkontrollplan för 2018 framgår att kontrollmomentet från 2017 
kvarstår. Ytterligare kontroll av efterlevnad av framtaget regelverk för intern representation 
ska kontrolleras genom genomförande av tio stickprov under 2018. 

Den uppföljning och återrapportering som genomförts under 2017 och 2018 inom området 
för resor och representation har genomförts genom kommunstyrelsens återrapportering av 
efterlevnad av regelverket för intern representation. Detta inkluderar därmed inte områdena 
för extern representation, resor, övernattning och liknande. Vid revisionens förfrågan av 
styrande dokument för representation i Båstad kommun har inget regelverk för intern 
representation erhållits. 

Som framgår nedan har områdena för representation och resor inte prioriterats i de andra 
nämndernas interna kontroll. 

Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden har för 2018 beslutat om sju kontrollmoment inom ramen för sitt interna 
kontrollarbete. Rutiner kopplat till området för resor och representation har inte prioriterats i 
2018 års plan. 

Myndig hetsnämnden 
Myndighetsnämnden har för 2018 beslutat om elva kontrollmoment inom ramen för sitt 
interna kontrollarbete. Ett av kontrollmomenten avser kontering av inkommande och 
utgående fakturor inom området för bygglov. Kontrollmomentet är inte specifikt kopplat till 
området för resor och representation utan fokuserar på kontroll av att rätt avgifter tas ut och 
konteras på rätt kodsträng. 

Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan för 2018 innehåller sju kontrollmoment. Ett 
av kontrollmomenten avser granskning av leverantörsfakturor, där kontroll av tio 
leverantörsfakturor hos respektive beslutsattestant ska kontrolleras inom respektive 
verksamhetsområde. Kontrollmomentet är inte specifikt kopplat till området för resor och 
representation. 

2.3.2. Annan uppföljning 

Ytterligare uppföljning avseende efterlevnad av resepolicy ska genomföras årligen, i enlighet 
med för ändamålet beslutad mall (framtagen som del till resepolicyn) . Uppföljningen 
fokuserar på tre delar med delat ansvar för insamling av uppgifter för olika verksamheter: 
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Tjänsteresor 
Totala kostnader för flyg 
Flyg och tågresor (SJ) 
- Ort? 
- antal resor? 
Antal resor med buss och tåg 
Egen bil i tjänsten 

Hyrbilar 
Antal taxiresor 
Tiänstecyklar 

Kommunens fordon 
Inköpt drivmedel 
Andel miljöfordon 
- gas? 
- el? 

övrigt 
Olyckor 
Kännedom om resepolicyn 

Uppgifter från 

Ekonomisystem 
Kullaflyg (2 ggr/år) 
SAS 
Malmö Aviation I SJ 
Jojo-kort 
Utbetald reseersättning och 
antal mil 
Ekonomisystem 

Antal bokade cyklar 

Ekonomisystem 

FörsäkrinQsbolag 
Medarbetarenkät 

Tabe/14. Uppföljningsmall resepo/icy 

Ansvar 

Ekonomiavdelninaen 
Reception/kundtjänst 

Reception/kundtjänst 
HR-avd./lönespec. 

EkonomiavdelninQen 
Reception/kundtjänst 
Reception/kundtjänst 

KommunledninQskontoret 
Kommunledningskontoret 

Ekonomiavdelningen 

Syftet med löpande uppföljning av resepolicyn anges vara att bidra till att Båstads kommun 
når sina miljömål. Av tidigare listade förhållningssätt i resepolicyn (1.1.2) framgår dock av 
ovan uppföljningsmall att dessa delar inte inkluderas i mallen för uppföljning, dvs. avseende 
efterlevnad av om resor inom kommunen följer den prioritet som angivits, av om resor 
utanför kommunen primärt sker med kollektivtrafik eller med bil från kommunens bilpool osv. 

Någon samlad uppföljning av resepolicyn har inte genomförts sedan den antogs 2015. Vid 
förfrågan har framkommit att den funktion som tidigare ansvarat för framtagandet av policyn 
nu har slutat. En del av siffrorna uppges dock följas upp inom ramen för projektet 
fossilbränselfritt Skåne 2020, då delarna rörande inköpt drivmedel och andel miljöfordon. 

Någon ytterligare systematisk uppföljning av de krav som framställs i bland annat 
ekonomihandboken, däribland krav om att arbetsgivaren ej bekostar alkohol i samband med 
intern representation, eller att all representation ska ske med måtta, har vi ej fått del av. 

2.3.3. Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende efterlevnad av 
krav på representation och resor behöver förbättras. Vi ser det dock som positivt att 
kommunstyrelsen inom kommunledningen prioriterar området för intern representation. 

Vi ser det som en brist att krav i beslutad resepolicy inte följs upp systematiskt i enlighet med 
beslutad mall. Vi konstaterar samtidigt att ett användande av mallen inte är tillräcklig för att 
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säkerställa efterlevnad av i dokumentet beslutade förhållningssätt. Vidare kan efterlevnad av 
ställda krav i ekonomihandboken inte säkerställas om området för representation och resor 
inte följs upp på ett systematiskt sätt. I vad mån fakturahanteringssystemet bör användas för 
att automatisera kontroller - exempelvis att syftesbeskrivningar ska anges kopplat till vissa 
typer av fakturor - bör utredas. Utan automatiska kontroller bedömer vi att behovet och 
kravet på manuella kontroller ökar, vilka bör göras årligen utifrån för ändamålet framarbetad 
plan . 
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3. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att attesteringsföriarandet i de flesta fall följer beslutad 
attestförteckning men att det också förekommer flera brister i hanteringen. Vår bedömning 
bygger på att det för totalt tretton av 30 kontrollerade fakturor förekommer någon form av 
brist i hanteringen, eller att det saknas underlag så som syftesbeskrivning. 

Vi konstaterar att det i flera fall är samma person som beslutsattesterat men som också 
nyttjat varan (fyra av 30 fakturor). I kommunens ekonomihandbok står skrivet att varje faktura 
måste attesteras av två personer, varav attestmomentet inte får attesteras av den person 
som själv ska nyttja tjänsten eller varan. Vi konstaterar även att det i fyra fall saknas beslut 
om attesteringsbehörighet för de som beslutsattesterat fakturan samt att det saknas 
tydliggjorda syftesbeskrivningar kopplat till genomförd resa eller utbildning för totalt åtta av 
30 fakturor. 

Vi bedömer att den interna kontrollen inom området för resor och representation behöver 
förbättras . Områdena har inte prioriterats av nämnderna under de senaste två åren, även om 
vi ser det som positivt att kommunstyrelsen för del av sin verksamhet fokuserat på rutiner för 
intern representation . 

Tydliggjorda krav i framtagna styrdokument följs inte upp med systematik, exempelvis genom 
en för ändamålet framtagen årlig plan. Ett sådant arbete kan underlättas genom framtagande 
av ett tydligt kommunövergripande styrdokument som klart framlägger samtliga krav och 
riktlinjer som finns inom områdena för resor, representation, utbildning och liknande. Vi ser 
det som positivt att det finns en beslutad resepolicy som övergripande reglerar området, men 
vi kan samtidigt konstatera att denna inte följs upp trots framtagen mall. 

Det har framkommit att kommunens system för fakturahantering inte används för att 
automatisera kontroller av fakturor, exempelvis genom krav på att syftesbeskrivningar ska 
anges vid hantering av fakturor för övernattning eller liknande. Som följd ökar i stället 
behovet av manuell kontroll och uppföljning. 

Revisionsfrågor Svar 

Efterlevs kommunens Enligt vår bedömning kan det inte säkerställas att 
policydokument för resor, beslutade styrdokument efterlevs som följd av att 
representation och dylikt? det inte genomförs någon närmare uppföljning. Vi 

har ej fått del av något samlat styrdokument 
kopplat till representation (intern och extern) som 
på ett tydligt sätt reglerar hanteringen i 
kommunen. Vidare tydliggörs av genomfört 
stickprov att ekonomihandbok ej efterlevs i 
samtliga fall , inkluderat attesteringsföriarande 
och tydliggörande av syften. 

Har kostnaderna attesterats enligt Delvis. 
attestreglementet? Kostnaderna bedöms i 22 av 30 fall vara 

attesterade i enlighet med aktuell 
attestf örteckn i ng. I fyra fall har fakturan dock 
beslutsattesterats av samma person som 
genomfört inl<öpet, vilket vi ser som en klar brist. 
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I vilken omfattning bedöms det finnas 
en internkontroll på nämndsnivå? 

Vidare saknas i flera fall tydliggjord 
svftesbeskrivninq och/eller deltai:iarlistor. 
Vi bedömer att den interna kontrollen på 
nämndsnivå bör förbättras. Området för resor och 
representation har inte prioriterats i nämndernas 
interna kontroll för 2016 eller 2017. Inom 
kommunledningen har dock området för intern 
representation fokuserats . 

Någon övergripande uppföljning av området 
genomförs ej, och beslutad resepolicy följs inte 
upp systematiskt. Som följd av att 
fakturahanteringssystemet ej används för att 
automatisera krav på underlag 
(syftesbeskrivningar), ökar istället behoven av att 
manuell kontroll genomförs av verksamheterna. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

""' Ta fram ett uppdaterat attestreglemente med tydliggjord ansvarsfördelning anpassat 
till dagens arbetssätt 

• Tillse att systematisk uppföljning genomförs av ställda krav avseende resor och 
representation 

... Utreda möjligheten att automatisera kontroller i kommunens fakturahanteringssystem 
kopplat till ställda krav i styrdokument 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samtliga nämnder att: 

""' Tillse att ställda krav kopplat till resor och representation efterlevs, inkluderat 
fakturahantering och underlagsredovisning 

... Säkerställa att framtagna attesteringsregler efterlevs, däribland att fakturor inte 
attesteras av samma person som nyttjat varan/tjänsten 

Båstad den 1 O december 2018 

Malin Lundberg 
EY 

Julia Campbell 
EY 

Linus Andersson 
EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Dokument: 
1>- Ekonomihandbok 2018 
1> Attestering (rutiner) 
1>- Mall ansvarsförbindelse, beslutsattestant 
1>- Mall ansvarsförbindelse, granskningsattestant 
1> Reglemente för intern kontroll 
l> Tillämpningsanvisningar, intern kontroll 
1> Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2017 
1> Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018 
.,. Utbildningsnämndens internkontrollplan 2018 
"' Myndighetsnämndens internkontrollplan 2018 
,,. Vård- och omsorgsnäm.ndens internkontrollplan 2018 
1>- Resepolicy 
1>- Attestförteckningar 2016-2018 
1>- Fakturaunderlag från ekonomiavdelningen avseende 2016 - juni 2018 

19 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevision 

Datum 
2018-12-10 
Handläggare 
Sten Wahlgren 
Vårtdnr 
REV 000061/2018 -912 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -01~ 1 6 
Dnr/r;S.. .0..0.J?..9.. J: V 
J;:QLf,: .. ::-.... "1o.0. ... .. .. . 

Till 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Myndighetsnämnden för miljö, 
bygg och säkerhet 
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Kommunfullmäktige 

Granskning av kommunens fordonshantering 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat 
kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämndens i syfte att bedöma om hanteringen 
av fordon är ändamålsenlig. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunens fordonshantering inte fungerar 
ändamålsenligt. Vi bygger vår bedömning på ett flertal iakttagelser, däribland att det 
saknas tydliggjorda krav för upprättande av körjournaler i kommunens verksamheter 
samt att det inte genomförs någon övergripande och systematiskt uppföljning över for
donsnyttjandet i kommunen. Vi konstaterar vidare att det helt saknas kommunövergri
pande styrdokument som tydliggör ansvar, organisation och strukturer för fordonshan
tering i kommunen. Det genomförs inga kontroller för att säkerställa en effektiv och 
korrekt hantering av kommunens bilar, exempelvis om en bil används privat. Tydliga 
rutinbeskrivningar kan klargöra att exempelvis kostnad för drivmedel ska ställas mot 
specifikt fordons genomsnittsförbrukning för att därigenom synliggöra eventuella avvi
kelser i nyttjandet. 

Revisorerna konstaterar att det finns ett bristande engagemang från kommunstyrelsen 
då det inte tagits fram tydliga riktlinjer, trots tidigare tveksamheter kring avyttring av 
fordon. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

11>- Ta fram styrande dokument för att reglera och tydliggöra rutiner för fordonshante
ring i kommunen, inkluderat uppföljning, kontrollrutiner och krav på körjournaler. 

>' Säkerställa att området för fordonshantering följs upp systematiskt och att löpande 
kontroller genomförs. 

>' Tillse att en avvecklingsplan för kommunens fordon framarbetas. 
>' Säkerställa att den nyanställde fordonsansvarige får tillräcklig organisatorisk ställ

ning och mandat för att kunna genomföra ett ändamålsenligt arbete. 

Båstads kommun 

Kommunlednings
kontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 
OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 
212000-0944 
bas tads.kommun@b 
astad.se 
www.bastad.se 
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Vi rekommenderar övriga nämnder att: 

~ Säkerställa efterlevnad av framarbetade krav avseende fordonshantering, inklude
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Bui lding a bettcr 
wor l<ing world 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat 
kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämndens i syfte att bedöma om hanteringen av 
fordon är ändamålsenlig. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunens fordonshantering inte fungerar 
ändamålsenlig. Vi bygger vår bedömning på ett flertal iakttagelser, däribland att det saknas 
tydliggjorda krav för upprättande av körjournaler i kommunens verksamheter samt att det inte 
genomförs någon övergripande och systematiskt uppföljning över fordonsnyttjandet i 
kommunen. Vi konstaterar vidare att det helt saknas kommunövergripande styrdokument 
som tydliggör ansvar, organisation och strukturer för fordonshantering i kommunen. 

Det genomförs inga kontroller för att säkerställa en effektiv och korrekt hantering av 
kommunens bilar, exempelvis om en bil används privat. Tydliga rutinbeskrivningar kan 
klargöra att exempelvis kostnad för drivmedel ska ställas mot specifikt fordons 
genomsnittsförbrukning för att därigenom synliggöra eventuella avvikelser i nyttjandet. Detta 
fordrar dock löpande registrering och uppföljning av enskilda fordon i för ändamålet upprättat 
register. 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

.,. Det finns inga kommunövergripande styrdokument med fokus på fordonshanteringen 
i kommunen 

.,. En samordnad, centraliserad fordonshanteringsorganisation är under uppbyggnad 
med dedikerad funktion 

.,. Det saknas en avvecklingsplan för kommunens fordon 
• Det finns inget avtal finns med leverantör för avyttring av fordon 
• Aktuella leasingavtal och avtal för anskaffning av drivmedel finns 
.,. Det saknas kommunövergripande mallar med krav på att och hur körjournaler ska 

upprättas 
.,. Det genomförs ingen systematisk uppföljning av fordonshanteringen i kommunen 
,.. Det finns inga tydliggjorda rutiner för hur kontroll av fordonsnyttjande ska genomföras 

av verksamheterna 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

.,. Ta fram styrande dokument för att reglera och tydliggöra rutiner för fordonshantering i 
kommunen, inkluderat uppföljning, kontrollrutiner och krav på körjournaler 

.,. Säkerställa att området för fordonshantering följs upp systematiskt och att löpande 
kontroller genomförs 

.,. Tillse att en avvecklingsplan för kommunens fordon framarbetas 

Vi rekommenderar övriga nämnder att: 

,. Säkerställa efterlevnad av framarbetade krav avseende fordonshantering, inkluderat 
körjournaler, kontrollrutiner och uppföljning 
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Building a beUer 
working world 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Båstads kommun har nyligen gått över till att endast leasa fordon. I nuläget har kommunen 
ingen central samordning av fordonen. Vid intervju framkommer det att kostnader för bilar 
inom verksamhetsområdet vård och omsorg har ökat efter att kommunen gick över till 
leasingbilar. Vidare framförs det vid intervju att det finns behov av att följa upp hur fordonen 
nyttjas inom kommunen och särskilt inom hemtjänstverksamheten. Utöver att det finns 
många fordon inom hemtjänstverksamheten nyttjas även en relativt stor andel fordon inom 
verksamhetsområdet för teknik och service. Fel nyttjande och hantering av kommunens bilar 
riskerar att medföra höga och onödiga kostnader för kommunen. 

Rättsfall visar även att Skatteverket kan beskatta den anställde utifrån dennes 
dispositionsrätt av fordon, dvs. rätt att nyttja fordonet. Det krävs att Skatteverket kan visa att 
det funnits dispositionsrätt till bilen. Om myndigheten bevisar detta, är det upp till brukaren 
att bevisa att ingen (eller ringa) privat användning av bilen har skett, för att på så sätt undgå 
beskattning. Även om Skatteverket i sådana frågor brukar göra en samlad bedömning av de 
olika omständigheterna i varje enskilt fall, kan en förd körjournal vara ett sätt att bevisa att en 
bil inte använts privat 

Granskningen avser kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om kommunstyrelsens och vård- och 
omsorgsnämndens hantering och nyttjande av fordon är ändamålsenlig. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

,. Finns det inom kommunen en beslutad fordons policy eller andra riktlinjer för 
användningen av fordon? 

,. Finns det körjournaler upprättade för kommunens fordon? 

,. Hur anskaffas drivmedel till kommunens fordon? 

• Hur säkerställs att drivmedel inte används till andra fordon än kommunens 
fordon? 

• Finns upphandling av bilar och drivmedel? 

• Hur avvecklas kommunens fordon? 

i>- Genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa att kommunens personbilar samt 
drivmedelsanskaffningsresurser används i enlighet med beslutade riktlinjer? 

1.3. Genomförande 

Granskningen grundas på dokumentstudier och intervjuer med projektgruppsdeltagare och 
ansvariga i kommunen (se bilaga 1). 

3 



Building a better 
working world 

1.4. Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av följande. 

1.4.1. Kommunal/agen 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (KL) leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
verksamhet. Styrelsen ska dessutom ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 
företagsform1

. Av 6 kap. 2 § KL framgår att styrelsen uppmärksamt ska följa de frågor som 
kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Av 6 kap. 6 § KL framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som beslutats av fullmäktige samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Således stadgas att nämnderna har till uppgift 
att genomföra beslut som fattas i kommunfullmäktige. Nämnderna ska också tillse att den 
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt. 

1.4.2. Reglemente för intern kontroll 

Enligt kommunens reglemente har kommunstyrelsen det samordnande ansvaret för att tillse 
att kommunövergripande reglementen, policys och regler efterlevs inom respektive 
verksamhetsområde. Senast i februari varje år ska nämnder och styrelser anta en plan för 
den interna kontrollen som tydliggör vad som fokuseras under året. 

Den enskilda nämnden eller styrelsen ansvarar vidare för att: 

~ Att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde 

.,. Att det upprättas tillämpningsföreskrifter, anvisningar och policys som kan behövas 
för den specifika verksamheten 

~ Att man förfogar över ett ändamålsenligt uppföljnings- och återrapporteringssystem. 

Av reglementet framgår att verksamhetsområdeschefer ansvarar för att specifika 
tillämpningsregler utformas så att en god intern kontroll kan upprättas inom berörd 
verksamhet. Vidare ansvarar verksamhetsansvariga chefer för att följa antagna 
reglementen, regler och policys och att informera anställd om dessa. Brister i den interna 
kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste överordnad. 

1 I enlighet med KL 3 kap§§ 17-18 
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2. Iakttagelser 

2.1. Bakgrund och organisation 

2.1. 1. Bakgrund 

I september 2015 gav kommunens dåvarande ledningsgrupp i uppdrag åt en tillsatt 
projektgrupp2 att genomföra en översyn av kommunens fordonshantering. Bakgrunden till 
uppdraget angavs vara: 

• Den höga skadefrekvensen i vård och omsorgs fordonspark 
• Avsaknaden av en sammanhållande funktion för hantering av fordonsärenden 
• Försäkringsbolagets konstaterande att Båstad kommun har höga självriskkostnader 
• Kommunens fordon har jämförelsevis lågt restvärde vid inbyte/försäljning 

Utifrån uppdraget genomförde projektgruppen en nulägesanalys och en omvärldsbevakning 
och förslag gavs på en förbättrad fordonshantering. Bland annat föreslogs att: 

• Kommunen inrättar en fordonsansvarig för hela kommunens fordonspark 
• Teknik och service samt räddningstjänsten fortsätter att sköta regelbunden 

grundskötsel av sina fordon 
• Regelbunden grundskötsel utförs på centralförrådets anläggning i Båstad 
• Den fordonsansvarige sköter och ansvarar för all administration och ekonomi för 

fordonsparken, vilket underlättar för verksamhetsområdena 
• Varje verksamhetsområde utser en kontaktperson, som den fordonsansvarige kan 

vända sig till i fordonsfrågor 
• Den samordnade fordonshanteringen finansieras med en schablonmässig fast avgift 

enligt "Laholms-modellen" 

Av genomförda intervjuer har framkommit att förslagen som lades fram av projektgruppen 
aldrig realiserades. Som följd av en omorganisation under 2016 prioriterades annat och 
frågan lades åt sidan. 

Under 2018 har frågan åter aktualiserats och en projektgrupp arbetar nu för att skapa en 
samordnad fordonsskötsel i kommunen. I ett första steg anställs en fordonshanterare 
(november), vilken bland annat har till uppgift att ha översikt över ekonomin, leasingavtal, 
försäkringar och andra frågor kopplat till kommunens fordonspark. Förebild i arbetet är 
Laholms kommun. 

Den fordonsansvarige kommer att löpande hantera inköp och leasing av fordon, vilket 
kommer ske genom dialog med berörda verksamheter. Syftet är att säkerställa att rätt fordon 
köps in och att kostnadsbilden blir känd i tid. Fordonsadministrationen centraliseras på så vis 
och leder till minskad administration ute i verksamheterna. Fordonsansvarig kommer att vara 
organisatoriskt placerad i en nybildad enhet under området för teknik och service, där även 
räddningstjänsten idag finns placerad. 

2 Projektgruppen bestod av fyra tjänstepersoner från olika verksamhetsområden: samhällsskydd (2), 
bildning och arbete (1) samt ekonomiavdelningen (1) 
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Aktualiseringen av fordonshanteringen innebär att de tidigare nämnda förslagen på åtgärder 
från 2015 nu ska realiseras. Av intervjuerna har framkommit att förslagen mottagits väl och 
att arbetet nu inriktas mot att skapa en sammanhållen fordonsorganisation, samt att göra en 
närmare ekonomisk sammanställning för hur uppdraget ska hanteras framåt. 

2.1.2. Projekt fossi/bränslefritt Skåne 2020 

Det finns inga av kommunen beslutade styrdokument med direkt fokus på rutiner och 
hantering av fordon. 

Inom ramen för projekt fossilbränslefritt Skåne 2020, som leds av länsstyrelsen Skåne och 
kommunförbundet Skåne, tydliggörs dock målsättningar som även har påverkan på 
kommunens hantering av fordon. Inom ramen för projektet återfinns tre gemensamma mål 
där ett av målen har koppling till kommunens drivmedelsanskaffning: 

• 100 % fossilbränslefri el 
• Minst 90 % fossilbränslefri uppvärmning 
• Minst 50 % fossilbränslefritt drivmedel 

Inom ramen för projektet har Båstads kommun antagit en handlingsplan för fossil bränslefri 
fordonsflotta (mars 2018). Av handlingsplanen framgår att första prioritet är att färdigställa en 
kartläggning av alla kommunens fordon och säkerställa att uppgifterna stämmer (avseende 
exempelvis försäkringar). Kartläggningen innefattar också att samla in kompletta uppgifter 
avseende vilka drivmedel bilarna använder. 

I handlingsplanen klargörs vidare att man behöver komma fram till hur Båstads kommun ska: 

• Införa tydligare roller och ansvarsfördelning 
• Förbättra uppföljningen av fordonsanvändningen 
• Ställa bättre krav vid upphandling 
• Effektivisera användningen av fordon 
• Se över tankningsrutinerna 

I korthet framläggs en handlingsplan som kan summeras enligt följande: 

1. Kartläggning och skapande av registerförteckning över fordon 
2. Skapande av rutiner och ansvar för att hålla registret aktuellt 
3. Skapande av årlig uppföljning genom utvalda nyckeltal 

2.1.3. Resepo/icy 

Kommunen har även en beslutad resepolicy (KS 2015-04-15) som, i likhet med ovannämnda 
handlingsplan, framlägger målsättningar vilka relaterar till kommunens fordonsflotta. Policyn 
är en del av kommunens arbete för en långsiktig hållbar utveckling och resursanvändning, 
med tre tydliggjorda mål: 

i>- Båstads kommun är en av Sveriges 1 O bästa miljökommuner 
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~ Till år 2020 ska transporter inom Båstads kommuns verksamhet vara fri från fossila 
bränslen3 

~ Ar 2020 ska utsläppen av växthusgaser i Skåne vara minst 30 % lägre än år 1990 

Som riktlinjer anges bland annat att en minimal påverkan på miljön ska eftersträvas vid 
samtliga resor och transporter i Båstads verksamheter. Samtliga persontransporter ska 
genomföras på ett effektivt sätt avseende tid, kostnad och arbetsmiljö. Vidare tydliggörs vilka 
förhållningssätt som ska gälla för olika typer av resor i kommunen: 

Resor inom kommunen 

Prioritet 1: Gå, cykla eller använd elcykel om möjligt 

Prioritet 2: Kollektivtrafik 

Prioritet 3: Kommunens bilpool. Samåkning eftersträvas 

Prioritet 4: Egen bil. Samåkning eftersträvas 

Resor utanför kommunen upp till 50 mil 

Normalresan sker med kollektivtrafik eller bil från kommunens bilpool utifrån vad som är 
praktiskt och lämpligt beroende på resmål. 

Resor längre än 50 mil 
Normalresan sker med buss, tåg eller flyg. 

2.1.4. Fordonsorganisation och ansvar 

Som framgår av bakgrundsbeskrivning ovan har det inte funnits ett samordnat fordonsansvar 
i kommunen. En projektgrupp har tillsats i syfte att bygga upp detta och en fordonsansvarig 
har nyligen anställts (november 2018). Den nya ansvarsstrukturen beräknas preliminärt 
starta upp under våren 2019. Av intervjuer har framkommit att nuvarande organisation 
innebär att fordonsansvaret ligger hos respektive verksamhet, utan någon central 
samordning. Detta har fått till följd att fordonsansvaret inom organisationens olika delar idag 
ser ut på olika sätt. 

Inom vård och omsorgsförvaltningen finns inte ett för förvaltningen centraliserat 
fordonsansvar. Ansvaret är istället delegerat till respektive verksamhet, där bilansvariga 
utses med det övergripande ansvaret för verksamhetens fordon. Inom räddningstjänsten är 
ansvaret centraliserat och det finns en utsedd fordonsansvarig med ansvar för 
verksamhetens samtliga fordon. Av nulägeskartläggning som genomfördes 2016 framkom att 
ansvaret för skötsel och underhåll inte alltid varit dedikerat till specifik tjänsteman eller 
funktion. Som exempel skötte barn- och skola sina egna bussar, men teknik och service 
dess bilar. Området för teknik och service skötte sina egna fordon. En funktion ansvarade för 
distriktssköterskornas och rehabverksamhetens fordon. Men för de flesta övriga fordon 
konstaterades att skötseln ej hanterades av viss dedikerad funktion utan av verksamhetens 
egen personal, som del av ordinarie arbetstid. 

För att påbörja möjliggörandet av kontroll och överblick över kommunens fordon har en 
inventering av fordonsflottan genomförts under 2018 (inom ramen för projekt fossilbränslefritt 

3 Kommunens Miljö- och energiprogram reviderades 2017, där detta mål också förekommer. Målet 
reviderades då till att vara uppnått 2022. Resepolicyn har dock inte uppdaterats i enlighet med detta 
beslut utan anger fortsatt den gamla målsättningen. 
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Skåne 2020 och i samverkan med projektgrupp för fordonshantering). Kartläggningen visar 
på att det finns cirka 130 fordon i kommunen, där området för vård- och 
omsorgsförvaltningen ansvarar för cirka 60 st. Majoriteten av kommunens fordon är 
leasingbilar (58 %). Utöver ägarförhållanden tydliggör även kartläggningen fordonens 
drivmedelsslag och åldersfördelning: 

Diagram 1. Åldersfördelning bilar/motorredskap, september 2018 
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Diagram 2. Fördelning drivmedelsslag 2018 

49% 

Den framtida centraliserade samordningen av fordonshanteringen bygger på den modell som 
tillämpas av Laholms kommun. Modellen innebär att en schablonmässig avgift tas ut (per 
fordon) som syftar till att täcka kostnaderna för fordonshanteringen. 
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En uträkning utifrån en fördjupad studie av fordonsskötseln inom vård- och 
omsorgsnämnden genomfördes. Syftet var att tydliggöra vilka resurser som krävdes samt 
kostnaden för löpande skötsel av vård och omsorgs drygt 60 bilar. Uträkningen visar att det 
beräknas krävas två heltidstjänster då det totala antalet skötseltimmar beräknas uppgå till 
3840 st (cirka 2000 timmar/år/heltid). Detta motsvarar en ungefärlig kostnad på 900 000 
kr/år. Skötseln av fordonen utförs då i centralförrådets befintliga lokaler i Båstad, där 
beräknad driftkostnad för lokal, förvaring av däck, utrustning, förbrukningsmaterial och IT
system beräknas uppgå till 250 000 kr/år. Detta motsvarar en totalkostnad på 1 150 000 
kr/år. 

Schablonkostnaden per fordon inom vård och omsorgs bilflotta räknas i sin tur ut genom 
totalkostnaden dividerat med antal fordon. Kostnaden beräknades därmed till 1600 
kr/fordon/månad. Utöver kostnaden för fordonskötsel tillkommer i sin tur leasingkostnad samt 
bränslekostnad. Det innebär att vård och omsorg för sina fordon totalt kommer att betala 
schablonavgift + leasingkostnad + bränslekostnad. 

Denna uträkning bygger på hanteringen av 60 fordon. Som jämförelse nämns även i 
underlaget att det i Laholms kommun totalt fanns fem ansvariga för hantering, med en total 
bilflotta bestående av 180 fordon. 

2.1.5. Bedömning 

Vi bedömer att det finns stora brister avseende regleringen av fordonshanteringen i 
kommunen. Det saknas styrande dokument för området, inbegripet såväl övergripande 
hantering som närmare rutiner för den konkreta hanteringen av fordon. Ansvarsfördelning för 
hantering och kontroll av fordonsflottan bedöms i dagsläget inte vara tydliggjort. 

Vi ser det som mycket positivt att ett projekt initierats som syftar till att i flera delar förbättra 
konstaterade brister. Att centralisera det övergripande fordonsansvaret genom tillsättning av 
en för ändamålet utvecklad tjänst ser vi som särskilt positivt. Vi ser det också som positivt att 
en tydlig kostnadsbild för att kunna hantera fordonsskötseln framlagts, inklusive en uträknad 
schablonavgift, vilket kan ligga till grund för organisationens utveckling. 

2.2. Körjournaler och anskaffning av drivmedel 

Av intervjuer har framkommit att körjournaler inte upprättas på ett systematiskt sätt inom 
kommunen, exempelvis utifrån en kommunövergripande mall. Det finns inte heller några 
framtagna kommunövergripande riktlinjer som klargör hur eller att det ska göras. 

Inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter upprättas körjournaler systematiskt med 
hjälp av för ändamålet egen framtagen mall. Journalerna förs manuellt och upprättas inom 
respektive verksamhet. 

2.2.1. Drivmedel och avveckling av fordon 

Anskaffning av drivmedel till kommunens fordon sker genom tankning på bensinstation eller 
på kommunens egna centralförråd (diesel). Det uppges i huvudsak vara räddningstjänstens 
fordon som tankar på centralförrådet. Vanligen uppges anskaffning av drivmedel till övriga 
bensinfordon ske på Circle K eller OKQ8, men det har även vid intervjuer påtalats att PS Olje 
på Boarp används eventuellt används. Kommunen följer SKL och Kommentus ramavtal 
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avseende anskaffning av drivmedel, där Circle K och OKQS är de avtalade leverantörerna. 
Inget utformat avtal med PS Olje i Boarp har erhållits. 

När drivmedel anskaffas från kommunens centralförråd ska fordonets objektnummer anges 
för att möjliggöra tankningen. På så sätt sker löpande registrering av de fordon som tankar. 
Kopplat till de flesta bilar finns även ett så kallat bensinkort vilket nyttjas för anskaffning av 
drivmedel. Men inom bland annat räddningstjänsten finns istället två tankkort som kan nyttjas 
för att tanka verksamhetens fordon. 

Det har av genomförda intervjuer framkommit att det inte finns någon avvecklingsplan för 
utfasning av äldre fordon. Avseende avyttring/försäljning har vidare framkommit att inget nytt 
avtal upprättats efter det att tidigare avtal löpt ut 2017. 

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det finns tydliga brister avseende upprättande av körjournaler i kommunen. 
Även om det inom vård- och omsorgsförvaltningen uppges upprättas manuella körjournaler 
inom verksamheterna saknas det tydliggjorda riktlinjer för att körjournaler ska upprättas för 
kommunens fordon. Vi bedömer att detta kan påverka den anställde (vid en eventuell 
förfrågan från skatteverket) samtidigt som det försvårar för kommunen att säkerställa korrekt 
fordonsanvändning - dvs. att fordon inte nyttjas privat, eller att de nyttjas på ett effektivt sätt. 
Vidare bedömer vi det som problematiskt att avtalstroheten eventuellt brister avseende 
anskaffning av drivmedel. I vilken omfattning det tankas av andra avtalade leverantörer är 
dock inte klarlagt. 

Vi ser det som en brist att det saknas en tydliggjord avvecklingsplan för kommunens fordon 
samt att det saknas ett aktuellt avtal med leverantörer för försäljning av fordon. 

2.3. Kontroll och uppföljning 

t>- Genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa att kommunens personbilar samt 
drivmedelsanskaffningsresurser används i enlighet med beslutade riktlinjer? 

o Hur säkerställs att drivmedel inte används till andra fordon än kommunens 
fordon? 

För att säkerställa korrekt hantering av kommunens fordon behöver fordonets nyttjande 
kunna kontrolleras. Exempelvis kan kostnaden för anskaffning av drivmedel ställas mot hur 
fordonet nyttjats (miltal/körsträcka). I de flesta fall uppges att det finns ett bensinkort per bil, 
vilket förenklar kontroll av drivmedelsanskaffning kopplat till specifikt fordon. Detta är dock 
inte alltid fallet och det uppges exempelvis inom räddningstjänsten finnas två bensinkort för 
tankning av samtliga fordon. Området för bensinkort har även prioriterats inom 
kommunstyrelsens interna kontrollarbete för 2018 (se nedan). 

Kontroll av fordonens nyttjande uppges ske på olika sätt inom kommunens verksamheter. 
Inom vård- och omsorgsförvaltningen ställs inkomna fakturor avseende drivmedel mot 
fordonets upprättade körjournal, samt mot kvittot från köptillfället. Denna kontroll görs på 
verksamhetsnivå där också fordonsansvaret ligger. På detta sätt genomförs en övergripande 
kontroll av att fakturor är korrekta och avser ett fordon som nyttjats i tjänsten (eller att 
tankning av ett privat fordon inte skett med ett av verksamhetens bensinkort). Fordonets 
nyttjande ställs här mot kostnaden för anskaffning av drivmedel. 
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För övriga verksamheter där körjournaler inte upprättas kan denna kontroll inte ske på 
samma sätt. Vid intervju har framkommit att en närmare kontroll av fordonens nyttjande inte 
kan göras; vid frånvaro av upprättad körjournal ställs kvittot från köptillfället direkt mot 
inkommen faktura. Därmed kontrolleras att fakturan är korrekt snarare än att fordonet nyttjats 
på rätt sätUbränslet tankats i korrekt fordon. 

Det har vid intervjuer betonats att det är möjligt att ha viss överblick över fordon som tankas 
på kommunens centralförråd (diesel). Detta gäller som tidigare nämnts främst 
räddningstjänstens fordon. För att !<unna tanka på centralförrådet måste fordonets 
objektsnummer först anges och därmed genomförs även en systematisk registrering vid 
tankningstillfällena kopplat till fordonet. Därmed kan uppföljning av enskilda fordons 
drivmedelsanskaffning även göras i efterhand. 

Intern kontroll 

I enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnder och styrelser senast i 
februari varje år besluta om en särskild plan för den interna kontrollen . Interna kontrollplaner 
tydliggör särskilda risker som berörd nämnd/verksamhet valt att prioritera för det. kommande 
året. I syfte att minimera eventuella konsekvenser om utpekad risk skulle inträffa ska ett antal 
kontrollmoment genomföras. 

För verksamhetsåret 2017 beslutade kommunstyrelsen om totalt 23. kontrollmoment (fördelat 
efter kommunledning, teknik och service, bildning och arbete samt samhällsbyggnad). Ett av 
de beslutade kontrollmomenten kan kopplas till kommunens fordonshantering och är 
kommunövergripande: 

Tabell 1. Uppföljning av kommunstyrelsens interna kontrollplan 2017: bensinkort 
Rutin/system Kontrollmoment Metod Kommentar vid uppföljning 

Hantering av Kontroll av rutin Bränsleförbrukning Kontrollen visar att det finns olika 
bensinkort för beställning av kontra antalet körda rutiner beroende på var man arbetar. 

nya bensinkort mil Bensinmacken byter regnummer på 
korten om någon ber om det. Tydliga 
regler bör arbetas fram till ett bra 
system som kan gälla alla. 

Som framgår av uppföljningen avseende 2017 års interna kontroll görs bedömningen att det 
saknas enhetliga rutiner för beställning av bensinkort i kommunen. Som åtgärd framläggs att 
det bör framarbetas tydligare regler för beställning av nya bensinkort, vilka ska gälla för alla 
verksamheter. 

För verksamhetsår 2018 har kommunstyrelsen beslutat om 20 kontrollmoment. Ett 
kontrollmoment rör fordonshanteringen och bygger vidare på kontrollmomentet från 2017: 
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Tabell 2. Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2018: bensinkort 

Rutin/system Kontrollmoment Metod Motivering till val av 
kontrollmoment 

Hantering av Kontroll av rutin Bränsleförbrukning Det finns många bensinkort i 
bensinkort för beställning av kontra antalet körda kommunen. En rutin har tagits fram för 

nya bensinkort mil att koppla varje bensinkort till en 
specifik bil. 

Momentet är en fortsättning från den interna kontrollen 2017. En ny rutin har arbetats fram 
där varje bil ska kopplas samman med ett specifikt bensinkort. 

I vård- och omsorgsnämndens interna kontrollplan för 2018 prioriteras totalt åtta 
kontrollmoment. Inget av momenten är kopplat till verksamhetens fordonshantering : 

Tabell 3. Vård- och omsorgsnämndens interna kontrollplan 2018 

Rutin/system Kontrollmoment Metod 

Rutin för debitering av vård Kontroll mot utförd insats 20 % av alla fakturor 
och omsorgsavgifter 

Granskning av journaler Att journalföring följer 10 % av LSS journaler I Var 20:E Sol-
lagstadgade krav journal I Var 20:e Hsl-journal 

Granskning av Förvaring, temperatur, Genomgång av 
kommunövergripande inventering av basläkemedelsförråden, där 
basläkemedelsförråd läkemedelsförråd temperatur och inventering utifrån avtal 

kontrolleras 

Gransl<ning av Att betalda fakturor är Kontroll av tio leverantörsfakturor hos 
leverantörsfaktu ror korrekta respektive beslutsattestant inom 

verksam hets om rådet 

Systematiskt Redovisa sammanställning Enligt rutin 
arbetsmiljöarbete - SAM av årlig uppföljning 

Sammanställning över Redovisa sammanställning 
rekryteringsläge, vakanser, av uppföljning 
sjukskrivningstal 

Redovisning av avvikelser, Sammanställning av inkomna 
synpunkter, klagomål samt avvikelser, synpunkter, klagomål 
vidtagna åtgärder 

Upprättande av Redovisa sammanställning Sammanställning 
inventarieförteckning av årlig uppföljning 

Uppföljning 
Det genomförs ingen systematisk uppföljning av fordonshanteringen i kommunen. 

Inom ramen för projekt fossilbränslefritt 2020 har dock viss uppföljning genomförts. Som en 
del av projektet har fordonsflottan inventerats och en aktuell fordonsförteckning upprättats 
där särskilda fordonsaspekter sammanställts (se 2.1.3). Kartläggningen medför att målet om 
minst 50 % fossilbränslefritt drivmedel 2020 kan följas upp, förutsatt att upprättad 
fordonsförteckning hålls uppdaterad. Uppföljning av drivmedelstyp bland kommunens fordon 
följs därmed upp. 
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Kommunens resepolicy har en utformad mall för årlig uppföljning där fokus huvudsakligen 
ligger på att följa upp två aspekter kopplat till kommunens nyttjande av bilar: inköpt drivmedel 
samt andel miljöfordon i fordonsflottan (gas/el). Denna uppföljning relaterar till tre tydliggjorda 
mål som återfinns i policyn, vilka även hänger samman med projekt fossilbränslefritt 2020. 
Uppföljningen fokuserar därmed på miljöaspekter och inte på hantering eller nyttjande av 
fordon i övrigt. 

Någon ytterligare uppföljning av fordonshanteringen genomförs inte. 

2.3.1. Bedömning 

Vi bedömer att det finns flera utvecklingsområden avseende kontroll och uppföljning av 
fordonshanteringen i kommunen. Vi konstaterar att det inte kan säkerställas att drivmedel 
används till andra fordon än kommunens, så länge området inte följs upp. Vidare kan det inte 
säkerställas att fordon inte används privat om körjournaler ej upprättas. Inom vård- och 
omsorgsförvaltningen, där körjournaler upprättas, finns det möjlighet till att genomföra 
kontroll. Likaså möjliggör upprättandet av körjournaler att det är möjligt att systematiskt 
kontrollera aktuell mätarställning mot redovisade körsträckor och mot eventuella kostnader 
för anskaffning av drivmedel. Eventuella avvikelser i fordonsnyttjandet kan därmed lättare 
upptäckas. 

Vi bedömer att nyttan av ett verksamhetssystem för fordonskontroll bör utvärderas, där 
samtliga fordons aktuella mätarställningar löpande anges efter genomförd tankning. Denna 
typ av verksamhetssystem kan bidra till att skapa en avsevärt förbättrad kontrollmiljö i 
kommunen. Utöver att ständigt ha ett aktuellt fordonsregister tydliggörs även vilka fordon 
som nyttjas i hög omfattning vilket underlättar för exempelvis strategiska omplaceringar av 
fordon i verksamheten. 

Vi ser det som positivt att vissa rutiner för fordonshantering prioriterats inom ramen för 
kommunstyrelsens interna kontroll. 
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3. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunens fordonshantering inte fungerar 
ändamålsenlig. Vi bygger vår bedömning på ett flertal iakttagelser, däribland att det saknas 
tydliggjorda krav för upprättande av körjournaler i kommunens verksamheter samt att det inte 
genomförs någon övergripande systematisk uppföljning över fordonsnyttjandet i kommunen. 

Vi konstaterar att det inte genomförs kontroller för att säkerställa effektiv och korrekt 
hantering av kommunens bilar, exempelvis om en bil används privat. Inom vård- och omsorg 
upprättas manuella körjournaler, vilket vi ser som positivt, men det saknas tydliggjorda 
övergripande rutiner för hur kontroll av fordonsnyttjande konkret ska genomföras i 
kommunen. Tydliga rutinbeskrivningar kan klargöra att exempelvis kostnad för drivmedel ska 
ställas mot specifikt fordons genomsnittsförbrukning för att därigenom synliggöra eventuella 
avvikelser i nyttjandet. Detta fordrar dock löpande registrering och uppföljning av enskilda 
fordon i för ändamålet upprättat register. I nuläget genomförs ingen uppföljning av 
fordonsnyttjande eller -hantering i kommunen. 

Vi bedömer att värdet av ett dedikerat system för fordonskontroll bör utredas. Ett sådant 
system möjliggör och förenklar löpande kontroller samtidigt som ett aktuellt och uppdaterat 
fordonsregister ständig finns att tillgå. Ett system där information om samtliga fordons finns 
tillgängligt, samt information om exempelvis mätarställning, skapar också en god grund för 
strategiska beslut om eventuella omplaceringar av fordon inom organisationen. I dagsläget 
upprättas ett register manuellt, vilket fordrar en stor arbetsinsats vid varje inventering . Vi 
bedömer det dock som positivt att ett manuellt register nu upprättats, vilket är en 
förutsättning för att kunna följa upp beslutade miljömål avseende drivmedel. 

Vi bedömer det vidare som problematiskt att det saknas en avvecklingsplan för kommunens 
fordon. I kommunens samlade fordonsflotta finns i nuläget över 40 % egenägda fordon. Det 
saknas ett aktuellt avtal med leverantör för avyttring av fordon sedan det förra avtalet löpt ut 
2017. 

Vi vill i sammanhanget påpeka att vi ser det som mycket positivt att en projektgrupp arbetar 
med införandet av en samordnad organisation för fordonshantering, vilken beräknas kunna 
starta upp under våren 2019. Dedikerad fordonsansvarig med kommunövergripande ansvar 
ser vi som något mycket bra och en förutsättning för att kunna skapa en mer effektiv 
fordonshantering i kommunen. 

Revisionsfrågor Svar 

IJo- Finns det inom kommunen en beslutad Nej. Det finns inga beslutade styrdokument med direkt fokus 
fordonspolicy eller andra riktlinjer för på kommunens fordonhantering. 
användningen av fordon? 

.. Finns det körjournaler upprättade för Delvis. Inom verksamhetsområdet för vård- och omsorg 

kommunens fordon? upprättas manuella körjournaler. För övriga verksamheter 
uppges det inte upprättas körjournaler. Vidare finns inga 
kommunövergripande riktlinjer som tydliggör att detta ska 
göras. 

.... Hur anskaffas drivmedel till kommunens Drivmedel anskaffas med hjälp av tillhörande bensinkort. De 

fordon? flesta bensinkort är i sin tur kopplade till ett specifikt fordon, . Hur säkerställs att drivmedel inte men dock inte alla. En del verksamheter nyttjar ett fåtal 

används till andra fordon än bensinkort för att tanka samtliga fordon i verksamheten. 
Inom intern kontroll har rutiner för bensinkort prioriterats 
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kommunens fordon? 

• Finns upphandling av bilar och 
drivmedel? 

• Hur avvecklas kommunens 
fordon? 

~ Genomförs tillräckliga kontroller för att 
säkerställa att kommunens personbilar 
samt drivmedelsanskaffningsresurser 
används i enlighet med beslutade 
riktlinjer? 

de två senaste åren, i syfte att skapa enhetliga 
hanteringsrutiner och tillse att varje bensinkort är kopplat till 
en specifik bil. 

Aktuellt leasingavtal finns med Nordea; ramavtal avseende 
drivmedel med OKQ8 och Circle K finns. Det finns ingen 
avvecklingsplan för kommunens fordon och inget aktuellt 
avtal med leverantör för försäljning av fordon. 
Nej. Som följd av att körjournaler upprättas i begränsad 
omfattning kan det för många fordon inte kontrolleras hur 
fordonet faktiskt nyttjas. Kontroll av att fakturor på 
drivmedel stämmer genomförs då kvitto ställs mot faktura. 
Viss kontroll över fordon som tankas på kommunens 
centralförråd kan göras. 

Inom området för vård och omsorg upprättas manuella 
körjournaler inom verksamheterna vilket möjliggör att 
drivmedelsanskaffning kan ställas mot fordonets nyttjande. 

Ingen systematisk uppföljning genomförs av 
fordonshanteringen i kommunen. Vi har ej heller fått del av 
någon genomförd uppföljning i de fall körjournal finns att 
tillgå. Viss övergripande uppföljning har genomförts inom 
ramen för projektet att centralisera fordonshanteringen, 
samt inom ramen för Fossilbränslefritt Skåne 2020. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

1> Ta fram styrande dokument för att reglera och tydliggöra rutiner för fordonshantering i 
kommunen, inkluderat uppföljning, kontrollrutiner och krav på körjournaler 

1>- Säkerställa att området för fordonshantering följs upp systematiskt och att löpande 
kontroller genomförs 

i-- Tillse att en avvecklingsplan för kommunens fordon framarbetas 

Vi rekommenderar övriga nämnder att: 

1> Säkerställa efterlevnad av framarbetade krav avseende fordonshantering, inkluderat 
körjournaler, kontrollrutiner och uppföljning 

Båstad den 10 december 2018 

Malin Lundberg 
EY 

Linus Andersson 
EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

;.- Pelle Pettersson - Räddningschef 

"' Asa Möller - Enhetschef hemvården 

;.. Carolina Holgersson lvarsson - Projektledare, strategi och utveckling 

1>- AnnaCarin Strebel - Ekonom 

;.. Lena Törnros - Ekonom 

Dokument: 
1>- Intern kontrollplan 2018 (kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden) 
> Uppföljning av intern kontroll 2017 (kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden) 
1>- Reglemente för intern kontroll samt tillämpningsanvisningar 
!? Aterrapportering intern kontroll, kvartal 1 2018 (vård- och omsorgsnämnden) 
i> Fordonsflottan handlingsplan 
;.. Projekt fossilbränslefritt Skåne 2020 
11- Resepolicy 
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KS § 31  Dnr KS 000872/2018 - 200 

Upplåtelse av kommunala lokaler för pensionärsföreningar  
 
Beskrivning av ärendet SPF Södra Bjäre inkom med en skrivelse gällande gratis upplåtelse av 

kommunens skolor för deras verksamhet. Förvaltningen har tagit fram ett 
förslag till beslut som innebär att alla pensionärsföreningar i kommunen kan 
söka lokalbidrag för förhyrda lokaler, även kommunala Pensionärsföreningarna 
i Båstads kommun får sedan 2018 ett grundbidrag om totalt 15 tkr som delas ut 
i förhållande till antalet medlemmar. I Båstads kommun finns det i dagsläget ca 
1100 medlemmar i pensionärsföreningarna. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus, daterad  

2019-02-06 med tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag 1. Bidrag till pensionärsföreningar utökas med 35 tkr, totalt 50 tkr, för att 

inspirera till mer aktiviteter genom grundbidrag och lokalbidrag.  
  
 2. a) Lokalbidrag utbetalas till pensionärsförening som uppfyller kriterierna för 

föreningsbidrag och utgår med max 70 % av godkänd hyreskostnad, dock högst 
10 000 kr per förening och år. 

      b) Lokalbidrag till pensionärsföreningar beviljas om lokalen ligger i Båstads 
kommun och är godkänd av Teknik och service. 

 c) För att få ansökan om pensionärsbidrag beviljad ska föreningen ha 
kontinuerlig verksamhet i Båstads kommun med minst tio sammankomster per 
år. 

 d) Kostnad för lokal som används för entréliknande arrangemang eller vad som 
kan jämställas därmed eller för rent kommersiella tillställningar, är inte 
bidragsgrundande. 

 e) Lokalbidrag utbetalas i efterskott. 
  
 3. 35 tkr tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter och sätts in 

på Stöd till föreningar 3002, pensionärsbidrag 405. 
  
 4. Teknik och service gör en uppföljning av bidrag till pensionärsföreningar i 

april 2020. 
  
 5. Teknik och service tar fram en inventering av de lokaler i Båstads kommun 

som är lämpliga att hyra/låna ut till föreningar.      
 
Föredragande Fastighets- och fritidschef Hans Paganus föredrar ärendet.       
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Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
  
 1. Bidrag till pensionärsföreningar utökas med 35 tkr, totalt 50 tkr, för att 

inspirera till mer aktiviteter genom grundbidrag och lokalbidrag.  
 
 2. a) Lokalbidrag utbetalas till pensionärsförening som uppfyller kriterierna för 

föreningsbidrag och utgår med max 70 % av godkänd hyreskostnad, dock högst 
10 000 kr per förening och år. 

      b) Lokalbidrag till pensionärsföreningar beviljas om lokalen ligger i Båstads 
kommun och är godkänd av Teknik och service. 

 c) För att få ansökan om pensionärsbidrag beviljad ska föreningen ha 
kontinuerlig verksamhet i Båstads kommun med minst tio sammankomster per 
år. 

 d) Kostnad för lokal som används för entréliknande arrangemang eller vad som 
kan jämställas därmed eller för rent kommersiella tillställningar, är inte 
bidragsgrundande. 

 e) Lokalbidrag utbetalas i efterskott. 
  
 3. 35 tkr tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter och sätts in 

på Stöd till föreningar 3002, pensionärsbidrag 405. 
  
 4. Teknik och service gör en uppföljning av bidrag till pensionärsföreningar i 

april 2020. 
  
 5. Teknik och service tar fram en inventering av de lokaler i Båstads kommun 

som är lämpliga att hyra/låna ut till föreningar.      
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Datum: 2019-02-06 Till: Kommunstyrelsen  

Handläggare: Hans Paganus  

Dnr: KS000872/2018-200 

 
Begäran om upplåtelse av kommunens lokaler för pensionärsföreningar 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Bidrag till pensionärsföreningar utökas med 35 tkr, totalt 50 tkr, för att inspirera till 
mer aktiviteter genom grundbidrag och lokalbidrag.  

2. a) Lokalbidrag utbetalas till pensionärsförening som uppfyller kriterierna för före-  
            ningsbidrag och utgår med max 70 % av godkänd hyreskostnad, dock högst 10 000  
            kr per förening och år. 
      b)Lokalbidrag till pensionärsföreningar beviljas om lokalen ligger i Båstads kommun   
      och är godkänd av Teknik och service. 

c) För att få ansökan om pensionärsbidrag beviljad ska föreningen ha kontinuerlig   
     verksamhet i Båstads kommun med minst tio sammankomster per år. 
d)Kostnad för lokal som används för entréliknande arrangemang eller vad som kan    

            jämställas därmed eller för rent kommersiella tillställningar, är inte bidragsgrun-   
           dande. 

e)Lokalbidrag utbetalas i efterskott. 
3. 35 tkr tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter och sätts in på Stöd till 

föreningar 3002, pensionärsbidrag 405. 
4. Teknik och service gör en uppföljning av bidrag till pensionärsföreningar i april 2020. 
5. Teknik och service tar fram en inventering av de lokaler i Båstads kommun som är 

lämpliga att hyra/låna ut till föreningar. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
SPF Södra Bjäre inkom med en skrivelse gällande gratis upplåtelse av kommunens skolor för 
deras verksamhet. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut som innebär att alla pens-
ionärsföreningar i kommunen kan söka lokalbidrag för förhyrda lokaler, även kommunala. 
 

Bakgrund 
Pensionärsföreningar är viktiga för att kunna erbjuda ett varierande och rikt utbud av fritids- 
och friskvårdsaktiviteter till seniorer. Föreningarna tar tillvara pensionärernas intressen och 
ger dessutom möjligt till gemenskap, delaktighet och inflytande. Med andra ord fyller de en 
mycket viktig funktion i vårt samhälle.  
 
Pensionärsföreningarna i Båstads kommun får sedan 2018 ett grundbidrag om totalt 15 tkr 
som delas ut i förhållande till antalet medlemmar. I Båstads kommun finns det i dagsläget ca 
1100 medlemmar i pensionärsföreningarna. 
 

Aktuellt 
SPF Södra Bjäre inkom med en skrivelse gällande upplåtelser av kommunens skolor för deras 
verksamhet. Tidigare har föreningen fått hyra skollokaler gratis, men nu kostar det pengar. Bo 
Wendt (BP) vill lyfta frågan till politiken för att se över regelverket. Dessutom minskar risken 
för skadegörelse när lokaler är bemannade på kvällar. Förvaltningen fick i uppdrag att bereda 
ärendet. 



 
 

 

2 (3) 

 

 
Ideella föreningar och pensionärsföreningar får idag hyra lokaler i kommunhus och bibliotek 
gratis, men på kommunens skolor tas en avgift ut. Eftersom skolorna har detta som en intäkt i 
budgeten, kan det vara svårt att ta beslut om att alla kommunala lokaler ska vara gratis för 
ideella föreningar och pensionärsföreningar. I Förslag till beslut kan även kommunala lokaler 
vara bidragsgrundande.  
 
Barn- och ungdomsföreningar kan idag söka lokalbidrag och det utgår då med 50 % av god-
känd hyreskostnad. För detta lokalbidrag gäller ett maxtak om 80 000 kr per förening och inget 
lokalbidrag för kommunala idrotts- och gymnastiklokaler eller skattesubventionerade lokaler 
betalas ut. För pensionärsföreningar finns idag inget lokalbidrag att söka och därmed kan 
ibland hyreskostnaderna bli betungande för föreningarna. Medlemsavgiften bland föreningar-
na ligger mellan 200-300 kr.  
 
Förvaltningen har undersökt kostnaden för att inspirera pensionärsföreningarna i vår kom-
mun till mer aktiviteter genom grundbidrag och lokalbidrag. 
 
Följande föreslås: 
 
Bidrag till pensionärsföreningar utökas med 35 tkr, totalt 50 tkr, för att inspirera till mer akti-
viteter genom grundbidrag och lokalbidrag. 35 tkr tas från kommunstyrelsens konto för oför-
utsedda utgifter och sätts in på Stöd till föreningar 3002, pensionärsbidrag 405. 
 
Lokalbidrag till pensionärsföreningar beviljas om lokalen ligger i Båstads kommun och är i 
förväg godkänd av Teknik och service. 
 
Lokalbidrag utbetalas till pensionärsförening som uppfyller kriterierna för föreningsbidrag och 
utgår med max 70 % av godkänd hyreskostnad, dock högst 10 000 kr per förening och år. 
 
Kostnad för lokal som används för entréliknande arrangemang eller vad som kan jämställas 
därmed eller för rent kommersiella tillställningar, är inte bidragsgrundande. 
 
Lokalbidrag utbetalas i efterskott. 
 
Möte har hållits, 2019-02-05, med representanter från PRO Båstad, SPR Seniorerna Södra 
Bjäre, SPF Seniorerna Båstad Bjäre, SPF Seniorerna Östra Karup, KPR, Johan Olsson Swanstein 
och Jan Bernhardsson för att diskutera förslag till att införa ett lokalbidrag för pensionärsför-
eningar. Samtliga pensionärsföreningar inklusive KPR var positiva till förslaget. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att stimulera pensionärsföreningarna genom grund- och lokalbidrag kommer med-
lemsavgiften sannolikt att kunna hållas på en låg nivå och fler aktiviteter genomföras. 
 

Verksamhet 
Kommunfullmäktigemålet om att vara en kommun som är attraktiv att leva och verka i stärks 
ytterligare genom bidrag till pensionärsföreningar. 
 

Ekonomi 
35 tkr tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter och sätts in på Stöd till före-
ningar 3002, pensionärsbidrag 405. 
 
Hans Paganus, Teknik och service 
Fastighets- och fritidschef 
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Beslutet ska expedieras till: 
PRO Båstad, SPF Båstad Bjäre, SPR Södra Bjäre, SPF Östra Karup och KPR 
Samråd har skett med: PRO Båstad, SPF Båstad Bjäre, SPR Södra Bjäre, SPF Östra Karup och KPR 
Bilaga: Minnesanteckningar 2019-02-05 
 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyre lsen 1 (1) 

2019 -02- 0 7 
Onr .. ~ . '.?. ... . Q.QO.~J::?J 
;h-, .. . .. .. . -:. .?..9. ... " " ...... 

Minnesanteckningar från möte angående begäran om upplåtelse av kommunens 
lokaler för pensionärsföreningar 2019-02-05 

Närvarande: Kerstin Johansson, PRO Båstad 
Christer Nordin, SPF Seniorerna Södra Bjäre 
Gunilla Linghoff, SPF Seniorerna Båstad Bjäre 
Karin Wilson, SPF Seniorerna Östra Karup 
Lars Elofson, KPR 
Johan Olsson Swanstein, kommunalråd 
Jan Bernhardsson, Teknik och service 
Mia Lundström, Teknik och service 

Johan hälsar välkommen och alla deltagande presenterar sig. 

Johan säger att han är positiv till förslaget att införa ett lokalbidrag för pensionärsföreningar och · 
att han kommer att ta fram detta ärende till beslut i kommunstyrelsen i mars månad. 

Alla närvarande är positiva till liggande förslag. 

Mia träffar KPR i slutet av april 2020 för uppföljning av bidraget. 

Till förslag till beslut läggs följande: För att få ansökan om pensionärs bidrag beviljad ska före
ningen ha kontinuerlig verksamhet i Båstads kommun med minst tio sammankomster per år. 

Gunilla och Lars lyfter fram frågan om behovet av ett Äldrehus - ett möjligheternas hus med 
plats för alla pensionärer och deras verksamhet. Ett hus med gemensamma lokaler men även 
med egna lokaler. 

Mia tar fram en inventering av vilka lokaler som finns tillgängliga i vår kommun för pensionärs
föreningarnas verksamheter. Inventeringen ska innehålla plats, storlek på lokal, ev. hyreskost
nad och parkeringsmöjligheter. 

Johan vill att Båstads kommun och pensionärsföreningarna gör ett gemensamt uttalande till me
dia och han återkommer om detta. 

Vid protokollet 

Mia Lundström 
Teknik & service 
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Inrättande av styrgrupp för Sydvatten AB 
 
Beskrivning av ärendet Beslutet att ansluta de södra delarna av Båstads kommun till Sydvatten fattades 

av kommunfullmäktige 2017-12-20 efter flera års diskussioner. NSVA ansvarar 
för genomförandet av det investeringsprojekt som krävs för att distribuera 
dricksvatten från Sydvattensystemet till alla orter i södra delen av kommunen, 
samt även för nedläggningen av de befintliga vattenverk och dricksvattentäkter 
som används idag. Det fortsatta arbetet med anslutningsprojektet behöver en 
politisk förankring genom en politisk styrgrupp. Styrgruppen får också löpande 
redovisning och uppföljning av framdriften avseende status, tidplan och 
ekonomi. Styrgruppen föreslås inledningsvis sammanträda en gång varannan 
månad, och styrgruppen upplöses när samtliga delprojekt är genomförda, i 
dagsläget 2023 enligt den första grova tidplanen. Hela kommunstyrelsen 
förslås få samlad information en gång i halvåret. 

  
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2019-02-06.  
 
Förvaltningens förslag 1. En politisk styrgrupp inrättas för att följa det projekt som genomförs för att 

ansluta de södra delarna av kommunen till Sydvattensystemet. 
 
 2. Styrgruppens uppdrag är att löpande hålla sig informerad om framdriften i 

projektet och bedöma om det finns frågor i projektets genomförande som 
kräver information eller beslut i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

 
 3. Styrgruppen ska också kunna fatta beslut i enklare frågeställningar som 

behöver ett politiskt ställningstagande. 
 
 4. Styrgruppen ska bestå av ordinarie ledamöter av kommunstyrelsens 

arbetsutskott samt gruppledare för de partier som inte är representerade i 
kommunstyrelsens arbetsutskott.      

 
Föredragande Projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut                                       Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. En politisk styrgrupp inrättas för att följa det projekt som genomförs för att 
ansluta de södra delarna av kommunen till Sydvattensystemet. 
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2. Styrgruppens uppdrag är att löpande hålla sig informerad om framdriften i 
projektet och bedöma om det finns frågor i projektets genomförande som 
kräver information eller beslut i Kommunstyrelsen eller 
Kommunfullmäktige. 

3. Styrgruppen ska också kunna fatta beslut i enklare frågeställningar som 
behöver ett politiskt ställningstagande. 

4. Styrgruppen ska bestå av ordinarie ledamöter av kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt gruppledare för de partier som inte är representerade i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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Datum: 2019-02-06 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000111/2019 -500 

 
 

Politisk styrgrupp för projektet rörande anslutningen till 

Sydvattensystemet för södra delarna av Båstad kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. En politisk styrgrupp inrättas för att följa det projekt som genomförs för att ansluta de 
södra delarna av kommunen till Sydvattensystemet. 
 

2. Styrgruppens uppdrag är att löpande hålla sig informerad om framdriften i projektet 
och bedöma om det finns frågor i projektets genomförande som kräver information 
eller beslut i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 
 

3. Styrgruppen ska också kunna fatta beslut i enklare frågeställningar som behöver ett 
politiskt ställningstagande. 
 

4. Styrgruppen ska bestå av ordinarie ledamöter av kommunstyrelsens arbetsutskott 
samt gruppledare för de partier som inte är representerade i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Beslutet att ansluta de södra delarna av Båstads kommun till Sydvatten fattades av 
Kommunfullmäktige 2017-12-20 efter flera års diskussioner. 
 
NSVA ansvarar för genomförandet av det investeringsprojekt som krävs för att distribuera 
dricksvatten från Sydvattensystemet till alla orter i södra delen av kommunen, samt även för 
nedläggningen av de befintliga vattenverk och dricksvattentäkter som används idag. 
 
Det fortsatta arbetet med anslutningsprojektet behöver en politisk förankring genom en 
politisk styrgrupp.  
 
Styrgruppen får också löpande redovisning och uppföljning av framdriften avseende status, 
tidplan och ekonomi. 
 
Styrgruppen föreslås inledningsvis sammanträda en gång varannan månad, och styrgruppen 
upplöses när samtliga delprojekt är genomförda, i dagsläget 2023 enligt den första grova 
tidplanen. Hela kommunstyrelsen förslås få samlad information en gång i halvåret. 
 

Aktuellt 
Enligt avtalet med Sydvatten ska anslutning till Sydvattensystemet ske 2021. Projektet att 
ansluta södra sidan av Båstads kommun är ur tids- och byggtekniskt genomförande uppdelat i 
flera delprojekt. Det första är påbörjat och innebär att Torekov ansluts. Sedan följer delprojekt 
för att koppla in Förslöv, V Karup och Grevie i nämnd ordning. Sista delprojektet slutförs 2023. 
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Konsekvenser av beslut 

 

Ekonomi 
Beräknad kostnad för styrgruppen är 15.000 kr årligen, men kan bli lägre om sammanträdet 
äger rum i anslutning till andra politiska möten (då försvinner kostnad för inställelsearvode). 
Styrgruppen får finansieras inom ram för 2019 och sedan arbetas in i budget fram till 2023. 
 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 
 
Samråd har skett med: 
Olof Nilsson 
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KS § 27  Dnr KS 000103/2019 - 200 

Markanvisningsavtal, heden etapp III, Karin Petterssons 
Arkitektbyrå AB och Victurum AB 

 
Beskrivning av ärendet Förslag till markanvisningsavtal har nu upprättats, innehållande de villkor 

kommunen ställer för överlåtelse av mark med tillhörande byggrätt inom 
området Heden, etapp III. Markanvisningsavtalet är tillämpligt under hela 
utbyggnadsfasen och säkrar de villkor som inte med bindande verkan kan 
vidhållas i ett överlåtelseavtal. Avtalet innehåller en mängd villkor kopplade till 
ställda krav/kriterier och exploatörens utfästelse att infria dessa. Ett av de 
viktigaste avser kommunens möjlighet att säkra ett utfall av färdiga bostäder i 
olika storlekar och ett annat styr exploatörens färdigställandetid. Vissa villkor 
har kopplats till sanktioner. Teknik och service anser att markanvisningsavtalet 
har utformats på ett sätt som borgar för att motparten infriar det som utfästs i 
insänt tävlingsbidrag. Teknik och service anser att utgångspunkten vid 
försäljning av kommunal tomtmark bör vara att överenskommen köpeskilling 
motsvarar värdet av byggklar mark. Med anledning av att det kan finnas 
faktorer som är dolda för båda parter vid avtalets ingående har sanktionen 
avseende färdigställandetid anpassats att endast omfatta de förseningar som 
exploatören kan anses ha rådighet över. Förslag till markanvisningsavtal har 
kommunicerats med, och godkänts av, ansvarig hos Karin Petterssons 
Arkitektbyrå AB och Victurum AB. Då Karin Petterssons Arkitektbyrå AB och 
Victurum AB gemensamt kommer att exploatera område 2, kommer parterna 
bilda ett gemensamt bolag för projektet. Victurum AB äger bolaget Knärbo AB, 
(under namnändring till Josefines trädgård AB) med organisationsnummer; 
559175-6241, varav Karin Petterssons Arkitektbyrå AB ska förvärva hälften. 
Knärbo AB anges därför som avtalspart till kommunen i upprättat 
markanvisningsavtal. Innan kommunen undertecknar avtalet ska parterna visa 
att kommunicerad bolagsstruktur åstadkommits.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist daterad  

2019-02-04 med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag Godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal för Knärbo AB avseende 

område 2 på Heden, etapp III.      
 
Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal för Knärbo AB avseende 

område 2 på Heden, etapp III.  
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Datum:  2019-02-04 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000103/2019 – 200 
 
 

Markanvisningsavtal, Heden etapp III, Karin Petterssons Arkitektbyrå AB och 
Victurum AB 
 
 
Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättat förslag till markanvisnings-
avtal för Karin Petterssons Arkitektbyrå AB och Victurum AB avseende område 2 på Heden, 
etapp III.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till markanvisningsavtal har nu upprättats, innehållande de villkor kommunen ställer 
för överlåtelse av mark med tillhörande byggrätt inom området Heden, etapp III.  
Markanvisningsavtalet är tillämpligt under hela utbyggnadsfasen och säkrar de villkor som 
inte med bindande verkan kan vidhållas i ett överlåtelseavtal. Avtalet innehåller en mängd vill-
kor kopplade till ställda krav/kriterier och exploatörens utfästelse att infria dessa. Ett av de 
viktigaste avser kommunens möjlighet att säkra ett utfall av färdiga bostäder i olika storlekar 
och ett annat styr exploatörens färdigställandetid. Vissa villkor har kopplats till sanktioner.  
Teknik och service anser att markanvisningsavtalet har utformats på ett sätt som borgar för att 
motparten infriar det som utfästs i insänt tävlingsbidrag. 
 
Teknik och service anser att utgångspunkten vid försäljning av kommunal tomtmark bör vara 
att överenskommen köpeskilling motsvarar värdet av byggklar mark. Med anledning av att det 
kan finnas faktorer som är dolda för båda parter vid avtalets ingående har sanktionen avse-
ende färdigställandetid anpassats att endast omfatta de förseningar som exploatören kan anses 
ha rådighet över. 
 
Förslag till markanvisningsavtal har kommunicerats med, och godkänts av, ansvarig hos Karin 
Petterssons Arkitektbyrå AB och Victurum AB.   
Då Karin Petterssons Arkitektbyrå AB och Victurum AB gemensamt kommer att exploatera 

område 2, kommer parterna bilda ett gemensamt bolag för projektet. Victurum AB äger bo-
laget Knärbo AB, (under namnändring till Josefines trädgård AB) med organisationsnummer; 
559175-6241, varav Karin Petterssons Arkitektbyrå AB ska förvärva hälften. Knärbo AB anges 
därför som avtalspart till kommunen i upprättat markanvisningsavtal. Innan kommunen un-
dertecknar avtalet ska parterna visa att kommunicerad bolagsstruktur åstadkommits.  
 

Bakgrund 
Den 7 juli 2018 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till inbjudan 
till markanvisningstävling för området Heden, etapp III och uppdrog förvaltningen att genom-
föra markanvisningstävling. (dnr. KS 001417/2017-135) 
Den 9 januari togs beslut i kommunstyrelsen att option för byggrätt inom området Heden, 
etapp III, skulle tilldelas Karin Petterssons arkitektbyrå AB & VicturumAB (område 2) jämte 
GBJ Bostadsutveckling AB (område 1 och 4) till följd av genomförd markanvisningstävling.  
Optionen som tilldelades parterna genom ovanstående beslut avsåg ensamrätt att teckna  
markanvisningsavtal med kommunen.  
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Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut tecknas avtal med angiven part i syfte att genomföra vad 
som angivits i insänt tävlingsbidrag, vilket innebär att Karin Petterssons arkitektbyrå AB & 
Victurum AB ska uppföra 36 lägenheter med redovisad utomhusmiljö inom område 2. Beslutet 
innebär också att kommunen förbinder sig att överlåta del av Hemmeslöv 10:10 (under fastig-
hetsbildning) när exploatören vidhållit vissa villkor som anges i markanvisningsavtalet.  
 
Verksamhet 
Kommunen kommer under 2019 bygga ut nödvändig infrastruktur i området för att exploatö-
ren ska ges rätt förutsättningar att genomföra sitt projekt.  
 

Ekonomi 
Utbyggnad av infrastruktur i området har uppskattats belasta kommunens 
exploateringsbudget med 3, 5 mkr under 2019.  
8 mkr förväntas tomtförsäljningen gnerara i intäkter under 2020.  
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

1. Karin Petterssons arkitektbyrå AB & Victurum AB  
2. Enheten för samhällsbyggnad 
3. NSVA 

 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till markanvisningsavtal 
 
Samråd har skett med: 
Samråd har skett med enheten för samhällsbyggnad och NSVA. 
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HEDEN 
i Båstads kommun 



Båstads kommuns vision 2030 

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att 
vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang. 
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Inbjudan 
Är du intresserad av att bygga ett unikt 
bostadsområde i Båstads kommun? Då 
önskar kommunen att bjuda in dig att 
tävla om byggrätterna i projektet kallat 
Heden. 

Heden ligger i norra delen av Båstads 
kommun - 800 meter från havet i väst, 
1500 meter ifrån järnvägsstationen 
i söder och i direkt anslutning till 
Skummeslövs naturreservat i norr. 
Platsen kännetecknas just av sin närhet 
till tallskogens dofter och slingrande 
stigar, vyerna mot åsen och havets 
lugnande brus. 

Markanvisningen kommer att innehålla 
runt 150 bostäder i olika upplåtelse- och 
boendeformer med fokus på social och 
ekologisk hållbarhet. 

Varmt välkommen att bli en del av 
framtida Båstad! 



Båstad och omvärlden 
Hoppa på hojen och stick till jobbet 
i Båstad eller cykla 5 minuter till 
stationen för ta tåget till Helsingborg, 
Halmstad, Lund eller Göteborg. Sedan 
tunneln genom åsen öppnades har den 
lilla orten vid havet närheten till den 
stora världen bara ett stenkast bort. 

_, ~ ,. 



Om rådesbeskrivning 
I norra Hemmeslöv breder milslång sandstrand ut sig längs Laholmsbukten, i norr 
gränsar tävlingsområdet till Skummeslövs naturreservat, ett tallbeväxt dynlandskap. 
I öst avgränsas Hemmeslöv av Västkustbanan och en mosaik av åkrar, söderut reser 
sig Hallandsåsen upp ur ett i övrigt flackt landskap. 

Marken kring Heden har tidigare varit betesmark och odlad jord, idag har bostads
bebyggelse i form av villabebyggelse nått fram till planområdet. Kringytor består av 
öppna fördröjningsmagasin, utegym, fotbollsplan och lekplats. 

Området har nära till goda kommunikationsmöjligheter, Båstads järnvägsstation 
ligger ca 1500 m söder om tävlingsområdet. Busshållplats för linje 525 ligger längs 
Norra vägen i nära anslutning till Heden. Busslinjen går mellan Båstads centrum, 
järnvägsstationen och Östra Karup. 

Tävlingsområdet 
Heden etapp III (Hemmeslöv 10:10) ligger i nordöstra delen av Hemmeslöv, dikt an 
gränsen mellan Båstads- och Laholms kommun. Tävlingsområdet är cirka 45 000 m 2 

och utgör den sista av tre utbyggnads etapper. ' 



Tåvlingsuppgiften 
Markanvisningsområdet är uppdelat 
i fyra delar, varav område 1 & 3 ska 
innehålla bebyggelse med upplåtelse
form hyresrätt och område 2 & 4 ska 
innehålla bebyggelse med upplåtelse
form bostadsrätt. Som tävlingsdeltagare 
kan man lämna förslag på en eller flera 
delområden. 

Båstads kommun har höga ambitioner 
för området och förutsätter att du delar 
kommunens vision om att bygga ett 
vackert, tryggt och hållbart område. 
Kommunens viljeinriktning är att 
boende i tävlingsområdet ska vara 
åretruntboende 

Varierande lägenhetsstorlekar och låg 
boendekostnad är en kommunal mål
sättning, liksom välplanerade utomhus
miljöer som inspirerar till möten och 
samvaro. 

Det är också viktigt att föreslagen 
byggnation fungerar med omgivande 
områden och förhåller sig i skala 
till bebyggelsen söder om mark
anvisningsområdet. 

Båstads kommun ser gärna att du som 
tävlingsdeltagare utnyttjar möjligheten 
att erhålla statligt investeringsstöd för de 
hyresrätter som tävlingen omfattar. 

Tänk på att tydligt redovisa det unika i 
just ditt tävlings bi drag i både text och 
bild. 

vägen 



Grundläggande förutsättningar 
Samtliga handlingar som berör mark-
anvisningstävlingen finns tillgängliga 
på kommunens hemsida: 
www.bastad.se/markanvisningheden 

Tävlingsområde: Del av fastigheten 
Hemmeslöv 10:10. 

Infart till området sker från 
Vildapelvägen. Från Korpvägen får 
ingen tillfart anordnas. 

arkanvisningsområdet omfattas av 
detaljplan del av Hemmeslöv 10:10, 
etapp 3 som är under ändring. Plan-
ändriJ?gen omfattar tillskapande av 
lokalgata och planen förväntas ha 
vn nitlagakraftföre2019-01-01. · 

• Lokalgata, '7VA och belysning byggs 
ut av Båstads kommun. Lokalgatan 
överlåts sedan till Hemmeslöv ga:20 
som är huvudman för allmän plats i 
området. 

• Fastigheten berörs inte av några 
kända föroreningar. En översiktlig 
geoteknisk undersökning och 
en hydrogeologisk utredning 
har genomförts på kommunens 
bekostnad. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Fastigheten berörs inte av några 
kända fornlämningar. Skulle 
utredningar visa att det ändå finns 
fornlämningar tar Båstads kommun 
merkostnaderna för denna åtgärd 
(dock ej stilleståndskostnader). 

Markanvisningsavtaljköpeavtal med 
sedvanliga villkor ska träffas mellan 
vinnande exploatörer och Båstads 
kommun. 

Priset för byggrätt i område 1 & 3 
är 1 000 kr/kvm BTA och 2 500 kr/ 
kvm BTA för byggrätt i område 2 & 4. 

Den högsta ing 0 ngshyran kommunen 
accepterar är 1 600 kr /kvm BOA 
(vilket ska inklutlera kostnad för 
uppvärmning oa VA). 

Tävlingsdeltagal·e förbinder sig vid 
tecknande av markanvändnings
avtal för område 1 & 3 att erbjuda 
kommunen 1 lägenhet i vardera 
område. 

Tävlingsdeltagare förbinder sig vid 
tecknande av markanvändnings
avtal för område 2 & 4 att skriva 
in i stadgarna för bostadsrätts
föreningen att bostadsrättsköpare 
ska folkbokföra sig på adressen. 



Markanvisningsprocess 
Markanvisningsprocessen inleds med att inbjudan till markanvisningstävling 
godkänns politiskt och tillgängliggörs för intressenter som ges möjlighet att utforma 
och lämna in sitt bidrag till kommunen. 

När tävlingstJiden löpt ut följer en urvalsprocess där en grupp tjänstemän inom 
samhällsbyggnadssektorn väljer ut ett eller flera förslag som föreslås erhålla option 
inom markanvisningsområdet genom beslut i kommunstyrelsen. 

Markanvisrringsavtal tecknas sedan med de byggherrar som erhållit option. 
Markanvisn~ngsavtalet innehåller de villkor kommunen ställer för att ÖiVerlåtelse av 
markområdet ska ske. 

Deltagarrätt 
Tävlingen än öppen för alla fastighetsägare, byggherrar och aktörer som kan verifiera 
och säkerstäHa sin roll som aktör inom bygg- och fastighetsbranschen. 

Kommunen förbehåller sig rätten, att vid behov, själv inhämta uppgift om motpartens 
solvens. 



Tidplan 

• Markanvisningstävlingen publiceras 
andra kvartalet år 2018 

• Tävlingstiden löper till den 30:e 
september 2018 

• Urvalsprocess pågår oktober
november 2018 

• Vinnare annonseras efter beslut 
i kommunstyrelsen, preliminärt 
december 2018 

• Markanvisningsavtal tecknas första 
kvartalet 2019 



Beskrivning av förslaget i te t: !, • .

koncept, ge taltni , hur område~ 
ska upp~ vas 'ryggt, tillgängligt, lh;ir !. · .. ... 
gårdsmiljöer/allmänna ytor ska ":. 
användas, energiförsörjning, och hut 
områ et svarar fär de boendes olika 
livsskeden. 

En uppskattning av antal m2 BTA i 
tävlings bidraget och antal lägenheter. 

Situationsplan som redovisar . ' 
forslaget .of.h hur det förhå~ler sig till 
kringliggande. befintliga områden. · 

' . { " . 
· Minst en sektion ~bm visar relationen 

. r 
mellan föres'lag'en bebyggelse och 
lokalgata. 

• Representativa fasader och sektioner 
av byggnader. 

• Parkeringslösningar för bil och cykel. 

• SketchUp-modell över aktuellt 
område i enkel vit volymskiss där 
våningsantalen är markerade, utan 
materialtexturer. 

. \ 



Utvärdering 
De tävlande bidragen måste uppfylla 
följande krav för att utvärderas: 

• Område 1 och 3 ska enbart innehålla 
hyresrätter 

• Samtliga handlingar listade 
under rubrik Tävlingsbidrag och 
inlämningskrav är redovisade. 

Vid utvärdering bedöms tävlings
bidragen utifrån nedan innehåll där varje 
aspekt poängsätts på en skala om 1-5 
poäng. Det förslag som får flest poäng i 
respektive område 1-4 presenteras som 
vinnare för kommunstyrelsen. 

Ekonomiska aspekter 

• Uppskattad hyresnivå i kr /kvm/år 

• Energiförsörjning 

Sociala aspekter 

• Lägenhetsfördelning 

• Arkitektur 

• Trygghet 

Gemensamhetsytor 

• Kreativitet, lekfullhet och konst 

Ekologiska aspekter 

• Ekosystemtjänster 

• Byggteknik ur ett hållbarhets- och 
livscykelperspektiv 

Övergripande aspekter 

• Helhetslösning 

• Hur förslaget möter framtiden 

Båstads kommun förbehåller sig: 

• Fri prövningsrätt av lämnade 
tävlings bidrag. Tävlings bidrag som inte 
följer givna förutsättningar kommer int 
att beaktas. 

• Rätten att göra en bedömning av 
tävlingsbiaragslämnarens ekonomiska 
förutsättningar att genomföra projektet. 

• Rätten att ta eferenser avseende 
tävlings bidragslämnarens tidigare 
genomförda projekt. 

• Rätten att hel eller delvis bryta 
tävlingen om Bå tads kommun bedömer 
att inlämnade tä lingsbidrag inte upp
fyller ställda kr eller förväntningar 
utan ersättning kyldighet. 



Inlämning 
Tävlings bidraget ska vara Båstads kom
mun tillhanda senast 2018-09-30. 

Tävlings bidraget lämnas i slutet neutralt 
kuvert och märkes: 

Heden - markanvisningstävling, 
Tävlings bidrag. 

Tävlings bidrag ska sändas till 

Båstads kommun 

att. Olof Sellden 

Samhälls byggnad 

Box41 

269 80 Båstad 

(Besöksadress: Vångavägen 2, Båstad) 

Frågor 
Vid eventuella frågor kontakta 

Susanna Almqvist, exploaterings
ingenj ör, Olof Sellden, planchef eller 
Camilla N ermark, planarkitekt. 

Kontaktuppgifter: 
Susanna 
E-post: susanna.almqvist@bastad.se 
Telefonnummer: 0431- 770 63 

Olof 
E-post: olof.sellden@bastad.se 
Telefonnummer: 0431 - 777 31 

Camilla 
E-post: camilla.nermark@bastad.se 
Telefonnummer: 0431- 770 72 

Information och uppdateringar om 
ma lkanvisningstävlingen redovisas på 
kommunens hemsida: 

www.bastad.se/markanvisningheden. 



Victurum 
Karin Petterssons 
ARKITEKTBYRÅ AB 

MARKANVISNINGSTÄVLING 
SKISSFÖRSLAG 

HEDEN - OMRÅDE 2 
BÅSTAD 

2018-09-30 



Hedens ekoby 
Med Hedens ekoby vill vi vara med att skapa framtidens hållbara boende. 
Ett område där det ska vara enkelt att leva ett liv med låg klimatpåverkan 
och där man vet att husen har uppförts efter samma filosofi. 
Man har gjort skillnad från första dagen! 

Området innehåller totalt 36 lägenheter varav 12 st lägenheter uppförs 
som parhus och 24 st uppförs i mindre enheter om 3 lgh/hus. Genom 
att hålla enheterna små får man en närmare relation till grannarna vilket 
bidrar till ett tryggare boende. Sammansättningen leder också till en 
varierad ålder och livssituation hos de boende. 

De gemensamma ytorna är centralt placerade och väl synliga från 
lägenheternas uteplatser. Det finns platser för gemensam grillning, odling 
i odlingsbäddar och på friland. Det finns även gemensamma förråd där 
man kan låna verktyg och redskap (istället för att alla äger sitt egna) och 
plats för reparation av t ex cyklar. Grönytorna utformas med variationer 
från gräsmattor för lek och rekreation till ängsområden där blommor och 
gräs får vä.xa högt för att bidra till den biologiska mångfalden och skapa 
goda förutsättningar för egen odling. 

De vackra husen byggs i snnda och förnyelsebara material där trä är 
utgångspunkten både interiört och exteriört. Isoleringen utgörs av 
cellulosa i väggar och tak och husen är utvecklade för att minimera 
behovet av klimatbelastande cement. 

Husens kompakta volymer leder tillsammans med väl genomtänkt'! 
system för uppvär=ing och ventilation till låg energiförbrukning. 
Tillsammans med solcellerna på t'lken är målet en bostadsrättsförening 
med nära noll i energibehov, på årsbasis. 

Parke11ngar för de boende ordnas inom området. Cykel prioriteras med 
parkeringsmöjlighet i nära anslutning till lägenheternas entreer. Och 
dedikerad cykelverkstad på området. 
Bilparkeriugarna samlas i grupperingar utspridda i området, aldrig för 
långt bort men inte med fokus på närhet till enskilda entreer. 1 plats/ 
lägenhet och möjlighet till laddning av elbil kommer det att förberedas 
för. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • FAKTA 
• • • • • 
• • • • • 

Antal lägenheter: 12 st 4 RoK 
16 st 2 RoK 
8 st 1 RoK 

• • • • • • • 
• • • • 

BTA: totalt: ca 3200 m2 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 
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MATERIAL 

I 

. ! 
Solceller på tak. Tjärvitriol, röd och Panel med olika bredd 

• gröntjära. • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Markanvisningsavtal - Heden, etapp 111, 
delområde 2 

Parter 

Fastighetsägare: 
Båstads kommun, 269 80 Båstad 
, i följande text omnämnd kommunen 

Exploatör: 
Knärbo AB (under namnändring till Josefines trädgård AB) 
Ängelsholmsvägen 263, 269 42 Båstad 
, i följande text omnämnd exploatören 

1. Bakgrund 

212000-0944 

559175-6241 

BÅSTADS KOMMUI 
Kommunstyrelsen 

2019 -02- 0 7 
onr'.~.$. .. 00 . '!?.,/ .. .. 
. .. 1 ... ::.1-00 ......... . 

Markanvisningsområdet är beläget inom den kommunalt ägda fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:10. 
Området har planlagts i två omgångar, den senaste detaljplal}en vann laga kraft 2019-01-04 och den 
upprättades för att tillskapa nödvändig struktur för tillfart och annan infrastruktur till de anvisade 
tomterna. Kommunen är ansvarig för detaljplanens genomförande och huvudmannaskapet är enskilt. 
En öppen markanvisningstävling har genomförts för att generera förslag till exploatering av området. 
För delområde 2 lämnades det vinnande bidraget in av Ka rin Petterssons Arkitektbyrå AB & Victurum 
AB. Beslut om option att teckna markanvisnin&savtal togs av kommunstyrelsen den 9 januari 2019. 

2. Markanvisningsavtalet 
Markanvisningsavtalet fastställer exploatörens ensamrätt att förvärva delområde 2 och bär de villkor 
som kommunen ställer för överlåtelsen. Villkoren i markanvisningsavtalet kan göras gällande genom 
hela processen tills exploateringsprojektet levererat vad exploatören utfäst i sitt tävlingsbidrag. 
Markanvisningsavtalet innehåller även sanktioner kopplade till åtagandet att genomföra. 
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3. Marköverlåtelse 

3.1 Överlåtelse och fastighetsbildning 
Fastighetsbildning pågår för att avstycka delområde 2 till en ny fastighet. Fastighetsbildningen 
bekostas av Båstads kommun. 
Den nybildade fastigheten överlåts till exploatören enligt de villkor som följer av detta 
markanvisningsavtal. I följande text omnämns delområde 2, fastigheten. 

3.2 Köpeavtal 
För överlåtelse av fastigheten ska separat köpeavtal upprättas. Exploatören erlägger köpeskilling 
motsvarande och 2 500 kronor/ redovisad BTA1

. 

Kommunen upprättar köpeavtal för överlåtelsen när exploatören erhållit bygglov. Exploatören ska ha 
ansökt om bygglov senast 12 månader efter att detta avtal godkänts av kommunstyrelsen för att få 
behålla sin option att förvärva fastgheten. 

4. Markanvisningsvillkor 

4.1 Villkor enligt inbjudan och bedömt tävlingsbidrag 
Exploatören ansvarar för att fastigheten exploateras i enlighet med inlämnat tävlingsbidrag, gällande 
detaljplan och preciserade krav/kriterier i" Inbjudan till markanvisningstäv/ing för Heden, etapp 111"; 

• Exploatören ska inom fastigheten uppföra minst 36 lägenheter med tillhörande 
gemensamhetsytor, parkering för bil och cykel. 

• Exploatören ska leverera presenterad fördelning av lägenhetsstorlekar, i det fall fördelningen 
awiker från tävlingsbidraget ska kommunen godkänna awikelsen. 

4.2 Övriga villkor 

4.2.1 Markundersökningar 
Det ankommer på exploatören att utföra nödvändiga markundersökningar innan exploatering 
påbörjas. Exploatören äger rätt att på egen risk och på egen bekostnad utföra dessa undersökningar 

när markanvisningsavtal tecknats. 

4.2.2 Markföroreningar 
Båstads kommun känner inte till några markföroreningar inom fastigheten. I det fall föroreningar 
skulle påträffas under exploatering och saneringsbehov uppkommer för att bostäder ska kunna 
uppföras, ska kommunen bekosta nödvändiga utredningar och sanering. 

4.2.3 Bygglovshandlingar 
Innan bygglov söks ska kommunen, genom dess exploateringsingenjör, godkänna handlingarna och 
lägenhetsfördelning. Detta godkännande av bygglovshandlingarna är inte på något sätt en garanti för 
att bygglov kommer att lämnas. Beslutande nämnd i bygglovsärenden är myndighetsnämnden. 

4.2.4 Byggnadsskyldighet 
Exploatören förbinder sig att påbörja byggnation av bostäderna senast 6 månader efter bygglov 
beviljats. För att byggnation skall anses påbörjad skall bottenplatta ha gjutits. 

1 Beräknas med grund i det antal BTA som redovisas i givet bygglov. 
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4.2.5 Överlåtelse av avtal 
Exploatören äger inte rätt att utan kommunens godkännande överlåta rättigheter eller åtaganden i 
detta avtal till annan part. 

5. Allmänna anläggningar 
Båstads kommun ansvarar för att det anvisade området ansluts till el, fiber, vatten och 
avloppstjänster. 
NSVA anvisar förbindelsepunkter för ren-, spill - och dagvatten. 
Exploatören bygger på egen bekostnad ut nödvändiga ledningar inom fastigheten, fram till anvisade 
anslutningspunkter. 

6. Sanktioner 

6.1 Optionen upphör 
I det fall exploatören inte har sökt bygglov i enlighet med p 3.2 upphör optionen att gälla och 
kommunen är fri att teckna avtal med annan intressent. 

6.2 Vite 
• I det fall byggnation inom överlåten fastighet inte påbörjats i enlighet med p 4.2.4 utgår vite 

med 25 000 kronor per ingången månad till dess bottenplatta har gjutits. 
• I det fall byggnation inom överlåten fastighet inte färdigställts senast 10 månader efter att 

startbesked givits utgår vite med 75 000 kronor per ingången månad till dess slutbesked 
erhålls. Vitesbeloppet begränsas till att maximalt kunna uppgå till 2 000 000 kronor. 

Vite utfaller inte i det fall försening av byggnation kan härledas till händelser som är utom 
exploatörens rådighet, ex. vid förekomst av markförorening med efterföljande saneringsarbete eller 
förekomst av arkeologi. För denna omständighet har exploatören bevisbördan. 

7. Återköpsrätt 
I det fall exploatörens bolag försätts i konkurs har kommunen med företräde rätt att återköpa den 
fastighet som omfattas av detta avtal till samma värde som vid överlåtelsetillfället. 

8. Giltighet 
Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att kommunstyrelsen har 
godkänt det och att beslutet vunnit laga kraft. 

9. Tvist 
Tvist om villkor i detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

10. Bilagor 
• Inbjudan till markanvisningstävling för Heden, etapp 111. 
• Tävlingsbidrag, Karin Petterssons Arkitektbyrå AB och Victurum AB. 
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Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

Båstad 2019-
Knärbo AB 

Sida 4 av 4 

Båstad 2019-
För Båstads kommun 

Kommunstyrelsens ordförande 

Jan Bernhardsson 



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-02-14 1 av 1 

 

 

KS § 26  Dnr KS 000104/2019 - 200 

Markanvisningsavtal, Heden etapp III, GBJ Bygg AB 
 
Beskrivning av ärendet Förslag till markanvisningsavtal har nu upprättats, innehållande de villkor 

kommunen ställer för överlåtelse av mark med tillhörande byggrätt inom 
området Heden, etapp III. Markanvisningsavtalet är tillämpligt under både 
utbyggnadsfas som förvaltningsfas och säkrar de villkor som inte med 
bindande verkan kan vidhållas i ett överlåtelseavtal. Avtalet innehåller en 
mängd villkor kopplade till ställda krav/kriterier och exploatörens utfästelse 
att infria dessa. Ett av de viktigaste villkoren avser kommunens möjlighet att 
styra ingångshyran samt att säkra ett utfall av färdiga bostäder i olika storlekar. 
Ett annat begränsar exploatörens färdigställandetid. Vissa villkor har kopplats 
till sanktioner. Teknik och service anser att markanvisningsavtalet har 
utformats på ett sätt som borgar för att motparten infriar det som utfästs i 
insänt tävlingsbidrag. Teknik och service anser att utgångspunkten vid 
försäljning av kommunal tomtmark bör vara att överenskommen köpeskilling 
motsvarar värdet av byggklar mark. Med anledning av att det kan finnas 
faktorer som är dolda för båda parter vid avtalets ingående har sanktionen 
avseende färdigställandetid anpassats att endast omfatta de förseningar som 
exploatören kan anses ha rådighet över. Förslag till markanvisningsavtal har 
kommunicerats med, och godkänts av, ansvarig hos GBJ Bostadsutveckling AB.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist daterad  

2019-02-04, med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag Teknik och service föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättat förslag till 

markanvisningsavtal för GBJ Bostadsutveckling AB avseende område 1 och 4 på 
Heden, etapp III.  

 
Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet.        
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 Godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal för GBJ Bostadsutveckling 

AB avseende område 1 och 4 på Heden, etapp III.  
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Datum: 2019-02-04. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000104/2019 – 200 
 
 

Markanvisningsavtal, Heden etapp III, GBJ Bostadsutveckling AB 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättat förslag till markanvisnings-
avtal för GBJ Bostadsutveckling AB avseende område 1 och 4 på Heden, etapp III. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till markanvisningsavtal har nu upprättats, innehållande de villkor kommunen ställer 
för överlåtelse av mark med tillhörande byggrätt inom området Heden, etapp III.  
Markanvisningsavtalet är tillämpligt under både utbyggnadsfas som förvaltningsfas och säkrar 
de villkor som inte med bindande verkan kan vidhållas i ett överlåtelseavtal. Avtalet innehåller 
en mängd villkor kopplade till ställda krav/kriterier och exploatörens utfästelse att infria 
dessa. Ett av de viktigaste villkoren avser kommunens möjlighet att styra ingångshyran samt 
att säkra ett utfall av färdiga bostäder i olika storlekar. Ett annat begränsar exploatörens fär-
digställandetid. Vissa villkor har kopplats till sanktioner.  
Teknik och service anser att markanvisningsavtalet har utformats på ett sätt som borgar för att 
motparten infriar det som utfästs i insänt tävlingsbidrag. 
 
Teknik och service anser att utgångspunkten vid försäljning av kommunal tomtmark bör vara 
att överenskommen köpeskilling motsvarar värdet av byggklar mark. Med anledning av att det 
kan finnas faktorer som är dolda för båda parter vid avtalets ingående har sanktionen avse-
ende färdigställandetid anpassats att endast omfatta de förseningar som exploatören kan anses 
ha rådighet över. 
 
Förslag till markanvisningsavtal har kommunicerats med, och godkänts av, ansvarig hos GBJ 
Bostadsutveckling AB.  
 

Bakgrund 
Den 7 juli 2018 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till inbjudan 
till markanvisningstävling för området Heden, etapp III och uppdrog förvaltningen att genom-
föra markanvisningstävling. (dnr. KS 001417/2017-135) 
Den 9 januari togs beslut i kommunstyrelsen att option för byggrätt inom området Heden, 
etapp III, skulle tilldelas GBJ Bostadsutveckling AB (område 1 och 4) jämte Karin Petterssons 
arkitektbyrå AB & Victurum AB (område 2) till följd av genomförd markanvisningstävling.  
Optionen som tilldelades parterna genom ovanstående beslut avsåg ensamrätt att teckna mar-
kanvisningsavtal med kommunen.  
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut tecknas avtal med angiven part i syfte att genomföra vad 
som angivits i insänt tävlingsbidrag, vilket innebär att GBJ Bostadsutveckling AB ska uppföra 
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122 lägenheter med redovisad utomhusmiljö inom område 1 och 4. Beslutet innebär också att 
kommunen förbinder sig att överlåta del av Hemmeslöv 10:10 (under fastighetsbildning) när 
exploatören vidhållit vissa villkor som anges i markanvisningsavtalet.  
 

 
Verksamhet 
Kommunen kommer under 2019 bygga ut nödvändig infrastruktur i området för att exploatö-
ren ska ges rätt förutsättningar att genomföra sitt projekt.  
 

Ekonomi 
Utbyggnad av infrastruktur i området har uppskattats belasta kommunens 
exploateringsbudget med 3, 5 mkr under 2019.  
17 575 000 kronor förväntas tomtförsäljningen generera i intäkter under 2020. 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

1. GBJ Bostadsutveckling AB  
2. Enheten för samhällsbyggnad 
3. NSVA 

 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till markanvisningsavtal 
 
Samråd har skett med: 
Samråd har skett med enheten för samhällsbyggnad och NSVA. 
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Båstads kommuns vision 2030 

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att 
vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang. 

i 
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Inbjudan 
Är du intresserad av att bygga ett unikt 
bostadsområde i Båstads kommun? Då 
önskar kommunen att bjuda in dig att 
tävla om byggrätterna i projektet kallat 
Heden. 

Heden ligger i norra delen av Båstads 
kommun - 800 meter från havet i väst, 
1500 meter ifrån järnvägsstationen 
i söder och i direkt anslutning till 
Skummeslövs naturreservat i norr. 
Platsen kännetecknas just av sin närhet 
till tallskogens dofter och slingrande 
stigar, vyerna mot åsen och havets 
lugnande brus. 

Markanvisningen kommer att innehålla 
runt 150 bostäder i olika upplåtelse- och 
boendeformer med fokus på social och 
ekologisk hållbarhet. 

Varmt välkommen att bli en del av 
framtida Båstad! 



. . . · ·:. · ... 

Båstad och omvärlden 
Hoppa på hojen och stick till jobbet 
i Båstad eller cykla 5 minuter till 
stationen för ta tåget till Helsingborg, 
Halmstad, Lund eller Göteborg. Sedan 
tunneln genom åsen öppnades har den 
lilla orten vid havet närheten till den 
stora världen bara ett stenkast bort. 

- ... 



Om rådesbeskrivning 
I norra Hemmeslöv breder milslång sandstrand ut sig längs Laholmsbukten, i norr 
gränsar tävlings området till Skummeslövs naturreservat, ett tallbeväxt dynlandskap. 
I öst avgränsas Hemmeslöv av Västkustbanan och en mosaik av åkrar, söderut reser 
sig Hallands ås en upp ur ett i övrigt flackt landskap. 

Marken kring Heden har tidigare varit betesmark och odlad jord, idag har bostads
bebyggelse i form av villabebyggelse nått fram till planområdet. Kringytor består av 
öppna fördröjningsmagasin, utegym, fotbollsplan och lekplats. 

Området har nära till goda kommunikationsmöjligheter, Båstads järnvägsstation 
ligger ca 1500 m söder om tävlingsområdet. Busshållplats för linje 525 ligger längs 
Norra vägen i nära anslutning till Heden. Busslinjen går mellan Båstads centrum, 
järnvägsstationen och Östra Karup. 

Tåvlingsområdet 
Heden etapp III (Hemmeslöv 10:10) ligger i nordöstra delen av Hemmeslöv, dikt an 
gränsen mellan Båstads- och Laholms kommun. Tävlingsområdet är cirka 45 000 m2 

och utgör den sista av tre utbyggnads etapper. 



Tävlingsuppgiften 
Markanvisningsområdet är uppdelat 
i fyra delar, varav område 1 & 3 ska 
innehålla bebyggelse med upplåtelse
form hyresrätt och område 2 & 4 ska 
innehålla bebyggelse med upplåtelse
form bostadsrätt. Som tävlingsdeltagare 
kan man lämna förslag på en eller flera 
delområden. 

Båstads kommun har höga ambitioner 
för området och förutsätter att du delar 
kommunens vision om att bygga ett 
vackert, tryggt och hållbart område. 
Kommunens viljeinriktning är att 
boende i tävlings området ska vara 
åretruntboende 

Varierande lägenhetsstorlekar och låg 
boendekostnad är en kommunal mål
sättning, liksom välplanerade utomhus
miljöer som inspirerar till möten och 
samvaro. 

Det är också viktigt att föreslagen 
byggnation fungerar med omgivande 
områden och förhåller sig i skala 
till bebyggelsen söder om mark
anvisningsområdet. 

Båstads kommun ser gärna att du som 
tävlingsdeltagare utnyttjar möjligheten 
att erhålla statligt investeringsstöd för de 
hyresrätter som tävlingen omfattar. 

Tänk på att tydligt redovisa det unika i 
just ditt tävlings bidrag i både text och 
bild. 



Grund läggande förutsättningar 

• Samtliga handlingar som berör mark-
anvisningstävlingen finns tillgängliga 
på kommunens hemsida: 
www.bastad.se/markanvisningheden 

• Tävlingsområde: Del av fastigheten 
Hemmeslöv 10:10. 

• Infart till området sker från 
Vildapelvägen. Från Korpvägen får 
ingen tillfart anordnas. 

• Markanvisningsområdet omfattas av 
detaljplan del av Hemmeslöv 10:10, 
etapp 3 som är under ändring. Plan-
ändringen omfattar tillskapande av 
lokalgata och planen förväntas ha 
vunnit laga kraft före 2019-01-01. 

• Lokalgata, VA och belysning byggs 
ut av Båstads kommun. Lokalgatan 
överlåts sedan till Hemmeslöv ga:20 
som är huvudman för allmän plats i 
området. 

• Fastigheten berörs inte av några 
kända föroreningar. En översiktlig 
geoteknisk undersökning och 
en hydrogeologisk utredning 
har genomförts på kommunens 
bekostnad. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Fastigheten berörs inte av några 
kända fornlämningar. Skulle 
utredningar visa att det ändå finns 
fornlämningar tar Båstads kommun 
merkostnaderna för denna åtgärd 
(dock ej stilleståndskostnader). 

Markanvisningsavtal/köpeavtal med 
sedvanliga villkor ska träffas mellan 
vinnande exploatörer och Båstads 
kommun. 

Priset för byggrätt i område 1 & 3 
är 1 000 kr/kvm BTA och 2 500 kr/ 
kvm BTA för byggrätt i område 2 & 4. 

Den högsta ingångshyran kommunen 
accepterar är 1 600 kr /kvm BOA 
(vilket ska inkludera kostnad för 
uppvärmning och VA). 

Tävlings deltagare förbinder sig vid 
tecknande av markanvändnings
avtal för område 1 & 3 att erbjuda 
kommunen 1 lägenhet i vardera 
område. 

Tävlingsdeltagare förbinder sig vid 
tecknande av markanvändnings
avtal för område 2 & 4 att skriva 
in i stadgarna för bostadsrätts
föreningen att bostadsrättsköpare 
ska folkbokföra sig på adressen. 



Markanvisningsprocess 
Markanvisningsprocessen inleds med att inbjudan till markanvisningstävling 
godkänns politiskt och tillgängliggörs för intressenter som ges möjlighet att utforma 
och lämna in sitt bidrag till kommunen. 

När tävlingstiden löpt ut följer en urvalsprocess där en grupp tjänstemän inom 
samhällsbyggnadssektorn väljer ut ett eller flera förslag som föreslås erhålla option 
inom markanvisningsområdet genom beslut i kommunstyrelsen. 

Markanvisningsavtal tecknas sedan med de byggherrar som erhållit option. 
Markanvisningsavtalet innehåller de villkor kommunen ställer för att överlåtelse av 
markområdet ska ske. 

Deltagarrätt 
Tävlingen är öppen för alla fastighetsägare, byggherrar och aktörer som kan verifiera 
och säkerställa sin roll som aktör inom bygg- och fastighets branschen. 

Kommunen förbehåller sig rätten, att vid behov, själv inhämta uppgift om motpartens 
solvens. 



Tidplan 

• Markanvisningstävlingen publiceras 
andra kvartalet år 2018 

• Tävlingstiden löper till den 30:e 
september 2018 

• Urvalsprocess pågår oktober
november 2018 

• Vinnare annonseras efter beslut 
i kommunstyrelsen, preliminärt 
december 2018 

• Markanvisningsavtal tecknas första 
kvartalet 2019 

- ·-·, _ 
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lävlingsbidrag och inlämningskrav 

1. Förteckning över inlåmnad-e 
handlingar (A4, PJ;)F) -

2. Formella handlingar (A4, PDF) 

• Uppgifter om-, och kontaktuppgifter 
till exploatören. 

• Uppgifter om-, och kontaktuppgifter 
till förvaltare av hyresrätter i del
område 1 och 3. 

• Registrerings bevis, hpgst tre . · 
månader gammalt. 

3. PM Projektförslag (A3, PD~ sltp: fil) 

• Beskrivning av förslaget i text: 
koncept, gest,altning, hur området 
ska upplevas tryggt, tillgängligt, hur 
gårdsmiljöer/allmänna ytor ska 
användas, energiförsörjning, och hur 
området svarar for de boendes olika 
livsskeden. 

• En uppskattning av antal m2 BTA i 
tävlings bidraget och antal lägenheter. 

• Situationsplan som redovisar 
·~. förslaget och hur det förhåller sig till 

kringliggande befintliga områden. 
' . l . 

' \- • Minst en sekti'on som visar relationen 
mellan föreslagen bebyggelse och 
lokalgata. 

• Representativa fasader och sektioner 
av byggnader. 

• Parkeringslösningar för bil och cykel. 

• SketchUp-modell över aktuellt 
område i enkel vit volymskiss där 
våningsantalen är markerade, utan 
materialtexturer. 

4. Anbud (A4, PDF) 

• Val av deloID-fåde med prioritering 
om flera områden väljs. 

• Preliminär tidsplan för byggnation av . 
föreslagen bebyggelse. 

• Byggherrens referensprojekt, minst 
två stycken. 

Allt material lämnas in såväl i fysiskt 
format som i digitalt utskrivbart format 
på USB-m_~!JJ1e. PM Projektförslag lämnq_s 
in i tre ~xiiihplar. Tävlingsförslag ska 
lämnci~ på svenska. 

'j 
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Utvärdering 
De tävlande bidragen måste uppfylla 
följande krav för att utvärderas: 

• Område 1 och 3 ska enbart innehålla 
hyresrätter 

• Samtliga handlingar listade 
under rubrik Tävlingsbidrag och 
inlämningskrav är redovisade. 

Vid utvärdering bedöms tävlings
bidragen utifrån nedan innehåll där varje 
aspekt poängsätts på en skala om 1-5 
poäng. Det förslag som får flest poäng i 
respektive område 1-4 presenteras som 
vinnare för kommunstyrelsen. 

Ekonomiska aspekter 

• Uppskattad hyresnivå i kr/kvm/år 

• Energiförsörjning 

Sociala aspekter 

• Lägenhetsfördelning 

• Arkitektur 

• Trygghet 

Gemensamhetsytor 

• Kreativitet, lekfullhet och konst 

:-, Ekologiska aspekter 

• Ekosystemtjänster 

• Byggteknik ur ett hållbarhets- och 
livscykelperspektiv 

Övergripande aspekter 

• Helhetslösning 

• Hur förslaget möter framtiden ..... 

Båstads kommun förbehåller sig: 

• Fri prövningsrätt av lämnade 
tävlings bidrag. Tävlings bidrag som inte 
följer givna föruts ättningar kommer inte 
att beaktas. 

• Rätten att göra en bedömning av 
tävlings bidragslämnarens ekonomiska 
förutsättningar att genomföra projektet. 

• Rätten att ta referenser avseende 
tävlings bidragslämnarens tidigare 
genomförda projekt. 

• Rätten att helt eller delvis bryta 
tävlingen om Båstads kommun bedömer 
att inlämnade tä lingsbidrag inte upp
fyller ställda kr~ eller förväntningar 
utan ersättning. kyldighet. 

/ 
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Inlämning ._ F 0 .. ragor 
Tävlings bidraget ska vara Båstads kom
mun tillhanda senast 2018-09-30. 

Tävlings bidraget lämnas i slutet neutralt 
kuvert och märkes: 

Heden - markanvisningstävling, 
Tävlings bidrag. 

Tävlings bidrag ska sändas till 

Båstads kommun 

att. Olof Sellden 

Samhälls byggnad 

Box41 

269 80 Båstad 

(Besöksadress: Vångavägen 2, Båstad) 

_, 

• 
• · . 

Vid eventuella frågor kontakta 

Susanna Almqvist, exploaterings
ingenjör, Olof Sellden, planchef eller 
Camilla N ermark, planarkitekt. 

Kontaktuppgifter: 
Susanna 
E-post: susanna.almqvist@bastad.se 
Telefonnummer: 0431- 770 63 

Olof 
E-post: olof.sellden@bastad.se 
Telefonnummer: 0431- 777 31 

Camilla 
E-post: camilla.nermark@bastad.se 
Telefonnummer: 0431- 770 72 

Infqrmation och uppdateringar om 
markanvisningstävlingen redovisas på 
kommunens hemsida: 

www.bastad.se/markanvisningheden. 

.. 
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HEDEN 
ETT UNIKT BOENDE SOM SKAPAR EKO 

Vi vill ge Båstad ett varmhjärtat bostadsområde där människor 

hälsar på varandra. umgås och hjä lps åt. Det ska vara ro ligt och 

lätt att hitta på gemensamma aktiviteter och de grundläggan

de värderingarna. att värna både människa och natur, ska man 

självklart dela om man ska trivas i detta område. 

Det ska vara lätt att leva ett rikt liv och ta vara på allt som om

givningen ger. från havet ett stenkast bort ti ll de böljande ku l
turlandskapen i närområdet. Att det sedan är enkelt att ta sig 

t ill och från via den närliggande tågstationen är bara ytterligare 

ett plus för området. Vi vi ll skapa ett ekologiskt hållbart boende 
som skapar eko långt utanför Båstad. 



HÅLLBAR 
LIVSTIL 
HÅLLBART 
BYGGANDE 
När begreppet hållbart används inom byggandet 
går den första tanken till miljön, att bygga hållbart 
ur ett miljöperspektiv. När vi ska beskriva vad vi 
menar med ett hållbart byggande brukar vi dela in 
det i tre kategorier. 

SOCIAL HÅLLBARHET 

Att utforma ett område som är tryggt att bo i, ett område där 

de boende bryr sig om och tar hand om varandra, ett område 

där du bor länge för att du trivs så bra och inte behöver flytta 

eftersom det finns en variation i både storlekar på lägenheter 

och upplåtelseformer så att det passar oavsett livssituation. 

Då har man uppnått social hållbarhet. 

EKONOMISK HÅLLBARHET 

Vi har på olika sätt effektiviserat byggprocessen, både genom arbets

sätt, organisation och materialval som leder till att kostnaderna hålls på 

en rimlig nivå. Vi utvecklar och bygger för "den vanliga människan", det 

ska bli någon krona över varje månad och även när man säljer sin bostad, 
det är vår målsättning. 

EKOLOGISK HÅLLBARHET 

Ekologisk hållbarhet har två sidor. Dels vid byggnationen, att använda 

material som är hållbara, att arbeta ekologiskt under byggprocessen, 

men även att utforma ett projekt så att de boende kan leva ekologiskt. 

Det kan vara alltifrån odlingsmöjligheter till hur man gör sig av med 

sitt avfall. 

Det gäller att hitta en balans mellan social, ekonomisk och ekologisk håll

barhet. Att hitta smarta lösningar som inte belastar miljön, som kanske 

sparar någon krona och som skapar en gemenskap mellan boende, då 

har man lyckats med målsättningen att skapa en hållbar livsstil genom 
ett hållbart byggande. 

c; 1:1.1 bygg. 



SOCIAL 
HÅLLBARHET 
Genom trygghet i boendet, genom att skapa 
utrymme och tillfälle för gemenskap, genom att 
uppmuntra kreativiteten hos de boende skapar vi 
social hållbarhet. 

TRYGGHET 

Att skapa miljöer där det finns en blandning av olika åldrar och 

familjesituation är en bra grund att uppnå ett tryggt boende 

över tid. Oavsett om man är en småbarnsfam ilj, ensamstå
ende, ung eller gammal ska det finnas boendemöjligheter 

i området, man ska inte behöva flytta så långt om man blir 

sambo, skiljer sig eller barnen flyttar hemifrån. En viktig för

utsättning för att lyckas med detta är att kunna erbjuda olika 

lägenhetstyper och upplåtelseformer. Vi utvecklar alltid våra 

projekt i riktning att skapa en så bred kundgrupp som möjligt, 

blandningen är en spännande utmaning. 

GEMENSKAP 

Utöver variationen i lägenhetsstorlekar och upplåtelseform 

är det viktigt att hitta sätt där de boende kan träffas under 

trivsamma former för samvaro av olika slag. Vi tänker oss att 

vi i detta projekt kommer att ha ett antal saml ingspunkter 

såsom gemensamhetsloka l, orangerie el ler växthus, gröna och 

trivsamma utemiljöer. Vi tror att det är viktigt med boende

samverkan där intresset kan styra vad man vill engagera sig i, 

tex trädgård, fixarverkstad, spa, bastu eller den gemensamma 

festloka len . 

KREATIVITET OCH LEKFULLHET 

Vi kommer att utforma en del av de gemensamma utrymme

na som bejakar kreativiteten, sinnligheten och lekfullheten. 

Det kommer att finnas en "fixarverkstad" där de boende kan 

samla s och skapa til lsammans, det kommer att finnas en liten 

cykelverkstad för den som är praktisk och kan fixa sin cykel. 

Det kommer att finnas miljöer som främjar lek för både barn 

och vuxna. Ett exempel på detta är en lokal där man kan ha 

sitt barnkalas när platsen i lägenheten är för liten. Det kommer 

också att finnas miljöer för reflektion och rekreation. 



-

BYGGANDE 

EKONOMISK 
HÅLLBARHET 
Att ständigt arbeta med effektiviseringar och för
bättringar, ta med sig kunskap från projekt till pro
jekt och kapa ledtider i planering och projektering 
skapar förutsättningar att hålla nere kostnaderna 
så mycket det bara går. 

Vi försöker arbeta med samma konsulter, entreprenörer och 

leverantörer i projekt efter projekt, den kunskap som vi fått i 
ett projekt ska tas tillvara ti ll nästa. Vi försöker ofta att arbeta 

med tillverkning i fabrik om det är möjligt, det skapar bra för

utsättningar t ill sunda hus med rätt kvalitet, dessutom minskar 

man tiden på byggplatsen och sparar tid och pengar. Detta 

gör att husen totalt sett blir bi lligare att bygga, vi lket är posi

tivt för de boende. Att kunna köpa , eller hyra, en bostad i detta 

projekt ska vara möj ligt för en stor må lgrupp av människor, 

från ungdomar till äldre. 

Vi kommer att kunna erbjuda bostadsrätter ti ll ett rimligt pris 

som kommer att vara överkom ligt för "den va nliga människan", 

vi kommer också erbjuda hyresrätter till den nivå som kommu

nen har angett i tävlingsföreskrifterna, dvs 1 600:-/m2. 



HÅLLBART BYGGANDE 

EKOLOGISK 
HÅLLBARHET 
Att bygga ekologiskt hållbart handlar om såväl husens gröna kvaliteter som den livsstil husen och utemiljöerna 
möjliggör. Som projektör och byggare tar vi ett grönt he/hetsgrepp från första stund. Detta handlar om allt från 
att bygga energisnåla hus med genomtänkta materia/va/ och ekosystemtjänster till att göra en grön livsstil 
enklare. 

EKOLOGISK HÅLLBARHET I BOENDET 

Vi har alltid en grön ambit ion vid skapande och genomför

ande av våra projekt, men man måste även tänka sig in i 

de boendes situation, hur ska vårt fina hus utnyttjas på ett 

optimalt hållbart sätt. Vi tror att projektets läge, med närheten 

till stationen, har alla förutsättningar att dra till sig människor 

som vill skapa en hål lbar livsstil. Det ska vara lätt att förvara 

sin cykel, reparera och pumpa den och kanske tom att ha en 

gemensam elcykelpool för att undvika bilen så mycket det går. 

Att utrusta området med en lådcykelpool som man tex kan 

använda när man ska göra sina matinköp för att spara miljön i 

så stor utsträckning som möjligt. 

EKOSYSTEM OCH ENERGIFÖRSÖRJNING 

Vi kommer i projekteringen av husen tillse att vi optimerar 
energiförsörjningen i området. Detta innefattar såväl energi

källor som att identifiera besparingsmöjligheter för de boende. 

Möjligheten till berg- eller jordvärme kommer att utredas, 

vi kommer att montera solce ller på en del av taken och vi 

kommer givetvis att skapa en möjl ighet till laddstolpar i den 

omfattning det finns behov av. 

Vi kommer att skapa system med syfte att medvetandegöra de boende 

om sin egen förbrukning, man kan via en läsplatta i lägenheten se sin 

förbrukning av el, va rmvatten och restavfall. Man kan sätta sina egna 

mål och jämföra med husets snittförbrukning. 

Det ska va ra enkelt att använda sin cykel, vi kommer att lägga stor vikt 

vid projektering av cykelförvaring och cykel parkering. Det ska också vara 

enkelt att boka lådcykel från lådcykelpoolen, det kan göras via en skä rm i 

lägenheten, eventuellt också via en app i telefonen. 

SKAPA INTRESSE FÖR EKOSYSTEM MED 
FRAMTIDENS TEKNIK 

Vi kommer att ha ett "intelligent" miljöhus, där avfallet sorteras utifrån, 

med en tag öppnas jalusierna framför kärlen, restavfallet vägs och man 

kan följa statistiken via läsplattan i lägenheten. Det kommer att finnas 

en hemma/borta knapp vid ytterdörren som styr eluttag och ventilation 

med ett enkelt knapptryck. 

DEN GRÖNA UTEMILJÖN BRA FÖR ALLA SINNE 

Utemiljön kommer att få en grön utformning. De parkeringsplatser som 

kommer att finnas kommer att utformas gröna. Vi vi ll skapa gårdar som 

ger en skyddande miljö för de boende, där man kan inrymma såvä l gröna 
oaser som lek och rekreation . V i kommer att inrätta gemensamma od

lingslotter och på balkongerna kommer det att finnas odlingslådor. 



I, 
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VÅR IDE 
Vi har valt att utveckla Område 1 och 4. Bägge dessa områden får en sammanhållen gestaltning med hus 
i park, där parkeringarna de/as upp i hanterbara trädinramade kvarter vid infarterna, vilket ger en säker och 
ombonad grön gårdsmiUö. Bilarna kan ses ifrån respektive lägenhet vilket ger en trygghet. 

CYKELN PRIORITERAD 

Cykeln har hög prioritering och är väld igt enkel att ta direkt 

utanför trapphuset. Möjlighet finns för laddning av elcyklar. 

Från lägenheterna ser man väl synliga och låsba ra cykelstäl l 

på gården med väderskydd. 

OMRÅDE 1 - HYRESRÄTTER 

8 st 1 RK 

B st 2 RK 

17st3RK 

20 st4 RK 

Totalt 53 st lägenheter. 

Med 54 st p-platser 

och 116 st cyke lplatser 

UPPSKATTAD BTA 

Område 1: 

Område 4: 

4.200 m2. 

5.350 m2. \ 
~ \ \ 

VARIATION I FORM OCH HÖJD 

Vi föreslår en blandning av hustyper och volymer med olika 

fasadmaterial. Från två våningar upp till fyra vå ningar. 

Samtliga lägenheter är genomgående vilket skapar fina ljusför

hållanden då man alltid möter ljus, samt ger även två ute

platser/ balkonger per lägenhet i olika väderstreck. 

Husen ska ll ge en känsla av modernt boende med naturens 

rena material. De större husen har en genomgående portgång 

vilket ger spännande passager och gångar som förbinder 

kvarteren och ger smitvägar ut i naturen. 

I Mats Dahlström Arkitekt SAR/MSA 

OMRÅDE4-BOSTADSRÄTTER 

12 st 1 RK Totalt 69 st lägenheter. 

Med 70 st p-platser varav 

hälften under tak och 145 

st cykel platser under tak. 

'. ' 

::"• 

,, 

/ ... 



2VÅNINGAR 
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MÅNGFALD, TRYGGHET 
OCH GEMENSKAP 

Kvarteren har det antal lägenheter som gör att 

alla blir sedda, och man kan stötta varandra. 

Alla lägenheter, uteplatser och gemensam

hetsutrymmen har givetvis full tillgänglighet för 

rörelsehindrade och synskadade. 

På bägge dessa områden finns det gemensam

hetslokaler fört ex barnkalas och cykelmek. 

Även växthus/ orangeri för vinterförvaring av 

växter och odling där man också kan sitta ner 

en stund . 

Genom att göra yteffektiva planlösningar 

använder vi mindre resurser per boende. Lä

genheterna kan användas av alla generationer 

i ol ika skeden i livet och kan anpassas när livs

situationen förändras. Lägenhetsfördelningen 

och upplåtelseformerna ger alla möjligheter till 

detta . 

DET GRÖNA BOENDET 

Kvarteret har en rejä l källsortering. De ny

inflyttade får ett startpaket som underlättar en 

grön vardag. Vi erbjuder miljöutbildning med 

föreläsningar och studiebesök. 

Innergården har gräsytor kompletterat med 

bärbuskar och sedum som fördröjer dagvattnet 

som tas om hand på den egna fastigheten . 

Snö placeras där smältvattnet renas under 

kontrollerade former. 

FASADER I TRÄ OCH TEGEL 

De lägre husen får träpanel och plåttak i ljusa 

färger med glasade räcken, medan de större husen 

får stora inslag av tegel som bryts av med skivma

terial i svart och varmgrått. Även här plåttak och 

glasade räcken. 
Gårdar planeras med största möjliga generösa 

sammanhängande grönytor för att inbjuda till 

uteaktiviteter som lek och spontanidrott. I lämpliga 

lägen finns det odlingslotter med anslutande sitt

platser med pergola. Trapphusen är ljusa och rym

liga för att man ska ll välja trappa istället för hiss till 

vardags. En genomtänkt och säker belysning skall 

utföras där man planerar bort mörka dolda hörn. 

SEKTION TAGEN GENOM NATUROMRÅDET 
SOM SKILJER OMRÅDE 1 OCH 4 

4VÅNINGAR 
15 LGH 
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TRUMMENS 
STRAND 
VÄXJÖ 

Vid Trummens strand reser v i tota lt sex fan
tastiska hus med utsikt mot sjön och Teleborgs 
slott. 

Områdena runt sjön Trummen i Växjö ska bli hjärtat i "Europas 
grönaste stad''. Här finns redan Linneuniversitetets campus, ett 
vä ldefinierat och innehållsrikt område med bostäder, 
universitetets verksamheter, science park och service. Växjö 
kommun ser stora möjligheter att utveckla en profil som ett så 
ka llat innovativt distrikt, som också innehåller bostäder med högt 
miljövärde. 

• Ett av Europas största projekt med massiv trästomme 

• 85 hyresrätter och 65 bostadsrätter 

• Förskola och verksamheter i bottenplan 



• • 

•• KUNGSANGEN 
JÖNKÖPING 

Närheten till både naturen och centrum gör 
Kungsängen till en stadsdel för alla att längta 
hem till. 

I Jönköpings helt nya stadsdel Kungsängen bygger vi 52 bostads- 
rätter. Husen får en modern arkitektur i område nära service, 
handel och nybyggd förskola. En elcykel ingår till varje lägenhet. 
Dessutom har föreningens medlemmar tillgång till en gemensam
hetslokal som också innehåller ett övernattningsrum med WC 
och pentry för gäster. 

• Gemensamhetslokal och bilpool 

• Samtliga hyresgäster har tillgång til l el cykel 

• Solceller 

REFERENSPROJEKT 

KVTÅGET 
VÄXJÖ 

De tre huskropparna bildar en alldeles unik och extra trivsam inn
ergård. Här ligger orangeriet inbäddat i en härlig miljö med växter, 
grönytor och planteringar. Stor vikt har lagts vid gårdsmi/jön, här 
finns bärbuskar, fruktträd, Lavendel och Magnolia. 

• Gemensam trädgård med bärbuskar och fruktträd 

• Gemensamt organgeri, cykelverstad och bil pool 

"För oss är det viktigt att hyresgäster 
och bostadsrättsinnehavare känner 
sig stolta över både sitt boende och 
sin närmiljö. Delad stolthet är dubbel 
stolthet!" 



INSPIRATION 



Foretaget ha~ cirka 200 anstållda och verksa heten inne attar allt från m1 dre om- och tillbyggnader till totalentreRr 
stbrre bostads-. industri-, handels-, kontors- och samhallsoyggnader. En stor del av verksamheten utgcirs även av eg 
bostäder 1 form av såvål villor som bostadsrätter och yresrätter. GBJ Bygg AB ut or skadeservice vid tex. brand- oc 

•I • 

•• 

ett energie ektivt boende 

GBJ BOSTADSUTVECKLING 

GBJ Bostadsutveckling AB är ett företag i GBJ-gruppen helt 
inriktat på projektutveckling av bostäder och bostadsområden i 
ti llväxtorter i södra Sverige. Företagets persona l har en gedigen 
kompetens i allt från att hantera mark- och fastighetsförvärv, 
projektering och planprocesser 
till produktion och försäljning. Att företaget driver produktion 
med egen personal borgar för trygghet, kontro ll och den höga 
kva litet som eftersträvas. Målsättningen är att skapa attraktiva 
och prisvärda bostadsområden och bostäder med helhetsansvar 
som vinner uppskattning 
både från samhä lle och boende. Det finns en sta rk efterfrågan 
på företagets produkter som kombinerar en hög standard med 
konkurrenskraftiga priser. Företaget har för närvarande utveck
lingsprojekt i olika stadier på ett 10-tal orter i södra Sverige och 
har som målsättning att växa ti ll en rikstäckande aktör inom 
bostadsbyggande på några års sikt. 

FINANSIELL FÖRMÅGA 

GBJ-koncernen omsätter för närvarande cirka 1 miljard kro
nor och har en hög soliditet och en sta rk finansiell ställning 
(AAA-betyg) . För ytterligare information hänvisar vi t ill revisor 
Pether Svensson, tfn 0470-70 07 30 eller Majlis Pettersson på 
Handelsbanken i Alvesta. 

ORGANISATION & GENOMFÖRANDE 

Vi har sakkunskap samt resurser och yrkesmä n med mångårig 
erfarenhet. Vår bygg- och arbetsledning har en fast hand vid 
administration och den ekonomiska styrningen i de olika projek
ten. Vi har egna byggnadsarbetare, egen försäljn ingsavdelning 
samt egen markavdelning. Med andra ord - vi tar genom den 
egna organisationen. 
Våra tid igare och nuvarande prestationer samt den kompetens 
vårt företag ti llsammans med övriga samarbetspartners besitter, 

visar att vå r genomförandekapacitet är mycket hög. 

Per Sandberg, Projektutveckling 
Tel: 0709-56 06 15 
E-post per.sandberg@gbjbygg.se 

GBJ Bostadsutveckling AB 
Hedvig Möllers Gata 12 
223 55 LUND 

www.gbjbygg.se 

(il~.I bygg. 



Markanvisningsavtal - Heden, etapp 111 , 
delområde 1 och 4 

Parter 

Fastighetsägare: 
Båstads kommun, 269 80 Båstad 
, i följande text kallad kommunen 

Exploatör: 
GBJ Bostadsutveckling AB, Thelestads herrgård, 352 55 Växjö 
, i följande text kallad exploatören, 

1. Bakgrund 

212000-0944 

556974-6729 

Markanvisningsområdet är beläget inom den kommunalt ägda fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:10. 
Området har planlagts i två omgångar, den senaste detaljplanen vann laga kraft 2019-01-04 och den 
upprättades för att tillskapa nödvändig struktur för tillfart och annan infrastruktur till de anvisade 
tomterna . Kommunen är ansvarig för detaljplanens genomförande och huvudmannaskapet är enskilt. 
En öppen markanvisningstävling har genomförts för att generera förslag till exploatering av området. 
För delområde 1 och 4 lämnades det vinnande bidraget in av GBJ Bostadsutveckling AB. Beslut om 
option att teckna markanvisningsavtal togs av kommunstyrelsen den 9 januari 2019. 

2. Markanvisningsavtal 
Markanvisningsavtalet fastställer exploatörens ensamrätt att förvärva område 1 och 4 och bär de 
villkor som kommunen ställer för överlåtelsen. Villkoren i markanvisningsavtalet kan göras gällande 
genom hela processen tills exploateringsprojektet levererat vad exploatören utfäst i sitt 
tävlingsbidrag. Markanvisningsavtalet innehåller även sanktioner kopplade till åtagandet att bygga 
och upplåta bostäder med hyresrätt. 
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3. Marköverlåtelse 

3.1 Överlåtelse och fastighetsbildning 
Fastighetsbildning pågår för att avstycka delområde 1 och 4 till nya fastigheter. Fastighetsbildning 
bekostas av Båstads kommun. 
De nybildade fastigheterna överlåts till exploatören enligt de villkor som följer av detta 
markanvisningsavtal. I följande text benämns dessa; fastighet 1 och fastighet 2. 

3.2 Köpeavtal 
För överlåtelse av fastighet 1 och fastighet 2 ska två separat köpeavtal upprättas. Exploatören 
erlägger köpeskilling motsvarande 1 000 kronor/redovisad BTA 1för fastighet 1 och 2 500 kronor/ 
redovisad BTA för fastighet 2. 
Kommunen upprättar köpeavtal för överlåtelsen när exploatören erhållit bygglov. Exploatören ska ha 
ansökt om bygglov för både fastighet 1 och 2 senast åtta månader efter att detta avtal godkänts av 
kommunstyrelsen för att få behålla sin option att förvärva fastigheterna. 

4. Markanvisningsvillkor 

4.1 Villkor enligt inbjudan och bedömt tävlingsbidrag 
Exploatören ansvarar för att fastigheten exploateras i enlighet med inlämnat tävlingsbidrag, gällande 
detaljplan och preciserade krav/kriterier i /1 Inbjudan till markanvisningstävling för Heden, etapp 11/11; 

• Exploatören ska inom fastighet 1 uppföra minst 53 lägenheter med tillhörande 
gemensamhetsytor, parkering för bil och cykel. 

• Exploatören förbinder sig att samtliga bostäder som uppförs inom fastighet 1 
utgörs av hyresrätter med egen förvaltning (GBJ/SD Bygg och förvaltning AB). 

• Exploatören förbinder sig tillse att hyresnivån, vid första uthyrningstillfället, för tillskapade 
hyresrätter inte överstiger 1 600 kr/BOA. 

• Exploatören ska inom fastighet 2 uppföra minst 69 lägenheter med tillhörande 
gemensamhetsytor, parkering för bil och cykel. 

• Exploatören ska leverera presenterad fördelning av lägenhetsstorlekar. 

• Exploatören ska erbjuda kommunen att hyra 1 lägenhet inom fastighet 1. 

4.2 Övriga villkor 

4.2.1 Markundersökningar 
Det ankommer på exploatören att utföra nödvändiga markundersökningar innan exploatering 
påbörjas. Exploatören äger rätt att på egen risk och på egen bekostnad utföra dessa undersökningar 

så fort markanvisningsavtal tecknats. 

4.2.2 Markföroreningar 
Båstads kommun känner inte till några markföroreningar inom fastighet 1 och fastighet 2. I det fall 
föroreningar skulle påträffas under exploatering och saneringsbehov uppkommer för att bostäder 
ska kunna uppföras, ska kommunen bekosta nödvändiga utredningar och sanering. 

1 Beräknas med grund i det antal BTA som redovisas i givet bygglov. 
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4.2.3 Bygglovshandlingar 
Innan bygglov söks ska kommunen, genom dess exploateringsingenjör, godkänna handlingarna och 
ges insyn i lägenhetsfördelning samt vilken lägenhet som kommunen kommer att erbjudas hyra. 
Detta godkännande av bygglovshandlingarna är inte på något sätt en garanti för att bygglov kommer 
att lämnas. Beslutande nämnd i bygglovsärenden är myndighetsnämnden. 

4.2.4 Byggnadsskyldighet 
Exploatören förbinder sig att påbörja byggnation av hyresrätterna, inom fastighet 1, senast 8 
månader efter bygglov beviljats. För att byggnation skall anses påbörjad skall bottenplatta ha gjutits. 

4.2.5 Överlåtelse av avtal 
Exploatören äger rätt överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till det bolag som bildas 
för projektet. Kommunen ska skriftligen godkänna överlåtelsen för att den ska kunna göras gällande. 

5. Allmänna anläggningar 
Båstads kommun ansvarar för att de anvisade områdena ansluts till el, fiber, vatten och 
avloppstjänster. 
NSVA anvisar förbindelsepunkter för ren-, spill - och dagvatten. 
Exploatören bygger på egen bekostnad ut nödvändiga ledningar inom fastighet 1 och 2, fram till 
anvisade anslutningspunkter. 

6. Sanktioner 

6.1 Optionen upphör 
I det fall exploatören inte har sökt bygglov i enlighet med p 3.2 upphör optionen för både fastighet 1 
och 2 att gälla och kommunen är fri att teckna avtal med annan intressent. 

6.2 Vite 
• I det fall byggnation inom fastighet 1 inte påbörjats i enlighet med p 4.2.4 utgår vite med 

25 000 kronor per ingången månad till dess bottenplatta har gjutits. 
• I det fall byggnation inom fastighet 1 inte färdigställts senast 24 månader efter att 

startbesked givits utgår vite med 75 000 kronor per ingången månad till dess slutbesked 
erhålls. Vitesbeloppet begränsas till att maximalt kunna uppgå till 2 000 000 kronor. 

Vite utfaller inte i det fall försening av byggnation kan härledas till händelser som är utom 
exploatörens rådighet, ex. vid förekomst av markförorening med efterföljande saneringsarbete eller 
förekomst av arkeologi. För denna omständighet har exploatören bevisbördan. 

• Vite ska utgå med 200 kronor/ BOA i det fall ägare av hyresrätterna tar ut en ingångshyra 
överstigande 1 600 kronor/BOA. 

• Vite ska utgå med 1 500 kronor/BOA i det fall hyresrätterna omvandlas till bostadsrätter 
inom tio år från det datum slutbesked lämnats för byggnationen. 

7. Återköpsrätt 
I det fall exploatörens bolag försätts i konkurs har kommunen med företräde rätt att återköpa de 
fastigheter som omfattas av detta avtal till samma värde som vid överlåtelsetillfället. 
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8. Giltighet 
Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att kommunstyrelsen har 
godkänt det och att beslutet vunnit laga kraft. 

9. Tvist 
Tvist om villkor i detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

10. Bilagor 
• Inbjudan till markanvisningstävling för Heden, etapp 111 

• Tävlingsbidrag, GBJ Bostadsutveckling AB 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

Växjö 2019- Båstad 2019-

GBJ Bostadsutveckling AB För Båstads kommun 

Kommunstyrelsens ordförande 

Jan Bernhardsson 
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KS § 25  Dnr KS 000731/2015 - 315 

Detaljplan för del av Båstads hamn, utökat granskningsförfarande 
 
Beskrivning av ärendet Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) har reviderats 

efter samrådet. Nästa steg i planprocessen är granskning. Kommunstyrelsen 
beslutade 2017-01-11 § 5 att ställa ut detaljplan för del av Båstad 109:2 
(Båstads hamn) för samråd. Planen har varit ute på samråd under tiden 19 
januari 2017 – 2 mars 2017. Efter samrådet har planarbetet avvaktat 
förhandlingar om arrendeavtalet för hamnområdet. Kommunstyrelsen 
beslutade 2015-06-10 § 189 att uppdra åt samhällsbyggnad att upprätta förslag 
till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn). Huvudsyftet med 
detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Båstad hamn och på 
så sätt gynna stadslivet i Båstad. Detaljplanen syftar också till att säkerställa 
allmänhetens tillgång till hamnområdet samt även möjliggöra en flexibel 
användning anpassad till variationerna mellan sommar- och vintersäsongen. En 
del i att möjliggöra en utveckling av hamnen är att skapa förutsättningar för 
befintliga verksamheter och föreningar i området att utvecklas. 

 
 Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) har reviderats 

efter samrådet. Främst handlar revideringarna om att Badkrukan tagits bort ut 
planen, bestämmelserna för korsprickat område justeras för att möjliggöra 
evenemang under hela året och prickmarken på pirarmen och hamnplanen 
utökas för att säkerställa båtverksamhetens behov. Nästa steg i planprocessen 
är granskning. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson daterad 2019-02-04 med 

tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) godkänns för att 

ställas ut för granskning.  
 
Föredragande Planarkitekt Emma Johansson föredrar ärendet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-02-14 2 av 2 

 

 

 
Yrkanden Bo Wendt (BP): Ärendet återremitteras med yrkande:  
 
 Bjärepartiet anser att det är av största vikt att säkerställa de allmänna 

intressena som tillgänglighet, segling, fritidsbåtsverksamhet och annan till 
hamnen tillhörande verksamhet. Därför måste nuvarande parkeringsytor med 
120 platser behållas på det område som nu föreslås som kvartersmar i söder. 
Föreslagen förändring av parker och torg med en ny torgyta som skall vara 
bilfri med borttag av parkeringar motsätter vi oss helt. Vi behöver inte fler 
evenemangsytor och vi delar därför BBSS synpunkter om båtägarnas 
parkeringsbehov och yta för master i söder. Parkeringar behövs och kostnaden 
för ombyggnaden kommer att uppgå till miljontalskronor som inte kommer de 
året runt boende till del. Snarare negativt då hamnen blir som ett reservat som 
endast blir lättillgängligt för de som bor i närområdet och de som kan nå 
området med cykel. Vändplan och parkeringar skall därför vara kvar så att 
hamnen blir tillgängligt för handikappade, morgonbadare med flera. Vi har 
genom åren gjort tillräckligt många kostsamma ombyggnadet i hamnområdet 
som betalas av skattekollektivet.   

 
 Ingela Stefansson (S): Bifall till förvaltningens förslag.      
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framställda yrkanden och finner att 

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

 
Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) godkänns för att 
ställas ut för granskning.  

 
Notering Gösta Gebauer (C) deltar ej i beslutet.       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-02-14 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 000731/2015 (B 15-124) 

 
 

Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) i Båstads kommun– beslut 
om granskning 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) godkänns för att ställas ut för 

granskning. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) har reviderats efter samrådet. 
Nästa steg i planprocessen är granskning. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-11 § 5 att ställa ut detaljplan för del av Båstad 109:2 
(Båstads hamn) för samråd. Planen har varit ute på samråd under tiden 19 januari 2017 – 2 
mars 2017. Efter samrådet har planarbetet avvaktat förhandlingar om arrendeavtalet för 
hamnområdet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-10 § 189 att uppdra åt samhällsbyggnad att upprätta 
förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn).  
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Båstad hamn och på 
så sätt gynna stadslivet i Båstad. Detaljplanen syftar också till att säkerställa allmänhetens till-
gång till hamnområdet samt även möjliggöra en flexibel användning anpassad till variationer-
na mellan sommar- och vintersäsongen. En del i att möjliggöra en utveckling av hamnen är att 
skapa förutsättningar för befintliga verksamheter och föreningar i området att utvecklas. 
 

Aktuellt 
Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) har reviderats efter samrådet. 
Främst handlar revideringarna om att Badkrukan tagits bort ur planen, bestämmelserna för 
korsprickat område justeras för att möjliggöra evenemang under hela året och prickmarken på 
pirarmen och hamnplanen utökas för att säkerställa båtverksamhetens behov.  
 
Nästa steg i planprocessen är granskning. 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Emma Johansson 
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Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad (Carina Ericsson) 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Planbeskrivning 
2. Plankarta 
3. Illustrationskarta 
4. Samrådsredogörelse 
5. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén 
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PLANHANDLINGAR
Planens	diarienummer	är	B2015‐124

Detaljplanen består av:
	 Plankarta	med	planbestämmelser,	2019‐02‐04
	 Illustrationskarta,	2019‐02‐04
	 Planbeskrivning,	2019‐02‐04	(denna	handling)
	 Samrådsredogörelse,	2019‐02‐04
	 Miljökonsekvensbeskrivning,	Ramböll,	201 ‐09‐15,	reviderad	
2019‐02‐12etsförteckning,	2019‐02‐25

	 Grundkarta	(utgör	underlag	till	plankartan),	2019‐02‐21

Följande handlingar ingår också i ärendet och fi nns tillgängliga 
på samhällsbyggnadskontoret:
	 Strategi	för	klimatanpassning	av	Båstad	och	Torekovs	hamn,	
S eco,	2019‐01‐2

	 PM	Kompletterande	markmiljöundersökning,	Sigma,	2017‐11‐0
	 Behovsbedömning,	201 ‐04‐01	
	 Kulturmiljöunderlag,	Acanthus,	201 ‐09‐14
	 Geoteknisk	undersökning,	Sigma,	2017‐05‐1
	 Markmiljöundersökning,	Sigma,	2017‐05‐20
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1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
Detaljplan	reglerar	bland	annat	utformning	av	bebyggelse,	vägar	och	grönstruktur	inom	ett	mindre	
område.	När	planen	är	färdig	och	har	vunnit	 laga	kraft	är	den	ett	 juridiskt	dokument	som	är	bin‐
dande	för	efterföljande	beslut	såsom	bygglov.	

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

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

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

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.	 terigen	får	alla	som	vill	lämna	in	skriftliga	synpunkter.	De	synpunkter	som	kommer	in	
sammanfattas	och	kommenteras	i	ett	granskningsutlåtande.	

Antagande
Efter	granskningen	kan	planhandläggaren	göra	små	ändringar	 i	planförslaget	 ifall	det	behövs	och	
sedan	lämnas	förslaget	till	politikerna.	De	som	har	lämnat	synpunkter	på	planförslaget	under	sam‐
rådet	eller	granskningen får	en	underrättelse	inför	antagandet.	Därefter	antar	eller	avslår	kommun‐
fullmäktige	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!
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2. SAMMANFATTNING
Huvudsyftet	med	detaljplanen	är	att	möjliggöra	en	långsiktig	utveckling	av	Båstad	hamn	och	på	så	
sätt	gynna	stadslivet	i	Båstad.	Detaljplanen	syftar	också	till	att	säkerställa	allmänhetens	tillgång	till	
hamnområdet	samt	ska	även	möjliggöra	en	 lexibel	användning	anpassad	till	variationerna	mellan	
sommar‐	och	vintersäsongen.	En	del	i	att	möjliggöra	en	utveckling	av	hamnen	är	att	skapa	förutsätt‐
ningar	för	be intliga	verksamheter	och	föreningar	i	området	att	utvecklas.	

Planområdet	ligger	i	Båstads	tätort	och	är	cirka	 	hektar	stort.

Då	detaljplanen	omfattar	småbåtshamn	måste	en	miljökonsekvensbeskrivning	(MKB)	upprättas.	

3. PLANDATA
Planområdets läge och storlek
Planområdet	är	beläget	i	Båstads	centralort	och	är	en	del	av	Båstad	centrum.	Området	omfattar	del	
av	Båstad	109:2	och	är	ca 	hektar	stort.	Marken	är	idag	ianspråkstagen	för	hamnverksamhet	och	
evenemang.	Området	avgränsas	i	norr	av	stranden	och	i	söder	av	Brunnsparken.	I	öster	avgränsas	
planområdet	av	havet	och	i	väster	gränsar	det	till	befintliga	fastigheter	längs	Strandpromenaden	
samt	Badhusparken.

Ägoförhållanden
Fastigheten Båstad	109:2	ägs	av	Båstads	kommun.	Hamnområdet	ägs	av	Båstads	kommun	
och	arrenderas	ut	till	en	aktör	som	i	sin	tur	ansvarar	för	vidare	upplåtelse	av	nyttjanderätt	
inom	området.	
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4. BAKGRUND OCH SYFTE
Båstad	hamn	är	en	av	Båstads	flera	knutpunkter.	Platsens	karaktär	och	funktion	har	 förändrats	
avsevärt	under	de	senaste	decennierna.	Från	att	ha	varit	ett	traditionellt	fiskeläge	har	området	ut‐
vecklats	till	en	plats	med	sommarrestauranger	och	vidare	till	att	nu	utgöra	en	av	Båstads	viktigaste	
mötesplatser	året	runt	om	än	med	tyngdpunkt	sommartid.	Denna	utveckling	är	viktig	att	stimu‐
lera	för	att	möjliggöra	en	fortsatt	utveckling	av	platsen	som	en	viktig	mötesplats	och	en	viktig	del	
av	Båstad	under	hela	året.

I	samband	med	åtgärder	och	reparationsarbeten	efter	stormarna	hösten	2014	uppmärksammades	
att	gällande	detaljplan,	Hamnbolagets	arrende	och	verkligheten	inte	stämmer	överens.

Huvudsyftet	med	detaljplanen	är	att	möjliggöra	en	långsiktig	utveckling	av	Båstad	hamn	och	på	så	
sätt	gynna	stadslivet	i	Båstad.	Detaljplanen	syftar	också	till	att	säkerställa	allmänhetens	tillgång	
till	 hamnområdet	 samt	 ska	 även	möjliggöra	 en	 flexibel	 användning	 anpassad	 till	 variationerna	
mellan	sommar‐	och	vintersäsongen.	En	del	i	att	möjliggöra	en	utveckling	av	hamnen	är	att	skapa	
förutsättningar	för	befintliga	verksamheter	och	föreningar	i	området	att	utvecklas.

Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter
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5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Planbesked	för	del	av	Båstad	109:2,	Båstads	hamn	beviljades	av	Kommunstyrelsen	2015‐0 ‐10	 	
1 9.	

Översiktsplan
En	översiktsplan	avser	en	kommuntäckande	plan	som	anger	hur	kommunens	markanvändning	ska	
utvecklas	på	sikt.	Båstads	gällande	översiktsplan	från	200 ,	ÖP0 	Översiktsplan	Båstads	kommun,	
utgår	från	en	viss	utvidgning	av	hamnverksamheten	i	Båstad	men	inte	av	en	sådan	omfattning	att	
den	behöver	markeras	med	en	större	yta.	Begreppet	hamnverksamhet	är	inte	de inierat	i	översikts‐
planen.

Planen	är	förenlig	med	översiktsplanens	intentioner.	

Inriktningsdokument
2014	togs	ett	inriktningsdokument	fram	för	Båstad	hamn	med	syfte	att	klargöra	de	behov	som	 inns	
inom	hamnområdet	och	att	peka	ut	en	 inriktning	 för	hamnens	utveckling.	Arbetet	baseras	bland	
annat	på	 ett	 examensarbete	 från	2011	och	 en	medborgardialog	 som	genomfördes	2012.	 Slutsat‐
serna	i	inriktningsdokumentet	handlar	bland	annat	om	att	åretrunt‐verksamheter	uppmuntras	av	
kommunen	där	fokus	bör	ligga	på	hamn,	båt‐	och	badverksamheter	samt	förtäring	och	kultur‐	och	
sportaktiviteter.	Verksamheternas	utbredning	ska	inte	hindra	allmänhetens	tillgång	till	stranden	el‐
ler	hamnen.	Dokumentets	slutsatser	innehåller	även	åtgärder	för	att	skapa	en	mer	sammanhållen	
plats	som	förbättrar	den	visuella	upplevelsen	av	området.

Inriktningsdokument	 för	 Båstads	 tätort	 föreslår	 en	 fortsatt	 utveckling	 som	 social	mötesplats	 för	
hamnområdet.
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Detaljplan/stadsplan
För	planområdet	gäller	idag	stadsplan	1405,	som	vann	laga	kraft	19 4‐10‐09	och	detaljplan	1577,	
som	vann	laga	kraft	2005‐12‐21.		Ingen	av	planerna	har	någon genomförandetid	kvar.	För	hamnom‐
rådet	säger	gällande	stadsplan	att	området	endast	får	användas	för	hamntra ik	och	därmed	samhö‐
rigt	ändamål	(Th).	Inom	området	 inns	några	ytor	med	där	byggnader	får	uppföras	i	en	våning	övrig	
mark	är	prickad	och	får	inte	bebyggas.	Byggrätterna	är	idag	i	princip	fullt	utnyttjade	och	byggnader	
är	uppförda	inom	prickmark.		Gällande	stadsplan	ger	inte	heller	utrymme	för	någon	utveckling	av	
hamnområdet.

Utdrag av gällande detaljplaner för 
hamnområdet. Nu aktuell plangräns 

markerad med röd linje.
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Bevarandeplan
Båstads	kommun	har	en	bevarandeplan	från	1997.	Denna	är	utgiven	av	kulturnämnden	i	Båstad,	i	
samarbete	med	Kristianstads	läns	museum.	Kvarteret	Strandängen	och	hamnområdet	ingår	i	beva‐
randeplanen.	Bevarandeplanen	säger	”Hamnen	har	naturligtvis	varit	viktig	för	Båstad.	Området	är	
idag	präglat	av	de	två	senaste	århundradenas	turism	och	friluftsliv,	representerat	av	det	gamla	varm‐
badhuset	 från	1 94,	 tennisbanor,	 friluftsbadet	och	Strandängen.	De	många	 små	 iskebodarna	vid	
kajen	representerar	en	näring	betydligt	äldre	än	turismen.”	Vidare	kommenteras	i	bevarandeplanen	
”Ny	bebyggelse	inom	området	bör	starkt	begränsas.	”Skansen”,	varmbadhuset	och	 iskebodarna	är	
mycket	viktiga	för	miljön	liksom	parkmarken	utmed	Strandpromenaden	samt	Strandängen.”

Kulturmiljöprogram
Ett	kulturmiljöprogram	är	i	första	hand	ett	kunskapsunderlag	till	hjälp	för	samhällsplanering	och	
samhällsutveckling.

I	Länsstyrelsens	Kulturmiljöprogram	är	stora	delar	av	Båstads	tätort	utpekat	som	särskilt	värdefulla	
miljöer,	planområdet	ingår	i	det	utpekade	området.	Länsstyrelsens	motiv	för	bevarande	är	”...kust‐
samhälles	utveckling	från	medeltida	stad	över	1700‐1 00‐talens	köpmans‐	och	bondesamhälle	till	
det	sena	1 00‐talets	och	1900‐talets	rekreationsort...”	

Planområdet	ingår	även	i	ett	av	Länsstyrelsen	utpekat	kulturmiljöstråk,	Per	Albin‐Linjen.	Per	Albin‐
linjen	eller	Skånelinjen	som	den	också	kallas,	är	en	försvarslinje	som	började	byggas	1939	och	skulle	
fungera	som	befästningslinje	längs	den	södra	kusten.	Skånelinjen	sträcker	sig	från	Båstad	till	Vieryd	
i	Bromölla	kommun.	Skånelinjen	består	av	över	1000	betongvärn	av	olika	typer.

Miljö- och energiprogram
Båstad	kommuns	miljö‐	och	energiprogram	2012‐2022	är	ett	vägledande,	viljeinriktat	och	värde‐
grundande	dokument.	Det	konkretiserar	de	strategiska	inriktningsmålen	och	tydliggör	vilka	natio‐
nella	miljökvalitetsmål	som	berörs.	

De	delar	av	miljöprogrammet	som	berör	hamnområdet	är	hantering	av	dagvatten	 för	att	minska	
utrinning	av	skadliga	ämnen,	vilket	leder	till	ett	friskare	hav,	hänsyn	till	kulturarvet	och	upplevel‐
sevärden.	Vidare	säger	programmet	att	kommersiell	näring,	rekreation	och	annat	nyttjande	av	hav	
och	kust	ska	bedrivas	så	att	en	hållbar	utveckling	främjas.
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6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget	bedöms	som	förenligt	med	Miljöbalkens	3,	4	och	5	kapitel.	Planens	genomförande	be‐
döms	endast	innebära	en	marginell	påverkan	på	riksintressena	för	friluftsliv,	rörligt	friluftsliv	och	
kustzonen,	eftersom	planen	endast	omfattar	ett	markområde	som	redan	är	ianspråktaget	av	bebyg‐
gelse	och	verksamheter.	En	utveckling	av	området	bedöms	vidare	nödvändigt	för	hela	Båstad	sam‐
hälles	sociala	värden.	Stöd	för	utveckling	av	hamnområdet	 inns	i	Båstads	kommuns	översiktsplan.

Riksintressen
Riksintresse	för	Friluftsliv	enligt	3	kap	 	 	Miljöbalken	(MB)	(Bjärekusten‐Skälderviken)	berör	delar	
av	norra	planområdet	samt	utanför	pirarmarna.	Riksintressets	huvudkriterier	handlar	om	områdets	
särskilt	goda	förutsättningar	för	berikande	upplevelser	i	natur	och	kulturmiljöer,	friluftsaktiviteter	
samt	vattenanknutna	friluftsaktiviteter.	Beskrivningen	av	riksintressets	värden	är	generell	för	hela	
Bjärehalvön	och	Skälderviken.	De	delar	som	berör	Båstads	hamnområde	är	möjligheten	till	bad	på	
den	iordningställda	badplatsen	samt	att	det	 inns	viss	möjlighet	till	vattenanknutna	aktiviteter	så	
som	vindsur ing,	 iske	och	dykning.	Området	ingår	i	sin	helhet	i	Riksintresse	för	det	Rörliga	frilufts‐
livet	enligt	4	kap	2	 	MB	(Kullaberg	och	Hallandsåsen	med	angränsande	kustområden).	Någon	preci‐
sering	av	riksintresseområdet	 inns	inte	men	principerna	för	riksintresset	för	det	Rörliga	friluftslivet	
är	att	turismens	och	friluftslivets,	främst	det	rörliga	friluftslivets,	intressen	särskilt	ska	beaktas	vid	
förändringar.	Bestämmelserna	utgör	inget	hinder	för	utvecklingen	av	be intliga	tätorter	eller	för	det	
lokala	näringslivet.	Riksintresse	för	friluftsliv	och	rörligt	friluftsliv	bedöms	påverkas	positivt	då	pla‐
nen	syftar	till	att	säkerställa	allmänhetens	tillgång	till	hamnområdet	samt	möjliggöra	en	utveckling	
av	småbåtshamnens	verksamhet	med	bland	annat	vattenanknutna	fritidsaktiviteter.

Hela	planområdet	berörs	av	riksintresse	för	kulturmiljövård	Båstad	 L:K	32 	(stadsmiljö	med	prä‐
gel	av	medeltid	och	1900‐talets	rekreationsliv)	enligt	3	kap	 	MB.	Riksintressets	värden	består	av		
stadsmiljö	med	prägel	av	medeltid	och	1900‐talets	rekreationsliv.	Det	syns	bland	annat	genom	ett	
delvis	bevarat	medeltida	gatunät	och	den	medeltida	Mariakyrkan,	den	småskaliga	bebyggelsen	som	
speglar	 köpmans‐	 och	kustsamhället	 under	1700‐	 och	1 00‐talen	 samt	 villor	 och	pensionat	 från	
1900‐talets	rekreationsort.	Planförslaget	bedöms	inte	påverka	riksintresse	för	kulturmiljövård	ne‐
gativt	då	den	syftar	till	att	utveckla	det	rekreationsliv	som	är	en	del	av	ortens	histora.	De	byggnader	
och	strukturer	i	hamnområdet	som	är	av	intresse	för	kulturmiljön,	så	som	de	gamla	 iskebodarna	
och	museet	Chance	bevaras	genom	planbestämmelser.

Vattenområdet	 innanför	och	utanför	pirarmarna,	 ingår	 i	Riksintresse	 för	Naturvård	3	kap	 	MB	
(Hallands	Väderö	med	omgivande	hav).	I	riksintressets	värdeomdöme	står	bland	annat	att	området	
utgör	den	södra	utposten	för	många	marina	växt‐	och	djurarter,	som	i	övrigt	förekommer	på	väst‐
kusten.	Havsområdet	utgör	viktigt	 lek‐	och	uppväxtområde	 för	bl.a.	 sill	och	platt isk	samt	 för	säl.	
Området	hyser	ett	stort	antal	häckande	sjöfågel	inkluderande	ovanliga	arter.	Riksintresseområdet	är	
dock	stort	och	omfattar	även	Hallands	Väderö	och	Hovs	Hallar,	varför	det	är	svårt	att	se	vilka	av	dessa	
värden	som	skulle	 innas	inom	nu	aktuellt	planområde.	Ett	genomförande	av	detaljplanen	bedöms	
inte	påverka	riksintresset	för	naturvård	negativt	då	hamnområdet	inte	bedöms	innehålla	de	värden	
som	omnämns	i	värdeomdömet.	

Riksintresse	för	Högexploaterad	kust	enligt	4	kap	1,	4	 	MB	berör	hela	planområdet.	Av	lagtexten	
framgår	att	området	är	av	riksintresse	med	hänsyn	till	dess	natur‐	och	kulturvärden.	Bestämmelsen	
syftar	till	att	fritidsbebyggelse	och	andra	anläggningar	endast	får	uppföras	som	kompletteringar	på	
platser	där	det	redan	 inns	motsvarande	bebyggelse.	Undantag	från	riksintresset	bedöms	kunna	gö‐
ras	då	detaljplanen	innebär	tätortsutveckling	och	syftar	till	ett	mer	effektivt	nyttjande	av	redan	ian‐
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språkstaken	mark.	Båstads	hamn	ingår	inte	heller	i	något	av	de	utpekade	värdekärnorna	och	saknar	
beskrivning	i	förhållande	till	riksintresset	för	Högexploaterad	kust.

Natura 2000
Ett	nytt	Natura	2000‐område	”Nordvästra	Skånes	havsområde”	med	syfte	att	skydda	tumlare	samt	
sjöfågel,	har	beslutats	av	regeringen.	Natura	2000‐området	kan,	beroende	på	hur	bevarandeplanen	
utformas,	komma	att	begränsa	verksamheten	i	hamnen	gällande	 iske,	vattenanknutna	fritidsaktivi‐
teter	samt	underhållsmuddring	av	hamnbassängen	och	inseglingsrännor	mm.

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

Övriga	miljömål	som	kan	påverkas	av	ett	genomförande	av	detaljplanen	är:
Grundvatten av god kvalitet: ”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning 
samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.”	‐	Planförslaget	medför	ingen	
förändring	som	kan	påverka	miljömålet	negativt.
Giftfri miljö: ”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte 
hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära 
noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt fö-
rekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”	‐	Ett	genomförande	av	detaljplanen	skulle	innebära	
att	marken,	om	behov	 inns,	saneras	minst	till	nivå	för	mindre	känslig	markanvändning.
Ett rikt växt- och djurliv: ”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som 
grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”	‐	Planförslaget	påverkar	inte	miljömålet	negativt.
Hav i balans samt levande kust och skärgård: ”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt 
hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en 
hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekrea-
tion och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. 
Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.”	Preciseringarna	av	mil‐
jömålet	handlar	bland	annat	om	kusterna	och	havens	ekosystemtjänster,	bevarande	av	natur‐	och	
kulturvärden	och	friluftsliv.	‐	En	utveckling	av	hamnområdet	och	dess	verksamheter	bidrar	till	att	
stärka	områdets	rekreationsvärden	och	öka	möjligheterna	för	friluftsliv	i	form	av	båtverksamhet.	Ett	
bevarande	av	be intliga	 iskebodar	samt	Stejleplatsen	skyddar	och	tydliggör	platsens	kulturvärden.	
God bebyggd miljö: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livs-
miljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara 
och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” Preciseringarna	
handlar	bland	annat	om	ett	sammanhållet	och	hållbart	perspektiv	på	sociala,	ekonomiska	samt	miljö‐	
och	hälsorelaterade	frågor.	De	handlar	även	om	att	det	kulturella,	historiska	och	arkitektoniska	arvet	
i	form	av	värdefulla	byggnader	och	bebyggelsemiljöer	samt	platser	och	landskap	bevaras,	används	
och	utvecklas	‐	Detaljplanen	syftar	till	att	stärka	platsen	som	en	mötesplats	för	alla	och	därigenom	
ytterligare	stärka	dess	sociala	värden.	Ett	bevarande	av	be intliga	 iskebodar	skyddar	och	tydliggör	
platsens	historia.	
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Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Regeringen	har	utfärdat	en	förordning	om	miljökvalitetsnormer	för	utomhusluft.	Normerna	syftar	
till	att	skydda	miljön	och	människors	hälsa,	samt	att	uppfylla	krav	som	ställs	genom	vårt	medlem‐
skap	i	EU.	De	gäller	ett	antal	olika	ämnen	som	förorenar	luften	och	som	därför	inte	får	förekomma	i	
större	mängd.	För	alla	miljökvalitetsnormer	har	fastställts	en	tidpunkt	då	de	ska,	alternativt	bör,	vara	
uppfyllda.		

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

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från	och	med	december	2009	 inns	även	miljökvalitetsnormer	för	vatten.	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)	 inns	det	miljökvali‐
tetsnormer	för	kemisk	och	ekologisk	status.	För	grundvatten	 inns	det	miljökvalitetsnormer	för	ke‐
misk	och	kvantitativ	status.	Målet	var	att	alla	vattenförekomster	skulle	ha	uppnått	god	status	(både	
kemisk	och	ekologisk/kvantitativ)	den	22	december	2015.	Eftersom	det	blir	mycket	svårt	för	en	del	
vattenförekomster	 inns	vissa	möjligheter	till	undantag.	

Planområdet	berör	Bjärehalvöns	grundvattenförekomst	 respektive	Laholmsbuktens	kustvattenfö‐
rekomst.	

Bjärehalvöns	grundvattenförekomst	(SE 25 74‐131 )	har	enligt	fastslagna	normer	en	otillfreds‐
ställande	kemisk	status	på	grund	av	bekämpningsmedel	och	höga	nitrathalter	i	tunna	jordlager	som	
riskerar	att	nå	det	djupare	grundvattnet.	Kommunala	dricksvattentäkter	liksom	ett	stort	antal	be‐
vattningsuttag	utan	tillstånd	i	kombination	med	avsaknad	av	utredningar	om	den	kvantitativa	statu‐
sen	har	lett	till	att	klassningen	av	den	kvantitativa	statusen	hos	vattenförekomsten	är	otillfredsstäl‐
lande.	Planförslaget	medför	ingen	markanvändning	som	kan	påverka	möjligheten	att	följa	MKN	för	
Bjärehalvöns	grundvattenförekomst.

Båstads	hamn	 ligger	 inom	kustvattenförekomsten	Laholmsbukten	 (SE5 3330‐124 00).	Laholms‐
bukten	har	enligt	fastslagna	normer	en	måttlig	ekologisk	status	då	bottenfaunaprover	visar	på	detta.	
Provtagningar	av	makroalger	och	växtplankton	visar	däremot	på	God	status.	Laholmsbuktens	kemis‐
ka	status	är	bedömd	till	Uppnår	ej	god	då	kvicksilverföroreningar	och	polybromerade	difenyletrar	
inns	i	förekomsten	och	kvicksilverhalter	är	uppmätta	i	 isk.	Klassning	utan	de	överallt	överskridande	
ämnena	är	Ej	klassad.	Laholmsbuktens	huvudsakliga	problematik	omfattar	övergödning	och	syrefat‐
tiga	förhållanden	samt	miljögifter.	Avseende	kustvattenförekomsten	Laholmsbukten	består	den	ke‐
miska	ytvattenstatusen	av	45	prioriterade	ämnen.	Det	 inns	inget	i	föreslagen	markanvändning	som	
bedöms	leda	till	att	föroreningsgraden	ökar.	Den	övergripande	ekologiska	statusen	har	bedömts	som	
måttlig.	Bedömningen	baseras	på	bottenfaunaundersökningar	i	vattenförekomsten.	Genomförandet	
av	planen	bedöms	inte	förändra	statusen	med	avseende	på	bottenfauna.	Bottenfaunan	är	bland	an‐
nat	 känslig	 för	 ökad	näringstillförsel,	 vilket	 planen	 inte	 orsakar.	 Planen	medför	 inte	heller	 något	
fysiskt	ianspråktagande	av	vattenområde.	I	vattenförekomsten	som	helhet	bedöms	inte	heller	övriga	
kvalitetsfaktorer	som	ljusförhållanden	och	näringsämnen	förändras.	Med	stöd	av	bedömningen	för	
kvalitetsfaktorer	och	prioriterade	ämnen	bedöms	genomförandet	av	planen	inte	motverka	möjlighe‐
ten	att	följa	gällande	miljökvalitetsnormer	för	ekologisk	status	samt	kemisk	ytvattenstatus.
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Inom	området	 inns	pågående	verksamheter	som	bedöms	kunna	bidra	med	föroreningar	till	dagvatt‐
net.	Exempel	på	dessa	är	småbåtshamnen,	ytor	med	biltra ik	och	parkeringar,	metallytskikt	på	tak	
mm.	Planförslaget	ändrar	inte	dessa	förutsättningar	och	innebär	inte	någon	ytterligare	belastning	av	
föroreningar.	Planområdet	är	av	begränsad	storlek	samtidigt	som	Laholmsbukten	är	en	stor	vatten‐
förekomst.	De	föroreningar	som	avrinner	från	detta	område	bedöms	därför	inte	bidra	med	förore‐
ningar	på	ett	sätt	som	enskilt	påverkar	vattenkvaliteten	i	Laholmsbukten.	Planförslaget	ändrar	inte	
förutsättningarna	och	ett	genomförande	av	planen	bedöms	därmed	inte	försämra	Laholmsbuktens	
ekologiska	eller	kemiska	ytvattenstatus.

Strandskydd
Planområdet	berörs	inte	av	strandskydd	idag	då	gällande	detaljplan	är	framtagen	enligt	PBL	19 7:10.	
Då	detaljplanen	tas	fram	enligt	PBL	2010:900	återinträder	strandskyddet	inom	planområdet	vilket	
därmed	kommer	behöva	upphävas	på	kvartersmark.	Fastigheten	är	redan	idag	till	största	delen	ian‐
språktagen	och	bebyggd.

Miljökonsekvensbeskrivning
Enligt	PBL	4	kap	34	 	ska	kommunen	avgöra	om	en	detaljplan	kan	komma	att	medföra	betydande	på‐
verkan	på	miljön.	Om	så	är	fallet	ska	en	miljökonsekvensbeskrivning	göras.	Båstads	kommun	har	ge‐
nom	behovsbedömningen	kommit	fram	till	att	det	föreligger	behov	av	miljökonsekvensbeskrivning.	

Behovsbedömningen	grundades	på	följande:

	 Miljökonsekvensbedömning	med	miljökonsekvensbeskrivning	ska	alltid	upprättas	för	tillstånds‐
pliktiga	verksamheter,	småbåtshamn	är	en	sådan	verksamhet.

	 Miljökonsekvensbeskrivningen	ska	behandla	hamnverksamhetens	miljöpåverkan,	påverkan	på	
riksintressen,	kulturmiljön,	miljökvalitetsnormer	för	vatten,	eventuella	markföroreningar,	risk	
för	översvämning	och	erosion	samt	övriga	geotekniska	förutsättningar.	

Planen	bedöms	sammantaget,	utifrån	ovan	gjorda	behovsbedömning,	kräva	en	miljöbedömning	med	
miljökonsekvensbeskrivning	enligt	miljöbalken	 	kap	11,	12	 .	

Miljökonsekvensbeskrivningen	 redogör	 för	 konsekvenser	 av	 ett	 nollalternativ	 (vilket	 innebär	 att	
ingen	ny	detaljplan	görs)	samt	konsekvenser	av	planförslaget.	 Inarbetade	åtgärder	redovisas	och	
förslag	till	ytterligare	åtgärder	ges.	Förutsättningar	och	konsekvenser	beskrivs	för	landskapsbild	och	
stadsbild,	naturmiljö,	kulturmiljö,	rekreation	och	friluftsliv,	risk	och	säkerhet,	mark	och	vatten	samt	
hälsa.

Miljökonsekvensbeskrivningens	 samlade	 bedömning	 är	 att	 i	 stort	medför	 detaljplanen	 inga	 eller	
små	negativa	konsekvenser.	
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Bodar uppförda 2011 Foto Emma JohanssonÄldre fi skebodar Foto Emma Johansson

Bebyggelse
Historik 
Båstad	som	ort	 inns	dokumenterat	i	skrift	redan	under	medeltiden.	Även	om	Båstads	primära	funk‐
tion	under	stadens	tidigare	skede	har	varit	som	hamn‐	och	utskeppningsstad,	har	någon	egentlig	
hamnanläggning	för	större	båtar	inte	funnits	innan	år	1 70.	Tidigare	har	mindre	båtar	eller	pråmar	
fraktat	gods	från	en	skeppsbrygga	vid	stranden,	ut	till	de	större	båtar	som	var	uppankrade	på	redden	
utanför	Båstad.		På	1 70‐talet	uppfördes	även	Skansen	som	användes	som	sädesmagasin.	I	slutet	av	
1 0‐talet	fanns	en	smalspårig	järnväg	ut	på	piren	från	Kalkan	som	transporterade	gods	som	skulle	
vidare	med	båt.	Innan	järnvägen	kom	till	Båstad	(1 5)	var	orten	en	viktig	utskeppningsplats	för	bla	
spannmål.

Under	1 00‐talet	och	tidigt	1900‐tal	utvecklades	Båstad	som	rekreationsort.	Turistnäringen	växte	
med	hotellverksamhet	och	aktiviteter	så	som	tennis	och	varmbadhus.	Under	1 0‐	talet	spelades	
tennis	i	Badhusparken.	1924	byggdes	de	första	tennisanläggningarna	som	sedan	blev	början	till	nu‐
varande	tennisstadion.	19 9	startades	den	ideella	föreningen	Båstads	Båt‐	och	Segelsällskap	(BBSS)	
i	hamnen.

1973	byggdes	östra	piren	samt	vågbrytaren	och	under	19 0‐talet	muddrades	hamnbassängen,	 lyt‐
bryggor	lades	ut,	BBSS	klubbstugor	placerades	i	hamnen	och	ytor	iordningställdes	för	hamnverk‐
samheten.	Gång‐	och	cykelbanan	längs	kajen	asfalterades	också	under	perioden.	19 1	bildades	Bå‐
stads	Fritidshamn	Ekonomiska	Förening	(BFEF)	som	ansvarar	för	hamnbassängen	och	båtplatserna.	
BBSS	växer	också	under	19 0‐talet.

Under	början	av	2010‐talet	uppfördes	ett	antal	nya	bodar	på	pirarmen	samt	på	Hamnplanen.	Bo‐
darna	utformades	med	utgångspunkt	från	de	äldre	bodarna.	

Hamnen	har	under	åren	genomgått	en	utveckling	från	 iske‐	och	transporthamn	till	en	plats	för	fri‐
tidsverksamhet	och	evenemang,	i	takt	med	hela	samhällets	utveckling,	och	är	idag	en	viktig	social	
mötesplats.

Sedan	många	år	 tillbaka	är	hamnområdet	en	del	av	de	områden	där	olika	evenemang	anordnas	 i	
samband	med	bland	annat	S edish	Open	(tennisveckorna),	”Brasseveckan”	och	seglartävlingar.
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Arkitektoniska och kulturhistoriska värden 
Skansen	ligger	strax	utanför	planområdet	men	är	starkt	bidragande	till	hamnområdets	identitet.	
Byggnaden	uppfördes	i	slutet	av	1 00‐talet	som	sädesmagasin.	Idag	är	Skansen	en	del	av	hotellan‐
läggningen.	Byggnaden	är	kulturhistoriskt	värdefull	och	skyddas	därför	med	en	planbestämmelse	
om	att	dess	yttre	form	och	allmänna	karraktär	inte	får	förvanskas.

Varmbadhuset	är	också	en	kulturhistoriskt	värdefull	byggnad	som	ligger	strax	utanför	planområ‐
det.	Precis	som	Skansen	är	den	viktig	för	hamnområdets	identitet.	Den	ursprungliga	badhusbygg‐
naden	är	uppförd	1 9 .	Olika	 tillbyggnader	har	på	senare	 tid	gjorts	kring	husets	bottenvåning.	
Även	denna	byggnad	skyddas	med	varsamhetsbestämmelser	i	detaljplanen.

Fiskebodarna	 som	 finns	 inom	planområdet	har	ett	miljöskapande	värde.	De	är	 en	viktig	del	 av	
hamnområdets	 karaktär	 och	 visar	 områdets	 historia	 som	 fiskehamn.	Bodarna	 är	 enhetliga	 vad	
gäller	storlek,	höjd	och	färgsättning.	Några	bodar	har	sammanbyggts,	men	behållit	intrycket	av	att	
vara	flera	olika	små	bodar	med	viss	variation	i	storlek	och	färg.	Även	om	de	enskilda	bodarna	har	

ett	begränsat	antikvariskt	värde		så	
är	företeelsen	som	sådan	viktig	att	
bevara	för	framtiden.

En	bit	väster	om	den	inre	hamnbas‐
sängen	 står	 kajutan	 från	 skeppet	
Chance	 bevarad.	 Fartyget	 förliste	
utanför	 Båstad	 1 0	 och	 kajutan	
togs	 om	 hand	 och	 användes	 som	
sjöbod.	Kajutan	fungerar	 idag	som	
ett	litet	sjöfartsmuseum.

För	 eventuell	 bebyggelse	 och	
markanläggningar	 som	 påverkar	
befintliga	fornlämningar	krävs	till‐
stånd	 enligt	 Kulturmiljölagen.	 Om	
fornlämningar	 skulle	 påträffas	 vid	
markarbeten	 ska	 arbetet	 omedel‐
bart	 avbrytas	 och	 Länsstyrelsen	
kontaktas	enligt	2	kap	10	 	kultur‐
miljölagen	(19 :950).

Utredningsområdet
Fornlämning 

Sjöbodar 

Stejleplatsen
Inre hamnbassängen

Museum 

Badkrukan 

Kallbadhuset

Varmbadhuset
Pepes Bodega

Hotell Skansen

Badhusparken

Stejleplatsen

Yttre hamnbassängen 
Gästhamn 
Hamn fritidsbåtar 

Inre hamnbassängen 
f.d. fiskehamn 

Chance 

Kulturhistoriska värden i Båstads hamn. Karta från 
Kulturmiljöunderlag upprättat av Acanthus.
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Bostäder 
Det	finns	inga	bostäder	inom	planområdet.	Befintliga	bostäder	finns	i	anslutning	till	planområdet,	
sydväst	om	Strandpromenaden	och	Badhusparken.	Husen	är	av	mycket	varierande	ålder,	utföran‐
de,	storlek	och	färg.

Kommersiell, offentlig och social service
Inom	planområdet	 inns	restauranger	och	glasskiosker	samt	eventverksamheter.	Merparten	av	verk‐
samheterna	i	hamnområdet	är	endast	öppna	under	sommaren.

Offentliga	toaletter	 inns	vid	”Stora	Blå”,	”Bak ickan”,	norr	om	den	inre	hamnbassängen	samt	i	bygg‐
naden	”Badkrukan”,	här	 inns	också	offentliga	omklädningsrum.	

Handel	 inns	ca	350	m	sydväst	om	planområdet	runt	Båstads	torg	och	längs	Köpmansgatan.
Dagligvaruhandel	 inns	vid	torget	Lyckan,	ca	700	m	sydost	om	planområdet.

Verksamheter
Inom	planområdet	 inns	ett	antal	olika	verksamheter,	bland	annat	Stora	Blå	som	arrangerar	aktivi‐
teter	och	event,	restaurangen	Hamnkrogen	samt	mindre	verksamheter	i	bodar	inom	området.	Även	
föreningar	har	sin	verksamhet	i	hamnen,	exempelvis	BBSS	(Båstads	Båt‐	och	Segelsällskap)	som	har	
sina	klubblokaler	här.	Hamnbolaget	driver	gästhamnen	med	tillhörande	service	så	som	bränsleför‐
säljning.

Strax	utanför	planområdet	 inns	Badkrukan	som	innehåller	en	servering,	Pepes	Bodega	som	är	en	
nöjesmetropol	samt	Hotel	Skansen	som	är	även	en	av	Båstads	större	arbetsgivare.

BBSS Foto Anna Fogelklou Hamnkrogen Foto Anna Fogelklou
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Mark, vatten och vegetation
Mark och vegetation
Hamnen	består	 till	 stor	del	 av	utfylld	mark.	Resultaten	 i	markmiljöundersökningen	 indikerar	 att	
fyllnadsmassorna	som	använts	 inte	varit	 förorenade.	De	 föroreningar	som	 inns	 i	området	härrör	
troligtvis	från	båtuppställning	med	tillhörande	kemikaliehantering.	I	alla	provpunkter	utom	en	lig‐
ger	mätvärdena	under	nivåerna	för	mindre	känslig	markanvändning	(MKM),	vilket	bedöms	vara	de	
gränsvärden	som	ska	gälla	för	hamnområdet.	I	en	av	punkterna	har	högre	föroreningsvärden	upp‐
mätts.	Föroreningen	bedöms	inte	innebära	någon	akut	risk	med	fara	för	människors	hälsa.	I	området	
över	MKM	har	en	utökad	provtagning	och	en	riskbedömning	gjorts.	Undersökningen	rekomenderar	
att	det	görs	åtgärder	av	de	ytliga	marklagren	i	ett	mindre	område.	Det	 inns	en	djupare	förorening	
som	inte	utgär	någon	risk	för	människor	som	uppehåller	sig	på	platsen	men	som	kan	utgöra	en	föro‐
reningsrisk	för	Laholmsbukten.

Planområdet	är	 lackt	och	ligger	lågt,	ca	2	meter	över	normal	havsnivå.

Inga	intresseområden	vad	gäller	 lora,	fauna	eller	nyckelbiotoper	är	kända	inom	området.	Planom‐
rådet	är	inte	beläget	inom	område	som	bedömts	som	ekologiskt	särskilt	känsligt	i	kommunens	över‐
siktsplan/naturvårdsprogram.

Parker och torg 
Inom	hamnområdet	 inns	 lera	delområden.	En	 torgbildning,	Hamntorget,	 inns	vid	och	 runt	den	
inre	hamnbassängen.	Hamntorget	är	stensatt,	med	en	trappa	ner	i	hamnbassängen.	Ytan	ramas	in	
av	små	bodar	samt	en	stödmur	som	håller	tillbaka	sanden	norr	om	platsen.	Söder	om	 iskebodarna	
ligger	Stejleplatsen.	Historiskt	användes	den	till	att	torka	 iskenät.	Idag	är	platsen	en	öppen	gräsyta.	
I	kanten	mot	den	yttre	hamnbassängen	brukar	mindre	bodar	för	försäljning	placeras	under	sommar‐
säsongen.	Dessa	plockas	bort	varje	år.	Stejleplatsen	används	även	vid	evenemang	i	hamnområdet.

Fiskare Herbert Svensson på Stejleplatsen, tidigt 70-tal Foto Sven Johansson
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Genom	planområdet	löper	hamnpromenaden,	en	gångbana	alldeles	intill	kajen,	från	Brunnsparken	i	
söder	till	Hamntorget	i	norr.

I	direkt	anslutning	till	planområdet	ligger	Badhusparken.	Den	innehåller	några	av	de	få	större,	äldre	
träd	som	 inns	kvar	i	hamnområdet.	I	parken	ligger	tennisbanor,	en	paddelbana	samt	en	restaurang.

Hela	hamnområdet	är	uppdelat	i	många	mindre	områden	med	kättingar,	räcken,	pollare	och	ste‐
nar.	Detta	skapar	en	känsla	av	att	ytorna	är	privata	och	att	allmänheten	inte	får	vistas	där,	trots	att	
så	inte	är	fallet.	Det	styr	även	rörelserna	i	hamnområdet	hårt	vilket	kan	vara	en	bidragande	orsak	
att	området	upplevs	som	trångt	under	högsäsong.	Avgränsningarna	gör	det	även	svårt	att	utnyttja	
lera	av	ytorna	effektivt.

Allmän plats
Endast	gatan,	parkmarken	och	torget	är	planlagt	som	allmän	plats.	Övriga	ytor	inom	planområdet	
är	planlagt	som	hamnområde	men	är	tillgängligt	för	allmänheten,	bland	annat	genom	x‐område	
för	allmän	gångtra ik	längs	kajerna,	på	pirarna	samt	på	Stejleplatsen,	parkering	(kvartersmark	för	
allmänt	ändamål)	samt	allmänt	ändamål.	Totalt	(inklusive	parkeringsområde	på	kvartersmark)	är	
ca	10	400	kvm	inom	nu	aktuellt	planområde	planlagt	som	allmän	platsmark.	

Vattenområden
De	öppna	vattenytorna	inom	planområdet	(ca	3 	 00	kvm)	är	planlagda	som	vattenområde	som	
endast	 får	överbyggas	eller	utfyllas	 i	den	mån	som	behövs	 för	mindre	båtbryggor	och	 liknande	
anläggningar.

I	hamnen	finns	330	båtplatser	som	alla	används	idag.	Ett	mindre	område	vid	hamninloppet	an‐
vänds	som	gästhamn.

Hamnbassängen Foto Anna Fogelklou
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Hyllebäcken	ligger	i	planområdets	södra	del	och	hela	sträckan	genom	planområdet	är	kulverterad.	
Bäcken	har	sitt	utlopp	till	Laholmsbukten	vid	planområdets	södra	gräns.

Översvämningsrisk
Hamnområdet	ligger	0‐3	meter	över	havet.	Det	innebär	att	hänsyn	måste	tas	till	klimatförändringar‐
na	och	havsnivåhöjningen.	Länsstyrelsen	rekommenderar	en	grundläggning	på	minst	+3	meter	över	
havet.	Hamnområdet	har	vid	ett	 lertal	tillfällen	svämmats	över	i	samband	med	stormar.	Stormarna	
har	orsakat	stora	skador	på	byggnader	och	anläggningar.

Olycksrisk
Inom	hamnområdet	 inns	en	tankstation	för	båtar.	Hamnen	har	tillstånd	att	hantera	3000	l	bensin	
och	5000	l	diesel.	Cisternen	är	placerad	under	mark	och	anses	därför	inte	utgöra	en	riskfaktor.	Från	
cisternens	avluftningsmynning	och	påfyllningsanslutning	gäller	skyddsavstånd	på	12	respektive	25	
meter	till	”plats	där	människor	vanligen	vistas”.	Dit	räknas	bland	annat	servering.	Från	avluftningens	
mynning	är	skyddsavståndet	1 	meter	till	båtplats.	Från	tappstället	ute	på	bryggan	gäller	skydds‐
avstånd	på	25	meter	till	båtplats	där	människor	får	övernatta	och	till	platser	utan	övernattning	är	
skyddsavståndet	12	meter.	Idag	 inns	inga	båtplatser	inom	skyddsavståndet.	1 	meter	från		påfyll‐
ningsanslutningen	 inns	en	serveringsbod	som	kan	klassas	som	”gatukök	utan	gäster	inomhus”	vil‐
ket	då	kan	accepteras	på	det	avståndet	då	gästborden	ligger	minst	25	meter	från	anslutningen.

12m
12m

18m
25m

25m

Skyddsavstånd runt bränslehanteringen
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Översvämning i samband med Stormen Sven, december 2016. Foto Leo Plöen

Geotekniska förhållanden
Hamnen	består	till	stor	del	av	utfylld	mark.	Den	geotekniska	undersökningen	konstaterar	att	fyll‐
ningen	har	en	varierande	fasthet	men	att	det	inte	råder	några	generella	stabilitets‐	eller	sättnings‐
problem	inom	området.	Då	hamnområdet	till	stor	del	utgörs	av	hårdgjorda	ytor	och	har	en	stabil	
kajkonstruktion	mot	hamnbassängen	råder	det	liten	erosionsrisk.

För	området	föreligger normal	radonrisk.	

Kulturmiljöer och fornlämningar
I	väster	gränsar	planområdet	till	det	medeltida	stadsområdet	som	är	en	fast	fornlämning	genom	
kulturlagren	från	tidigare	stadsbildningar.	En	mindre	del	av	stadslagret	sträcker	sig	in	i	planområ‐
dets	södra	del.	Direkt	norr	om planområdet	finns	också	en	skansvall,	en	gång	uppförd	för	att	vara	
en	del	av	en	försvarsanläggning.	Fornlämningarna	är	väl	undersökta	och	dokumenterade,	ytterli‐
gare	undersökningar	torde	inte	behövas	inom	ramen	för	detaljplanearbetet.	Detaljplanen	bedöms	
inte	medföra	någon	påverkan	på	fornlämningarna.	Enligt	kulturmiljölagen	(19 :950)	2	kap	10	 	
krävs	tillstånd	för	eventuell	bebyggelse	och	markanläggningar	som	påverkar	befintliga	fornläm‐
ningar.	Om	fornlämningar	skulle	påträffas	vid	markarbete	ska	arbetet	omedelbart	avbrytas	och	
länsstyrelsen	kontaktas	enligt	samma	paragraf.
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Gator och trafi k
Tra iksituationen	i	hamnen	påverkas	starkt	av	säsongsvariationerna	i	Båstad.	Större	delen	av	året	
fungerar	tra ik lödena	bra,	men	under	högsäsong	är	belastningen	stor	med	mycket	trängsel.

Hamnen	nås,	under	merparten	av	året,	via	Tennisvägen	och	Strandpromenaden	eller	via	Hamngatan.	
De	veckor	under	sommaren	med	högst	tra ikbelastning	sammanfaller	med	att	stora	evenemang	hålls	
i	hamnområdet.	Då	stängs	delar	av	Hamngatan	av	för	tra ik,	vilket	innebär	att	Strandpromenaden	
avslutas	med	en	vändplats	i	hamnområdet.

Tennisvägen	‐	Strandpromenaden	är	den	sträcka	som	används	för	transport	av	båtar	till	och	från	
hamnen.

Parkering
I	 hamnområdets	norra	del	 inns	 en	allmän	parkering	med	50	platser.	 I	 områdets	 södra	del	 inns	
två	grusparkeringar	med	totalt	120	platser.	En	av	dessa	används	vintertid	för	uppställning	av	bå‐
tar.	Utöver	dessa	parkeringsytor	 inns	en	parkering	för	BBSS	och	BFEFs	verksamhet	i	anslutning	till	
klubbstugorna.	Sommartid	är	det	hög	belastning	på	parkeringsytorna.	Detta	kommer	i	kon likt	med	
ett	behov	att	nyttja	ytorna	i	hamnområdet	så	effektivt	som	möjligt	för	verksamheter	och	evenemang.	
Parkeringssituationen	 leder	också	 till	många	 tra ikrörelser	 i	området	då	besökare	kör	ner	 för	att	
leta	parkeringsplats	med	sedan	måste	köra	därifrån	igen	för	att	parkera	någon	annanstans	(ofta	på	
Prästliden).

I	hamnområdet	 inns	 0	parkeringsplatser	för	cyklar.	Sommartid	är	behovet	av	cykelparkering	ännu	
större.	

Kollektivtrafi k
Det	går	 ingen	busstra ik	till	hamnen.	Närmsta	busshållplats	 ligger	vid	Båstads	torg,	ca	350	meter	
sydväst	om	planområdet.	Där	stannar	buss	523	som	tra ikerar	sträckan	Båstad‐Hov‐Västra	Karup‐
Rammsjö‐Torekov	under	vardagar.

Trafi kfl öden i hamnområdet sommartid
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Gång- och cykeltrafi k
Gång‐	och	cykelväg	 finns	 längs	Strandpromenaden	och	vidare	norrut	 längs	stranden.	Gång‐	och	
cykelväg	finns	även	längs	kajen.	Söderut	leder	en	promenadstig	vidare	till	Malen	längs	stranden.	
Promenadstigen	har	blivit	starkt	påverkad	av	de	senaste	årens	stormar.

Precis	som	med	biltrafiken	är	det	stora	variationer	på	hur	ytorna	nyttjas	av	gående	och	cyklister	
under	året.	Sommartid	rör	sig	många	till	fots	i	hamnområdet	och	under	högsäsong	går	många	även	
på	körbanan	vilket	innebär	en	konflikt	med	biltrafiken	och	skapar	stora	risker.

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
eum	Gas	har	gasledningar	i	området.	Några	av	byggnaderna	inom	planområdet	är	anslutna	till	

gasledningarna.

El och telefoni
Bjäre	Kraft	har	el	och	 iber	i	området.	De	har	även	en	nätstation	som	står	vid	de	gamla	 iskebodarna.	
Nätstationen	är	utsatt	vid	översvämningar.

Brandvattenförsörjning
En	brandpost	 inns	 inom	planområdet,	 i	närheten	av	parkeringen.	Utanför	planområdet	 inns	 två	
stycken,	en	vid	tennisbanorna	nordost	om	planområdet	och	en	söder	om	planområdet	i	korsningen	
Strandpromenaden/Killebacken.

Dricks- och spillvatten
Kommunala	ledningar	för	dricks‐	och	spillvatten	finns	utbyggda	i	 	Strandpromenaden	och	vide‐
ra	upp	under	parkeringen.	Dricksvatten	 finns	också	utdraget	 till	piren	samt	norr	och	söder	om	
Hamntorget.	Spillvattenledning	går	även	till	några	av	de	äldre	fiskebodarna.	Spillvattenledningar	
ligger	relativt	nära	markytan.	I	området	finns	också	flera	brunnar	vilket	bidrar	till	att	systemet	blir	
utsatt	vid	översvämning.

Inom	hamnens	arrendeområde	finns	interna,	icke	kommunala	ledningar	för	dricks‐	och	spillvat‐
ten.	Mellan	 fiskebodarna	vid	Hamntorget	 finns	en	pump	som	pumpar	spillvattnet	 till	den	kom‐
munala	 ledningen	 i	Strandpromenaden.	Båtarna	 i	hamnen	 tömmer	sitt	 spillvatten	 i	en	station	 i	
hamnområdets	norra	del.	Detta	leds	via	hamnens	interna	ledningar	till	pumpstationen.

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

Dagvattenledningar	finna	utbyggt	i	gatan	samt	under	en	del	av	parkeringsytan	vid	Hamnplanen.	Dag‐
vattensystemet	har	utlopp	i	hamnbassängen	på	tre	ställen.	

Avfallshantering
Verksamheterna	ansvarar	 själva	 för	 sitt	 avfall.	Hamnbolaget	 ansvarar	 för	 avfall	 från	båtarna	 som	
ligger	i	hamnen.	Inom	hamnområdet	 inns	även	offentliga	papperskorgar.	Kommunen	ansvarar	för	
dessa.	
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8. PLANFÖRSLAG

Utgångspunkter	för	planförslaget	är	att	skapa	möjlighet	för	befintliga	verksamheter	att	utvecklas	
samtidigt	som	allmänhetens	tillgång	till	hamnområdet	säkerställs.	Det	finns	också	ett	stort	behov	
av	att	strukturera	ytor	och	funktioner	i	området.	Behoven	i	hamnområdet	skiljer	sig	mycket	mel‐
lan	sommarsäsongen	och	vintersäsongen	vilket	 innebär	att	ytorna	måste	vara	 flexibla	och	 fylla	
flera	olika	funktioner.	Generellt	är	principen	i	förslaget	att	fokus	ligger	på	kultur	och	besökare	i	
hamnområdets	norra	del,	medan	fokus	ligger	på	hamnverksamhet	i	områdets	södra	del.

Platsens	historiska	koppling	är	viktig	och	ska	tas	tillvara,	men	den	ska	inte	förhindra	platsen	och	
verksamheterna	att	utvecklas	och	följa	med	tiden.

Bebyggelse
Användning 
Användningen	i	hamnen	är	hamnverksamhet	och	besöksverksamhet	(V1R1).	Byggnader	för	hamn‐
verksamhetens	behov	ska	 innas	så	som	förråd,	anläggning	för	båttvätt,	 toalett	och	annan	service	
samt	hamnkontor	och	klubblokaler.	För	att	stödja	och	utveckla	besöksverksamheten	behövs	offentlig	
service	i	form	av	offentliga	toaletter	men	också	restauranger,	caf er	och	handel,	företrädesvis	med	
koppling	till	det	marina.	Handel	och	caf verksamhet	kan	exempelvis	inrymmas	i	de	mindre	bodar	
som	 tillåts	 i	 området	under	hela	 eller	 delar	 av	 sommarsäsongen.	Några	 större	byggnader	 inns	 i	
hamnområdet,	i	övre	plan	på	dessa	 inns	möjlighet	till	kontor,	även	här	företrädesvis	för	verksamhe‐
ter	med	koppling	till	hamn‐	och	båtverksamhet.

Ytorna	i	hamnområdet	måste	tillåta	en	 lexibel	användning	och	kunna	anpassas	efter	de	behov	som	
inns	för	tillfället.	Ytornas	funktion	bör	tillåtas	variera	mellan	sommar	och	vinter.	Sommartid	sam‐
sas	allmänhetens	vistelseytor	och	båtverksamhetens	ytor	med	evenemangsytor	och	tillfälliga	bodar.	
Vintertid	kombineras	båtverksamheten	och	vistelseytorna	med	parkering.	Användningen	av	ytorna	
bör	även	kunna	anpassas	efter	de	olika	behov	som	 inns	under	dygnet.

VinterSommar

Vistelseytor Vistelseytor

Evenemangsytor

Tillfälliga	bodar

Båt‐	och	hamn‐
verksamhet

Båt‐	och	hamn‐
verksamhet

Parkering

Biltra ik Biltra ik

Biltra ik	på	
gåendes	villkor

Samnyttjande av ytor och fl exibilitet i användningen mellan sommar- och vintersäsong.
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Bostäder	tillåts	inte	i	hamnområdet	på	grund	av	risker	kopplade	till	översvämning	och	stormpåver‐
kan.

Markområdet	närmast	fastigheten	Strandängen	3,	där	Pepe s	Bodega	ligger,	planläggs	som	kvarters‐
mark	med	centrumändamål,	samma	användning	som	Strandängen	3	har	idag.	Ytan	får	inte	förses	
med	byggnad.	Området	är	idag	planlagt	som	allmän	plats,	men	nyttjas	av	resturangverksamheten	för	
avfallshantering.	Syftet	med	att	ändra	användningen	till	kvartersmark	är	att	möjliggöra	en	långsiktig	
upplåtelse	av	marken	med	syfte	att	verksamheten	även	fortsättningsvis	ska	kunna	nyttja	området	
för	avfallshantering.

Placering 
Byggrätterna	placeras	i	huvudsak	där	byggnader	 inns	idag.	Planen	ger	en	möjlighet	att	ersätta	BBSS	
två	mindre	byggnader	med	en	större.	Ett	avstånd	ska	 innas	mellan	byggnaderna	för	att	säkerställa	
kontakten	mellan	Strandpromenaden	och	hamnbasängen.	

Mindre	bodar	för	försäljning	får	placeras	längs	kajpromenaden	under	en	begränsad	del	av	året.	Det	
är	viktigt	att	dessa	bodar	placeras	på	ett	sådant	sätt	att	de	inte	blockerar	kopplingen	mellan	Strand‐
promenaden	och	hamnbassängen/havet	både	gällande	siktlinjer	och	möjligheten	att	till	fots	röra	sig	
mellan	bodarna.	

På	den	inre	delen	av	den	östra	pirarmen	ges	möjlighet	att	uppföra	 ler	bodar.	För	att	inte	skära	av	
utblickarna	mot	havet	läggs	prickmark	på	en	del	av	pirarmen.	Längst	ut	på	piren	ges	möjlighet	att	
uppföra	en	eller	 lera	mindre	bodar.	Dessa	byggnader	ska	uppföras	på	ett	sådant	sätt	att	de	tål	even‐
tuella	översvämningar	alternativt	på	ett	sådant	sätt	att	de	kan	 lyttas	från	platsen	efter	sommaren.	
Prickmarken	längst	ut	på	piren	syftar	till	att	säkerställa	vändplatsen	samt	mastkranens	funktion.

Utformning
Inom	planområdet	 inns	olika	 typer	av	bebyggelse.	Bodar,	både	permanenta	och	 tillfälliga	ges	en	
högsta	tillåten	nockhöjd	på	3,5	meter.	De	får	vara	högst	15	kvm	stora.	Mellanstora	permanenta	bygg‐
nader	som	exempelvis	hamnkontoret	och	en	glasskiosk	ges	en	högsta	nockhöjd	på	4,0	meter.	Större,	
permanenta	byggnader	ges	en	högsta	nockhöjd	som	relaterar	till	havet	genom	en	plushöjd.	Detta	för	
att	nocken	ska	ligga	på	samma	höjd	oavsett	om	marken	höjs.	Höjderna	ska	möjliggöra	en	 lexibilitet	i	
hur	risken	för	översvämmande	vatten	hanteras	genom	att	ge	utrymme	för	en	högre	sockel.	Storleken	
på	byggrätterna	för	dessa	byggnader	utgår	i	stort	från	be intlig	bebyggelse.

Då	området	ligger	lågt	och	drabbas	av	översvämningar	i	samband	med	storm	måste	byggnaderna	
utformas	enligt	principen	”resilience”	vilket	innebär	att	byggnaderna	ska	klara	av	konsekvenserna	
av	en	översvämning.	Detta	kan	lösas	på	olika	sätt,	antingen	genom	att	byggnaden	utformas	på	ett	
sådant	sätt	att	vattnet	stängs	ute	eller	genom	att	byggnaden	uppförs	i	material	som	inte	skadas	av	
att	vatten	kommer	in	i	byggnaden.	För	de	större,	permanenta	byggnaderna	ges	utrymme	höjdmäs‐
sigt	till	en	högre	sockel.	Känsliga	funktioner	så	som	el	och	avlopp	måste	utformas	och	placeras	på	ett	
sådant	sätt	att	de	inte	skadas	av	vatten.

Offentliga	toaletter	i	hamnområdet	bör	anläggas	utan	golvbrunn	alternativt	på	någon	form	av	upp‐
höjning.	På	 så	 sätt	hindras	dag‐	och	havsvatten	 från	att	 rinna	ner	 i	 spillvattenledningarna	vid	en	
eventuell	översvämning.

Bevarande
De	äldre	 iskebodarna	söder	om	Hamntorget,	Chance	samt	Stejleplatsen	är	lämningar	från	verksam‐
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heter	kring	 iske	och	sjöfart	vilket	är	det	 tydligaste	kulturmiljövärdet	 i	området.	Bodarna	har	var	
för	sig	ett	litet	värde	men	skapar	tillsammans	ett	viktigt	inslag	i	kulturmiljön.	De	bevaras	och	skyd‐
das	genom	en	varsamhetsbestämmelse	om	volym,	 formspråk,	 färgsättning	och	placering.	Kajutan	
från	skeppet	Chance	skyddas	genom	en	bevarandebestämmelse.	Stejleplatsen	bevaras	som	en	öppen	
plats	med	stor	 lexibilitet	att	nyttjas	efter	säsongens	behov.	Här	tillåts	dock	ingen	permanent	bebyg‐
gelse.	Platsens	historia	kan	även	stärkas	genom	informationsskyltar	eller	konstverk	som	knyter	an	
till	och	berättar	om	platsens	historiska	användning.

Mark, vatten och vegetation
Mark och vegetation
Detaljplanen	reglerar	 inte	höjdsättningen	av	marken.	Detta	 för	att	 inte	 låsa	höjderna	utan	 istället	
möjliggöra	olika	lösningar	för	att	hantera	översvämningsproblematiken,	då	behov	och	lösningar	kan	
komma	att	förändras	med	tiden.	Generellt	är	rekommendationen	i	hamnområdet	att	marken	även	
fortsättningsvis	sluttar	lätt	mot	havet	samt	att	skapa	avrinningsvägar	och	ytor	som	kan	tillåtas	att	
översvämmas.	Detta	för	att	översvämmande	vatten	och	nederbörd	ska	rinna	ut	i	havet	och	inte	ris‐
kera	att	stängas	in	och	bli	kvar	i	vattensamlingar	på	land.

Parker och torg
Generellt	kommer	antalet	barriärer	 i	hamnområdet	minska.	De	kättingar,	räcken	och	pollare	som	
begränsar	platsernas	användbarhet	och	allmänhetens	framkomlighet	bör	tas	bort.	Fysiska	barriärer	
bör	endast	 innas	där	det	är	absolut	nödvändigt	för	att	hindra	biltra ik	på	ytor	där	det	inte	är	lämp‐
ligt.

Marken	ligger	lågt	och	det	är	viktigt	att	den	även	fortsättningsvis	sluttar	mot	havet	för	att	översväm‐
mande	vatten	inte	ska	riskera	att	stängas	in.

Hamntorget	utformas	 som	en	 torgyta	 som	är	 tillgänglig	 för	 allmänheten.	Här	bör	material	 väljas	
med	omsorg	om	den	historiska	miljön,	dock	får	inte	framkomligheten	och	tillgängligheten	begrän‐
sas.	Platsen	kan	stärkas	upp	med	ett	konstverk	som	kan	fungera	som	sittplats	eller	locka	till	aktivitet.

Ytan	 som	 idag	är	parkering	 förelås	bli	 torgyta	där	biltra ik	 samsas	med	 fotgängare,	 cyklister	och	
torgfunktioner.	Under	sommarmånaderna	fungerar	ytan	som	torgyta	med	gångytor,	sittplatser	och	
utrymme	för	evenemang.	Under	vintermånaderna	släpps	biltra iken	fram	och	parkering	tillåts.	

Exempel på hur ytan kan användas under sommar respektive vinter. Bild Anna Fogelklou
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För	att	Stejleplatsen	ska	bli	inbjudande	att	använda	behöver	platsen	utformas	med	omsorg.	Det	är	
viktigt	att	platsen	är	 lexibel	för	att	kunna	tillgodose	olika	behov.	En	gräsyta	fungerar	både	för	tillfäl‐
liga	evenemang	och	som	picknickyta.	För	att	skapa	en	koppling	mellan	Stejleplatsen	och	Badhuspar‐
ken,	stärka	ekosystemtjänsterna	samt	återföra	en	del	av	den	grönska	som	funnits	på	platsen	histo‐
riskt	kan	några	träd	planteras	på	Stejleplatsen,	dock	på	ett	sådant	sätt	att	ytan	inte	fragmenteras.	För	
att	stärka	kopplingen	till	Stejleplatsens	historiska	användning	skulle	även	ett	konstverk	kunna	pla‐
ceras	på	platsen.	Under	sommarmånaderna	får	mindre	bodar	placeras	längs	kajpromenaden,	men	
efter	sommarsäsongen	ska	de	 lyttas	bort	från	platsen	för	att	Stejleplatsen	åter	ska	bli	öppen	ända	
ner	till	kajkanten.	Bodarna	ska	placeras	på	ett	sådant	sätt	att	de	inte	hindrar	allmänheten	från	att	
passera	mellan	dem.

På	Hamnplanen	 ligger	 fokus	 på	 hamn‐	 och	 båtverksamheten.	Här	 ska	 det	 vara	 jämna,	 tåliga	 och		
funktionella	ytor.	Här	ska	utrymme	 innas	för	bilar	med	trailer	att	vända	runt,	spolplatta,	jolleplan	
och	andra	funktioner	som	behövs	för	hamnens	och	föreningslivets	verksamheter.	Under	kortare	pe‐
rioder	kan	delar	av	ytan	användas	för	evenemang	och	under	sommarmånaderna	får	mindre	bodar	
placeras	längs	kajpromenaden.	Under	vintermånaderna	kan	delar	av	ytan	användas	för	parkering.

Allmän plats
Andelen	allmän	plats	ökar	något	till	totalt	ca	 300	kvm.	Den	största	förändringen	är	att	knappt	1300	
kvm	som	tidigre	varit	planlagt	som	kvartersmark	för	parkering	nu	planläggs	som	allmänplats,	torg.	
Marken	utgörs	av	ca	1300	kvm	gata,	ca	770	kvm	cykelbana	och	ca	 270	kvm	torg.	Hamnområdet	är	
planlagt	som	kvartersmark,	men	allmänhetens	tillgång	till	området	säkerställs	med	x‐område.	

Idag	är	hamnområdet	uppdelat	i	 ler	mindre	områden	med	kättingar,	staket	och	andra	avgränsning‐
ar.	Dessa	bör	tas	bort	 för	att	öppna	upp	för	ett	effektivare	och	mer	 lexibelt	användningssätt.	Det	
skapar	möjligheter	för	människor	att	röra	sig	i	området	på	ett	friare	sätt.

Vattenområden/Strandskydd
Planområdet	berörs	av	strandskydd	för	kusten	(300	meter).	Gällande	detaljplan	är	framtagen	enligt	
den	äldre	plan‐	och	bygglagstiftningen	(PBL	19 7:10)	och	något	strandskydd	gäller	inte	för	området	
idag.	I	och	med	aktuellt	planarbete	återinförs	strandskyddet	som	därför	upphävs	inom	planområ‐
det	genom	antagandet	av	detaljplanen.	Enligt	PBL	4	kap.	17	 	får	kommunen	i	detaljplan	upphäva	
strandskyddet	enligt	Miljöbalken	7	kap.	

Strandskyddets	syfte	är	att	 trygga	allmänhetens	tillgång	till	strandområden	och	bevara	goda	 livs‐
villkor	för	djur‐	och	växtliv.	Inga	naturtyper	som	är	hotade,	bedöms	särskilt	skyddsvärda	eller	utgör	
livsmiljö	för	särskilt	skyddsvärd	djur‐	eller	växtart	berörs.	Detaljplaneförslaget	försämrar	inte	vä‐
sentligen	livsvillkoren	för	djur‐	och	växtarter.	Aktuellt	område	är	viktigt	för	allmänheten	ur	rekrea‐
tionssynpunkt	och	ingår	i	ett	större	sammanhängande	stråk	längs	havet.	Planen	syftar	till	att	säker‐
ställa	allmänhetens	tillgång	till	hamnområdet	och	bidrar	därför	positivt	till	strandskyddets	syfte.

I	enlighet	med	Miljöbalken	7	kap.	1 	c	 	bedöms	följande	särskilda	skäl	föreligga	enligt	nedan:

För	hamnområdet	(V1R1)gäller	punkt	1,	3,	4	och	5.	
1. område som ”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyd-
dets syften”
‐	Marken	har	varit	ianspråktagen	under	mycket	lång	tid	och	hamnanläggningar	har	funnits	på	plat‐
sen	sedan	tidigt	1900‐tal.	Området	saknar	betydelse	för	strandskyddets	syfte	att	bevara	goda	livs‐
miljöer	för	djur‐	och	växtliv.
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3. område som ”behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte 
kan tillgodoses utanför området”
‐	En	hamn	måste	för	sin	funktion	ligga	i	anslutning	till	vattnet.	

4. område som ”behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför planområdet”
‐	En	utveckling	av	hamnverksamheten	och	övrig	verksamhet	inom	området	är	knuten	till	närheten	
till	vattnet	och	verksamheternas	be intliga	lägen	inom	hamnområdet.	

5. område som ”behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför planområdet”
‐	Hamnområdet	är	en	viktig	knutpunkt	i	Båstads	tätort	och	fungerar	som	en	social	mötespunkt.	Ge‐
nom	en	utveckling	av	verksamheterna,	vilka	fungerar	som	målpunkter	i	området,	samt	genom	ett	
säkerställande	av	allmänhetens	tillgång	till	hamnområdet	stärks	platsens	funktion	som	social	mö‐
tesplats	och	knutpunkt.	

För	den	södra	delen	av	hamnområdet	(V1R1,	gräsyta	med	korsprickad	mark	samt	prickmark	med	x)
gäller	punkt	1	och	4.
1. område som ”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyd-
dets syften”
‐	Området	nyttjas	på	detta	sätt	redan	idag.

4. område som ”behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför planområdet”
‐	Ytan	behövs	som	parkeringsyta	och	som	uppställningsyta	i	samband	med	de	evenemang	som	hålls	
i	hamnområdet.	Då	ytan	är	sammanhängande	med	be intlig	grusparkering	som	nyttjas	på	detta	sätt	
kan	inte	utvidgningen	göras	på	annan	plats.	

4. område som ”behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför planområdet”
‐	Byggnaden	är	be intlig	med	pågående	verksamhet.

Inom	planområdet	planläggs	 för	 lera	olika	användningar	av	vattenområden.	Den	västra	delen	av	
den	norra	pirarmen	planläggs	för	att	säkerställa	den	allmänna	badbryggan	som	 inns	på	platsen	idag	
( ).	Den	inre	hamnbassängen	planläggs	som	öppet	vattenområde	där	mindre	anläggningar	tillåts	
( ).	Den	yttre	hamnbassängen	planläggs	som	småbåtshamn	( ).	Mellan	den	yttre	och	inre	hamn‐
bassängen	ges	möjlighet	att	uppföra	en	öppningsbar	bro	( ).

Uppförande	av	anläggningar	t.ex.	erosionsskydd,	bryggor	etc.	inom	vattenområden	de inieras	som	
vattenverksamheter.	Vattenverksamheter	är	generellt	tillståndspliktiga,	men	kan	i	vissa	fall	vara	an‐
mälningspliktiga.

Geotekniska förhållanden
I	den	geotekniska	undersökningen	bedöms	mindre	konstruktioner	kunna	grundläggas	med	platta	
på	mark.	Vidare	konstateras	att	detaljerade	undersökningar	behövs	i	samband	med	framtida	bebyg‐
gelse.
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Gående

Cykeltra ik

Biltra ik	
sommartid

Biltra ik	vintertid,	på	
gåendes	villkor

Trafi ksystem där gående och cyklister prioriteras och 
biltrafi ken får lämna plats sommartid

Gator och trafi k
För	att	möta	de	olika	behov	och	utmaningar	som	följer	av	säsongsvariationerna	i	hamnområdet	före‐
slås	ett	tra iksystem	som	skiljer	sig	åt	mellan	sommar	och	vinter.	Sommartid	kan	hamnområdet	vara	
så	gott	som	bilfritt.	Vändmöjlighet	kan	ordnas	vid	torgytan.	Transporter	av	båtar	samt	annan	tra ik	
som	är	nödvändig	för	hamnverksamheten	kan	angöra	hamnområdet	från	den	delen	av	Strandprome‐
naden	som	är	öppen	för	tra ik.	Transporter	till	övriga	verksamheter	inom	hamnområdet	kan	tillåtas	
under	begränsade	tider.	Vintertid	kan	biltra ik	tillåtas	även	på	ytan	som	planläggs	som	torgyta	och	
vidare	upp	på	Hamngatan,	och	då	på	fotgängarnas	villkor.

Parkering
Då	letandet	efter	parkeringsplats	idag	är	en	av	de	största	bidragande	orsakerna	till	det	tra ikkaos	
som	uppstår	i	hamnområdet	sommartid	 inns	möjlighet	att	ta	bort	alla	allmänna	parkeringsplatser	
i	hamnområdet	under	sommarsäsongen.	Den	parkering	för	avlastning	mm	som	behövs	för	båtverk‐
samheten	kan	lösas	inom	hamnområdet	i	anslutning	till	Hamnplanen.	Vintertid	kan	parkering	till‐
låtas	på	de	öppna	ytorna	i	anslutning	till	Hamnplanen	samt	inom	området	som	planläggs	för	torg.

Cykelparkeringen	ligger	idag	intill	Pepes	och	rakt	i	siktlinjen	mot	Kallbadhuset.	Cykelparkeringen	
föreslås	därför	 lyttas	till	torgytans	östra	sida,	vid	Chance.

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

Gång- och cykeltrafi k
Cykeltra ik	 tillåts,	 precis	 som	 idag,	 längs	
Strandpromenaden	 och	 torgytan.	 Staket,	
kättingar	 och	 andra	 avgränsningar	 tas	
bort	i	hamnområdet	för	att	möjliggöra	för	
gående	att	röra	sig	över	hela	området.

Hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer
Ett	 genomförande	 av	 planförslaget,	 med	
minskad	 biltra ik	 i	 hamnområdet	 som‐
martid,	 bedöms	 påverka	 miljökvalitets‐
normerna	 och	möjligheterna	 att	 uppfylla	
dessa	positivt.

Folkhälsa
Planförslaget	 stärker	 allmänhetens	 till‐
gänglighet	till	hamnområdet	och	ytor	som	
tidigare	dominerats	av	biltra ik	och	parke‐
ring.	
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Utformningen	av	platserna	ska	göras	utifrån	att	alla	människor	ska	kunna	vistas	här	och	tillgänglig‐
het	och	framkomlighet	ska	vara	hög.	Platserna	ska	utformas	på	ett	sådant	sätt	att	de	är	välkomnande	
även	för	de	som	inte	konsumerar	för	att	vara	inbjudande	för	alla.	Barn‐	och	ungdomsperspektiv	ska	
innas	med	vid	utformningen	och	möbleringen	av	de	öppna	ytorna.

Några	vägledande	principer	för	brottsförebyggande	stadsplanering	är	klara	rumsliga	ansvarsförhål‐
landen,	befolkade	rum,	överskådlighet	och	synlighet.	Gestaltningen	bidrar	till	att	skapa	tydlighet	och	
orienterbarhet.	Dessa	är	bra	förutsättningar	för	en	trygg	vistelsemiljö.	Samtidigt	skapas	möjlighet	
till	sociala	träffpunkter.

Störande verksamheter och buller
Det	har	inte	kommit	in	några	klagomål	gällande	störningar	från	småbåtshamnens	verksamhet.	Som‐
martid	förekommer	en	del	klagomål	på	störningar	från	nattklubbsverksamheten	strax	utanför	plan‐
området.	Tidigare	har	även	funnits	klagomål	på	störande	lukt	från	en	 iskebåt	i	hamnen.

Risk
Utformningen	av	hamnområdet	och	dess	verksamheter	ska	anpassas	efter	närheten	till	havet	och	
de	risker	för	översvämning	det	innebär.	Tillfälligt	förhöjda	havsnivåer	förekommer	i	samband	med	
till	exempel	stormar	och	till	följd	av	klimatförändringarna	är	en	mer	långsiktig	höjning	av	havsnivån	
att	vänta.	Eftersom	hamnområdet	endast	ligger	ett	par	meter	över	havet	är	risken	för	översvämning	
påtaglig.	Det	är	därför	viktigt	att	byggnader	utformas	enligt	principen	”resiliance”	‐	att	byggnaderna	
ska	klara	översvämning.	På	grund	av	översvämningsrisken	tillåts	inte	bostäder	inom	området.	De‐
taljplanen	ger	även	utrymme	för	tillfälliga	mindre	byggnader	som	 lyttas	från	hamnområdet	under	
vintermånaderna	när	stormar	är	mest	vanligt	förekommande.

Alla	delar	av	hamnområdet	kan	nås	av	räddningsfordon	inom	minst	50	meter.

Det	 inns	hantering	av	bränsle	 för	småbåtshamnens	behov	 inom	planområdet.	Hamnens	bränsle‐
hantering	förutsätter	skyddsavstånd,	vilka	hanteras	i	samband	med	verksamhetens	tillstånd.	Runt	
avluftningsmynning	och	tappställe	gäller	25	meter	till	båtplats	där	människor	övernattar	samt	12	
respektive	25	meter	till	servering.	Id er	 inns	att	 lytta	tankstationen	till	utsidan	av	den	östra	pirar‐
men.	Detaljplanen	reglerar	därför	inte	skyddsavståndet	runt	bränslehanteringen	för	att	på	lång	sikt	
ha	möjlighet	att	nyttja	mark	och	vatten	på	annat	sätt	än	idag.	

För	att	minska	risken	för	skador	i	samband	med	kraftig	vågpåverkan	ger	planen	utrymme	för	om‐
byggnad	av	den	norra	pirarmen	samt	en	höjning	av	pirarna.	Uppförande	av	anläggningar	t.ex.	ero‐
sionsskydd,	bryggor	etc.	inom	vattenområden	de inieras	som	vattenverksamheter.	Vattenverksam‐
heter	är	generellt	tillståndspliktiga,	men	kan	i	vissa	fall	vara	anmälningspliktiga.
		

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Nya	byggnader	föreslås	anslutas	till	be intliga	system.	Gasledningar	 inns	i	området.

El och telefoni
El	och	telefoni	avses	anslutas	till	det	be intliga	 ledningsnätet.	El	och	telefoni	måste	utföras	på	ett	
sådant	sätt	att	de	inte	skadas	vid	en	översvämning.
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Dricks- och spillvatten
Spillvattenledningarna	i	hamnområdet	ligger	relativt	nära	markytan	varför	det	kan	bli	svårt	att	göra	
nya	anslutningar	med	hjälp	av	självfall.	Spillvatten	från	de	interna	spillvattenledningarna	behöver	
även	fortsättningsvis	pumpas	till	anslutningspunkten.	Med	tanke	på	översvämningsrisken	i	hamn‐
området	bör	brunnen	från	vilken	spillvattnet	pumpas	vara	tät	för	att	förhindra	inläckage	av	havsvat‐
ten.	Elektroniken	till	pumpen	bör	om	möjligt	placeras	inomhus.	

Ny	bebyggelse	inom	hamnområdet	bör	anslutas	till	det	interna	ledningsnätet.	Även	tillfälliga	bygg‐
nader	och	verksamheter	ska	ha	möjlighet	att	ansluta	till	detta.	Större,	permanenta	byggnader	inom	
byggrätterna	 närmast	 Strandpromenaden	 bör	 även	 fortsättningsvis	 kunna	 anslutas	 direkt	 till	 de	
kommunala	ledningarna	i	Strandpromenaden.	Det	är	dock	viktigt	hur	avlopp	och	golvbrunnar	utfor‐
mas	för	att	minimera	risken	för	att	havsvatten	tränger	in	i	ledningarna	i	samband	med	översvämning.

Brunnslocken	längs	spillvattennätet	bör	vara	täta	för	att	undvika	att	havsvatten	tränger	ner	i	 led‐
ningarna	vid	högvatten.		

Brandvattenförsörjning
Det	 inns	tre	brandposter	inom	och	i	anslutning	till	planområdet.	Dessa	har	tillräcklig	kapacitet	för	
föreslagen	utveckling	i	hamnområdet.

Dagvatten
Planförslaget	innebär	ingen	ändring	avseende	dagvattenhanteringen.	Dagvatten	föreslås	även	fort‐
sättningsvis	 ledas	ut	 i	hamnbassängen.	Fördröjning	av	dagvatten	bedöms	 inte	vara	aktuellt	 inom	
planområdet.

Avfallshantering
Ny	bebyggelse	ska	anpassas	till	att	klara	kommunens	krav	på	källsortering	och	avfallshantering.	Av‐
fallsutrymmen	bör	placeras	i	nära	anslutning	till	körbar	allmän	väg	och	dess	storlek	ska	motsvara	de	
behov	som	 inns	för	att	underlätta	källsortering.
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9. KONSEKVENSER
Trafi k
Begränsningarna	för	biltra ik	och	bilparkering	under	delar	av	året	medför	att	trängseln	och	riskerna	
minskar	i	hamnområdet.	Det	kan	dock	innebära	att	problemen	 lyttas	till	andra	platser	i	samhället.	
Parkeringskapacitet	 inns	vid	Prästliden.

Översvämning
terkommande	översvämningar	medför	risker	för	skador	och	ett	ökat	slitage	på	anläggningar	i	om‐
rådet.	Det	är	därför	viktigt	att	permanenta	anläggningar	utformas	på	ett	sådant	sätt	att	de	tål	över‐
svämningar,	även	om	det	kan	vara	fördyrande	i	byggskedet.	Det	är	också	viktigt		att	tillfälliga	anlägg‐
ningar	 lyttas	från	hamnområdet	i	god	tid	innan	hösten	då	de	 lesta	stormarna	drabbar	området.

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

tgärder	som	att	begränsa	biltra ik	och	ta	bort	bilparkeringar	under	delar	av	året	stärker	de	sociala	
aspekterna	i	området	och	skapar	platser	för	möten	och	aktivitet,	såväl	planerade	som	spontana.

Ekonomiskt
Att	investera	i	byggnader	och	anläggningar	i	översvämningsdrabbade	lägen	innebär	alltid	en	högre	
risk.	 tgärder	för	att	utforma	byggnader	och	anläggningar	så	att	de	tål	översvämmande	vatten,	alter‐
nativt	står	emot	vattnet,	kan	vara	fördyrande	i	byggskedet.

Torgytan	 innebär	en	möjlighet	 till	 ett	 lexibelt	nyttjande	av	ytan.	Kommunen	som	huvudman	har	
möjlighet	att	göra	investeringar	i	ytan	för	att	öka	känslan	av	att	platsen	är	allmän.	Med	huvudman‐
naskapet	 följer	också	skyldigheten	att	underhålla	området.	Kommunen	kommer	således	 få	ökade	
driftskostnader	till	följd	av	detaljplanen.	Att	rusta	och	iordningställa	platsen	på	ett	sätt	som	möjlig‐
gör	en	 lexibilitet	i	användningen	innebär	en	kostnad.	Det	innebär	även	ett	inkomstbortfall	från	par‐
keringsavgifter	under	de	perioder	då	ytan	nyttjas	för	annat	än	parkering.	Hur	stort	inkomstbortfallet	
blir	beror	på	hur	stor	yta	som	nyttjas	för	andra	ändamål	än	parkering	samt	hur	lång	tid	det	handlar	
om.

Tillgänglighet
Planbestämmelsen	TORG	ger	möjlighet	 att	 använda	den	be intliga	 parkeringsytan	på	 ler	 sätt	 än	
idag.	Dock	 inns	fortfarande	möjligheten	att	köra	och	att	parkera	på	ytan	kvar.	Om	ytan	görs	om	eller	
om	biltra ik	och	parkering	begränsas	under	delar	av	året	ska	hänsyn	tas	till	tillgängligheten	för	per‐
soner	med	nedsatt	rörelseförmåga,	både	avseende	markbeläggning	och	hur	ytorna	disponeras.	För‐
utsättningar	ges	för	att	öppna	upp	området	och	öka	tillgängligheten	och	rörligheten	inom	området	
genom	att	undanröja	begränsande	fysiska	hinder.		Detta	regleras	dock	inte	i	detaljplan	utan	hanteras	
i	genomförandeskedet.	Området	kommer	även	fortsatt	att	ha	en	hög	tillgänglighet	för	personer	med	
funktionsvariationer.	
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10. GENOMFÖRANDE
Här	redovisas	de	organisatoriska,	tekniska,	ekonomiska	och	fastighetsrättsliga	åtgärder	som	er‐
fordras	för	ett	samarbete	och	ändamålsenligt	genomförande	av	detaljplanen.	

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen	handläggs	med	utökat	planförfarande	enligt	PBL	2010:900.	 Samråd	har	genomförts	
under	hösten	201 	och	granskning	sker	under	våren	2019.	Antagande	bedöms	kunna	ske	i	slutet	av	
2019.

Kommunen	äger	all	mark	inom	planområdet.	Marken	är	vid	planens	upprättande	utarrenderad	till	
lera	parter.	En	genomsyn	av	arrendeavtalen	görs	som	en	direkt	konsekvens	av	detaljplanen.

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen	är	huvudman	för	allmän	plats.	

Inom	planområdet	är	kommunen	ansvarig	för	projektering	och	utbyggnad	av	teknisk	infrastruktur,	
samt	iordningställande	av	torg	och	grönområden,	planlagda	som	allmän	platsmark.	 tgärder	inom	
kvartersmark	regleras	genom	avtal	mellan	jordägare	och	nyttjare.	

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Fastighetsbildningsåtgärder	är	inte	aktuella	inom	planområdet.

Servitut
Ledningsägare	ansvarar	för	att	söka	lämplig	rättighet	för	sin	ledning.

För	området	 som	planläggs	 för	centrumändamål	 (C)	 intill	 fastigheten	Strandängen	3	 inns	ett	of‐
icialservitut	 till	 förmån	 för	 Strandängen	3	och	 last	 för	Båstad	109:2.	 Servitutet	 ger	Strandängen	
tillträde	till	området.

Ekonomiska frågor
Kommunen	som	huvudman	för	allmän	plats	bekostar	förändringar	på väg,	torg	m.m. som	detaljpla‐
nen	föranleder.	Kostnader	som	är	förknippade	med	att	tillskapa	rätt	för	servitut,	ledningsrätt	och/
eller	annan	nyttjanderätt	för	anläggning	på	annans	mark	bekostas	av	ägare	av	anläggning/ledning.	
Anläggningsavgift	avseende	VA‐anslutningar	regleras	i		VA‐taxa.	Elanslutning	uttages	i	enlighet	med	
gällande	taxa.

Planavgift,	i	enlighet	med	av	kommunfullmäktige	beslutade	taxa,	kommer	i	samband	med	bygglov‐
givning	att	uttagas	 inom	detaljplaneområdet.	Detaljerade	undersökningar	avseende	geologi,	mar‐
kens	bärighet,	föroreningar	osv	som	kan	krävas	vid	byggnation	inom	aktuellt	planområde	bekostas	
av	byggherren.	



36

Granskningshandling 2019-02-04
                    Detaljplan för del av Båstad 109:2, Båstads hamn

Övriga avgifter
Bygglovs‐	och	anslutningsavgifter	utgår	enligt	taxa.		

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Kommunen	genom	NSVA	ansvarar	för	utbyggnad	och	bekostnad	av	VA‐system	(inklusive		dagvatten‐
system)	inom	allmän	platsmark.	Alla	tillfälliga	byggnader	och	verksamheter	som	har	behov	av	det	
ska	ha	möjlighet	att	anslutas	till	hamnområdets	interna	VA‐nät.	Utbyggnaden	av	VA‐	ledningar	inom	
området	sker	från	av	kommunen	anvisad	anslutningspunkt.	Alla	ritningar	ska	godkännas	av	kom‐
munen	innan	utbyggnaden	påbörjas.	

Några	dagvattenledningar	ligger	under	eller	i	direkt	anslutning	till	be intliga	byggnader.	Vid	en	even‐
tuell	nybyggnation	där	någon	av	dessa	ledningar	berörs	bör	ledningen	 lyttas.	u‐områden	 inns	av‐
satta	i	närheten	för	de	 lesta	ledningarna.	Eventuell	 lytt	av	ledning	bekostas	av	exploatören.

Nya	VA‐installationer	samt	förändring	av	be intliga	anslutningar	ska	godkännas	av	NSVA	innan	bygg‐
nation	påbörjas.

Markförorening
En	markmiljöundersökning	 har	 gjorts	 under	 samrådsskedet.	 Den	 visar	 på	 värden	 under	mindre	
känslig	markanvändning	 (MKM)	 i	 alla	 provpunkter	 utom	 en	 där	 fördjupade	 studier	 krävs	 innan	
eventuellt	schaktarbete.	På	Stejleplatsen	där	det	 inns	ett	område	över	MKM,	har	en	utökad	provtag‐
ning	och	en	riskbedömning	gjorts.	Undersökningen	rekomenderar	att	det	görs	åtgärder	av	de	ytliga	
marklagren	i	ett	mindre	område	runt	punkt	1703.	

Utdrag ur PM Kompletterande undersökning, 2017-11-08 som 
visar undersökningspunkterna på Stejleplatsen. 

El, tele, internet
Bjäre	Kraft	har	kabelanläggningar	inom	planområdet.	Kostnad	för	eventuella	 lyttningar	eller	
andra	åtgärder	som	krävs	för	att	säkerställa	anläggningarnas	funktion	beror	på	med	vilken	rätt	
ledningen	ligger	samt	vad	avtal	för	rättigheten	säger.
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11. FORTSATT ARBETE

Denna	detaljplan	handläggs	med	utökat	planförfarande.	Arbetet	avses	fortsätta	med	eventuella	revi‐
deringar	av	granskningsförslaget	till	antagandet.	Olika	utredningar	kan	tillkomma	för	att	komplet‐
tera	planarbetet	vid	fortsatt	arbete	och	för	att	ligga	till	grund	för	detaljutformning	av	planförslaget	
såsom	exempelvis	en	utökad	markmiljöundersökning.

Efter	granskningen	sammanställs	inkomna	synpunkter	i	ett	granskningsutlåtande.	Därefter	går	pla‐
nen	upp	för	antagande	i	kommunfullmäktige.	

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Planhandlingarna	har	utarbetats	av	planarkitekt	Emma	Johansson	på	Samhällsbyggnad	vid	Båstads	
kommun.	Dessutom	har	följande	tjänstemän	deltagit	i	planarbetet:	
	 Roger	Larsson,	stadsarkitekt,	samhällsbyggnadschef
	 Lisa	Rönnberg,	tidigare	samhällsbyggnadschef
	 Olof	Selld n,	planchef
	 Kristina	Bell,	tidigare	översiktsplanerare
	 Henrik	Eliasson,	planarkitekt
	 Per	Selld n,	tidigare	exploateringsingenjör	
	 Mårten	Nilsson,	tidigare	exploateringsingenjör
	 Susanna	Alm vist,	exploateringsingenjör
	 Sven‐Inge	Granlund,	tidigare	park‐	och	fritidschef
	 Marie	Eriksson,	gatu‐	och	parkchef
	 Andreas	Jansson,	tidigare	tra ikingenjör
	 Alexander	Ej ertz	Johanzon,	tra ikingenjör
	 Mårten	Sällberg,	miljöinspektör

SAMHÄLLSBYGGNAD

Emma	Johansson	 	 	 	 	 Olof	Selld n
Planarkitekt	 	 	 	 	 	 Planchef
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Detaljplan för  

Del av Båstad 109:2, Båstads 
hamn   
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 
	

Samrådsredogörelse  
	

	

Detta	 detaljplaneförslag,	 har	 varit	 utsänt	 för	 samråd	 under	 tiden	 2017‐01‐19	 till	
2017‐03‐02	för	att	ge	sakägare,	boende,	myndigheter	med	flera,	möjlighet	att	lämna	
in	 synpunkter.	 Planförslaget	 har	 tagits	 fram	 av	 Samhällsbyggnad,	 Plan	 i	 Båstads	
kommun.	 	 Planen	 handläggs	 med	 utökat	 planförfarande.	 I	 denna	 samrådsredo‐
görelse	finns	dels	sammanfattningar	av	de	synpunkter	som	har	lämnats	in	och	dels	
Plans	kommentarer	till	synpunkterna.	

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Region	Skåne	 framför	att	de	ser	positivt	på	en	utveckling	av	hamnområdet	på	det	
sätt	som	beskrivs	i	planförslaget.	

E.ON	Elnät	Sverige	AB	

Synpunkter från myndigheter m.fl. 
Länsstyrelsen	 anser	 att	 planförslaget	 riskerar	 att	 inte	 anses	 vara	 förenligt	 med	
översiktsplanen	 då	 det	 i	 översiktsplanen	 inte	 framkommit	 att	 området	 skulle	
förändras.	

PLANBESTÄMMELSER	

Länsstyrelsen	 anser	 att	 planbestämmelsen	 som	 reglerar	 att	 vatten‐	 och	
avloppssystemen	 ska	 kunna	 förslutas	 är	 olämplig	 då	 den	 reglerar	
genomförandefrågor,	och	bör	tas	bort.	

Länsstyrelsen	anser	att	bestämmelsen	om	”naturligt	översvämmande	vatten”	är	svår	
att	 i	praktiken	tillämpa	och	rekommenderar	istället	att	planen	reglerar	exempelvis	
att	 känsliga	 funktioner	 inte	 utförs	 lägre	 än	 +3	 meter	 eller	 genom	 att	 reglera	
byggnadernas	 utformning	 och	 utförande	 genom	 bestämmelser	 om	 tex	 viss	
byggteknik	eller	material.	
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VATTENVERKSAMHET	

Vidare	 uppmärksammar	 länsstyrelsen	 kommunen	 på	 att	 uppförande	 av	
anläggningar	inom	vattenområden	definieras	som	vattenverksamheter	och	generellt	
är	tillståndspliktiga,	men	i	vissa	fall	kan	de	vara	anmälningspliktiga.	

FORNLÄMNINGAR	

De	 framför	 att	 handlingarna	 bör	 kompletteras	med	 upplysningar	 att	 för	 eventuell	
bebyggelse	 och	 markanläggningar	 som	 påverkar	 befintliga	 fornlämningar	 krävs	
tillstånd	 enligt	 kulturmiljölagen,	 samt	 att	 om	 fornlämningar	 påträffas	 vid	
markarbete	ska	arbetet	omedelbart	avbrytas	och	länsstyrelsen	kontaktas.	

RIKSINTRESSEN	

Länsstyrelsen	delar	kommunens	bedömning	att	planförslaget	 inte	påtagligt	 skadar	
riksintressena	i	området	men	vill	att	det	förtydligas	hur	kommunen	kommit	fram	till	
bedömningen.	De	vill	därför	att	beskrivningen	och	resonemangen	kring	påverkan	på	
riksintressena	utvecklas.	

FÖRORENINGAR	

Länsstyrelsen	förutsätter	att	det	i	det	fortsatta	planarbetet	görs	en	undersökning	om	
eventuella	markföroreningar.	Undersökningen	bör	även	redogöra	för	eventuell	risk	
för	föroreningar	att	nå	vattenområdet.	

RISKER	

De	framför	även	att	risker	i	samband	med	hantering	av	bränsle	för	småbåthamnens	
behov	 måste	 hanteras	 i	 planen.	 De	 framför	 att	 en	 ny	 detaljplan	 inte	 får	 inverka	
negativt	på	befintliga	verksamheter	och	att	de	tillstånd	som	är	gällande	därför	måste	
beaktas.	

MILJÖKVALITETSNORMER	

Vidare	 påpekar	 länsstyrelsen	 att	 det	 saknas	 redovisning	 av	 hur	 planförslaget	 kan	
komma	 att	 påverka	 miljökvalitetsnormerna	 för	 vatten,	 med	 tanke	 på	
dagvattenhanteringen.	 Det	 framgår	 inte	 heller	 hur	 dagens	 lösning	 påverkar	
miljökvalitetsnormer.	

STRANDSKYDD	

Vidare	anser	de	att	det	inte	tydligt	går	att	utläsa	vilka	särskilda	skäl	som	åberopas	
för	upphävande	 av	 strandskyddet	 för	den	del	 som	omfattar	 besöksanläggning	och	
parkmark	i	planområdets	norra	del.	

De	 ifrågasätter	 syftet	 med	 att	 låta	 strandpromenaden	 och	 grönytorna	 i	 områdets	
södra	 del	 bli	 kvartersmark.	 De	 framför	 att	 det	 är	 angeläget	 att	 inte	 områdets	
tillgänglighet	för	allmänheten	minskar	och	de	anser	därför	att	det	kan	vara	lämpligt	
att	 låta	 denna	 del	 utgöra	 allmän	 platsmark	 med	 ett	 bibehållet	 strandskydd.	 Om	
kommunen	vill	låta	denna	del	bli	kvartersmark	där	strandskyddet	upphävs	behöver	
de	särskilda	skälen	förtydligas.	

	

Kommentar:	Användningen	av	hamnområdet	 förändras	 inte	utan	planen	möjliggör	
en	utveckling	av	pågående	markanvändning	inom	det	befintliga	hamnområdet.	Detta	
finns	det	 stöd	 för	 i	översiktsplanen	där	det	 står	 ”Översiktsplanen	utgår	 från	 en	 viss	
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utvidgning	av	hamnverksamheten	 i	Båstad	men	 inte	av	en	sådan	omfattning	att	den	
behöver	markeras	med	en	större	yta.”	(ÖP	08,	sid	71).	

Planbestämmelsen	 om	 att	 byggnader	 ska	 utformas	 på	 ett	 sådant	 sätt	 att	 de	 inte	
skadas	 av	naturligt	 översvämmande	 vatten	 behålls	då	det	 inte	är	 önskvärt	att	 låsa	
byggnaderna	till	ett	material	eller	en	byggnadsteknisk	lösning.	Detaljplanen	förutsätts	
ha	en	lång	livslängd	och	nya	material	och	lösningar	för	att	skydda	byggnaderna	mot	
översvämmande	 vatten	 utvecklas	 ständigt.	 Kommunens	 bedömning	 är	 att	
formuleringen	tydliggör	funktionen	och	samtidigt	möjliggör	en	mångfald	av	lösningar.	

Planförslaget	 kompletteras	 med	 upplysningar	 gällande	 fornlämningar,	 information	
om	 vattenverksamhet,	 tydligare	 resonemang	 kring	påverkan	på	 riksintressen,	 risker	
gällande	 bränslehanteringen,	 påverkan	 på	 miljökvalitetsnormer	 och	 de	 särskilda	
skälen	för	upphävande	av	strandskyddet.	

Gällande	 den	 södra	 delen	 av	 planområdet	 ingår	 det	 idag	 i	 hamnområdet,	 både	 i	
gällande	stadsplan	samt	enligt	arrendeavtal.	Även	gräsytorna	nyttjas	i	samband	med	
evenemang	 och	 är	 historiskt	 en	 del	 av	 en	 gammal	 gräsparkering	 som	 nyttjats	 av	
hamnen.	För	att	möjliggöra	ett	 fortsatt	nyttjande	av	ytorna	 i	dessa	sammanhang	är	
det	 viktigt	 att	 de	 även	 fortsättningsvis	 ingår	 i	 hamnområdet	 och	 att	 strandskyddet	
upphävs.	 Det	 är	 även	 viktigt	 att	 ytorna	 kan	 användas	 i	 det	 läge	 parkering	 eller	
båtuppställning	behöver	utökas	eller	omdisponeras	 för	hamnens	behov.	Direkt	 söder	
om	planområdet	 finns	stora	öppna	grönytor,	 lekplats	samt	Brunsparken	som	är	 fullt	
tillgängliga	för	allmänheten	under	hela	året,	även	i	samband	med	evenemang.	

Utredning	 gällande	 markföroreningar	 har	 gjorts	 och	 redovisas	 i	 MKB	 och	
granskningshandlingarna.	

Lantmäterimyndigheten	 påpekar	 behov	 av	 några	 redaktionella	 ändringar	 på	
plankartan.	 De	 framför	 även	 att	 planbeskrivningen	 behöver	 kompletteras	
beträffande	strandskyddet,	gällande	stadsplan	samt	servitut	eller	ledningsrätt.	

Kommentar:	 Redaktionella	 ändringar	 av	 plankartan	 samt	 komplettering	 av	
planbeskrivningen	görs.	

NSR	 (Nordvästra	 Skånes	 Renhållnings	 AB)	 framför	 att	 avfallsutrymmen	 bör	
placeras	i	nära	anslutning	till	körbar	allmän	väg	samt	att	dess	storlek	ska	motsvara	
de	behov	som	finns	 för	att	underlätta	källsortering.	De	 framför	även	att	vägen	ska	
vara	minst	5,5	meter	bred	om	körning	i	båda	riktningarna	förekommer.	De	bifogar	
information	med	punkter	som	behöver	säkerställas	gällande	renhållningen.	

Kommentar:	 Informationen	noteras.	Detaljplanen	 reglerar	 inte	var	verksamheterna	
ska	placera	sina	avfallsutrymmen	men	informationen	förs	in	i	planbeskrivningen.	

NSVA	 (Nordvästra	 Skånes	 Vatten	 och	 Avlopp	 AB)	 framför	 att	
översvämningsrisken	och	dess	påverkan	är	väl	beskriven	och	framför	några	förslag	
på	 tillägg.	 Gällande	höjdsättning	 bör	 följande	 tillägg	 göras:	 ”Höjdsättning	 runt	 nya	
byggnader	ska	vara	sådan	att	vatten	rinner	bort	från	byggnaden.”	De	skriver	att	en	
sådan	höjdsättning	i	kombination	med	att	byggnader	antingen	står	emot	vatten	eller	
klarar	 konsekvenserna	 av	 en	 översvämning	 kan	 minska	 risken	 för	 allvarliga	
konsekvenser	 på	 byggnaderna.	 Både	 översvämningsrisken	 och	 Länsstyrelsens	
rekommendation	om	att	inte	anlägga	byggnader	under	+	3	m	över	befintlig	havsnivå	
talar	egentligen	emot	byggnation	i	hamnområdet.	

Vidare	föreslår	NSVA	att	plankartan	kompletteras	med	u‐områden	som	är	3	meter	
breda	på	varje	sida	av	befintliga	dagvattenutlopp	och	befintlig	dagvattenledning.		
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De	framför	även	att	nya	VA‐installationer	samt	förändring	av	befintliga	anslutningar	
ska	godkännas	av	NSVA	innan	byggnation	påbörjas.		

Slutligen	 informerar	 de	 om	 att	 ledningen	 från	 platsen	 där	 båtarna	 tömmer	 sitt	
spillvatten	till	pumpstationen	inte	finns	med	i	deras	ledningskarta.	

Kommentar:	Planförslaget	kompletteras	gällande	höjdsättning	runt	nya	byggnader.	
För	befintliga	dagvattenledningar	 läggs	u‐områden	 in	där	det	är	möjligt,	dock	 ligger	
några	 ledningar	redan	 idag	under	befintliga	byggnader.	Inom	korsmark	bedöms	 inte	
u‐område	vara	nödvändigt	då	endast	tillfälliga	byggnader	tillåts	under	en	begränsad	
tid.	Dessa	byggnader	ska	vara	lätta	att	ta	bort	och	på	så	sätt	garanteras	åtkomst	till	
ledningarna.	 Information	 om	att	VA‐installationer	 ska	 godkännas	av	NSVA	 förs	 in	 i	
planbeskrivningen.	

Bjäre	 kraft	 informerar	 om	 att	 de	 har	 en	 nätstation	 med	 tillhörande	 el‐
ledningssystem	 i	 området	 samt	 att	 det	 behövs	 ett	 fritt	 område	 på	 2	 meter	 runt	
stationen.	Det	behövs	även	en	tillfartsväg	för	tyngre	fordon	som	är	tillgänglig	även	
under	sommarmånaderna.	

De	framför	problematiken	med	översvämningar	på	den	plats	de	sedan	tidigare	blivit	
anvisad.	En	åtgärd	för	att	minska	risken	för	inträngning	av	havsvatten	skulle	vara	att	
höja	byggnaden	ca	1‐1,5	m.	

De	 påtalar	 även	 att	 det	 finns	 många	 distributionsledningar	 inom	 området	 samt	
kanalisation,	skåp	och	brunnar	för	fiber.	Eventuella	anpassningar	och/eller	flytt	av	
el	och	fiber	får	bekostas	av	exploatören.	

Kommentar:	Efterfrågat	utrymme	finns	runt	elstationen.	U‐området	för	ledningarna	
förses	 med	 prickmark	 för	 att	 kunna	 fungera	 som	 tillfartsväg.	 Av	 hänsyn	 till	
kulturmiljön	 bedömer	 kommunen	 att	 en	 höjning	 av	 nätstationen	 är	 olämplig.	
Stationen	 bör	 istället	 utformas	 vattentätt.	 Kostnad	 för	 eventuella	 flyttningar	 eller	
andra	åtgärder	som	krävs	för	att	säkerställa	anläggningarnas	funktion	beror	på	med	
vilken	rätt	ledningen	ligger	samt	vad	avtal	för	rättigheten	säger.	

Synpunkter från sakägare och andra besvärsberättigade 
Ägare	till	Hyllebäcken	23	 framför	oro	gällande	det	befintliga	övergångsstället	på	
Strandpromenaden	och	beskriver	hur	bland	annat	bilar,	mopeder	och	cyklister	kör	
för	fort	och	”busar”.	

Kommentar:	Informationen	noteras	och	framförs	till	Teknik	och	Service.	

Ägaren	till	Hyllebäcken	13	framför	att	de	bor	i	hamnområdet	för	att	kunna	se	och	
uppleva	 vattnet	men	 att	 de	 nya	 bodarna	 och	 den	 numera	 borttagna	 sportbutiken	
skymmer	utsikten.	Ägaren	vill	inte	att	detaljplanen	ska	tillåta	en	nockhöjd	på	7,5	m	
och	vill	att	hamnen	och	pirarna	i	görligaste	mån	ska	lämnas	fria	från	nya	byggnader.	

Kommentar:	En	levande	hamn	förutsätter	möjlighet	till	utveckling	och	anpassning	till	
förändrade	 förhållanden.	 Hamnkrogen	 har	 idag	 en	 nockhöjd	 på	 knappt	 7,5	 meter.	
Nockhöjden	 justeras	och	ändras	 till	plushöjd	 i	 förhållande	 till	befintlig	markhöjd	 för	
att	byggnaderna	ska	klara	översvämmande	vatten.	Tillfälliga	och	permanenta	mindre	
byggnader	tillåts	bara	ha	en	maximal	nockhöjd	på	3,5	m.	

Ägaren	till	Hyllebäcken	17	och	21	framför	att	förslaget	är	utmärkt.	Ägaren	skriver	
att	 trafiken	 på	 sommaren	 är	 ett	 gissel	 och	 att	många	 åker	 fram	 till	 Pepes	 där	 de	
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måste	vända	och	köra	tillbaka.	Ägaren	förstår	att	det	finns	ett	behov	av	en	vändplats	
men	hoppas	att	den	inte	ska	bli	någon	form	av	taxistation.	

Kommentar:	 Planförslaget	 reglerar	 inte	 placeringen	 av	 en	 eventuell	 taxistation.	
Synpunkterna	noteras	och	framförs	till	Teknik	och	Service.	Vändplatsen	tas	bort	från	
planförslaget	 då	 vändmöjligheter	 kan	 ordnas	 inom	 torgytan	 vid	 de	 tillfällen	 då	
genomfartstrafik	inte	tillåts.	

BFEF	 (Båstad	 Fritidshamn	 Ekonomisk	 Förening)	 beskriver	 i	 sitt	 yttrande	
föreningens	historia	och	utveckling	i	Båstads	hamn.		

De	 framför	att	 föreningen	arrenderar	en	yta	 för	parkering	 för	andelsägarnas	bilar.	
Denna	måste	vara	tillgänglig	hela	säsongen	och	är	redan	idag	för	liten.	BFEF	framför	
att	 de	 inte	 kan	 acceptera	 inskränkningar	 i	 nyttjanderätten	 eller	 intrång	 på	
parkeringsytan	i	form	av	tillfälliga	bodar.	

De	 framför	 även	 att	 östra	 pirens	 vändplan	 måste	 vara	 orörd	 för	 att	 deras	
verksamhet	 med	 bland	 annat	 mastning	 av	 båtar	 ska	 kunna	 fungera	 samt	 att	
eventuella	byggnader	längst	ut	på	pirarmen	skulle	kräva	ytterligare	utfyllnad	vilket	
inte	låter	sig	göras.	

Kommentar:	 Möjlighet	 finns	 att	 inom	 området	 för	 hamn‐	 och	 besöksverksamhet	
(V1R2)	 anordna	 parkering	 för	 verksamheternas	 behov.	 Arrendatorns	 skyldighet	 att	
anordna	parkering	för	olika	ändamål	regleras	i	arrendeavtalet.	Tillfälliga	bodar	är	en	
möjlighet	 men	 inget	 tvång	 att	 nyttja.	 Om	 området	 nyttjas	 för	 bodar	 istället	 för	
parkering	kan	arrendatorn,	beroende	på	hur	arrendeavtalet	utformas,	behöva	erbjuda	
andra	 parkeringsplatser.	 Möjligheten	 till	 tillfälliga	 bodar	 kan	 även	 nyttjas	 av	
båtverksamheten	om	de	har	behov	av	sådana.	

Prickmarken	 utökas	 på	 pirarmen	 för	 att	 säkerställa	 att	 området	 kring	mastkranen	
samt	vändplatsen	hålls	 fri	 från	bebyggelse.	Byggrätten	på	kvarvarande	ytor	minskas	
men	finns	kvar	i	den	utsträckningen	att	mindre	bodar	tillåts.			

Näringsidkarna	 i	 hamnen	 (Båstad	 Hamnrestauranger,	 Hamnplats	 3,	 Spirit	
Event,	Bjärehalvöns	Glass&Chokladfabrik,	Stora	Blå,	BBSS,	Lagadere,	Huset	på	
Stranden/Pepes	 Bodega,	 Kiteskolan,	 Hamnkiosken,	 Fiskekajen,	 Sailing	
Båstad)	beskriver	i	sitt	yttrande	hamnens	utveckling	och	hur	turismen	sedan	länge	
varit	en	viktig	del	i	området.	

Näringsidkarna	 anser	 att	 planförslaget	 är	 för	 snävt	 i	 sin	 omfattning	 och	 för	
detaljerat	utan	att	 försöka	 se	 in	 i	 framtiden.	De	anser	 att	det	behövs	en	vision	 för	
helheten	först.	

För	 att	 öka	 tillgängligheten	 till	 stranden	 framför	 de	 att	 det	 kan	 skapas	 en	 större	
badstrand	bortom	Kallbadhuset	då	denna	del	har	stor	utvecklingspotential.	Här	bör	
detaljplanen	 tillåta	 kompletterande	 byggnation	 så	 som	 förrådsbyggnad,	
livräddartorn,	kiosk	mm.	

Trycket	 på	 Badkrukan	 samt	 önskan	 att	 kunna	 använda	 den	 året	 runt	 skapar	 nya	
krav.	 Därför	 kan	 det	 inte	 vara	 prickad	 mark	 intill	 byggnaden.	 De	 vill	 kunna	
komplettera	Badkrukan	med	bastu,	omklädningsrum	mm	som	är	öppna	året	runt	för	
allmänheten.	 I	 planförslaget	 har	 byggnadszonen	 minskat	 så	 att	 utveckling	
omöjliggörs.	

Vidare	 framför	de	att	hamnens	båtplatser	är	begränsade	och	vill	att	möjligheterna	
med	 en	 utfyllnad	 öster	 om	 befintlig	 pir	 och	 en	 ny	 pirarm	 utreds.	 Östra	 pirarmen	



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2019-02-04 
 

6 (11) 

måste	ges	möjlighet	 till	 utveckling	 i	 framtiden.	En	breddning	och	höjning	av	piren	
kan	 behövas,	 men	 det	 kan	 också	 röra	 sig	 om	 byggnader	 som	 ger	 ett	 attraktivt	
intryck.	

För	att	kunna	 lösa	problemet	med	det	högre	vattenståndet	måste	 alla	byggnader	 i	
hamnen	 ha	 en	 högre	 höjd	 då	 de	 måste	 lyftas	 upp	 för	 att	 skyddas	 från	 vattnet.	
Föreslagna	höjder	måste	justeras	och	ökas	med	+3	meter.	

Näringsidkarna	 framför	 även	 att	 de	 tillfälliga	 byggnader	 som	 tillåts	 under	
evenemang	och	andra	tillfällen	måste	få	stå	i	minst	3	månader	under	sommaren	och	
att	 det	 är	 viktigt	 att	 säsongen	 kan	 förlängas	 för	 att	 tillåta	 exempelvis	 jul	 och	
nyårsmarknader,	påskmarknader	mm.	

De	 avslutar	 sitt	 yttrande	med	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 detaljplanen	 ger	 möjlighet	 till	
utveckling	och	inte	har	för	strikta	ramar.	

Kommentar:	Planförslaget	utgår	från	det	inriktningsdokument	som	finns	för	Båstads	
hamn	 som	 är	 den	 vision	 som	 finns.	 Planområdet	 har	 avgränsats	 till	 hamnens	
nuvarande	utbredning.	Stranden,	eventuella	utfyllnader	och	nya	pirarmar	ingår	inte	i	
planområdet	utan	prövas	i	separata	detaljplaner	om	det	skulle	bli	aktuellt.	

Badkrukan	 tas	bort	ur	planen	 eftersom	det	 fortfarande	 finns	många	 frågor	att	 lösa	
gällande	det	området	och	hur	det	ska	nyttjas	och	utformas	 i	framtiden.	Detta	prövas	
lämpligast	i	en	separat	detaljplan.	

Nockhöjden	ändras	till	plushöjd	i	förhållande	till	befintlig	markhöjd.	Höjderna	justeras	
för	att	ge	utrymme	till	högre	sockel	eller	höjd	markyta	för	att	skydda	byggnaderna	
mot	översvämmande	vatten.	
	
Inom	 delar	 av	 hamnområdet	 tillåts	 tillfälliga	 byggnader	 endast	 under	
sommarmånaderna.	 Inom	 andra	 delar,	 exempelvis	 på	 Stejleplatsen	 och	
grusparkeringen	 tillåts	 tillfälliga	 byggnader	 max	 6	 sammanhängande	 veckor	 med	
syfte	att	skapa	en	variation	i	platsens	användning.	Bestämmelsen	om	att	byggnaderna	
bara	 får	stå	 inom	korsprickat	område	under	tiden	maj‐september	tas	bort	 för	att	ge	
möjlighet	 till	aktiviteter	och	 evenemang	under	hela	året.	Tidsbegränsningen	ändras	
från	fyra	till	sex	veckor.	Kommunen	anser	att	en	viss	begränsning	i	tid	är	viktigt	för	att	
skapa	en	omsättning	i	aktiviteten	på	platsen.		

	

BBSS	 (Båstad	 Båt	 &	 Segelsällskap)	 framför	 att	 de	 behöver	 den	 parkering	 de	
arrenderar	och	att	den	inte	får	minskas	genom	att	yta	används	till	tillfälliga	bodar.	
De	 behöver	 också	 ha	 tillgång	 till	 den	 parkering	 som	 arrenderas	 av	 BFEF.	 Det	 är	
viktigt	för	föreningen	att	de	får	behålla	alla	sina	parkeringsplatser.	De	anser	att	det	
redan	finns	tillräckligt	med	evenemangsytor	i	hamnen	och	känner	sig	hotade	av	att	
evenemangsytorna	ska	ta	deras	parkeringsytor	i	anspråk.	BBSS	framför	även	en	oro	
om	att	angöringen	till	deras	klubbstuga	kommer	att	försvåras.	

Kommentar:	Gällande	området	 för	 tillfälliga	bodar	se	svar	ovan.	Möjlighet	 finns	att	
inom	 området	 för	 hamn‐	 och	 besöksverksamhet	 (V1R2)	 anordna	 parkering	 för	
verksamheternas	 behov.	 Fördelningen	 av	 ytor	 mellan	 olika	 verksamheter	 inom	
hamnområdet	 kan	 regleras	 i	 nödvändiga	 avtal.	 Användningsbestämmelsen	 torg	
hindrar	inte	angöring	till	intilliggande	fastigheter.	

Båstadtennis	&	Hotell	AB	 beskriver	 i	 sitt	 yttrande	 sociala	 värden	 samt	hamnens	
betydelse	 för	 Båstad.	 Här	 beskrivs	 också	 vikten	 av	 omsorgsfull	 utformning	 och	
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fungerande	 verksamheter.	 De	 framför	 att	 fokus	 för	 utvecklingen	 av	 hamnen	 bör	
ligga	i	att	vara	anpassningsbar	i	framtiden.	

De	 framför	 att	 hamnen	 behöver	 få	 en	 mer	 tillåtande	 och	 flexibel	 plan	 med	 fler	
möjligheter	 och	 färre	 fasta	 restriktioner.	 Den	 bör	 vara	 rymlig	 och	 överlåta	
detaljprövning	till	respektive	nämnd.	De	framför	också	behovet	av	en	vision	för	att	
ge	inriktningen	på	arbetet.	

Vidare	framförs	att	det	är	bra	att	det	ställs	krav	på	en	lägsta	golvnivå	på	+3	möh	vid	
nybygge	och	att	samtliga	byggnader	bör	ges	möjlighet	att	lyftas	till	säkrare	nivåer.	

De	påtalar	även	att	det	yttre	skyddet	behöver	förbättras	genom	att	pirarna	höjs	och	
därmed	också	breddas	samt	att	den	norra	pirens	spets	justeras.	

De	 framför	 att	 hamnens	 kapacitet	 behöver	 utökas	 på	 sikt.	 Tankstationen	 skulle	
behöva	 flyttas.	Behov	av	en	ny	seglarpaviljong	 finns	samt	en	större	hamnplan.	Det	
framförs	att	detaljplaneförslaget	inte	ger	hamnverksamheterna	någon	möjlighet	till	
utvidgning.	 Restaurangerna	 ges	 inte	 möjlighet	 till	 utbyggnad	 eller	 till	 höjning	 för	
klimatsäkring.	 Båstadtennis	 &	 Hotell	 AB	 önskar	 ökade	 byggrätter	 och	 större	 ytor	
samt	att	planen	tar	hänsyn	till	en	framtida	utvidgning	av	hamnen.	

I	 yttrandet	 framförs	 att	 ytor	 i	 hamnområdet	behöver	 en	 stor	 flexibilitet	 då	många	
events	 läggs	här.	Ytorna	bör	ges	en	 frikostig	möjlighet	 till	 temporära	åtgärder	och	
för	att	tillskotten	ska	bli	kvalitativa	bör	de	tillåtas	stå	kvar	i	minst	3	månader.	

Bolaget	 är	 positivt	 till	 att	 en	 bro	 tillåts	 vid	 den	 inre	 hamnbassängen.	 De	 är	 dock	
kritiska	 till	 att	 begränsa	 bilparkeringen	 i	 hamnområdet	 mer	 än	 tillfälligtvis.	 De	
framför	att	besöksnäringen	kommer	att	drabbas	om	parkeringen	stängs	av	annat	än	
vid	 event.	 De	 vill	 att	 parkeringen	 och	 även	 Stejleplatsen	 ska	 kunna	 utnyttjas	
flexibelt.	 De	 motsätter	 sig	 olika	 användning	 av	 torgytan	 under	 sommar‐	 och	
vintertid	och	framför	att	detaljplanen	inte	ska	styra	trafiken	eller	användningen	av	
ytor	utan	ge	möjligheter	som	sedan	regleras	i	nämnden.	

Båstadtennis	&	Hotell	AB	anser	att	bevarandet	fått	för	stor	tyngd	i	planförslaget	och	
framför	 att	 Stejleplatsen	 inte	 bör	 bevaras	 i	 den	mening	 att	 den	 inte	 får	 förändras	
dock	 bör	 den	 fortsätta	 vara	 en	 öppen	 plats	 med	 hänsyn	 tagen	 till	 dess	 forna	
betydelse,	men	den	måste	ges	möjlighet	till	en	flexibel	användning.	

Kommentar:	 Utrymme	 ges	 att	 justera	 pirarna.	 Alla	 ingrepp	 i	 vatten	 är	 generellt	
tillståndspliktiga,	men	kan	i	vissa	fall	vara	anmälningspliktiga.	

Detaljplanen	 ger	 möjlighet	 till	 andra	 placeringar	 av	 tankstationen.	 Det	 förutsätter	
dock	en	omprövning	av	de	tillstånd	som	finns.	

Detaljplanen	 medger	 inte	 ytterligare	 utfyllnad	 i	 vattnet	 för	 att	 tillskapa	 en	 större	
hamnplan.	I	ett	första	 läge	måste	de	ytor	som	finns	utnyttjas	mer	effektivt.	Placering	
av	en	ny	seglarpaviljong	kan	göras	inom	de	byggrätter	som	detaljplanen	medger.	Den	i	
detaljplanen	 föreslagna	 byggrätten	 är	 inte	 fullt	 utnyttjad	 för	 någon	 av	
restaurangerna.	Utbyggnad	är	därför	möjlig	 för	 restauranger	och	hamnverksamhet.	
Gällande	höjning	av	byggnader	och	klimatsäkring	se	svar	ovan.	

De	olika	användningarna	som	bestämmelsen	torg	 inrymmer	skapar	en	 flexibilitet	att	
anpassa	ytan	efter	hur	behoven	förändras	under	året.	Det	möjliggör	även	en	flexibilitet	
under	dygnet.	Bilparkering	är	en	av	många	funktioner	som	ryms	inom	bestämmelsen	
torg.	



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2019-02-04 
 

8 (11) 

Trafik	regleras	av	bland	annat	trafikföreskrifter,	men	ramarna	sätts	i	detaljplanen.	En	
detaljplans	syfte	är	att	reglera	användningen	av	ytor.	I	Plan‐	och	Bygglagen	4	kap	1	§	
står	 ”…	 får	 mark‐	 och	 vattenområdens	 användning,	 bebyggelse	 och	 byggnadsverk	
regleras	med	 detaljplan…”.	 I	 arbetet	med	 en	 detaljplan	 ska	 allmänna	 och	 enskilda	
intressen	vägas	mot	varandra.	Bevarande	av	kulturmiljöer	är	ett	av	många	allmänna	
intressen.	Utrymme	 finns	 i	detaljplanen	 för	att	utveckla	Stejleplatsen	och	nyttja	ytan	
på	ett	flexibelt	sätt.	

I	övrigt	se	svar	till	Näringsidkarna	i	hamnen.	

Synpunkter från ej besvärsberättigade 
Föreningen	Gamla	Båstad	beskriver	 i	sitt	yttrande	hamnområdets	utveckling	och	
konstaterar	 att	 verksamheterna	 under	 åren	 har	 utvecklats	 och	måste	 få	 chans	 att	
växa	vidare.	

De	anser	att	Badkrukan	skulle	delas	in	i	en	kommersiell	del	och	en	allmän	del	för	att	
säkerställa	att	det	allmänna	inte	trängs	undan	samt	att	området	framför	byggnaden	
bör	planläggas	som	park/badstrand.	

De	 framför	 att	 det	 bör	 vara	 en	 frizon	 runt	 ”Chance”	 och	 att	 området	 från	
restaurangen	 i	 öster	 till	 torget	 bör	 punktprickas.	 De	 motsätter	 sig	 också	 att	
cykelparkeringen	flyttas	från	sin	nuvarande	plats	till	en	placering	vid	”Chance”.	

Föreningen	anser	inte	att	en	bro	över	gamla	hamnmynningen	fyller	någon	funktion	
utan	bara	försvårar	in	och	utpassering.	

Föreningen	tycker	att	det	är	bra	att	de	gamla	fiskebodarna	får	kulturskydd.	

De	 framför	 att	 Stejleplatsen	 bör	 förbli	 en	 öppen	 grön	 plats	 och	 föreslår	 att	 den	
planläggs	som	park.	

De	 tycker	 också	 att	 det	 nya	 föreslagna	 torget	 är	 bra	och	kan	möjliggöra	 en	bättre	
trafikmiljö	i	hamnområdet.	

Vidare	framför	de	att	den	södra	delen	av	planförslaget	i	första	hand	bör	utnyttjas	för	
småbåtshamnen	med	tillhörande	funktioner.	

Föreningen	framför	att	det	är	viktigt	att	hamnen	blir	en	öppen	och	tilldragande	plats	
både	 för	 båtfolk	 och	 turister.	 De	 föreslår	 att	 eventuell	 ytterligare	 utbyggnad	 av	
befintliga	 eller	 kommande	 verksamheter	 kan	 placeras	 söderut	 mot	 lekplatsen	
Gulstad.	

Beträffande	möjligheterna	att	bygga	på	den	östra	piren	framför	föreningen	att	det	är	
viktigt	att	eventuella	byggnader	 inte	omöjliggör	 för	stora	 fordon	och	 lyftkranar	att	
arbeta	där.	

Kommentar:	 Badkrukan	 tas	 bort	 ur	 planen	 eftersom	 det	 fortfarande	 finns	många	
frågor	att	lösa	gällande	det	området	och	hur	det	ska	nyttjas	och	utformas	i	framtiden.	
Detta	prövas	lämpligast	i	en	separat	detaljplan.	

Prickmark	läggs	ut	runt	”Chance”	för	att	skapa	en	frizon	runt	byggnaden.		

Planbestämmelserna	skapar	en	flexibel	användning	av	Stejleplatsen	som	möjliggör	att	
ytan	nyttjas	 för	enkla	konstruktioner	under	kortare	perioder.	Det	gör	också	att	ytan	
periodvis	kan	fungera	som	öppen	parkyta.	Planbestämmelserna	kompletteras	med	en	
x‐bestämmelse	för	Stejleplatsen	för	att	säkerställa	allmänhetens	tillgång	till	ytan.	
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Detaljplanens	avsikt	är	att	den	södra	delen	av	hamnområdet	i	första	hand	ska	nyttjas	
för	 småbåtshamnens	 behov.	Någon	uppdelning	av	 funktionerna	 inom	hamnområdet	
har	 inte	 gjorts	 för	 att	 skapa	 en	 flexibilitet	 och	 möjlighet	 att	 anpassa	 ytorna	 efter	
verksamheternas	behov.	

Övriga	synpunkter	noteras.	

Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
 Redaktionella	ändringar	av	plankartan	
 Utredning	gällande	markföroreningar	har	gjorts	och	redovisas	i	MKB	och	

granskningshandlingarna.	
 Komplettering	av	planbeskrivningen	beträffande	strandskyddet,	samt	

servitut	eller	ledningsrätt	
 Planförslaget	kompletteras	gällande	höjdsättning	runt	nya	byggnader.		
 För	befintliga	dagvattenledningar	läggs	u‐områden	in	där	det	är	möjligt.		
 Information	om	att	VA‐installationer	ska	godkännas	av	NSVA	förs	in	i	

planbeskrivningen.	
 Bestämmelsen	om	förslutningsbart	vatten‐	och	avloppssystem	tas	bort.	
 Planförslaget	kompletteras	med	upplysningar	gällande	fornlämningar,	

information	om	vattenverksamhet,	tydligare	resonemang	kring	påverkan	på	
riksintressen,	risker	gällande	bränslehanteringen,	påverkan	på	
miljökvalitetsnormer	och	de	särskilda	skälen	för	upphävande	av	
strandskyddet.	

 Detaljplanen	reglerar	inte	var	verksamheterna	ska	placera	sina	
avfallsutrymmen	men	informationen	förs	in	i	planbeskrivningen	

 u‐området	för	ledningarna	förses	med	prickmark	för	att	kunna	fungera	som	
tillfartsväg.	Planhandlingarna	kompletteras	med	information	gällande	
eventuell	flytt	av	ledningar.	

 Prickmarken	utökas	på	pirarmen	för	att	säkerställa	att	området	kring	
mastkranen	samt	vändplatsen	hålls	fri	från	bebyggelse.	Byggrätten	på	
kvarvarande	ytor	minskas	men	finns	kvar	i	den	utsträckningen	att	mindre	
bodar	tillåts.		

 Nockhöjden	ändras	till	plushöjd	i	förhållande	till	befintlig	markhöjd.	
Höjderna	justeras	för	att	ge	utrymme	till	högre	sockel	eller	höjd	markyta	för	
att	skydda	byggnaderna	mot	översvämmande	vatten.	

 Bestämmelsen	om	att	byggnaderna	bara	får	stå	inom	korsprickat	område	
under	tiden	maj‐september	tas	bort	för	att	ge	möjlighet	till	aktiviteter	och	
evenemang	under	hela	året,	tidsbegränsningen	ändras	till	sex	veckor.	

 Stejleplatsen	kompletteras	med	en	x‐bestämmelse.	
 Utrymme	ges	att	justera	pirarna.		
 Vändplatsen	har	tagits	bort.	
 Badkrukan	 tas	bort	ur	planen	eftersom	det	 fortfarande	 finns	många	 frågor	

att	 lösa	 gällande	 det	 området	 och	 hur	 det	 ska	 nyttjas	 och	 utformas	 i	
framtiden.	Detta	prövas	lämpligast	i	en	separat	detaljplan.	
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Ytterligare ändringar som gjorts 
 Planområdet	 utökas	 något	 för	 att	 omfatta	 den	 yta	 som	 används	 av	

fastigheten	 Strandängen	 3	 för	 avfallshantering.	 Ytan	 planläggs	 som	
kvartersmark	 med	 centrumändamål	 (C)	 som	 intilliggande	 fastighet	 och	
förses	med	prickmark	vilket	innebär	att	byggnader	inte	får	uppföras	på	ytan.	
Syftet	 med	 att	 ändra	 användningen	 till	 kvartersmark	 är	 att	 möjliggöra	 en	
långsiktig	 upplåtelse	 av	 marken	 med	 syfte	 att	 verksamheten	 även	
fortsättningsvis	ska	kunna	nyttja	området	för	avfallshantering.	

 Höjden	för	hur	högt	byggnaderna	ska	tåla	översvämmande	vatten	höjs	från	
3,0	möh	till	3,5	möh	för	att	ta	höjd	för	prognostiserade	havsnivåhöjningar	till	
år	2100.	

 Prickmarken	på	Hamnplanen	utökas	för	att	omfatta	hela	den	öppna	ytan	och	
på	 så	 sätt	 säkerställa	 att	 ytan	 även	 fortsättningsvis	 kan	 nyttjas	 för	
båtverksamhet	hela	året.	

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

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

Lantmäterimyndigheten	
NSR	
NSVA	
Bjäre	kraft	
Ägare	till	Hyllebäcken	23	
Ägare	till	Hyllebäcken	13	
Ägare	till	Hyllebäcken	17	och	21	
BFEF	
Båstad	Hamnrestauranger	
Hamnplats	3	
Spirit	Event	
Bjärehalvöns	Glass&Chokladfabrik	
Stora	Blå	
BBSS	
Lagadere	
Huset	på	Stranden/Pepes	Bodega	
Kiteskolan	
Hamnkiosken	
Fiskekajen	
Sailing	Båstad	
Båstadtennis	&	Hotell	AB	
Föreningen	Gamla	Båstad	
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Underrättelse efter antagandet, samt besvärshänvisning 
När	planen	har	antagits	 skickar	kommunen	ut	en	underrättelse	om	det	och	en	be‐
svärshänvisning	till	Länsstyrelsen,	eventuella	regionplaneorgan	och	kommuner	som	
berörs,	 samt	 de	 personer	 och	 organisationer	 som	 har	 rätt	 att	 överklaga	 planen.	
Besvärshänvisningen	förklarar	hur	man	gör	om	man	vill	överklaga.		

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

Länsstyrelsen	
Ägare	till	Hyllebäcken	13	
BFEF	
Båstad	Hamnrestauranger	
Hamnplats	3	
Spirit	Event	
Bjärehalvöns	Glass&Chokladfabrik	
Stora	Blå	
BBSS	
Lagadere	
Huset	på	Stranden/Pepes	Bodega	
Kiteskolan	
Hamnkiosken	
Fiskekajen	
Sailing	Båstad	
Båstadtennis	&	Hotell	AB	

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

	

Båstad	2019‐02‐04	

	

	

	

Emma	Johansson	 	 	 	
Planarkitekt	 	 	 	 	 	
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Sammanfattning 

Båstad är en kuststad med medeltida anor och stora delar av samhällets centrala 

delar omfattas av riksintresse för kulturmiljö. Planområdet omfattas också av 

riksintresse för naturmiljö och friluftsliv och är i sin helhet av riksintresse enligt 

miljöbalken 4 kap. Båstad är en viktig turistort där hamnen är en av ortens 

mötesplatser. Båstads kommun arbetar med en detaljplan för hamnområdet. 

Detaljplanen syftar till att säkerställa allmänhetens tillgång till området samtidigt 

som den möjliggör en långsiktig utveckling av området anpassat till de variationer 

i användning som finns mellan vinter- och sommarsäsong. 

 

Planförslaget omfattar nuvarande småbåtshamn, vilket gör att MKB krävs. MKB-

processen inleddes med en avgränsning för att klargöra vilka ämnesområden som 

bedöms vara relevanta att hantera. Som underlag till MKB:n har också material 

kring bland annat kulturvärden och naturvärden sammanställts. Planförslaget har 

jämförts med ett nollalternativ. Det innebär en framtida situation under planens 

genomförandetid utan att planförslaget genomförs. 

 

Detaljplanen befäster till stor del befintlig markanvändning. Detaljplanen möjliggör 

också en delvis flexibel markanvändning där ytor till exempel används för 

verksamheter sommartid och parkering vintertid. Planen medger inga ytterligare 

bostäder, men möjliggör mindre komplettering med verksamheter. 

 

I stort medför detaljplanen inga eller små negativa miljökonsekvenser. 

 

Avseende uttrycken för riksintresset för kulturmiljö bibehåller planförslaget 

befintlig gatustruktur och skala. Planförslaget bedöms därför inte medföra någon 

betydande miljöpåverkan på riksintresset. Genom de planbestämmelser som 

inarbetats kan kulturmiljön även få ett stärkt skydd i jämförelse med 

nollalternativet. 

 

Planförslaget bedöms inte heller påverka något av uttrycken för riksintressena för 

naturmiljö eller rekreation. Planområdet omfattas inte av strandskydd idag, men 

strandskydd återinträder när nuvarande planer upphävs. Förslaget att upphäva 

strandskyddet för den nya planen medför inga ytterligare konsekvenser för 

strandskyddets syften då dessa säkerställs med bestämmelser i planen. 

 

Huvuddelen av planområdet är beläget under risknivån + 3 meter avseende 

översvämningsrisk. Att skydda hela området genom höjd marknivå eller 

skyddsvallar bedöms inte som realistiskt. Planområdet innehåller inte heller några 

bostäder och kringliggande bostäder längs Strandpromenaden ligger högre än  

+ 3 meter. Kommunen föreslår istället att man arbetar utifrån strategin 

Resilience, som innebär att man utvecklar området för att klara konsekvenserna 

av en översvämning. Det innebär att nya byggnader ska klara en översvämning 

till + 3 meter och att särskilda åtgärder krävs avseende material och utformning 

för tekniska system som el och VA.  
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Med stöd av bedömningen för kvalitetsfaktorer och prioriterade ämnen bedöms 

genomförandet av planen inte motverka möjligheten att följa gällande MKN för 

ekologisk status samt kemisk ytvattenstatus för Laholmsbuktens 

kustvattenförekomst. Planen bedöms inte heller motverka möjligheten att följa 

MKN för Bjärehalvöns grundvattenförekomst.  

 

Den markundersökning som genomförts visar på värden under mindre känslig 

markanvändning (MKM) i alla provpunkter utom en där fördjupade studier krävs 

innan eventuellt schaktarbete. Hamnen har idag system för hantering av avfall, 

båtbottentvätt och drivmedelsförsäljning. Dessa kvarstår och påverkas inte av 

planförslaget. I och med ökad risk för översvämningar finns dock en ökad risk att 

dessa system kan påverkas. Översvämning skulle också kunna bidra till att andra 

föroreningar, om det finns sådana inom området, når havet.  

 

Planförslaget möjliggör en flexibel markanvändning som bland annat innebär olika 

situationer för trafik och parkering under sommar- och vintertid. Förutom trafik 

kan buller även uppkomma från hamnen och verksamheter knutna till denna. 

Planförslaget medger inga nya bostäder och kringliggande bostäder bedöms inte 

ligga så nära planområdet att riktvärden för buller överskrids.  

 

Planen bedöms inte motverka miljömålen Grundvatten av god kvalitet, God 

bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv och bidrar till ett uppfyllande av 

miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård och Giftfri miljö. 

 

 



 

1 av 34 

 

 

 

MKB Båstads hamn 

Unr 1320020423 
 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ........................................................................................................ 2 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................... 2 

1.2 Syfte ................................................................................................................ 2 

2. Mål och krav .................................................................................................... 4 

2.1 Miljökvalitetsmål ................................................................................................ 4 

2.2 Miljökvalitetsnormer ........................................................................................... 4 

3. Bedömningsgrunder och avgränsning ............................................................. 5 

3.1 Bedömningsgrunder ........................................................................................... 5 

3.2 Avgränsning ...................................................................................................... 5 

4. Alternativ ........................................................................................................ 7 

4.1 Alternativa lokaliseringar ..................................................................................... 7 

4.2 Alternativ utformning .......................................................................................... 7 

4.3 Nollalternativ ..................................................................................................... 7 

4.4 Kumulativa effekter ............................................................................................ 8 

5. Övergripande förutsättningar.......................................................................... 9 

5.1 Riksintressen ..................................................................................................... 9 

5.2 Kommunal planering ........................................................................................... 9 

6. Planförslag .................................................................................................... 11 

7. Förutsättningar och konsekvenser ................................................................ 13 

7.1 Riksintressen ................................................................................................... 13 

7.2 Landskapsbild och stadsbild ............................................................................... 14 

7.3 Naturmiljö ....................................................................................................... 16 

7.4 Kulturmiljö ...................................................................................................... 18 

7.5 Rekreation och friluftsliv.................................................................................... 22 

7.6 Risk och säkerhet ............................................................................................. 24 

7.7 Mark och vatten ............................................................................................... 26 

7.8 Hälsa .............................................................................................................. 29 

8. Samlad bedömning ........................................................................................ 30 

8.1 Sammanfattande miljökonsekvenser .................................................................. 30 

8.2 Avstämning mot miljömål .................................................................................. 31 

8.3 Avstämning mot miljökvalitetsnormer ................................................................. 32 

9. Kontroll och uppföljning ................................................................................ 33 

10. Källförteckning .............................................................................................. 34 
 

Bilaga: Kulturmiljöunderlag september 2016  



 

2 av 34 

 

 

 

MKB Båstads hamn 

Unr 1320020423 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Båstad är en tätort och centralort i Båstads kommun, belägen utmed 

Laholmsbuktens kust vid Bjärehalvön och Hallandsås. Ortens centrum har lång 

historia och är idag kulturminnesskyddad. 

 

Båstads kommun arbetar med en detaljplan för Båstads hamn inom en 8 hektar 

stor del av fastigheten Båstad 109:2, se figur 1. Detaljplanens syfte är att 

säkerställa allmänhetens tillgänglighet till området, samt en långsiktigt hållbar 

markanvändning och anpassning till dagens förhållanden. 

 

 

Figur 1. Båstad med detaljplaneområdet markerat ungefärligt med röd fyrkant. 

1.2 Syfte 
Det generella syftet med detaljplaner är enligt PBL 2 kap 2 § att mark- och 

vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade 

för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.  

 

Detaljplanen har som huvudsyfte att gynna hamnens långsiktiga utveckling och 

stadslivet i Båstad. Detaljplanen ska också säkerställa allmänhetens tillgänglighet 

till platsen och vara flexibel så att den möjliggör en säsongsanpassning då vinter- 

och sommarsäsongens användning av området ser olika ut. Genom detaljplanen 

ska också säkerställas att det arrende som finns för hamnområdet stämmer bättre 

överens med detaljplanens markanvändning.  
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Det generella syftet med miljöbedömningar för planer är enligt miljöbalken 6 kap 

11 § att integrera miljöaspekter i planer så att en hållbar utveckling främjas.  

 

Syftet med denna MKB är att klargöra de konsekvenser genomförandet av 

detaljplanen innebär för människors hälsa och miljön.  
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2. Mål och krav 

2.1 Miljökvalitetsmål 
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i 

den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Enligt miljöbalken 6 kap 12 § 

ska en MKB för planer innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål 

beaktas i planen. Utifrån den innehållsmässiga avgränsningen bedöms planen 

främst beröra miljökvalitetsmålen:  

 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Hav i balans samt levande kust och skärgård 

• God bebyggd miljö 

• Giftfri miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 

 

Skåne län har regionala miljömål som utgår från de nationella (Länsstyrelsen 

2015:50). Båstad kommun har antagit lokala miljömål i sitt miljöprogram 

(Båstads kommun 2012-06-27). I miljöprogrammet specificerar kommunen fem 

övergripande fokusområden för sitt miljöarbete. Dessa övergripande områden är: 

vatten, natur & ekosystem, energi & klimat, transporter och bebyggd miljö. Fokus 

är en långsiktigt hållbar utveckling och stadsplanering inom kommunen, och de 

lokala miljömålen som sorterar in under de övergripande områdena syftar till att 

uppnå de nationella miljömålen.  

2.2 Miljökvalitetsnormer 
Enligt PBL 2 kap 10 § ska planer följa de miljökvalitetsnormer (MKN) som 

meddelats med stöd av miljöbalken 5 kap eller tillhörande föreskrifter. För 

närvarande finns det MKN för: 

 

- Luftkvalitet (utomhusluft)  

- Fisk- och musselvatten 

- Buller 

- Vattenförekomster 

- Havsmiljö 

 

För den här MKB:n är det miljökvalitetsnormer för vattenförekomster som är 

relevant, vilka anger vilken status vattnen ska ha vid en viss tidpunkt. För varje 

ytvattenförekomst (sjöar, vattendrag, kustvatten) finns en miljökvalitetsnorm för 

den ekologiska statusen och en miljökvalitetsnorm för den kemiska statusen. MKN 

för havsmiljö hanterar större havsområden längre från kusten och är inte aktuella 

för denna plan.  
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3. Bedömningsgrunder och avgränsning 

3.1 Bedömningsgrunder 
I MKB:ns miljöbedömningar används begreppen påverkan, effekt och konsekvens.  

Effekterna beskrivs och värderas utifrån om de är direkta eller indirekta. Om 

kumulativa effekter förekommer, beskrivs de under respektive miljöområde där 

det är relevant. 

 

I MKB:n beskrivs både positiva och negativa konsekvenser. Konsekvenserna är 

negativa om inget annat anges. Vid en värdering av konsekvenser används en 

skala som framgår av Figur 2. 

 

En grund för konsekvensvärderingen är värdet på det miljöintresse som berörs. 

Miljövärde baseras på olika värderingar inom respektive miljöområde och bygger 

bland annat på om miljöintresset har nationella, regionala eller lokala värden.  

Storleken på konsekvensen är beroende av hur många som är berörda, 

miljövärdets betydelse samt hur stor förändringen bedöms bli. Detta innebär att 

en måttlig effekt på ett objekt av litet värde kan bedömas som en liten 

konsekvens, medan en liten effekt på ett objekt av stort värde kan bedömas som 

en måttlig konsekvens. 

 

 

Figur 2. Matris för bedömning av miljökonsekvenser 

 

Inom de ämnesområden där det är aktuellt anges inarbetade åtgärder respektive 

förslag på ytterligare möjliga åtgärder. Inarbetade åtgärder är sådana som finns 

med i planförslaget och som utgjort förutsättning vid konsekvensbedömning. 

Ytterligare möjliga åtgärder är sådana åtgärder som inte går att reglera i plan eller 

som kan hanteras i kommande projektering. 

3.2 Avgränsning 

3.2.1 Allmänt om avgränsning 
En MKB till en plan ska avgränsas i sin omfattning och detaljeringsgrad. Detta görs 

genom en behovsbedömning och styrs av detaljplanens innehåll och de 

förutsättningar planområdet har. 

 

Båstads kommun har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap 34 § och 

miljöbalken 6 kap 11 § avseende konsekvenserna av genomförandet av 

detaljplanen. Kommunen konstaterade då att planen i och med att den omfattade 
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småbåtshamn kräver MKB. Vid behovsbedömning har konstaterats att särskild vikt 

ska läggas vid översvämnings- och erosionsrisk, miljöpåverkan från 

hamnverksamheten och geotekniska förutsättningar. 

 

Vid samråd om planen har Länsstyrelsen i yttrande daterat 2016-05-10 uttryckt 

att myndigheten håller med kommunen i dess bedömning om att planen kan antas 

medföra miljökonsekvenser och att miljökonsekvensbeskrivning därför krävs. 

Länsstyrelsen önskar att särskild vikt i miljökonsekvensbeskrivningen läggs vid 

frågor kopplade till miljökvalitetsnormer för vatten, strandskydd och kumulativa 

effekter. Länsstyrelsen har även yttrat sig över samrådsförslag till planen, 2017-

03-01. 

 

Nedan redovisas förslag på avgränsning i tid, rum och sak. 

Tid 
Avgränsning i tid innebär att MKB:ns tidshorisont begränsas med hänsyn till när 

relevanta miljökonsekvenser kan förväntas inträffa. Nollalternativet och 

planalternativet ska jämföras mot samma tidshorisont i MKB:n. Tidshorisonten i 

MKB:n följer planens genomförandetid, som är fem år. 

Rum 
Utredningsområdet för MKB sammanfaller huvudsakligen med detaljplanens yttre 

gräns. Den förändrade markanvändningen av området kan medföra konsekvenser 

även på kringliggande områden och därför kommer konsekvenser avseende 

vatten, marina miljöer och övergripande strukturer för rekreation, natur, 

landskapsbild och vatten att hantera ett större område. 

Sak 
I 6 kap 12 § miljöbalken listas vad en MKB för en plan ska innehålla. Det är enbart 

de miljöaspekter för vilka genomförandet av planen kan anses innebära en 

betydande miljöpåverkan som ska ingå i miljöbedömningen av planen.  

För denna detaljplan har nedanstående områden utifrån behovsbedömningen och 

länsstyrelsens samrådsyttrande bedömts ha särskilt behov av att utredas 

närmare: 

 

• Riksintressen 

• Landskapsbild 

• Naturmiljö 

• Kulturmiljö 

• Rekreation och friluftsliv 

• Risk och säkerhet 

• Mark och vatten 

• Miljökvalitetsnormer för vatten 

• Hälsa 
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4. Alternativ 

Enligt miljöbalken 6 kap 12 § ska rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte 

och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. 

I kommunens översiktsplan (Båstads kommun 2008) framgår att kommunen 

anser att hamnområdet är av central betydelse för orten och dess turistnäring, 

samt att målet är att öka verksamheten i hamnen utan att utöka dess areella 

omfattning. Ett inriktningsdokument där åretruntverksamheter och sociala värden 

och verksamheter lyfts är också antaget av Båstads kommun (Båstads kommun 

2016-06-22). Detaljplanen stämmer bra överens med intentionerna i 

översiktsplanen och inriktningsdokumentet.  

4.1 Alternativa lokaliseringar 
Då detaljplanen ämnar att tillåtliggöra dagens markanvändning, samt öka 

möjligheterna för dagens verksamheter inom detaljplaneområdet, har alternativa 

lokaliseringar inte varit aktuella. Att flytta småbåtshamnen till annan plats bedöms 

medföra ett större ingrepp både i natur-, kultur- och vattenmiljöer än vad som 

kan antas vara rimligt. 

4.2 Alternativ utformning 
Under arbetet med planförslaget har olika möjliga markanvändningar studerats 

och stämts av mot den successivt ökade kunskapen kring området. Några förslag 

som diskuterats och anpassats efter ny kunskap har bland annat varit: 

 

• Trafiken till området där en flexibilitet mellan sommar och vinter föreslås 

så att området blir tillåtet för viss genomfartstrafik och parkering under 

vinterhalvåret 

 

• VA-lösningar och översvämning där syftet varit att hitta system som 

säkerställer byggnader och tekniska system vid översvämning och kraftig 

vind 

4.3 Nollalternativ 
Nollalternativet är ett referensalternativ för att bedöma planens förslag på 

övergripande mark- och vattenanvändning med avseende på miljöeffekter och 

konsekvenser.  

 

Nollalternativet beskriver miljöns sannolika utveckling inom utredningsområdet 

om detaljplanens förslag inte genomförs. I det aktuella fallet bedöms 

nollalternativet utgöra den övergripande mark- och vattenanvändningen på 

platsen idag.  

 

Nollalternativet och planalternativet ska jämföras mot samma tidshorisont i 

MKB:n. Detaljplanens genomförandetid är fem år, vilket även används som 

tidshorisont i MKB:n. 
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4.4 Kumulativa effekter 
Kumulativa effekter innebär samverkan mellan olika effekter inom samma projekt 

eller mellan olika projekt. Här används kumulativa effekter för att beskriva 

samverkan mellan olika kommunala projekt. Den mer övergripande 

markanvändning som diskuteras i kommunen framgår av inriktningsdokument för 

Båstads tätort (Båstads kommun 2016-06-22). Kommunen har även påtalat att 

det kan vara aktuellt att se över markanvändningen sydost om hamnen. Där 

kumulativa effekter utifrån denna markanvändning varit aktuell har det i MKB:n 

hanterats inom respektive ämnesområde. Det avser områdena naturmiljö, risk och 

säkerhet samt mark och vatten.  
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5. Övergripande förutsättningar 

5.1 Riksintressen 
I miljöbalkens 3:e och 4:e kapitel redovisas särskilda bestämmelser för 

hushållning med mark och vatten för vissa områden. Flera av dessa riksintressen 

är aktuella för detaljplaneområdet. 

 

Båstad centralort är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården enligt  

MB 3 kap 6§. Motiveringen är att det är en stadsmiljö med prägel av medeltid och 

1900-talets rekreationsliv. 

 

Vattenområdet inom planområdet ingår i riksintresse för naturvård enligt  

MB 3 kap 6§. Det är det större området Bjärehalvöns kust med Hallands Väderö 

och omgivande hav. 

 

Planområdet ligger också inom riksintresse för friluftsliv enligt MB 3 kap 6§. Det är 

ett större område med Bjärehalvön, Hallandsåsen och Rönneå.  

 

Enligt 4:e kapitlet Miljöbalken omfattas hamnen och hela kustområdet av 

riksintresse för högexploaterad kust, samt riksintresse för rörligt friluftsliv.  

5.2 Kommunal planering 

5.2.1 Översiktsplan 
Översiktsplanen för Båstads kommun antogs av kommunfullmäktige den 24 

september 2008. Planen beskriver hamnen i Båstad som en plats av central 

betydelse för turistnäringen på orten. Översiktsplanen utgår också från en viss 

utökning av verksamheten i hamnen, men inte någon utökning av hamnområdets 

areella omfattning.  

 

Båstads kommun har under 2016 antagit ett inriktningsdokument som fastställer 

att den fortsatta utvecklingen inom hamnområdet bör inriktas mot att hamnen ska 

bli en social mötesplats (Båstads kommun 2016-06-22). Inriktningsdokumentet 

beskriver också att fokus i området bör ligga på hamn-, båt- och badverksamhet, 

kultur- och sportevenemang samt försäljning av förtäring, se figur 3. Fokus på och 

anpassning till åretruntverksamheter beskrivs också som en viktig och önskad del 

i utvecklingen. 
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Figur 3. Inriktning för framtida markanvändning i Båstads tätort enligt 
kommunens inriktningsdokument 

 

5.2.2 Detaljplaner 
Det aktuella området omfattas av äldre detaljplaner vars genomförandetid gått ut. 

Nuvarande detaljplaner stämmer inte överens med dagens markanvändning och 

alla byggrätter är utnyttjade. Befintliga planer möjliggör inte heller någon 

utveckling av hamnområdet. Närmare beskrivning av idag gällande detaljplaner 

finns i planbeskrivningen. 
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6. Planförslag 

Planförslaget framgår i sin helhet av planbeskrivningen och sammanfattas nedan, 

se även figur 5.  

 

Utgångspunkter för planförslaget är att skapa möjlighet för befintliga 

verksamheter att utvecklas samtidigt som allmänhetens tillgång till hamnområdet 

säkerställs. Det finns också ett stort behov av att strukturera ytor och funktioner i 

området. Behoven i hamnområdet skiljer sig mycket mellan sommarsäsongen och 

vintersäsongen, vilket innebär att ytorna måste vara flexibla och fylla flera olika 

funktioner. Generellt är principen i förslaget att fokus ligger på kultur och 

besökare i hamnområdets norra del, medan fokus ligger på hamnverksamhet i 

områdets södra del, se Figur 4. 

 

Platsens historiska koppling är viktig och ska tas tillvara, men den ska inte 

förhindra platsen och verksamheterna att utvecklas och följa med tiden. 

 

 

Figur 4. Princip för markanvändningen som visar på rekreation och turism i norr 
och hamnverksamhet i söder samt en flexibilitet mellan sommar- och 
vintersäsong. 

 

Bostäder ingår inte i planen. De byggrätter som föreslås placeras i huvudsak där 

byggnader finns idag och är för verksamheter kopplade till hamnverksamheten 

och besöksnäringen. 

 

En stor del av planområdet avser park och torg. Hamntorget är samlingspunkten i 

norr för besökare och turism. I söder är Hamnplanen samlingsplats för 

hamnverksamheten. Mellan dessa finns ett antal ytor med flexibel 

markanvändning för sommar och vinter. Under sommaren finns möjlighet till 

evenemangsytor och tillfälliga bodar och då är området så gott som bilfritt. Under 

vintern kan ytorna användas för parkering.  
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Hamnområdets funktion förändras inte utan småbåtshamnen bibehålls som idag. 

Båstad Hamn är en U-verksamhet, vilket innebär att den varken utgör 

anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet. I anslutning till hamnen finns 

verksamhets- och föreningslokaler. 

 

Figur 5. Planförslag.  
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7. Förutsättningar och konsekvenser 

7.1 Riksintressen 

7.1.1 Förutsättningar 
Båstad centralort är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården enligt  

MB 3 kap 6§. Motiveringen är att det är en stadsmiljö med prägel av medeltid och 

1900-talets rekreationsliv. Riksintressets värden består av stadsmiljö med prägel 

av medeltid och 1900-talets rekreationsliv. Det syns bland annat genom ett delvis 

bevarat medeltida gatunät och den medeltida Mariakyrkan, den småskaliga 

bebyggelsen som speglar köpmans- och kustsamhället under 1700- och 1800-

talen samt villor och pensionat från 1900-talets rekreationsort.  

 

Vattenområdet inom planområdet ingår i riksintresse för naturvård enligt  

MB 3 kap 6§. Det är det större området Bjärehalvöns kust med Hallands Väderö 

och omgivande hav. Av riksintressets värdeomdöme framgår bland annat att 

området utgör den södra utposten för många marina växt- och djurarter, som i 

övrigt förekommer på västkusten. Havsområdet utgör viktigt lek- och 

uppväxtområde för bland annat sill och plattfisk samt säl. Området hyser ett stort 

antal häckande sjöfågel inkluderande ovanliga arter. 

 

Planområdet ligger också inom riksintresse för friluftsliv enligt MB 3 kap 6§. Det är 

ett större område med Bjärehalvön, Hallandsåsen och Rönneå. Riksintressets 

huvudkriterier handlar om områdets särskilt goda förutsättningar för berikande 

upplevelser i natur och kulturmiljöer, friluftsaktiviteter samt vattenanknutna 

friluftsaktiviteter. Beskrivningen av riksintressets värden är generell för hela 

Bjärehalvön och Skälderviken. De delar som berör Båstads hamnområde är 

möjligheten till bad samt att det finns viss möjlighet till vattenanknutna aktiviteter 

som vindsurfing, fiske och dykning.  

 

Plan området ingår i sin helhet i riksintresse för det Rörliga friluftslivet enligt 4 kap 

2 §§ MB (Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden). Någon 

precisering av riksintresseområdet finns inte men principerna för riksintresset för 

det rörliga friluftslivet är att turismens och friluftslivets, främst det rörliga 

friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas vid förändringar.  

 

Riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap 1, 4 §§ Miljöbalken berör hela 

planområdet. Av lagtexten framgår att området är av riksintresse med hänsyn till 

dess natur- och kulturvärden. Bestämmelsen syftar till att fritidsbebyggelse och 

andra anläggningar endast får uppföras som kompletteringar på platser där det 

redan finns motsvarande bebyggelse. Undantag från riksintresset bedöms kunna 

göras då detaljplanen innebär tätortsutveckling och syftar till ett mer effektivt 

nyttjande av redan ianspråktagen mark.  
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7.1.2 Konsekvenser av planförslaget 
Planförslaget bedöms inte påverka riksintresse för kulturmiljövård negativt då 

planen syftar till att utveckla det rekreationsliv som är en del av ortens historia. 

De byggnader och strukturer i hamnområdet som är av intresse för kulturmiljön, 

som de gamla fiskebodarna och muséet Chanse bevaras genom 

planbestämmelser, se vidare avsnitt 7.4 Kulturmiljö. 

 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset för naturvård 

negativt då hamnområdet inte bedöms innehålla några av de värden som 

omnämns i värdeomdömet, se vidare avsnitt 7.3. 

 

Riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv bedöms påverkas positivt då planen 

syftar till att säkerställa allmänhetens tillgång till hamnområdet samt möjliggöra 

en utveckling av småbåtshamnens verksamhet med bland annat vattenanknutna 

fritidsaktiviteter. 

 

Avseende riksintresset för högexploaterad kust bedöms undantag från 

riksintresset kunna göras då detaljplanen innebär tätortsutveckling och syftar till 

ett mer effektivt nyttjande av redan ianspråktagen mark. Båstads hamn ingår inte 

heller i någon av riksintressets utpekade värdekärnor. 

7.2 Landskapsbild och stadsbild 

7.2.1 Förutsättningar 
Planområdet omfattar Båstad hamn med kringliggande områden. Det är ett 

populärt utflyktsmål sommartid och här finns flera restauranger och det anordnas 

evenemang. 

 

Som framgår av Figur 6 går det en strandpromenad längs kusten. Det finns inte 

så många tydliga kopplingar mellan hamnområdet och övriga centrum utan 

besökare får röra sig längs befintliga gator. Inom området är Hamntorget och 

Hamnplanen tydliga målpunkter som kringgärdas av aktiviteter och service. För 

den som rör sig inom området finns ett antal karaktäristiska byggnader som 

tydliga landmärken, bland annat Skansen och Pepes bodega. För den som 

kommer med båt är hamnen och kyrkan tydliga landmärken. Värdet i området för 

stads- och landskapsbild är framför allt stråken och de tydliga mötespunkterna. 

Området upplevs idag som småskaligt där det finns ett antal tydliga landmärken 

och flera grönytor. Skalan är viktig för upplevelsen av området.  

 

Vintertid är funktionerna desamma, men området är betydligt ödsligare och 

parkeringarna mer dominerande. 
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Figur 6. Stråk, landmärken och målpunkter i anslutning till planområdet 

7.2.2 Inarbetade åtgärder 
Planförslaget tydliggör betydelsen av målpunkter och stråket längs kajen genom 

att bevara dessa och inte föreslå ytterligare bebyggelse. 

7.2.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Då nollalternativet innebär en fortsatt verksamhet på platsen som idag antas detta 

inte medföra någon påverkan på landskapsbilden. 

7.2.4 Konsekvenser av planförslaget 
Planförslaget befäster och tydliggör befintlig markanvändning. Det sker genom att 

tydliggöra vilka ytor tillfälliga byggnader och evenemang kan disponera samt 

genom bestämmelser för bland annat storlek och utformning på både fasta och 

tillfälliga byggnader. Planförslaget innebär också att befintlig skala och befintliga 

stråk och mötespunkter bevaras och tydliggörs. I jämförelse med nollalternativet 

innebär därför planförslaget en positiv konsekvens. 

7.2.5 Förslag till ytterligare åtgärder 
Hamnområdets koppling till övriga centrum skulle kunna förbättras genom till 

exempel tydligare stråk mellan dessa delar.  
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7.3 Naturmiljö 

7.3.1 Förutsättningar 

 

Riksintresse 

Planområdets vattenmiljö är beläget inom ett större riksintresse för naturmiljö 

(Figur 7), Bjärehalvöns kust med Hallands Väderö och omgivande hav, se avsnitt 

7.1. 

 

 

Figur 7. Karta med riksintresse för naturvården markerat med grön skaffrering.  

 

Strandskydd 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens 

tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur och växter på land 

och i vatten. Strandskyddet omfattar generellt land- och vattenområden upp till 

100 meter från strandlinjen enligt 7 kap 14 § miljöbalken. Strandskyddet är idag 

upphävt för det område som detaljplanen omfattar. När befintlig plan upphävs 

återinträder strandskyddet och kommunen avser då att upphäva detta inom 

planområdet. 

 

Övriga naturvärden 

Planområdet ligger centralt i Båstad och här finns inga särskilt utpekade områden 

enligt kommunens naturvårdsprogram (Båstads kommun 1998). Kommunen har i 

inriktningsdokumentet för Båstads tätort (2016-06-22) redovisat befintlig och 

framtida grönstruktur enligt Figur 8. 
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Figur 8. Grönstruktur enligt kommunens inriktningsdokument för tätorten. 

7.3.2 Inarbetade åtgärder 
Det återinträdande strandskyddet föreslås upphävas för planområdet då 

planbestämmelserna säkerställer allmänhetens tillgång till planområdet. 

7.3.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att befintliga förhållanden bibehålls, vilket inte bedöms 

medföra några ytterligare konsekvenser för naturmiljön på land eller i vatten.  

7.3.4 Konsekvenser av planförslaget 
För konsekvenser på riksintresset, se avsnitt 7.1. 

 

Förslaget att upphäva strandskyddet medför inga ytterligare konsekvenser för 

strandskyddets syften då dessa säkerställs med bestämmelser i planen, se vidare 

planbeskrivningen. 

 

De värden för grönstrukturer som kommunen identifierat och önskar utveckla 

möjliggörs även fortsättningsvis med planförslaget. 

 

Planförslaget medför möjlighet att bygga en mindre bro längs kajen mellan den 

inre och yttre delen av hamnen. Under förutsättning att bron inte påverkar 

vattenutbytet eller medför ökad sedimentation bedöms den inte medföra några 

konsekvenser. Om det är aktuellt med konstruktioner i vatten kräver de dock 

särskild hantering enligt miljöbalken kapitel 11. Om kommunens övriga planering 

medför ytterligare arbeten i vatten kan det också medföra kumulativa effekter, 

vilket får prövas i samband med detta. 
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7.3.5 Förslag till ytterligare åtgärder 
Arbeten i vatten ska prövas enligt miljöbalken 11 kap.  

7.4 Kulturmiljö 

7.4.1 Förutsättningar 
Båstad grundades som dansk medeltidsstad av kung Christian år 1450. Kungen 

behövde en stad med bra utskeppningshamn, främst för ved och timmer från 

kronans skogar på Hallandsåsen. Det inkomstbringande sillfisket under 1400- och 

1500-talen gjorde Båstad till en rik och blomstrande stad. 

 

Den ursprungliga hamnen var mycket grund och bara små fartyg kunde angöra 

hamnen. Trafiken mellan Båstad och Danmark var livlig fram till freden i Roskilde 

1658 då trafiken nästan upphörde helt i och med att Båstad blev svenskt. 

Sjöfarten tog dock fart igen och 1880 anlade man Båstads första egentliga hamn. 

Ett pålverk anlades så att hamnen blev mer skyddad. Sjöfarten tilltog och främst 

skeppades spannmål, kalk och skinn. Under 1800-talets andra hälft upplevde 

skutfarten här ett stort uppsving. Detta tog sig bland annat uttryck i välbyggda 

kaptensgårdar som finns på flera håll i Båstad. Hamnen har byggts ut vid ett par 

tillfällen under 1900-talet, främst för att främja fiskenäringen som nu nästan 

upphört. 1973 anlades den fritidshamn som nu härbärgerar fritidsbåtar.   

 

När järnvägen anlades vid Båstad 1885 bidrog den till minskad sjöfart i hamnen 

då mycket frakt kom att gå via järnvägen. Järnvägen har samtidigt bidragit till 

Båstads utveckling som stad och har också haft stor betydelse för Båstads 

utveckling inom badortslivet och sedermera tennisverksamheten. Den första 

tennisbanan anlades väster om utredningsområdet i Badhusparken 1899.  

 

Riksintresse 

Riksintressets utbredning framgår av figur 9. Motiveringen för intresset är: 

”Stadsmiljö med prägel av medeltid och 1900-talets rekreationsliv.” Se vidare 

avsnitt 7.1. 
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Figur 9. Karta med riksintresse för kulturmiljö markerat med röd skraffering. 

Källa: Länsstyrelsen. 

 

Kulturmiljöunderlag 

För kulturmiljö har ett särskilt kulturmiljöunderlag sammanställts. Nedan 

sammanfattas förutsättningarna från detta, se även bilaga 1 och figur 10. 

 

Bebyggelsen i Båstad är kulturhistoriskt intressant och inom och i anslutning till 

detaljplaneområdet förekommer flera byggnader av särskilt intresse med koppling 

till den för orten viktiga badortsepoken under 1800- och tidigt 1900-tal. Flera av 

byggnaderna som angränsar till planområdet är skyddade enligt PBL och har så 

kallad q-märkning i gällande detaljplaner. De är också utpekade som 

kulturhistoriskt värdefulla i det kommunala bevarandeprogrammet (Båstad 

kommun 1997). Det gamla varmbadhuset som nu är mest känt som ”Pepes 

Bodega” och hotell Sand (f.d. ”Skansen”) är två exempel på detta.  

 

Inom området finns ett antal lämningar som berättar om fisket och sjöfartens 

betydelse för Båstad. Det område med fiskebodar av varierande ålder som finns 

uppförda i planområdets centrala delar är omnämnda som mycket viktiga för 

kulturmiljön i det kommunala bevarandeprogrammet, se figur 11. Även om 

enskilda bodar har ett begränsat antikvariskt värde så är företeelsen viktig att 

bevara. Till dessa hör också kajutan från skeppet Chance som är bevarad en bit 

väster om den inre hamnbassängen. Fartyget förliste utanför Båstad 1880 och 
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kajutan togs om hand och användes som sjöbod. Kajutan har donerats till 

kommunen och fungerar idag som ett litet sjöfartsmuseum. Kajutan har en 

intressant historia som ombyggd fiskebod men innehar också ett lokalhistoriskt 

värde av ekonomiskt- såväl som socialhistoriskt intresse. 

 

 

Figur 10. Kulturhistoriska värden enligt kulturmiljöunderlag. 
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Söder om området med bodarna finns en plan gräsbevuxen yta som går 

under benämningen Stejleplatsen. Här hängde fiskarna upp sina nät på höga pålar 

för att näten skulle torka. Platsen är av lokalhistorisk betydelse och har ett högt 

pedagogiskt värde som central plats för fiskerinäringen. 

 

 

 
Figur 11. Många fiskebodar finns uppförda inom planområdet, de speglar hamnens 

tidigare betydelse inom fiske och sjöfart. 

 

Fornlämningar 

I anslutning till utredningsområdet finns två fornlämningar. Fornlämningen RAÄ 

Båstad 39:1 utgörs av en skans, bestående av en vall som är cirka 70 meter lång. 

Vallen består huvudsakligen av uppkastad jord. Uppe på vallen står fyra kanoner 

uppställda. Kanonerna är från 1788 då ryssarna anföll staden. Skansen bedöms 

vara från ”nyare tid” och har därför ingen koppling vare sig till forntid eller 

medeltid (Riksantikvarieämbetet, Fornsök, 2016-08-10).  Utredningsområdets 

södra delar gränsar till den fornlämning som utgörs av Båstads medeltida 

stadslager (Båstad RAÄ 24:1), se figur 10.  

 

7.4.2 Inarbetade åtgärder 
Planen innehåller bestämmelser för fiskebodarnas och kajutan Chance bevarande 

och utformning. Planen innehåller också bestämmelser för Stejleplatsens 

bevarande som öppen yta. 
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7.4.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att markanvändningen enligt nuvarande detaljplaner 

kvarstår.  

7.4.4 Konsekvenser av planförslaget 
Planförslaget befäster till stor del befintlig markanvändning och bibehåller befintlig 

gatustruktur och skala. För påverkan på riksintresset se avsnitt 7.1. 

 

Genom bestämmelser för utformning av tillkommande byggnader samt bevarande 

av dagens fiskebodar och den öppna Stejleplatsen bibehålls nuvarande 

kulturhistoriska värden. Värdena bevaras också i anslutning till varandra, vilket 

gör det möjligt att förstå kopplingen mellan de olika delarna och hamnbassängen. 

 

Planförslaget bedöms inte heller påverka möjligheten att uppleva kringliggande 

särskilt utpekade byggnader.  

 

Sammantaget bedöms planförslaget inte medföra några negativa effekter på 

områdets kulturvärden och medför således inte heller några negativa 

konsekvenser. 

 

I de fall kompletterande bebyggelse och markanläggningar medför grävning kan 

de påverka befintliga fornlämningar. För detta krävs i så fall tillstånd enligt 

kulturmiljölagen (KML). 

7.4.5 Förslag till ytterligare åtgärder 
För att öka förståelsen för områdets historiska betydelse skulle informationsskyltar 

kunna sättas upp vid till exempel Stejleplatsen. 

 

7.5 Rekreation och friluftsliv 

7.5.1 Förutsättningar 
Turismen är en viktig näring för Båstad och orten är känd för flera av sina många 

evenemang, exempelvis tennisveckan och kammarmusikfestivalen. Besökaren kan 

utöver evenemangen njuta av en varierande och intressant naturmiljö och 

kulturmiljö både i Båstad och på Bjärehalvön i stort. 

 

Riksintresse 

Hamnområdet, inklusive planområdet, ingår i ett större riksintresse för friluftsliv 

och för rörligt friluftsliv. Hamnen är en lättillgänglig plats för möten mellan 

människor och möten med havet. Dess funktion som gästhamn har ytterligare 

förstärkt hamnens betydelse som mötespunkt. 

 

Båstad, liksom hela kustområdet, omfattas även av riksintresse för 

högexploaterad kust enligt miljöbalken 4 kap.  

 

Riksintressenas värden beskrivs ytterligare i avsnitt 7.1. 
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Strandskydd 

Som angavs under avsnitt 7.2 är planområdet idag undantaget från strandskydd, 

men strandskyddet återinträder när nuvarande plan upphävs. Kommunen avser 

då att upphäva strandskyddet för det nya planområdet. 

 

Övriga intressen 

För detaljplaneområdet är båtturismen viktig då hamnen fungerar som gästhamn 

och har många besökare. Hamnområdet fungerar som en mötesplats. Genom 

området passerar både Skåneleden och vandringsleden ”Året runt i Båstad” via 

strandpromenaden, se figur 12. 

 

 

Figur 12. Strandpromenaden i södra delen av detaljplaneområdet. Här finns den 

största delen av områdets grönytor och möjlighet till möte med vatten. 

7.5.2 Inarbetade åtgärder 
Befintliga vandringsleder och strandpromenader bibehålls, liksom befintliga 

verksamheter och funktionen som gästhamn. 

7.5.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att markanvändningen enligt nuvarande detaljplaner 

kvarstår. 

7.5.4 Konsekvenser av planförslaget 

Den föreslagna detaljplanen befäster i huvudsak befintlig markanvändning. Detta 

bedöms inte medföra några ytterligare miljöeffekter. Genom att möjliggöra för 

olika markanvändning sommar- och vintertid kan planområdets kvaliteteter lättare 

omhändertas och nyttjas för fler människor. 
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Strandskydden föreslås upphävas inom planområdet. Detaljplanen ger möjlighet 

för allmänheten att fortsättningsvis röra sig och vistas på platsen och syftar även 

till att tydliggöra detta i detaljplanens utformning. Det innebär att detaljplanen 

trots upphävt strandskydd även fortsättningsvis fyller strandskyddets syften med 

allmänhetens tillgänglighet. För hantering av strandskyddet se vidare i 

planbeskrivningen. 

7.5.5 Förslag till ytterligare åtgärder 

Inga ytterligare åtgärder föreslås. 

 

7.6 Risk och säkerhet 
Risk och säkerhet hanterar ämnesområdena översvämning och geoteknik. 

7.6.1 Förutsättningar 
Framtidens klimat innebär höjda havsnivåer. Översvämningar leder bland annat 

till att vatten tränger in i byggnader, hårdgjorda ytor svämmas över och vatten- 

och avloppssystem slås ut. Materiella skador och risker för människors hälsa kan 

förväntas till följd av detta. Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram en regional 

handlingsplan för klimatanpassning (Länsstyrelsen 2014:7). Båstads kommun har 

utgått från denna. Ny bebyggelse bör lokaliseras på en höjd som minst är +3 

meter utifrån dagens havsyta. Som framgår av figur 13 ligger en stor del av 

planområdet under denna nivå. Området har flera gånger översvämmats och 

ligger inom karterad riskzon för översvämning.  

 

Problemen som uppstår med stigande vattennivåer är översvämningar, ökad 

kusterosion och höjda grundvattennivåer. Enlig SGI kan åtgärderna för att skydda 

objekt från översvämning eller minimera konsekvenserna vid en översvämning 

grupperas inom tre strategier: 

• Resistance - ett systems/områdes förmåga att undvika störningen  

(exempel på åtgärder är vall, barriär, damm) 

• Resilience - ett systems/områdes förmåga att klara konsekvenserna  

av en störning (exempel på åtgärder är anpassade byggnader, 

dagvattensystem) 

• Retreat - man drar undan en stad/stadsdel från riskområde (exempel på 

åtgärd är att flytta verksamheter, översikts- och detaljplanering, våtmark 

som barriär) 

 

Planområdet består till del av fyllnadsmassor. Detta tillsammans med risken för 

översvämningar kan ställa krav på geotekniska åtgärder inom området. 
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Figur 13. Kartbild med de områden som riskerar att översvämmas år 2100 
markerade med röd skraffering. Källa: Länsstyrelsen. 

 

7.6.2 Inarbetade åtgärder 
Av planen framgår att byggnader ska utformas och utföras på ett sådant sätt att 

de ska klara översvämning upp till nivån + 3,0 meter utan att skadas. 

7.6.3 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att markanvändningen enligt nuvarande detaljplaner och 

hävd kvarstår. Det innebär att någon översvämningssäkring inte görs utan att 

dagens risk för översvämning kvarstår. 

7.6.4 Konsekvenser av planförslaget 
Huvuddelen av planområdet är beläget under risknivån + 3 meter avseende 

översvämningsrisk. Att skydda hela området genom höjd marknivå eller 

skyddsvallar (Resistance) bedöms inte som realistiskt. Planområdet innehåller inte 

heller några bostäder och kringliggande bostäder längs Strandpromenaden ligger 

högre än + 3 meter. 

 

Kommunen föreslår istället att man arbetar utifrån strategin Resilience, som 

innebär att man utvecklar området för att klara konsekvenserna av en 

översvämning. Det innebär att för nya byggnader hantera 

översvämningsproblematiken upp till nivån + 3,0 meter. Det innebär också 

åtgärder avseende material och utformning för tekniska system som el och VA.  
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Föreslagen detaljplan innebär en bättre situation än nollalternativet och 

säkerställer på sikt att materiella skador på byggnader kan undvikas. Det innebär 

dock att stora delar av planområdet kan komma att översvämmas vid kraftig vind 

eller skyfall. Förutom materiella skador kan det även medföra risk för påverkan på 

geotekniska konstruktioner samt utlakning av eventuella markföroreningar. Då de 

geotekniska förutsättningarna är bra och andelen markföroreningar begränsad 

bedöms risken för detta som liten. 

7.6.5 Förslag till ytterligare åtgärder 
Åtgärder för att säkerställa tekniska system vid översvämning behöver studeras 

vidare i fortsatt arbete. 

 

7.7 Mark och vatten 

7.7.1 Förutsättningar 

 

Vattenförekomster 

I Miljöbalkens kapitel 5 anges miljökvalitetsnormer för bland annat 

vattenförekomster. Normerna är uppdaterade och fastställda under 2017. 

Planområdet berör Bjärehalvöns grundvattenförekomst respektive Laholmsbuktens 

kustvattenförekomst. 

 

Bjärehalvöns grundvattenförekomst (SE625674-13186) har enligt fastslagna 

normer en otillfredsställande kemisk status på grund av bekämpningsmedel och 

höga nitrathalter i tunna jordlager som riskerar att nå det djupare grundvattnet. 

Kommunala dricksvattentäkter liksom ett stort antal bevattningsuttag utan 

tillstånd i kombination med avsaknad av utredningar om den kvantitativa statusen 

har lett till att klassningen av den kvantitativa statusen hos vattenförekomsten är 

otillfredsställande. 

 

Båstads hamn ligger inom kustvattenförekomsten Laholmsbukten (SE563330-

124600). Enligt fastslagna normer har Laholmsbukten en måttlig ekologisk status 

då bottenfaunaprover visar på detta. Provtagningar av makroalger och 

växtplankton visar däremot på God status. Laholmsbuktens kemiska status är 

bedömd till Uppnår ej god då kvicksilverföroreningar och polybromerade 

difenyletrar finns i förekomsten och kvicksilverhalter är uppmätta i fisk. Klassning 

utan de överallt överskridande ämnena är Ej klassad. Laholmsbuktens 

huvudsakliga problematik omfattar övergödning och syrefattiga förhållanden samt 

miljögifter. 

 

Markföroreningar 

Hamnområdet är byggt på utfyllnadsmassor vilka kan innehålla föroreningar av 

olika slag. Vid en oljesanering inom hamnområdet har fynd av bland annat 

hushållssopor förstärkt misstankarna om att fyllnadsmassor av skilda slag använts 

inom området. Föroreningar i industriavfallet kan leda till att farliga ämnen lakar 

ut vid exempelvis högvatten eller översvämning.  
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Hamnverksamheten omfattar förutom själva kajen och kringliggande 

verksamheter även hantering av avfall och drivmedelsförsäljning. Kommunen har 

tillsyn över hamnen. Avfallshantering från anläggningen regleras i Sjöfartsverkets 

föreskrifter (SJÖFS 2001:13). Drivmedelsförsäljningen omfattas av 

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och 

vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.  

 

Inom hamnområdet har båtbottentvätt skett på den södra parkeringen där det 

finns en spolplatta. Båttvätt ger liksom biltvätt upphov till förorenande ämnen från 

bland annat schampo och färgrester. Utöver båtbottentvätt har på parkeringen 

även skrapning av båtbottenfärg varit vanligt förekommande, liksom 

vinteruppställning av båtar. Båtbottenfärger, främst av äldre datum, är en känd 

källa till föroreningar, varför skrapning av dem kan medföra att föroreningar 

fastläggs på platsen eller sprids med vinden till andra platser.  

7.7.2 Inarbetade åtgärder 

Hamnverksamheten regleras i kommunens tillsyn. 

7.7.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att markanvändningen enligt nuvarande detaljplaner och 

hävd kvarstår.  

7.7.4 Konsekvenser av planförslaget 
 

Vattenförekomster 

Planförslaget medför ingen markanvändning som kan påverka möjligheten att 

följa MKN för Bjärehalvöns grundvattenförekomst. Båstad tätort försörjs till stor 

del från vattentäkterna i Axeltorp och vid idrottsplatsen. 

 

Avseende kustvattenförekomsten Laholmsbukten består den kemiska 

ytvattenstatusen av 45 prioriterade ämnen. Det finns inget i föreslagen 

markanvändning som bedöms leda till att föroreningsgraden ökar. Som framgår 

ovan finns det dock fyllnadsmassor i området. Ökad risk för översvämning kan 

leda till att även risken för spridning av föroreningar ökar. 

Den övergripande ekologiska statusen har bedömts som måttlig. Bedömningen 

baseras på bottenfaunaundersökningar i vattenförekomsten. Genomförandet av 

planen bedöms inte förändra statusen med avseende på bottenfauna. 

Bottenfaunan är bland annat känslig för ökad näringstillförsel, vilket planen inte 

orsakar. Planen medför inte heller något ytterligare fysiskt ianspråktagande av 

vattenområde. Klassningen för de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna och 

parametrarna bygger på en procentuell avvikelse från referensförhållandet. 

Vattenförekomsten är 285 km2, och då befintlig markanvändning bibehålls 

förändrar det inte statusklassningen. I vattenförekomsten som helhet bedöms inte 

heller övriga kvalitetsfaktorer som ljusförhållanden och näringsämnen förändras. 
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Planområdet avvattnas till Laholmsbukten, det vill säga att dagvatten från 

området avrinner till kustvattenförekomsten. Planförslaget innebär ingen ändring i 

detta avseende. Inom området bedöms pågående verksamhet i form av 

småbåtshamn, ytor med biltrafik såsom parkeringar, samt metallytskikt på tak, 

lyktstolpar med mera kunna bidra med föroreningar, framförallt metaller, till 

dagvattnet. Planförslaget ändrar inte på dessa förutsättningar och innebär inte 

någon ytterligare belastning av föroreningar. Planområdet är av begränsad storlek 

samtidigt som Laholmsbukten är en stor vattenförekomst. De föroreningar som 

avrinner från detta avgränsade område bedöms därför inte bidra med föroreningar 

på ett sätt som enskilt påverkar vattenkvaliteten i vattenförekomsten. Andra 

källor såsom den samlade vägtrafiken i kustvattenområdets närområde är en 

betydligt större källa till metallföroreningar. Planförslaget ändrar inte heller 

förutsättningarna och genomförandet av planen bedöms därmed inte försämra 

statusen för de metallföroreningar som ingår i klassningen av ekologisk status 

(särskilda förorenande ämnen, till exempel zink) eller kemisk ytvattenstatus 

(prioriterade ämnen, till exempel koppar) i Laholmsbukten. 

 

Med stöd av bedömningen för kvalitetsfaktorer och prioriterade ämnen bedöms 

genomförandet av planen inte motverka möjligheten att följa gällande 

miljökvalitetsnormer för ekologisk status samt kemisk ytvattenstatus. En 

osäkerhet finns dock kring vad en översvämningssituation kan påverka och detta 

bör därför studeras vidare. 

 

Markföroreningar 

Hamnen har idag system för hantering av avfall, båtbottentvätt och 

drivmedelsförsäljning. Dessa kvarstår och påverkas inte av planförslaget. I och 

med ökad risk för översvämningar finns dock en ökad risk att dessa system kan 

påverkas. Översvämning skulle också kunna bidra till att andra föroreningar, om 

det finns sådana inom området, når havet, se avsnitt 7.5.  

 

En miljöteknisk markundersökning har genomförts inom planarbetet, se 

planhandlingen. Resultaten av undersökningen indikerar att fyllnadsmassorna som 

använts inte varit förorenade. De föroreningar som finns i området härrör 

troligtvis från båtuppställning med tillhörande kemikaliehantering. I alla 

provpunkter utom en i den norra delen av planområdet ligger mätvärdena under 

nivåerna för mindre känslig markanvändning (MKM), vilket bedöms vara de 

gränsvärden som ska gälla för hamnområdet. Provpunkten med högre halter 

bedöms vara lokal och inte innebära någon akut risk med fara för människors 

hälsa.  

7.7.5 Förslag till ytterligare åtgärder 

I området med mätvärden över MKM föreslås en utökad provtagning och 

riskbedömning innan eventuellt schaktarbete så att föroreningen kan avgränsas 

och vid behov avlägsnas. För detta krävs anmälan om miljöfarlig verksamhet. 
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7.8 Hälsa 

7.8.1 Förutsättningar 

Buller och luftföroreningar kan medföra negativa hälsoeffekter. 

 

Detaljplanen är delvis belägen mycket nära bebyggelse, främst i södra delen där 

bebyggelse finns på södra sidan av Strandpromenaden. I den norra delen ligger 

närmsta bostadshus omkring 100 meter från detaljplaneområdet, åtskild av väg 

och tennisbana. 

 

Hamnens verksamhet med fritidsbåtar ger upphov till en viss mängd trafikbuller 

från båtar med motor som lägger till och kastar loss, men också en viss mängd 

buller från master. Till fritidsbåtarnas buller tillkommer det trafikbuller som bilar 

inom detaljplaneområdet bidrar med. 

 

Trafik förekommer på vägar och parkeringar och utgörs av turisttrafik samt 

angöringstrafik för boende och verksamheter. Trafiken skiljer sig mellan årstiderna 

och är betydligt större sommartid. Tung trafik förekommer för leveranser till 

restauranger och andra verksamheter inom och i närheten av planeområdet. 

7.8.2 Inarbetade åtgärder 
Intentionen med planförslaget är en trafikreglering som varierar mellan sommar- 

och vintertid.  

7.8.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att nuvarande markanvändning fortsätter och 

trafiklösningarna är således fortsättningsvis desamma som idag, vilket bibehåller 

dagens problem med trafik och parkering sommartid. 

7.8.4 Konsekvenser av planförslaget 
I planförslaget har en översyn av trafiken gjorts och förslaget innebär begränsad 

trafik inom planområdet sommartid. Detta bedöms medverka till mindre olägenhet 

för kringboende och besökare. Parkering sommartid föreslås istället ske vid 

Prästliden. 

 

Vintertid används en större del av planområdet för parkering. Trafikmängderna är 

dock inte sådana att det finns någon risk för att riktvärden för buller kan 

överskridas. Kommunen har inga ytterligare planer som kan medföra ytterligare 

trafik och kumulativa effekter i området. 

 

Båstad tätort har inte uppmätt några luftföroreningsnivåer som ligger inom 

riskområde för att MKN för luftkvalitet ska överskridas. Planförslaget bedöms inte 

heller medverka till en situation där ökad risk föreligger. 

7.8.5 Förslag till ytterligare åtgärder 
Inga förslag till ytterligare åtgärder. 
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8. Samlad bedömning 

8.1 Sammanfattande miljökonsekvenser 
Planförslaget medger nuvarande användning av platsen med en viss anpassning 

och utökning av hamnverksamheten.  

 

I stort medför detaljplanen inga eller små negativa miljökonsekvenser. 

 

Avseende uttrycken för riksintresset för kulturmiljö bibehåller planförslaget 

befintlig gatustruktur och skala. Planförslaget bedöms därför inte medföra någon 

betydande miljöpåverkan på riksintresset. Genom de planbestämmelser som 

inarbetats kan kulturmiljön även få ett stärkt skydd i jämförelse med 

nollalternativet. 

 

Planförslaget bedöms inte heller påverka något av uttrycken för riksintressena för 

naturmiljö eller rekreation. Planområdet omfattas inte av strandskydd idag, men 

strandskydd återinträder när nuvarande planer upphävs. Förslaget att upphäva 

strandskyddet för den nya planen medför inga ytterligare konsekvenser för 

strandskyddets syften då dessa säkerställs med bestämmelser i planen. 

 

Huvuddelen av planområdet är beläget under risknivån + 3 meter avseende 

översvämningsrisk. Att skydda hela området genom höjd marknivå eller 

skyddsvallar bedöms inte som realistiskt. Planområdet innehåller inte heller några 

bostäder och kringliggande bostäder längs Strandpromenaden ligger högre än  

+ 3 meter. Kommunen föreslår istället att man arbetar utifrån strategin 

Resilience, som innebär att man utvecklar området för att klara konsekvenserna 

av en översvämning. Det innebär att nya byggnader ska klara en översvämning 

till + 3 meter och att särskilda åtgärder krävs avseende material och utformning 

för tekniska system som el och VA.  

 

Med stöd av bedömningen för kvalitetsfaktorer och prioriterade ämnen bedöms 

genomförandet av planen inte motverka möjligheten att följa gällande MKN för 

ekologisk status samt kemisk ytvattenstatus för Laholmsbuktens 

kustvattenförekomst. Planen bedöms inte heller motverka möjligheten att följa 

MKN för Bjärehalvöns grundvattenförekomst.  

 

Den markundersökning som genomförts visar på värden under mindre känslig 

markanvändning (MKM) i alla provpunkter utom en där fördjupade studier krävs 

innan eventuellt schaktarbete. Hamnen har idag system för hantering av avfall, 

båtbottentvätt och drivmedelsförsäljning. Dessa kvarstår och påverkas inte av 

planförslaget. I och med ökad risk för översvämningar finns dock en ökad risk att 

dessa system kan påverkas. Översvämning skulle också kunna bidra till att andra 

föroreningar, om det finns sådana inom området, når havet. 

 

Planförslaget möjliggör en flexibel markanvändning som bland annat innebär olika 

situationer för trafik och parkering under sommar- och vintertid. Förutom trafik 
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kan buller även uppkomma från hamnen och verksamheter knutna till denna. 

Planförslaget medger inga bostäder och kringliggande bostäder bedöms inte ligga 

så nära planområdet att riktvärden för buller överskrids.  

 

8.2 Avstämning mot miljömål 
 

Grundvatten av god kvalitet 

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en 

god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

 

Kommentar: Planförslaget medför ingen markanvändning som påverkar 

Bjärehalvöns grundvattenförekomst. Planen påverkar inte heller 

uttagsmöjligheterna vid befintliga allmänna vattentäkter. 

 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och 

den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av 

biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, 

rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en 

hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp 

och andra störningar. 

 

Kommentar: Planförslaget skapar möjligheter för att utveckla kustsamhället och 

tillgängligheten för det rekreativa nyttjandet av havet och kusten i regionen. 

Sammantaget bedöms detta som positivt för möjligheten att uppnå miljömålet och 

skapa ett hållbart kustsamhälle som kan leva på lång sikt.  

 

God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

 

Kommentar: Som framgår ovan skapar planförslaget möjlighet till utveckling av 

kustsamhället avseende verksamheter och turism. Planförslagets anpassning till 

nuvarande förhållanden och möjlighet till utveckling bedöms därför som positivt 

för möjligheten att uppnå miljömålet. Möjligheterna till flexibilitet i planen, med till 

exempel tillfälliga bodar och årstidsvarierande användning av ytor, bedöms som 

positiva för målets uppfyllnad. Planförslaget bedöms inte heller medverka till att 

riktvärden för buller överskrids eller påverka MKN för luftkvalitet. 

 

Giftfri miljö 

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska 

inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 
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naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 

ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 

bakgrundsnivåerna. 

 

Under förutsättning att området med höga halter enligt markundersökningen 

undersöks vidare i samband med eventuellt schaktarbete och att eventuell 

förorening tas omhand bedöms planförslaget medverka till ett uppfyllande av 

miljömålet. 

 

Ett rikt växt- och djurliv 

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 

nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 

deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 

livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till 

en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 

livskvalitet och välfärd. 

 

Planområdet är beläget inom ett område utan kända naturvärden och 

huvudsakligen bestående av anläggningar och anlagda kajer. Planförslaget 

bedöms därför inte påverka möjligheterna att uppnå miljömålet.  

8.3 Avstämning mot miljökvalitetsnormer 
För den här MKB:n är det främst miljökvalitetsnormer för vattenförekomster som 

är relevant, vilka anger vilken status vattnen ska ha vid en viss tidpunkt. 

 

Som framgår av avsnitt 7.3.1 bedöms eventuell påverkan på vattenförekomsten 

som ringa och planförslaget bedöms därför inte påverka möjligheten att uppnå 

MKN. 
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9. Kontroll och uppföljning 

Av Miljöbalken 6 kapitlet 12 § framgår att ”en miljökonsekvensbeskrivning för en 

plan bland annat ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras för 

uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet 

av planen eller programmet medför”. 

 

Områden som bedöms behöva kontrolleras och följas upp i fortsatt arbete med 

projektering, vattenverksamhet och bygglov är: 

- Anpassning till befintlig kulturmiljö i samband med bygglov 

- Hantering av strandskyddet genom separat prövning 

- Hantering av eventuella arbeten i vatten utifrån 11 kapitlet miljöbalken 

- Åtgärder för översvämningssäkring 

- Fördjupad markmiljöundersökning om schaktarbete blir aktuellt i området 

med höga halter av markföroreningar. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar - Kommunala handikapprådet 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2018-12-11, kl. 16.00 - 18.00 

Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Ingrid Edgarsdotter, Ordförande 

Krystyna Tornblad, Psoriasisförbundet, lokalavdelningen Bjäre/ Åsbo 

Karl Lundgren, FUB 

Lena Jönsson, RBU 

Sven Nordström, Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 

Philip Norrman, sekreterare 

Ingrid Pettersson, socionom, del av mötet 

Frånvarande Hedvig Olofsson, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 

Britt-Marie Rosander, DHR 

Jan Gunnarsson, NHR 

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) 

Det blir budgetnedskärningar för 2019, vilket leder till nedskärningar i verksamheten. 
Förvaltningen jobbar med konsekvensbeskrivningar. Vad blir effekten av nedskärningar och 
hur påverkar det verksamheten? 

I nuläget är det underskott i Vård- och omsorg. Det beror till stor del på utbildning av 
personal. 

Ett nytt spel har testats för dementa, som heter Toartafel. Syftet med spelet är att stimulera 
till rörelse. Spelets har köpts in tack vare statliga digitaliseringspengar. 

Uppdaterat vägledningsdokument för biståndshandläggare. Brukare i de olika byarna ska nu 
behandlas likvärdigt. 

Jessica Arvidsson, enhetschef på Vård- och omsorg håller fredagen den 14 december en 
föreläsning i kommunhuset om hur man inkludera människor med funktionsvariationer i 
yrkeslivet. 

Information om valda ledamöter i Vård- och omsorgsnämnden för kommande mandatperiod. 



2 (3) 

4. Östra Karup/kyrkogården/parkeringen 

Ingrid Edgarsdotter rapporter från möte med Östra Karups församling. Förändringar 
gällande parkering. Bra med tillgänglighet. Kyrkan och staten står för kostnader. Ingrid visar 
bilder på kommande förändringar. 

5. Genomgång av anteckningar från förra mötet 

Rådet går igenom anteckningarna från föregående möte. Ingrid konstaterade att det ej var så 
bra närvaro på förra mötet. 

6. Sammanträdesdagar 2019 

Godkänns efter påpekande från Lena och Ingrid att tiderna inte är optimala för dem. 

7. Rådet sammanfattar den gångna mandatperioden 

Lena: Tycker att övriga politiker borde visa större engagemang för handikapsfrågor. Det 
måste sitta ledamöter i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige som är intresserade av 
handikapsfrågor. Biståndshandläggare ska se vilka behov som finns för brukare, inte fokusera 
på ekonomiska aspekter. 

Sven: Med tanke på denna fina natur som finns på Bjäre bör den också vara tillgänglig för alla, 
både för bjärebor och turister. Ett exempel är att promenadstråk mellan hamnen och Rivieran 
bör förbättras. Idag dåligt skick. En del handikappade har svårt att få hjälp, t.ex. kan det vara 
svårt med hjälp vid på/avstigning på bussar. För en del är det också svårt att komma i 
kontakt med biståndshandläggare. 

Karl: Nöjd med att Ingrid Pettersson kommer på mötena för att informera. Instämmer i Lenas 
kommentar gällande att behov ska gå före ekonomiska aspekter. Tycker att det har blivit bra 
med församlingsgården vid kyrkan i Båstad. Nöjd med att skrivelse till Vattnets hus i 
Ängelholm fått effekt. 

8. Övriga frågor och information/Ledamöter runt 

Rådet tackar Ingrid Edgarsdotter för hennes insats som ordförande under den gånga 
mandatperioden och överlämnar en gåva som tack. 



3 (3) 

9. Datum för nästa möte 

Ny ordförande för rådet bestämmer över kommande sammanträde. 

Ingrid Ed , sdotter 
Ordförande 

r~ 
Sekreterare 

f (ptJ ;(/V"> tit/1 ;_. 
'/v.~n Nordström 
Juste rare 
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Antagen av kommunfullmäktige 2014‐12‐17, § 210. Dnr: KS 1633/14‐901 
Senast reviderad av kommunfullmäktige den 30 januari 2019, § 7. Dnr: KS 001633/2014‐901 

 

Reglemente för Kommunstyrelsen i Båstads 
kommun 

 
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

 
Kommunstyrelens övergripande uppgifter 

Ledningsfunktionen 
 

1 § 
 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ för styrning och ledning. Den ansvarar 
för samordning, planering och uppföljning av samtlig kommunal verksamhet och har 
ansvaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala ekonomin. 

 

Styrfunktionen 
 

2 § 
 

I kommunstyrelsens styrningsfunktion ingår att: 
 

1. Arbeta med strategiska utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för 
kommunens framtid. 

2. Leda arbetet med och samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar 
för styrningen av den kommunala verksamheten. 

3. Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnder. 

4. Ansvara för att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamhet 
och ekonomi efterlevs och att den löpande verksamheten fungerar rationellt och 
ekonomiskt. 

5. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller del‐ 
vis äger eller har väsentliga intressen i och de kommunalförbund som kommunen är 
medlem i, främst vad gäller efterlevnaden av de mål för verksamheten och ekonomin 
som fastställts av fullmäktige, men också i övrigt beträffande förhållanden som är av 
intresse för kommunen. 

6. Tillvarata kommunens intressen vid bolags‐ och föreningsstämmor och andra 
likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger 
eller annars har intresse i. 

7. Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 
17 och 18 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen 
innehar aktier i. 
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8. Årligen, i nära anslutning till att bolagens bolagsstämma beslutat anta bolagets 
årsredovisning och denna delgivits kommunen, i beslut pröva om den verksamhet 
som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i, enligt 3 kap. 17 och 18 §§ kommunallagen, under föregående kalenderår 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner 
styrelsen att brister förelegat ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 

 

Kommunstyrelsens övriga verksamheter 

 
Ekonomisk förvaltning 

 
3 § 

 
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av 
fullmäktige meddelade föreskrifter härför. 

 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också 
att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

 
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår 
bland annat att: 

 
1. Underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom. 

2. Tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 

3. Med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av 
kommunfullmäktige, besluta om avskrivning av sådan kommunens fordran, som 
hänför sig till kommunstyrelsens förvaltningsområde. 

4. Handha donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana 
medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden. 

 

Personalförvaltning 
 

4 § 
 

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att: 

 
1. Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

2. Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt 
utom vad gäller 11 ‐ 14 och 38 §§ Lagen om medbestämmande i arbetslivet inom 
andra nämnders verksamhetsområden 

3. Besluta om stridsåtgärd 

4. Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

5. Lämna uppdrag som avses i lagen om vissa kommunala befogenheter 2009:47. 

6. Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för både anställda och förtroendevalda. 



3 (11) 
 

 

Övrig förvaltning 
 

5 § 
 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 
 

1. Kommunstyrelsen är socialnämnd med ansvar för försörjningsstöd till vuxna. 

2. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen. 

3. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter och ansvarar för det allmänna 
skol‐ väsendet enligt skollagstiftningen såvitt avser skolformerna kommunal 
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för 
invandrare. Styrelsen ansvarar vidare för yrkeshögskolan samt 
uppdragsutbildningar. 

4. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter som byggnadsnämnd inom 
planväsendet. 

5. Kommunstyrelsen är trafiknämnd, arbetslöshetsnämnd och lotterinämnd. 

6. Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd. 

7. Kommunstyrelsen är räddningsnämnd utom i ärenden avseende 
myndighets‐ utövning. 

8. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården 
finns i arkivreglemente. 

9. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskydds-
förordning, GDPR (General Data Protection Regulation), för de register 
och andra behandlingar av personuppgifter som sker inom styrelsens 
verksamhetsområde. 
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Övrig verksamhet 

 
6 § 

 
Kommunstyrelsen har vidare ansvar för: 

 
1. Den översiktliga planeringen av mark och vatten samt initiera övrig fysisk 

planering och sektorplanering. 

2. Utse ombud för kommunen vid förrättning hos fastighetsbildningsmyndighet och 
enligt lagen om enskilda vägar med behörighet att på kommunens vägnar ansöka om 
sådan förrättning och att företräda kommunen vid förrättningen med den behörighet 
som anges i 12 kap 14 § rättegångsbalken. 

3. Kommunens fastigheter. 

4. Bevaka kommunens intressen som fastighetsägare vid fastighetsbildning, 
fastighetsbestämning, planläggning och bygglovprövning. 

5. Utse ombud som vid fastighets‐ och tomtindelning företräder kommunen såsom 
markägare. 

6. VA‐ och renhållningsverksamhet. 

7. Gatu‐, park‐ och väghållning inkl. skogs‐ och naturmark. 

8. Kollektivtrafik och infrastruktur. 

9. Hamnverksamhet. 

10. Måltidsverksamhet. 

11. Arbetsmarknads‐ och näringslivsfrågor. 

12. Kultur och bibliotek. 

13. Fritid, fritidsgårdar och fritidsanläggningar. 

14. Lokalvård. 

15. Integration vuxna. 

16. Konsument‐ och energirådgivning. 

17. Folkhälsofrågor. 

18. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller 
inom styrelsens verksamhetsområden. 

19. De förvaltnings‐ och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt 
annan nämnd. 

 

Beslutanderätt - delegerad från kommunfullmäktige 

 
7 § 

 
Kommunstyrelsen har rätt att besluta i följande grupper av ärenden: 

 
1. Vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt 

med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige 
angivit. 

2. Förvärva eller överlåta fastighet eller fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen 
sker för att genomföra fastställd detaljplan vad avser mark för gata, väg eller annan 
allmän plats. 
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3. På kommunens vägnar godkänna till kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast 
egendom för samma ändamål. 

4. När kommunstyrelsen finner det behövligt för att tillvarata kommunens intressen vid 
offentlig auktion inköpa fast egendom eller tomträtt, i vilken kommunen har 
intecknad fordran eller inskriven rättighet eller vilken är intecknad för lån, för vars 
infriande kommunen åtagit sig ansvar varvid styrelsen snarast ska anmäla sådant 
förvärv till kommunfullmäktige och samtidigt framlägga erforderligt förslag till 
slutlig täckning av förskotterade kostnader för förvärvet. 

5. Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan‐ och bygglagen, fastighets‐ 
bildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen tillförsäkra kommunen rätt 
till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt. 

6. Till anläggning enligt fastställd detaljplan och medverka till ändring eller upphävande 
av sålunda tillkommen rätt, utom såvitt avser elektrisk högspänningsledning ovan 
jord. 

7. Avge yttrande enligt Lagen om TV‐övervakning. 

8. Kommunala namnärenden och namngivning av kommunala institutioner efter 
förslag från förvaltningen. 

9. Hyra lokaler för kommunens verksamhet. 

10. Ansökan om dispens enligt 6 § sista stycket bostadsfinansieringsförordningen. 

11. Ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen. 

12. Styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt 

13. På begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 
budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och 
andra riktlinjer. 

14. Utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet eller del av fastighet som tillhör 
kommunen. 

15. Arrendera, hyra samt i övrigt ingå avtal om nyttjanderätt i fast egendom. 

16. Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av 
plan‐ och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom av 
kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp 
och villkor i övrigt. 

17. Ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet mm som inte avser 
utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse. 

18. I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommu‐ 
nens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, 
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

19. Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av princi‐ 
piell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta 
i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas   
på ordinarie sammanträde med fullmäktige. 

20. Kommunstyrelsen får anta detaljplaner som överensstämmer med översiktsplanen 
och som inte är av principiell vikt eller större betydelse. 

21. I anslutning till planärenden, enligt punkten ovan, sluta plan‐ och 
exploateringsavtal. 

22. Avgöra om ett planärende kan innebära betydande miljöpåverkan eller ej. 

23. I gällande detaljplane‐ och exploateringsärenden där kommunen är markägare, 
sluta avtal om markförsäljning upp till ett värde av 10 mkr. 
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Ansvar och rapporteringsskyldighet 

8 § 
 

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 

 
Styrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och 
hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 

Kommunstyrelsens arbetsformer 
 

Sammansättning 
 

9 § 
 

Styrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare, vilka väljs av kommun‐ 
fullmäktige. 

 
Styrelsen har ett presidium som består av ordförande, förste vice ordförande och andre 
vice ordförande som väljs av kommunfullmäktige. 

 
Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid styrelsens sammanträde och delta i 
överläggningarna (yttranderätt). Närvarorätten gäller inte i sekretessärenden. 

 
Ordföranden 

 
10 § 

 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att: 

 
1. Planera styrelsens arbete och ansvara för nämndens möten och dagordningar. I detta 

ingår att se till att nämndens ärenden tas upp till behandling utan onödigt dröjsmål. 
Planeringen sker i samråd med förvaltningen. 

2. Planera och förbereda styrelsens strategiska och långsiktiga arbete i samråd med 
förvaltningen. 

3. Närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämnd‐ 
förvaltning. 

4. Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekono‐ 
miska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor. 

5. Följa frågor av betydelse för kommunens utveckling inom styrelsens ansvarsområden 
samt att ta initiativ i dessa frågor. 

6. Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder. 

7. Representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser 
och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

8. Kalla till extra sammanträde om ordförande anser att det behövs. 

9. I övrigt se till att styrelsens uppgifter fullgörs. 
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Ersättare för ordföranden 
 

11 § 
 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 
Inkallande av ersättare 

 
12 § 

 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett samman‐ 
träde, ska kalla in sin personliga ersättare och meddela nämndsekreteraren vem 
som kommer att tjänstgöra. Om den personliga ersättaren inte kan tjänstgöra ska 
nämndsekreteraren kontaktas som kallar in nästa person i tur att tjänstgöra. 

 

Ersättarnas tjänstgöring 
 

13 § 
 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 
Om ersättarna inte väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. 

 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordning‐ 
en. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer 
sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner  
i ordningen. 

 
14 § 

 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrke‐ 
balansen mellan partierna. 
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Sammanträdena 
 

15 § 
 

Kommunstyrelsens sammanträden kan vara offentliga om styrelsen så beslutar. KL 6:19 a. 
Sammanträdet får inte vara offentligt i ärenden avseende myndighetsutövning eller som är 
belagda med sekretess. 

 
16 § 

 
Sammanträden med styrelsen hålls enligt i förväg fastställd årsplan. Extra sammanträde 
kan hållas om ordföranden eller minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det. 

 

Kallelse 
 

17 § 
 

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 

Kallelse ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast fem dagar 
före sammanträdesdagen. 

 
Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

 
I undantagsvis får kallelse ske på annat sätt. 

 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den 
till åldern äldste ledamoten göra detta. 

 

Kommunalråd och närvarorätt 
 

18 § 
 

Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd. 
Kommunalrådet ska ägna hela sin fastställda arbetstid åt uppdrag för kommunen. 

 
Arbetstidens omfattning som kommunalråd och oppositionsråd fastställs innan val 
förrättas av kommunstyrelsens presidium. 

 
Kommunstyrelsen bemyndigas att fastställa arbetsordning för kommunalrådet, 
oppositionsråd, övriga i kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
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Närvarorätt i kommunens nämnder 
 

19 § 

 
Kommunalrådet, oppositionsrådet samt övriga ledamöter i kommunstyrelsens arbets‐ 
utskott får närvara och delta i överläggningarna (yttranderätt) vid sammanträden i 
samtliga kommunala nämnder som väljs av kommunfullmäktige. 

 
Den generella närvarorätten gäller inte i nämndernas presidiemöten. Närvarorätten gäller 
inte heller i ärenden som rör myndighetsutövning. 

 
De som enligt ovan erhållit närvarorätt i nämnderna ska av respektive nämnd erhålla 
föredragningslistor till nämndernas sammanträden. 

 

Reservation 
 

20 § 
 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen kan ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

 

Justering av protokoll 
 

21 § 
 

Justeringen av protokollet ska ske samtidigt av ordförande och en justerare på dag och tid 
som styrelsen beslutar vid varje sammanträde. 

 
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 

 

Delgivning 

22 § 
 

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, verksamhetsområdeschef eller 
annan anställd som styrelsen bestämmer. 

 

Undertecknande av handlingar 

23 § 
 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska under‐ 
tecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras 
av anställd som styrelsen bestämmer. 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. 
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Kommunstyrelsens utskott och budgetberedning 

Arbetsutskott 

24 § 
 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. 
 

Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare som väljs av styrelsen. 
 

Arbetsutskottet ska ha en ordförande och en vice ordförande som väljs av styrelsen för 
den tid som styrelsen bestämmer. 

 
25 § 

 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare 
för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

 
26 § 

 
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda 
ordningen. 

 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 

 
Ersättare, som inte tjänstgör för ordinarie ledamot, har inte rätt att närvara vid utskottets 
sammanträden. Utskottet kan dock vid varje enskilt sammanträde besluta att ersättare 
som inte tjänstgör får närvara. 
 
27 § 
 
Kallelse till sammanträdet med utskottet ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet. 

 
Sammanträdena ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 
ledamöter begär det. 

 
Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

28 § 

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen ska beredas av utskottet om beredning 
behövs. Ordföranden eller de anställda som har ansvar för kommunstyrelsens ärende‐ 
beredning överlämnar sådana ärenden till utskottet. 

 
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 
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Förhandlingsutskott 

29 § 

 
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett förhandlingsutskott. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott är förhandlingsutskott och har ansvar för kommunens 
lönerevision och andra delegerade uppgifter. 

 
Budgetberedning 

 
30 § 

 
Arbetsutskottet utgör kommunens budgetberedning. Budgetberedningen kan 
utökas med fler personer om styrelsen så beslutar. 

 
Budgetberedningen har ingen självständig beslutanderätt utan är ett beredande 
organ till kommunstyrelsen. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar/protokoll - Kommunala handikapprådet 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2019-02-0 s; kl. 15.00 - 16.30. 

Arorna, kommunkontoret i Båstad 

Birgitte Dahlin, Ordförande 
Krystyna Torn blad, Psoriasisförbundet, lokalavdelningen Bjäre/ Åsbo 
Karl Lundgren, FUB 
Sven Nordström, Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 
LenaJönsson,RBU 

Taina Virmalainen, sekreterare 
Ingrid Pettersson, socionom, del av mötet 

Frånvarande Britt-Marie Rosander, DHR 
Representant från NHR 
Representant från Parkinsonföreningen 
Representant från SRF 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 
Justering sker av Sven Nordström. 

2. Godkännande av dagordningen 
Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

3. Presentation av rådets sammansättning 2019-2022 

1 (3) 

Ordförande Birgitte Dahlin presenterar sig, informerar om att hon sitter i kommunstyrelsen 
och kan där uppmärksamma tillgänglighetsperspektiv och rådets synpunkter. 

Lena Jönsson representerar RBU, rörelsehindrade barn och ungdomar. 

Karl Lundgren representerar FUB i Båstad, Föreningen för utvecklingshindrade barn, 
ungdomar och vuxna. 

Sven Nordström representerar Reumatikerförbundet i Ängelholm. 

Krystyna Tornblad representerar PSO, psoriasisförbundet. 

Ordföranden konstaterar att RSMH inte finns representerad trots att föreningen är 
aktiv i kommunen. 

4. Information från Vård och omsorg och dess nämnd 
Ingrid Pettersson gör en kort sammanfattning från verksamheten och nämnden. 

Det är många nya ledamöter i nämnden och de ska inom kort genomgå utbildning om 
verksamheten, dess lagstiftning och handläggningsområden. Det har inte kommit så många 
nya ärenden på nämnden. Nedläggning av verksamhet på Bjärehemmet har tidigarelagts 
utifrån besparingsskäl och de boende och anhöriga informerades samma dag som beslutet 
fattades. Ingen uppsägning av personal behöver göras och de boende har fått önska andra 
boenden. 
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I slutet av mars kommer Vård och omsorg få besök från Litauen för erfarenhetsutbyte. Man 
kommer då att bl a att visa upp Bjäredalen och Skogsliden men även berätta hur hemtjänsten 
fungerar. 

Ingrid påminner om att man kan läsa nämndens dagordningar och protokoll via kommunens 
hemsida. 

Ingrid redogör som en informationspunkt allmänt om bakgrunden och syftet med Lex Sarah 
och Lex Maria. Syftet med dessa är att brister i omvårdnaden ska kunna lyftas fram och rättas 
till. Ingrid hanterar och utreder dessa typer av anmälningar. Insatser för att motverka 
systemfel kan vara utbildning, handlingsplaner och ändrade rutiner gällande dokumentation. 

5. Val av vice ordförande i rådet 2019-2022 
Rådet beslutar att välja Sven Nordström till vice ordförande i rådet för mandatperioden 
2019-2022. Sven önskar bli mer delaktig inför utskick av kallelse. 

6. Genomgång av anteckningar från föregående möte 
Rådet beslutar att byta ut ordet mötesanteckningar till protokoll framöver. 
Beslut om att föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna efter genomläsning. 

7. Sammanträdesdagar 2019 
Ordföranden föreslår nya sammanträdesdagar för 2019. Hennes förslag är att träffas tisdagar 
kl. 15.00 - 17.00 den 19 /3, 28 /5, 2 7 /8, 22/10 och 10 /12. Rådet beslutar att sammanträda 
tisdagen den 19 mars kl. 16.00 - 18.00 samt den 28 maj kl. 16.00 - 18.00. Den 28 maj gör 
rådet en utvärdering och beslutar då om höstens sammanträdestider. 

8. Namnändring på rådet 
Ordföranden informerar om att kommunfullmäktige inom kort ska besluta om att 

rådet ska byta namn till Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR). Rådet anser att 

innehållet är det viktigaste samt att fylla sin funktion: namnet är av mindre betydelse. 

9. Förslag på aktivitetsplan för rådet 2019 
Ledamöterna presenterar förslag till aktiviteter och vilka frågor som anses vara viktiga 
att lyfta: 
1. Utgången till kommunhusets huvudingång är inte rätt anpassad. 
2. Ingången och utgången till biblioteket behöver få en beröringsfri funktion för dörröppning. 
3. Markytan på Mariatorget är inte anpassad för de som använder barnvagn, rullator eller 
rullstol. Det gäller även ytan kring parkeringsplatsen för handikappade. 
4. Tuvelyckans förskola: Funderingar på om det finns hiss till andra våningen. 
5. Tillgänglighet för alla på Allaktivitetshuset i Förslöv. 
6. Information/föreläsning om olika handikapphjälpmedel. 
7. Användartips och inställningar för inbyggda hjälpmedel i mobil, dator och läsplatta. 
8. Handikappanpassad toalett i hamnområdet. 
9. Dörröppnare till Turistbyrån. 
10. Studiebesök på Norrvikens trädgårdar. 
11. Rullstolsburnas tillgång till naturen som exempelvis banvallen. 
12. Fler ska få tillfälle att forska i/känna på hur det är att sitta i rullstol och ta sig fram med 
rullstol. 
13. 9mprioritering av snöröjning av gångväg, cykelväg, övergångsställen och vägar. 
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14. Ingångar till hus och trappor som sticker ut på trottoarer behöver en bättre markering 
för synskadade. 
15. Skyltar som står i vägen. 

Ordföranden sorterar de inkomna förslagen och till nästa möte lägger hon fram ett förslag till 
prioritering. Därefter beslutar rådet den 19 mars om vad som ska betas av under 2019. 

10. Ledamöterna runt/övrigt 
Ordföranden har pratat med projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström på Teknik 
och service och sett ritningar på badbryggan i Torekov. Badbryggan blir 220 cm bred, har 
räcken på båda sidor och en vilplan mellan lutningar. Stenar ska finnas för att skydda piren. 
Oklart om antalet parkeringsplatser räcker. Räcken behöver vara lätta att hålla i. 

Övriga ledamöter har inget att tillägga. 

11. Datum för nästa möte 
Tisdagen den 19 mars 2019 klockan 16.00 i Arorna, kommunkontoret i Båstad. 

Båstad 2019-02-06 

~~ 
Birgitte Dahlin 
Ordförande 

\~~ifM 
Taina Virmalainen 
Sekreterare 

/ ve-n )/ "1 #tZ~ /"' 
Sven Nordström 
Justerare 
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Kerstin Gustafsson <Kerstin. Gustafsson@nsr.se> 
"anna.sorelius@sweco.se" <anna.sorelius@sweco.se>, Amanda Sahlin 
<amanda ... 

Datum: 2019-02-14 15:02 
Ärende: Minnesanteckningar Möte 1 2019 
Bifogade filer: Minnesanteckningar Massgruppens möte 1 7feb 19 .docx 

Hej 

Här kommer noteringarna från Massgruppens möte förra torsdagen, den 7 februari. 

Nästa möte blir den 19 mars. 

Anna Sorelius kommer att ta över administrationen kring Massgruppens möten. 

Jag vill gärna tacka för gott samarbete och viktiga möten över gränserna, önskar er alla fin framgång i 
de fortsatta dialogerna kring utvecklingen inom detta komplexa område. 

Med vänliga hälsningar 

Kerstin Gustafsson 
Verksamhets- och Utvecklingschef 

Direkt: 042-400 13 02 

Växel: 042-400 13 00 

Besöksadress: Hjortshögsvägen 1, 254 64 

HELSINGBORG 

Postadress: NSR AB, 251 89 HELSINGBORG 

Info: Karta www.nsr.se 
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Minnesanteckningar Massgruppen 
möte 1, 2019 
Torsdagen den 7 februari kl 13.00-ca15.30 

Lokal: Stadsbyggnadsförvaltningen, Nämndssalen, Helsingborg 

Närvarande: Andreas Jansson, Båstad, Anna Sorelius, Sweco, Ellinor Persson, Söderåsens MF, Hans 

Gustavsson, SBF Hbg, Kerstin Gustafsson, NSR, Lars Siebers, MF Hbg, Ludvig Landen, NSR, Magnus 

Kjellsson, SBF Hbg, Marie Holmqvist, SBF Hbg, Mårten Säll berg, Båstad, Olof Sellden, Båstad, Peter 

Johansson, NSR, Susanna Almqvist, Båstad. Tyvärr sena återbud från Höganäs, Ängelholm och Åstorp . 

1. Mötet öppnas 

2. Rapport uppföljning Vinnova-projekt hos länsstyrelsen kring transporter av schaktmassor 
/Magnus K och Ludvig L 
Länsstyrelsen i Skåne har fått bidrag från Vinnova till ett två-årigt projekt. Peter Odhner 
håller ihop projektet inledningsvis. Syftet är att minska transportarbetet av jord massor med 
1 %. Masstransporterna inom Helsingborgs stad är fallstudie . LCA och 
miljökonsekvensbeskrivning ingår i projektet. 
Det ha r hittills hållits två möten. Magnus Kjellsson var med i november, och Ludvig Landen 
var med på det andra mötet som hölls i januari. Länsstyrelsen, Trafikverket, SBF Hbg, NSR och 
Sveriges Åkeriförbund utgör en inre referensgrupp. Huvudprojektledare ska utses, kommer 
från länsstyrelsens miljöstrategiska enhet. Projektet ska titta på olika affärsmodeller för att 
"byta sten med varandra". Det är mycket logistik och det är mycket material, 1,2 miljoner 
ton. Nästa möte ska hållas i slutet av februari. Vi runt bordet funderar kring tillstånd och 
förenklingar. Kommer projektet att adressera små aktörer som inte förstått att dom har 
anmälningsplikt? Scopet - är det lokalt, regionalt eller stor-regionalt? 

3. Parkeringscaset NSVA, Öresundskraft, NSR inför formalisering i mars /Ludvig 
Den 8 februari hålls ett startmöte med berörda avdelningschefer i de tre organisationerna. 
Om det mötet faller väl ut så ska det igång ett arbete på projektledarnivå den 1 mars. Detta 
case omfattar i första hand rena massor, men kan utvecklas vidare i kommande skeden så att 
även MKM kan ingå i detta parkeringscase. Kommer NSR även att åta sig bearbetning, typ 
siktning eller krossning? Nej, inte i detta skede. Men fullt möjligt att senare utföra siktning 
men inte krossning. Vem i regionen tar hand om kraftigt förorenad jord? Van kiva tar enbart 
emot oljehaltig jord . 

4. Biokol och förorenad jord. Beslut om bygge av biokolanläggning /Ludvig 
NSR har två projekt igång nu med koppling till förorenade jordar och biokol: 
1) Tillsammans med SGI, SLU med flera undersöka möjligheterna att med hjälp av biokol 
kunna stabilisera förorenade jordar. 
2) NSR ska bygga en anläggning för produktion av biokol med krossat trädgå rdsavfall som 
råvara. Strax före jul fick NSR ett positivt besked från Klimatklivet: att en ansökan om bidrag 
på 12,4 mkr hade beviljats vilket innebär en 50 % finansiering av en produktionsanläggnng 
med en kapacitet på cirka 1300 ton biokol per år, baserat på 10 000 ton trädgårdsavfall. 
Biokolet har flera användningsområden, där rening av lakvatten eller stabilisering av 



förorenad mark är områden som NSR vill fokusera på, medan andra aktörer tillverkar biokol 
för odlingsändamål. Biokolet kan laddas med biogödsel och håller vatten vilket minskar 
behovet av bevattning under odlingssäsongen. PAH-aspekterna är bevakade, där 
kvalitetssäkringen blir viktig för att säkerställa att enbart biokol med låga halter PAH får 
användas till odling. Produktionen av biokol hos NSR beräknas kunna komma igång inom 12-
18 månader. 

5. Pågående ansökningar kring förädling av trädgårdsavfall /Kerstin 
Trädgårdsavfallet har under lång tid varit en stor volym som skapat problem för NSR. Nu 
börjar det hända saker parallellt med biokolproduktionen. Aktörer inom trädgårdsnäringen 
vill utveckla odlingsjordar som är mer hållbara vad gäller näringsinnehåll och tillförsel av ny 
näring. Mikrobiologi och svampar (fungi) pekas ut som viktiga faktorer utöver det arbete som 
daggmaskar utför i levande jordar. Två ansökningar har skickats in, den första till 
jordbruksverket och den andra till Vinnova. Under våren 2019 får vi besked om det blir några 
forsknings- och utvecklingsbidrag från de aktuella finansiärerna. 

6. Uppföljning av aktiviteter på den nationella nivån /Ludvig 

Det har varit tyst på den nationella nivån i flera månader nu. Naturvårdsverkets arbete med 

att uppdatera 2010:1 ligger troligen på is i avvaktan på det fortsatta arbetet med 

regeringsuppdraget, där Trafikverket är pådrivande. Nu har den nya regeringen tillträtt och i 

73-punktsprogrammet är bygget av höghastighetsbanor utpekat. Under tiden har 

naturvårdsverket handlat upp konsult, Kemakta. I det uppdraget ingår att ta fram nya 

riktvärden för kobolt, antimon och molybden. Oklart om uppdraget även omfattar bly, med 

befarade säkningar av riktvärdet från dagens 60 g till 15-20 mg? Här är det så viktigt med 

platsspecifika bedömningar, eftersom en del grundämnen är naturligt förekommande i 

marken. (Till exempel i Höganäs kommun, vilket har påpekats flera gånger under möten med 

Massgruppen.) 

7. Presentation av Anna Sorelius, ny medarbetare på NSR 

I mars tillträder Anna Sorelius en nyinrättad tjänst på NSR som beställarstödsfunktion åt 

ägarkommunerna samt FoU-projekt. Hon är geolog med mångårig yrkeserfarenhet från 

länsstyrelsen och konsultbranschen. Det blir Anna Sorelius som tar över värdskapet för 

Massgruppen framöver. 

8. Bordet runt, lägesrapporter 

Åter konstateras från Båstad att man inte hinner jobba strategiskt med massfrågor. Det är en 

strid ström av "brandkårsutryckningar" hela tiden. En aktuell iakttagelse är att det finns DDT i 

ytlagret på alla fruktodlingar som varit igång sedan 1950-talet. En del funderingar kring 

muddermassor från små båtshamnar, bedömningsfrågor. 

I Helsingborg pågår ständigt masshantering i flera olika anläggningsprojekt. Oslopiren står på 

tur nu för initiala markundersökningar. Biotillgänglighet via mag- och tarmkanalen har 

undersökts av arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet. Ett case kring bly i jord på 

lekplatser. Föredömligt välskött mediehantering förebyggde svarta rubriker. Rapporten är 

inte helt klar ännu. Men såhär långt kan det konstateras att barnperspektivet är viktigt att 

hantera. Och vad är ett "tolerabelt dagligt intag" av bly? Hur mycket jord äter en ettåring? 

Hos NSR pågår sluttäckning av deponier i allt större omfattning de kommande 2-4 åren. 

Dispens har medgivits för sluttäckningen av deponin i Höganäs plus lakvattenreningen där. 

Sedan då, vad gör vi av alla jordmassor när deponierna är färdigtäckta? Här gäller det att 



planera framåt, med ett strategiskt perspektiv 5-10 år framåt. 

9. Övriga frågor 

Kerstin Gustafsson ska sluta på NSR. Tack för gott samarbete och lycka till med fortsatt 

utveckling inom detta svåra och kompetenskrävande område. 

10. Mötet avslutas 



SOCIALBIDRAGSST ATISTIK Integration vuxna 

2017 2018 2019 

Januari 199 729 181 224 218 067 

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 258 864 209 687 

November 215 918 181 913 

December 276 958 243 413 

totalt 2 713 013 2 586 722 218 067 

ANTAL AKTUELLA HUSHÅLL Integration vuxna 

2017 2018 2019 

Januari 67 60 50 

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 53 

November 61 49 

December 54 53 
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PROTOKOLLnrZ-2019 
fört vid extra sammanträde med styrelsen för Båstadhem AB tisdagen 12 februari 

Tid och plats: kl 10-12, Båstadhem AB 

Närvarande styrelseledamöter: Hans Grönqvist (BP) 
Ann-Margret Kjellberg (S) 
lb Nilsson (C) 
Kjell Andersson (BP) 
Allan Sunnergren (MP) 
Anders Dahl kvist (BP), tjg fr o m 10.30 
Joakim Gräbner (SD), tjg tom 10.30 
Marie Louise Aaröe (M), tjg 
Hans Ekwurtzel (MP), ej tjg 

Övriga närvarande: Lars Johansson, tf vd Båstadhem AB 

Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

§ 9 Sammanträdets öppnande 
Sammanträdet öppnades av ordförande Hans Grönqvist som hälsade alla välkomna. 

§ 10 Val av justerare 
Protokollet skall justeras av Ann-Margret Kjell berg. Beslutades att protokollsjustering sker 
torsdag 14/2 kl 12.00 på Båstadhems kontor. 

§ 11 Fastställande av dagordning 
De två första punkterna slås ihop till en då de är direkt avhängiga varandra. 
1. Utskickad dagordning godkändes med ovan ändring. 

§ 12 VD-frågan och förvaltningsavtalet 
Föreslås att styrelsen ger tf VD Lars Johansson i uppdrag att tillsammans med kommunchefen 
Erik Lidberg ta fram förslag till hur den framtida fastighetsorganisationen kan utformas. 
Målsättningen är att förslag ska kunna presenteras senast under maj månad 2019. 
1. Styrelsen beslöt enligt förslag. 

§ 13 Överenskommelse förlilmingsavtal Q-Security 
Styrelsen föreslås att godkänna träffad överenskommelse om fördelning av 
kostnaderna mellan Båstadhem och Båstad kommun avseende slutuppgörelse med 
Q-Security. Båstadhems andel av kostnaderna är 338.000 kr. 
1. Styrelsen beslöt enligt förslag. 



§ 14 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Hans Grönqvist förklarade sammanträdet avslutat. 

Båstad 2019-02-12 

Hans Grönqvist 
Ordförande 

g~~ 
Sekreterare 

cb~'t1l> 1 /~ 
Ann-Margret f Jellberg 

/ 

Juste rare 
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kanslil.fma@dom.se 

Yttrande över överklagat beslut om placering av provisorisk återvinnings
central 
Mål 60-19 

Båstads kommun (kommunen) har förelagts att yttra sig i mål över överklagad provisorisk 
placering av återvinningscentral. Lindab Profil AB (Bolaget) har överklagat kommunstyrel
sens beslut KS 292, 2018-12-05, att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med NSR 
skapa en provisorisk återvinningscentral på kommunens fastighet Vistorp 7:111, samt att 
samband med detta ta fram avtal för finansiering och arrende. 

Yrkanden 
Bolaget yrkar att kommunstyrelsens beslut ska upphävas i sin helhet då det inte är lagen
ligt. Båstads kommun yrkar att beslutet måtte kvarstå, då det är lagenligt. 

Grunder för yrkandet 
Bolaget anför att kommunstyrelsen beslut inte är förenligt med lag då det strider mot den 
av kommunfullmäktige antagna detaljplanen på det sätt att återvinningscentralen inte in
ryms i detaljplanens ändamålsbestämmelser JK. Bolaget menar att eftersom den proviso
riska återvinningscentralen bryter mot detaljplanen, bryter den mot också mot PBL, vilket 
medför att beslutet är olagligt. Bolaget menar vidare att beslutet också strider mot PBL då 
återvinningscentralens placering innebär betydande olägehet för Bolaget. 

Kommunen anser det vara lagenligt för kommunstyrelsen att ange var en återvinningscen
tral ska placeras. Det är enligt kommunen dessutom en angelägen uppgift för kommunsty
relsen. Ett uppdrag åt förvaltningen av denna art kan enligt kommunen aldrig vara olagligt. 

Det beslut som Bolaget i detta ärende överklagat innebär bland annat ett uppdrag till för
valtningen och NSR att skapa en provisorisk återvinningscentral i Vistorps industriområde. 
Beslutet innebär inte en prövning enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken. Prövningar 
genom myndighetsutövning görs istället av Myndighetsnämnden, bland annat i samband 
med att bygglov prövas. 

Båstads kommun 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Bedömningen att Vistorps industriområde är lämplig plats för verksamhet för industri och 
andra verksamheter vilka ingår i aktuell detaljplans ändamålsbestämmelser, gjorde kom
munstyrelsen i samband med antagande av detaljplan. Enligt kommunens mening ingår 
provisorisk återvinningscentral i beteckningen JK, vilket medger placering av provisorisk 
återvinningscentral i Vistorps industriområde. Bedömningen av om aktuell provisorisk 
återvinningscentral är lämplig utifrån bland annat placering och trafiksituation görs i sam
band med prövning av bygglov. 

Myndighetsnämnden har beviljat bygglov för provisorisk återvinningscentral och denna 
ligger för närvarande för prövning i annan ordning. Bolaget har överklagat bygglovet med 
grunden att det strider mot detaljplanen och innebär betydande olägenhet för Bolaget. Det 
innebär att myndighetsutövningen förenlighet med lag prövas i annan ordning. 

NSR som är verksamhetsutövare har också anmält den provisoriska återvinningscentralen, 
vars förenlighet med Miljöbalken för närvarande prövas av Myndighetsnämnden i Båstads 
ko m n. 

Jo an Olsson Swanstein 
K mmunstyrelsens ordförande Båstads kommun 
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BÅS.TADS-KGMMUN 
Kommunstyrelsen 

Bifogade filer: Info1mationsbrev till dig som föiiroendevald - Arbetsmiljöverket besöker 
regioner och kommuner under våren.pdf 

Till dig som förtroendevald 

Inspektörer från Arbetsmiljöverket kommer att besöka 20 regioner och 290 kommuner med start nu 
under våren. 
Syftet med besöken är att informera politiker i fullmäktige, styrelse och nämnd om vilket ansvar de har 
som ytterst ansvariga som arbetsgivare i den egna organisationen. De ska få kunskap och förståelse för 
hur de ska hantera arbetsmiljöfrågor och om hur arbetsmiljölagen fungerar. 

Vid kommande inspektioner inom kommuner och regioner kommer Arbetsmiljöverket även kontrollera 
hur politiker- och tjänstemannaledningen följer upp att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar 
på avsett sätt ute i verksamheterna. 

Med vänlig hälsning 
Arbetsmiljöverket 

Behandling av personuppgifter. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen 
av personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation. Arbetsmiljöverket behandlar 
personuppgifter i inkommande och utgående e-post för att uppfylla myndighetens skyldighet att 
vara tillgänglig för kontakter med enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna 
handlingar. Uppgifterna kan därutöver komma att behandlas för de olika ändamål som 
meddelandet ger upphov till. För ytterligare info1mation om Arbetsmiljöverkets behandling och 
dina rättigheter som registrerad, vänligen gå till: www.av.se. 
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ARBETSMILJÖ 
VERKET 

Datum 

2019-02-28 
Vår beteckning 

2017 /061088 

Till dig som är förtroendevald 
arbetsmiljoverket@av.se 

Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla! 
Vart fjärde år väljer svenska folket förtroendevalda i kommuner och regioner till 
olika politiska uppdrag. En viktig del av detta uppdrag är att vara arbetsgivare 
och ett av de mest centrala ansvarsområdena är att se till att din kommun eller 
region har en god arbetsmiljö. Därför gör Arbetsmiljöverket en särskild 
tillsynsinsats där vi inleder med att informera om arbetsmiljö i kommuner och 
regioner. 

Mål för minskad sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron i kommuner och regioner är högst på den svenska 
arbetsmarknaden. Brister i arbetsmiljön kan inte ensamt förklara den höga 
sjukfrånvaron, men förbättringar i arbetsmiljön är den enskilt viktigaste 
insatsen du som förtroendevald kan initiera för att öka välbefinnandet, minska 
antalet sjukskrivna och därmed bidra till regeringens mål om ett sjukpenningtal 
på max 9,0 dagar. Det påverkar även attraktiviteten hos arbetsgivare och 
därmed tillgången till personal och kompetens. 

Tonvikt på det förebyggande arbetet 
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) har tonvikt på att 
förebygga ohälsa och olycksfall. Det betyder att alla organisationer, som till 
exempel förvaltningar, skolor och sjukhus, kontinuerligt ska undersöka de 
fysiska, organisatoriska och sociala förhållandena på arbetsplatsen. 
Förhållanden som kan innebära risker för ohälsa eller olycksfall ska bedömas, 
åtgärdas och följas upp. 

Bedöm risker som förändringar kan medlöra 
Inför förändringar i verksamheten ska alltid konsekvenserna för arbetsmiljön 
undersökas och bedömas. Om det framkommer att förändringar medför 
hälsorisker ska arbetsgivaren åtgärda dessa. 

Postadress: 112 79 Stockholm 
Telefon: 010-730 90 oo •Telefax: 08-730 19 67 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: av.se 
Organisationsnummer: 202100-2148 

Sid 
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ARBETSMILJÖ 
VERKET 

Datum 

2019-02-28 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till tjänstemän 

Vår betecknim1 

2017 /061088 

I praktiken sköter tjänstemän merparten av arbetsmiljöarbetet. Som politiker i 
fullmäktige, styrelse och nämnd är du däremot den yttersta 
arbetsgivarrepresentanten och ska se till att de som har tilldelats uppgifter i 
arbetsmiljöarbetet har de resmser och befogenheter som behövs för att 
förebygga risker för ohälsa och olycksfall. 

Regeringens satsning för ett hållbart arbetsliv 
Med en genomtänkt arbetsmiljöpolicy och uppgiftsfördelning, kunskaper och 
tydliga rutiner för arbetsmiljöarbetet, går det att skapa arbetsplatser som gör det 
möjligt för anställda att ha ett hållbart arbetsliv. Med över en miljon 
medarbetare står kommuner och regioner för ungefär en fjärdedel av den 
svenska arbetsmarknaden. Att dessa medarbetare är engagerade, kunniga, 
ansvarstagande och motiverade är en förutsättning för att du som 
förtroendevald ska klara dina politiska uppdrag. 

Arbetsmiljöverkets tillsynsinsats 
Under 2019 kommer vi att träffa er, politiker och tjänstemän på hög nivå, i ett 
stort antal kommuner och regioner, och informera om ert ansvar som 
arbetsgivare. Syftet med denna information är att beskriva hur ni som politiker 
kan hantera ert ansvar för arbetsmiljöfrågor och hur arbetsmiljölagstiftningen 
fun erar. 

Genera ldirelctör 

Sid 
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Datum: 2019-03-01 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001416/2017 – 900 
 
 

Anmälan av delegationsbeslut 2018 
 
 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut: 
 
a). Delegationsbeslut - Trafikingenjören t o m 2018-12-13 
  
  
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Teknik & service 

Delegationsbeslut 
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Kommunstyre lsen 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T006 2018-12-07 60/2018 SHK2-2018: godkänd Alexander Johanzon 
Grävningstillstånd till Södra 
Hallands kraft Ek för. 
Schacktning för 
kabelförlängning,ny elservice 
Teddy kompaniet. 

T006 2018-12-12 60/2018 BK7a-2018 godkänd Alexander Johanzon 
Grävningsstillstånd till 
Bjärekraft för grävning av ny 
elservis till Floravägen 13 

T006 2018-12-13 60/2018 BK24-2018 godkänd Alexander Johanzon 
Grävningsstillstånd till 
Bjärekraft brendband AB för 
längsgående grävning samt 
övergrävningar för opto/el. 

T006 2018-12-13 60/2018 BK25-2018 godkänd Alexander Johanzon 
Grävningsstillstånd till 
Bjärekraft bredband AB för 
schacktning längsgående väg/ 
ge väg och övergrävningar för 
kanalisation för opto och el 
kabel. Torekov. 



Underskrift 
Datum 

2019-01-07 
Namnförtydligande 

Alexander Johanzon 

I 
Unde~' 
#'~ 



 Tjänsteskrivelse  
 

181221\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2019-03-01 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001182/2018 – 900 
 
 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 
 
 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut: 
 
a). Delegationsbeslut - Individ och familj 2019-01-01 - 2019-01-31 
 
b). Delegationsbeslut - Dödsboanmälan t o m 2019-02-21 
 
    
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -02- 0 4 ~ 
Dnr.k:f..ro.~.~.3.-/ 
'\...0 · ·1~ .. :::: .... e.e ..... •.••...•. /., .0 .. 

Delegationsbeslut 

Individ och fami lj Båstads kommun 

2019-01-01-2019-01-31 



Beslutsdatum 

2019-01-02 

2019-01-02 

2019-01-02 

2019-01-04 

2019-01-04 

2019-01-07 

2019-01-08 

2019-01-08 

Urvalsparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek Beslut inleda utredning dödsboanmälan 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Organisation: 

Undernivåer 

Handläggare: 

20190101 

Vuxenenheten 

- 20190131 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-02-04 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Alexandra Borbelj 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Alexandra Borbelj 

Anna Berg 

Ann-Britt Nilsson 

Anna Berg 

Linda Tillman Åkerhjelm 

UrvalsOatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

100,00 

6 006,00 

1 160,50 

Sida 1I12 



Beslutsdatum 

2019-01-08 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2019-01-08 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-01-08 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-01-09 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-01-09 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-01-09 Vux Kostnader i utredning 

2019-01-10 Vux L VM Särskild kostnad bifall 

2019-01-10 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-01-11 Ek Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Urvalspararnetrar: 20190101 - 20190131 

Organisation- Vuxenenheten 

Undernjvåer; 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-02-04 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Madelene Colliander 

Per-Martin Boklund 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Alexandra Borbelj 

Maria Ivarsson 

Per-Martin Boklund 

Linda Hedman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Maria Ivarsson 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

39 032,00 

8 541,00 

1 100,00 

136 400,00 

Sida2/12 



Beslutsdatum 

2019-01-14 

2019-01-14 

2019-01-14 

2019-01-14 

2019-01-14 

2019-01-15 

2019-01-15 

2019-01-15 

2019-01-15 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek Beslut inleda utredning dödsboanmälan 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 §förskott på förmån 

Ek Dödsboanmälan inges 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek Justering av förskott på förmån 

Organisatioff 

Undernivåer 

Handläggare· 

20190101 - 20190131 

Vuxenenheten 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-02-04 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Alexandra Borbelj 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Alexandra Borbelj 

Ann-Britt Nilsson 

Anna Berg 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Anna Berg 

Ann-Britt Nilsson 

Anna Berg 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Anna Berg 

Per-Martin Boklund 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

2 028,00 

6 930,00 

12 265,00 

1 612,00 

19 369,00 

Sida 3I12 



Beslutsdatum 

Avser 

2019-01-15 

2019-01-15 

2019-01-16 

2019-01-16 

2019-01-16 

2019-01-16 

2019-01-16 

2019-01-17 

2019-01-17 

Urvalsparametrar: 

Ek Justering av förskott på fönnån 

Ek Justering av förskott på fönnån 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 §förskott på fönnån 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Organisation· 

Undernivåer: 

Handläggare· 

20190101 - 20190131 

Vuxenenheten 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-02-04 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Sjuk- el aktivitetsersättning-vän1 
Josephine Tegner 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Anna Berg 

Urvalsda!Jl!D = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

8 085,00 

10 145,00 

20 214,00 

9 699,00 

Sida 4 I 12 



Beslutsdatum 

Avser 

2019-01-17 

2019-01-17 

2019-01-18 

2019-01-18 

2019-01-18 

2019-01-21 

2019-01-21 

2019-01-21 

2019-01-21 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Qrganjsation

Qndernivåer· 

Handläggare: 

20190101 

Vuxenenheten 

20190131 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-02-04 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Alexandra Borbelj 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Alexandra Borbelj 

Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Uryalsdatmn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

2 259,00 

6 192,00 

31,00 

Sida 5 / 12 



Beslutsdatum 

2019-01-21 

2019-01-21 

2019-01-21 

2019-01-21 

2019-01-21 

2019-01-21 

2019-01-21 

2019-01-21 

2019-01-22 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Vux Beslut inleda utredning yttrande 

Organisation· 

Undemivåer: 

Handläggare· 

20190101 - 20190131 

Vuxenenheten 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare: 

~ 

mI.!!t.;_ 

Personnummer * 

2019-02-04 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Magnus Andersson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria Ivarsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Arbetshinder, sociala skäl 
Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Anita Marijic 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

1 021,00 

8 644,00 

7 981,00 

Sida 6 I 12 



Beslutsdatum 

. 2019-01-22 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-01-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-01-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-01-22 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-01-22 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-01-22 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-01-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-01-22 Vux Skyddat boende bifall 

2019-01-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20190101 

Organisation: Vuxenenheten 

Undemivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utslaiftsdatum: 2019-02-04 

20190131 Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Anna Berg 

Annelie Zerrnan 

Annelie Zerrnan 

Annelie Zerrnan 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Magnus Andersson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

845,00 

98,00 

Sida 7/12 



Beslutsdatum 

2019-01-23 

2019-01-23 

2019-01-23 

2019-01-23 

2019-01-23 

2019-01-24 

2019-01-25 

2019-01-25 

2019-01-25 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation

Undernivåer 

Handläggare· 

20190101 

Vuxenenheten 

- 20190131 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-02-04 

Beslutsfattare: 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Alexandra Borbelj 

Anna Berg 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

9 176,00 

10 960,00 

2 206,00 

Sida 8 / 12 



Besluts datum 

2019-01-25 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-01-25 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-01-25 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-01-25 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-01-25 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-01-25 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-01-25 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-01-25 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2019-01-25 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Urvalsparametrar: 20190101 

Organisation: Vuxenenheten 
Undemiväer 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-02-04 

- 20190131 Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Madelene Colliander 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

8 134,00 

8 030,00 

1 612,00 

34 969,00 

5 253,00 

Sida 9 / 12 



Beslutsdatum 

Avser 

2019-01-25 

2019-01-25 

2019-01-25 

2019-01-25 

2019-01-25 

2019-01-28 

2019-01-28 

2019-01-28 

2019-01-28 

Urvalsparametrar: 

Ek bistånd 4 kap 2 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på fönnån 

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 Justering av förskott på fönnån 

Ek Justering av förskott på förmån 

Organisation· 

Underniväer 

Handläggare· 

20190101 - 20190131 

Vuxenenheten 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-02-04 

Beslutsfattare· 

Personnummer- * 

Beslutsfattare 

Utredningen kan ej färdigställas 
Josephine Tegner 

J osephine Tegner 

Sjuk- el ak:tivitetsersättning-vän1 
Josephine Tegner 

J osephine Tegner 

Josephine Tegner 

Annelie Zennan 

Maria Ivarsson 

Inbetalning från annan myndighi 
Per-Martin Boklund 

Inbetalning från annan myndigh1 
Per-Martin Boklund 

Urvalsdatum = Beslutsdaturn 

A vslagsbelopp 

199,00 

8 418,00 

70,00 

947,00 

12 395,00 

Sida 10 I 12 



Besluts datum 

2019-01-28 

2019-01-29 

2019-01-29 

2019-01-29 

2019-01-29 

2019-01-29 

2019-01-30 

2019-01-30 

2019-01-30 

Urvalspararnetrar: 

Ek Justering av förskott på förmån 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Organisation· 

Underniyåer: 

Handläggare: 

20190101 

Vuxenenheten 

- 20190131 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-02-04 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Inbetalning från annan myndigh1 
Per-Martin Boklund 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Alexandra Borbelj 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Linda Tillman Åkerhj elm 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

6 891,00 

4 812,00 

1 100,00 

136,00 

Sida 11I12 



Beslutsdatum 

2019-01-30 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 §förskott på förmån 

2019-01-30 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-01-30 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-01-30 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-01-31 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-01-31 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2019-01-31 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-01-31 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2019-01-31 Ek Inleda försörjningsinsats 

Urvalsparametrar: 20190101 - 20190131 

Organisation: Vuxenenheten 
Undemivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-02-04 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Sjuk- el aktivitetsersättning-vän1 
Maria Ivarsson 

J osephine Tegner 

Annelie Zerman 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Nicolina Carlsson 

Josephine Tegner 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

2 744,00 

9 578,00 

Sida 12 / 12 
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Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Nr enligt 
de lega-

Datum 
tions-
ordning 
KS/A026 2018-12-03 

KS/A026 2019-02-18 

KS/A026 2019-02-21 

Underskrift 
Datum 

2019-02-25 
Namnförtydligande 

Ann-Britt Nilsson 

Diarienr Ärendebeskrivning Lagrum Beslut Delegat 

Dödsboanmälan AB 20 kap 8a§ Dödsboanmä Ann-Britt Nilsson 
Ian till 
Skatteverket 

Dödsboanmälan AB 20 Kap8a§ Dödsboanmä Ann-Britt Nilsson 
Ian till 
Skatteverket 

Dödsboanmälan AB 20 Kap8a§ Dödsboanmä Ann-Britt Nilsson 
Ian till 
Skatteverket 
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