
Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Datum: Torsdagen den 21 mars 2019

Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Upprop 

1. Val av justeringsperson KS au 

2. Godkännande av dagordning KS au 

3. Informationsärenden

1. Information från Polisen, Axel Johansson, kl. 09:00-09:30

2. Information om återvinningscentral Bokesliden/Killeröd,
Roger Larsson

3. Återkoppling utredning huvudmannaskap, Susanna Almqvist

4. Arrendeavtal för Båstad hamn, Susanna Almqvist

5. Provisorisk återvinningscentral, Andreas Jansson

6. Fastighetsutredningen, Jan Bernhardsson

4. Årsredovisning 2018 för Båstads kommun

Handlingar i extra utskick alt. på bordet

Elisabet Edner KF 

5. Överföringar från 2018 års investeringsbudget Elisabet Edner KF 

6. Reducering och förändring av 2019 års investerings- och
exploateringsbudget

Elisabet Edner KF 

7. Begäran från Båstads ridklubb om tillfällig amorteringsfrihet på lån Elisabet Edner KS 

8. Miljöbokslut 2018 för Båstads kommun Carolina Holgersson 
Ivarsson 

KF 

9. Demokratiutveckling i Båstads kommun Olof Nilsson KF 

10. Biblioteksplan för Båstads kommun Catharina Elofsson KF 

11. Integrationsplan för Båstads kommun - uppföljning Filippa Swanstein KS 

12. Detaljplan för Hemmeslöv 5:9 – granskning

Myndighetsutövning

Camilla Nermark KS au 

13. Befolkningsprognos för Båstads kommun 2019-2028 Olof Selldén KF 

14. Namnsättning av utbyggnaden av Klövervägen Annika Jern KS 

15. Köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:9 (Padelhallen) Susanna Almqvist KS 

16. Markanvisningstävling för Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4 Susanna Almqvist KS 

17. Detaljplan för Vistorp 8:90 m.fl. i Förslöv - planuppdrag Susanna Almqvist KS 

P lats och tid: Astrakanen,  kl. 09:00 
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 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

18.  Trafikreglering vid Båstads station Alexander Ejwertz 
Johanzon 

KS 

19.  Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun Marie Eriksson KF 

20.  Avtal om brandvattenförsörjning  Andreas Jansson KS 

21.  Svar på motion - Förstärka regelverket kring fyrverkerier/smällare i 
Båstads kommun  

Marie Eriksson  KF  

22.  Svar på motion - Ny brandstation i Båstad Olof Nilsson  KF  

23.  Svar på motion - Säkerhets- och brottsförebyggande arbete i 
kommunen 

Olof Nilsson  KF 

24.  Svar på motion - Säkerhets-, kris- och beredskapssamordnare Olof Nilsson  KF  

25.  Svar på motion - Trygg parkering vid de nya stationsområdena Olof Nilsson  KF 

26.  Svar på motion - Alkolås i kommunala fordon Olof Nilsson KF  

27.  Svar på motion - Ta fram en fordonspolicy Olof Nilsson KF  

28.  Svar på motion - Broddar till alla 65 år och äldre Olof Nilsson  KF  

29.  Svar på motion - Mindre stillasittande på våra äldreboenden Olof Nilsson  KF  

30.  Svar på motion - Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar Olof Nilsson  KF  

31.  Svar på motion - Riktlinjer för exploateringsavtal och 
markanvisningar 

Olof Nilsson KF 

32.  Svar på motion - Lokalvård i egen regi Olof Nilsson  KF 

33.  Svar på motion - Ta fram förslag så att fysisk aktivitet finns med i 
skolans vardag varje dag för alla elever 

Olof Nilsson  KF  

 
 
Båstad den 14 mars 2019 
 
 
 

Johan Olsson Swanstein 
ordförande 

Therese Zetterström 
Sekreterare 
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Datum: 2019-03-13 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: KS 000025/2019 – 100 
 
 

Val av justeringsperson  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Gösta Gebauer (C). 
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Kerstin Gustafsson (M). 
 
3. Protokollsjusteringen äger rum torsdagen den 28 mars kl. 15:00. 
 
 
 
Kommunkontoret  
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
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Datum: 2019-03-13 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: KS 000026/2019 – 100 
 
 

Godkännande av dagordning  
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagord-
ningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
 
Kommunkontoret  
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
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Datum: 2019-03-13 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Therese Zetterström 

Dnr: KS 000028/2019 – 100 
 
 

Informationsärenden  
 
 

1. Information från Polisen, Axel Johansson, kl. 09:00-09:30  
 

2. Information om återvinningscentral Bokesliden/Killeröd, Roger Larsson  
 

3. Återkoppling utredning huvudmannaskap, Susanna Almqvist  
 

4. Arrendeavtal för Båstad hamn, Susanna Almqvist  
 

5. Provisorisk återvinningscentral, Andreas Jansson  
 

6. Fastighetsutredningen, Jan Bernhardsson  
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Datum: 2019-02-21 
Handläggare: Elisabet Edner 
Dnr: KS 000154/2019-905 
Till:  Kommunstyrelsen 

 

Begäran från Båstads Ridklubb om tillfällig amorteringsfrihet på lån  
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen avslår Båstad ridcenter AB:s begäran om tillfällig amorteringsfrihet på lån. 
 
Aktuellt 
 
Under 2015 och 2016 inkom Båstad Ridklubb med en begäran om tillfällig amorteringsfrihet för 
Båstad Ridcenter AB. Dessa två begäranden avslogs av kommunstyrelsen, bland annat med 
hänvisning till det låga ränteläget och de förmånliga räntevillkoren enligt skuldebreven med 
innebörden att räntekostnaderna för klubben avseende lånet då var 0 %. 
 
Båstad ridklubb har i skrivelse daterad 2019-02-20 inkommit med skrivelse där man på nytt 
ansöker om tillfällig amorteringsfrihet på lånet med hänvisning till att underhåll behöver göras 
och att amorteringarna ger föreningen en ansträngd ekonomi. 
 
Bakgrund 
 
I kommunfullmäktige 2007-12-19 § 193 beslutades att kommunen skulle låna ut maximalt 14 mkr 
till Båstad Ridcenter AB. Lånet skulle vara amorteringsfritt under 2008 och 2009 varpå lånet 
skulle börja amorteras av kvartalsvis från och med den 30:e mars 2010 med en amorteringstakt 
av 40 år vilket medförde ett amorteringsbelopp om sammanlagt 350 tkr per år. Låntagaren har 
enligt skuldebrevet rätt att göra extra amorteringar under perioden och en ränta på lånet utgår 
enligt riksbankens referensränta. Båstad ridcenter har i verkligheten bara behövt låna samman-
lagt 12,55 mkr av kommunen. 

Båstad Ridcenter AB har vid tre tillfällen valt att göra extraamorteringar till kommunen i syfte att 
hålla nere räntekostnaderna. Dessa extra amorteringar gjordes med 80 tkr under november 2008 
och 1 000 tkr under mars 2009 samt 450 tkr i slutet av 2009.  

Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-15 § 40 att efter begäran från Båstads Ridcenter AB sänka 
det årliga amorteringsbeloppet, från och med 2012, till 271 600 kr utifrån kvarvarande skuld för 
att anpassa avbetalningen av lånet till resterande återbetalningstid enligt skuldebrevet som då var 
38 år. 

Båstads ridcenter AB kom därefter under slutet av 2012 in med en ansökan om amorteringsfrihet 
från och med sista kvartalet 2012 till och med 2014. Begäran gjordes då med hänvisning till att 
föreningen tidigare gjort extra amorteringar utöver vad som föreskrivs i plan vilket också gjort att 
Båstads ridcenter AB låg före i amorteringsplanen. I samband med detta räknades det årliga 
amorteringsbeloppet om till att från och med 2015 uppgå till 289 040 kr per år. 
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I slutet av 2014 skrev kommunen och Båstads Ridcenter AB under ett Tilläggsavtal till avtal om 
anläggningsarrende avseende fastigheten Hemmeslöv 10:6 Båstads kommun. Tilläggsavtalet 
innebar bland annat att Båstads Ridcenter AB skulle erlägga kommunen ”upplupen vägavgift och 
arrendeavgift för tiden från arrendetidens början fram tom 2014-12-31 i ett en engångsbelopp om 
50.000 kronor” Beloppet skulle läggas till Båstads Ridcenter AB:s befintliga låneskuld och amorte-
ras/räntebetalas i enlighet med befintliga villkor. Det årliga amorteringsbeloppet uppgår därmed 
från och med 2015 till 290 466 kr. 

 
Övervägande/framtid 
 
Villkoren enligt skuldebrevet är att ränta på lånet utgår enligt Riksbankens referensränta. Refe-
rensräntan bestäms en gång per halvår av Riksbanken och motsvarar Riksbankens reporänta vid 
utgången av föregående halvår avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procentenhet. 
Från och med juli 2016 uppgår referensräntan till -0,5 %. Referensräntan kommer fortsätta vara   
-0,5 % åtminstone till halvåret 2019. Sannolikt kommer referensräntan även därefter vara minus 
eller mycket låg. 
 
Vid tiden för ridklubbens ansökan och kommunfullmäktiges beslut om att bevilja ett lån om 
maximalt 14 mkr till klubben låg referensräntan på nivåer om 4 procent. Amorteringen enligt de 
ursprungliga villkoren skulle uppgå till 350 tkr per år vilket innebar att ridklubben vid tiden för 
avtalets ingående rimligen kunde räkna med att årliga amorteringsbetalningar och räntekostna-
der vid dåvarande ränteläge på sammanlagt 900 tkr.  
 
Eftersom hela låneutrymmet inte utnyttjades av klubben uppgår det årliga amorteringsbeloppet 
från och med 2016 istället till drygt 290 tkr. Då referensräntan i dagsläget är -0,5 procent istället 
för ca 4 procent uppgår klubbens amorterings- och räntebetalningar i dagsläget till totalt drygt 
245 tkr årligen. Vilket innebär att ridklubben sedan juni 2016 kvartalsvis erhåller drygt 11 tkr i 
ersättning för upptaget lån. 

Undertecknad ser därför ingen anledning till att kommunstyrelsen ska avvika från sin tidigare 
hållning i amorteringsfrågan för Båstad Ridcenter AB eller någon anledning till att bevilja en 
nedsättning av amorteringsbeloppet.  

 
Beslutet skall expedieras till: 
 

Ekonomienheten 
Båstad Ridcenter AB 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen begäran om tillfällig amorteringsfrihet på lån 
Skuldebrev 

 
 
 
Båstad 2019-02-21 

 
 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 
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Datum: 2019-03-21 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Carolina Holgersson Ivarsson  

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Miljöbokslut 2018 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: Miljöbokslut för 2018 godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Miljö- och Energiprogrammet antaget av kommunfullmäktige den 20 september 2017, § 
149 Dnr: KS 000428/2017-800 skall det i samband med kommunens årsredovisning upprättas 
ett miljöbokslut. Detta är kommunens första miljöbokslut som publiceras digitalt. 
 
I miljöbokslutet redovisas arbetet som gjorts under året och det ges en samlad bild av kom-

munens miljöarbete i relation till lokala och nationella miljömål. Miljöbokslutet tar utgångs-

punkt i Miljö- och Energiprogrammet där inriktningen för miljöarbetet i kommunen pekas ut 

under fem för kommunen utpekade viktiga områden kopplat till de nationella miljökvali-

tetsmålen; Vatten, Natur & Ekosystem, Energi & Klimat, Transporter, Bebyggd Miljö. Un-

der varje övergripande område finns det ett antal strategiska inriktningsmål identifierade. 

För varje inriktningsmål indikeras en trend med en symbol; 1) Mycket arbete krävs, långt till 

målet 2) Arbete pågår, på väg mot målet 3) Mycket är gjort, på god väg mot målet.  

 
I bokslutet lyfts det också fram höjdpunkter från året som gått samt information som kan vara 
inspirerande och intressant för kommuninvånare, besökare och näringsliv.  
 

Bakgrund 
På grund av begränsade personalresurser samt att bokslutet berör samtliga verksamheters 
arbete togs beslut i ledningsgruppen att bilda en Miljö- och Hållbarhetsgrupp med represen-
tanter från alla verksamheter. Miljöbokslutet tas fram gemensamt och arbetet samordnas och 
sammanställs av Strategi och Utveckling.  
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carolina Holgersson Ivarsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Miljöbokslut 2018 
 
Samråd har skett med: 
Berörda verksamheter 
 
 
 
Båstad 2019-03-14 
Carolina Holgersson Ivarsson 
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Inledning

Vatten

Natur och ekosystem

Energi och klimat

Transporter

Bebyggd miljö

Mycket arbete krävs. Långt till målet.

Arbete pågår, på väg mot målet.

Mycket är gjort, på god väg mot målet.

Detta är Båstads kommuns första miljöbokslut som årligen ska upprättas i samband med kommunens 
årsredovisning. I miljöbokslutet kan du läsa om det arbete som gjorts under året. Bokslutet är till för 
att informera och ge en samlad och överskådlig bild av kommunens miljöarbete i relation till lokala 
och nationella miljömål. Miljöbokslutet kan också fungera som vägledning när prioriteringar ska göras 
i budgetarbetet genom att synliggöra områden där insatser behöver göras. 
Miljöbokslutet tar sin utgångspunkt i Miljö- och Energiprogrammet. I Båstads Kommuns Miljö och 
Energiprogram 2012-2022  pekas inriktningen för miljöarbetet i kommunen ut (reviderat och antaget 
av kommunfullmäktige 2017 Dnr: KS 000428/2017-8002017). Kommunens ambition är att vara fö-
regångare i miljö- och energiarbetet och visa vilka positiva effekter detta får på det ekologiska, sociala 
och ekonomiska planet. Miljö och Energiprogrammet är ett vägledande och strategiskt inriktningsdo-
kument och ligger till grund för vad som ska nås i det långsiktiga genomförandet av miljö- och ener-
gifrågor i kommunen. Båstads kommun arbetar med fem övergripande områden vilka baseras på de 
nationella miljökvalitetsmålen. 

Under varje övergripande område finns det ett antal strategiska inriktningsmål identifierade. I mil-
jöbokslutet kan du läsa om de fem olika områdena och om arbetet med inriktningsmålen. För varje 
inriktningsmål indikeras en trend med en symbol som visar på status och på styrkor och svagheter i 
kommunens miljöarbete. 
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Tänk globalt, agera lokalt
Miljöfrågan är både global och lokal, det vill säga att det vi gör här påverkar den större helheten och 
det som händer på andra platser påverkar oss. Det gemensamma oavsett var vi befinner oss är att 
människan är helt beroende av en natur som fungerar och mår bra. Vi står inför stora utmaningar 
både lokalt och globalt. I Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av de nationella miljömålen som 
lämnades till regeringen i januari 2019 lyfts det fram att det finns starka skäl att prioritera klimat och 
biologisk mångfald under de kommande åren, utvecklingen är positiv när det gäller bland annat luft-
kvalitet och försurning (Källa: Naturvårdsverket). 

Båstads kommuns Miljö- och Energiprogram bygger på de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Sveriges 
miljömål är beslutade av riksdagen och är de nationella mål som bidrar till att vi uppnår den ekologis-
ka dimensionen av de globala målen för hållbar utveckling som ingår i Agenda 2030. Agenda 2030 och 
de 17 globala hållbarhetsmålen antogs i FN 2015 och är en handlingsplan för människornas och plane-
tens välstånd. De globala målen för hållbar utveckling är integrerade och odelbara. De tre dimensio-
nerna av hållbar utveckling - den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga, är lika viktiga. Agen-
da 2030 kan ge ny kraft i att genomföra och uppnå de svenska miljömålen (Källa: Naturvårdsverket). 
Det är Länsstyrelsen som samordnar det regionala miljöarbetet och tar fram och följer upp regionala 
mål. Modellen nedan visar de olika nivåerna från det lokala till det globala. 

Globalt

Agenda 2030
17 hållbarhetsmål

Nationellt

Ett generationsmål och 
16 miljökvalitetsmål

Regionalt

Regional samordning

Lokalt

Kommunala mål och 
konkret arbete

Så arbetar vi med miljöfrågor
De lokala målen är en viljeinriktning för Båstads kommun och arbetet med dessa frågor har sin grund 
i lagstiftningen genom bland annat miljöbalken och av riksdagen fastställda handlingsprogram för 
miljöarbetet i Sverige. Kommunen bedriver arbete med miljöfrågor på många olika nivåer i organisa-
tionen. Syftet med det kommunala miljöarbetet att bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling. 
Enligt nämndsmål 4 ska Båstads kommun vara en av Sveriges 25 bästa kommuner inom miljö- och 
hållbart samhällsbyggande i Aktuell Hållbarhets ranking. 2018 hamnade vi på plats 39 i landet. En för-
bättring med 44 placeringar jämfört med 2017. Under 2018 skapades en Miljö- och Hållbarhetsgrupp 
där representanter från flera verksamhetsområden tillsammans arbetat med att ta fram detta första 
Miljöbokslut. Arbetet med att utveckla Miljöbokslutet och med att bättre kunna följa upp och målredo-
visa inom miljöområdet kommer att fortsätta.  

Båstads kommun har stora värden i sina omgivningar och dessa tillgångar måste skötas ur ett långsik-
tigt och hållbart perspektiv. Kommunen arbetar med:

EN VÄLMÅENDE NATUR med rent vatten och ett levande odlingslandskap. Att göra naturen tillgänglig 
för friluftsliv och rekreation bidrar till att människor som bor här mår bra och att vi lockar besökare 
att komma hit. 

EN SAMHÄLLSUTVECKLING där det tas hänsyn till ekosystemstjänster som vattenrening och biolo-
gisk mångfald. Vi arbetar också för att skapa förutsättningar för att våra medborgare ska kunna leva 
och konsumera mer hållbart, vad gäller till exempel resande,  återvinning och sortering av matavfall. 
Nya bostadsområden, arbetsplatser och handelsplatser ska ha tillgång till buss eller tåg, jordbruk-
smarken ska värnas.

MILJÖTILLSYN där vi vid tillsynsbesök kontrollerar att verksamheter med miljöpåverkan följer lag-
stiftningen. Vi tillhandahåller också energirådgivning för företag och medborgare. 

LÄRANDE OCH KUNSKAP i skola och förskola i syfte att eleverna ska få en god miljökompetens. An-
dra medborgare får också miljökunskap genom kommunens verksamheter, medarbetare, brukare och 
besökare på olika evenemang och på biblioteken. 

ATT KOMMUNEN SOM ORGANISATION arbetar med minskad miljöpåverkan genom energieffektivi-
sering i egna fastigheter, minskat matsvinn, utfasning av fossilt drivmedel, ökad andel solenergianlägg-
ningar och miljökrav vid upphandlingar. 

UTVECKLING OCH INNOVATION inom miljöområdet, bland annat genom olika projekt kommunen är 
med i. Det kan handla om nya tekniska lösningar för energieffektivisering, utveckling av nya metoder 
att förbättra vattenmiljön i havet eller kunskapsutbyte med universitet och näringsliv. 
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Det bästa från året 2018
Vi är en liten kommun och arbetar utifrån våra resurser och specifika förutsättningar med att nå må-
len och möta de utmaningar som finns. För att lyckas behövs samverkan och prioriteringar som styr 
mot långsiktigt hållbara lösningar. Under året har kommunens verksamheter på många olika sätt ar-
betat med miljö. Det handlar om större insatser men också om små initiativ som alla bidrar till bättre 
miljö och mer hållbara verksamheter. Här presenteras ett axplock av vad som gjorts under året 2018.

Hållbara transporter
● Vi har byggt ut cykelnätet - Bjärebanvall mellan Grevie och Båstad. Samfinansieringsprojekt med 
trafikverket med ny sträckning av Kattegattleden via Torekov. Gång- och cykelväg mellan Förslöv och 
Fogdarp och längs Vistorpsvägen vid Förslövs station.
● Kustslingan, en ny vandringsslinga i Hemmeslöv och vidare mot Laholms kommun, har anlagts och 
invigts.
● En ny central fordonsorganisation har fastställts med uppdrag att bland annat effektivisera och stäl-
la om mot en fossilfri fordonsflotta.

Biologisk mångfald
● Ett kvarndämme vid Korröds kvarn har rivits för att skapa fria vattenvägar för vattenlevande orga-
nismer. 
● Naturvårdsinsatser i form av skötsel av naturreservat, tätortsnära skog och andra naturområden 
såsom till exempel våtmarker och ängsmarker.

Hållbart byggande och samhällsplanering
● Översiktsplanen för Båstad kommun som har ett genomgående hållbarhetsperspektiv och behand-
lar i stort sett alla punkter i Miljö- och Energiprogrammet har varit ute på samråd.
● Planavdelningen har tagit fram planeringsunderlaget Landskap, Natur- och Kulturmiljö där kommu-
nen tar ett helhetsgrepp och definierar vilka miljöer som är skyddsvärda och ur vilka aspekter. 

Klimat och energi
● Skogsbyns förskola med bergvärme och solceller invigdes.
● Det har i samverkan med nio andra Skånska kommuner arbetats med att med att minska fossila 
bränslen i el, uppvärmning och transporter i kommunens verksamheter i projektet Fossilbränslefritt 
Skåne 2020.

Vatten
● Miljöavdelningen har tillsammans med NSVA varit med och tagit fram föreskrifter för nya planerade 
vattenskyddsområden. 
● Samtliga utsläppsvilkor har klarats av vid Torekovs reningsverk.
● När det var vattenbrist i somras tvättades inga hemvårdsbilar och det infördes nya städrutiner med 
torrmoppning för att spara vatten.

Mer resurseffektiva och miljösmarta verksamheter
● Vuxenutbildningen har under året köpt in second-handmöbler och på Akademi Båstad har perso-
nalen slutat med engångsmuggar och har egna porslinsmuggar. Kulturavdelningen har anordnat två 
klädbytardagar och haft en föreläsning om Hållbart Mode.
● Vård och Omsorg har gjort en processkartläggning av inkontinensmedel och genom att individan-
passa sparat 150 000 kronor och avsevärt minskat avfallet. 
● Förslag till ny regional avfallsplan har tagits fram.
● Båstads kommun kom på delad tredje plats i Sveriges avfallskommun tillsammans med Ängelholms 
kommun. Detta enligt Avfall Sveriges index för bästa avfallsverksamhet som visar på: kundnöjdhet, 
återvinning av material och matavfall, avfallsmängd och andel förpackningar och tidningar i hushålls-
avfallet. 



Vatten

Vatten

Enligt Miljö- och Energiprogrammet skall grundvattnets kvalitet 
vara anpassad till respektive användningsområde som till exem-
pel dricksvatten och bevattning samt bidra till en god livsmiljö 
för växter och djur i sjöar och vattendrag. Åtgärder ska utredas 
och vidtas för att genom tillsyn och information förbättra kvali-
teten och tillgång på kommunens grundvatten. Allt dricksvatten 
inom den geografiska kommunen ska vara godkänt och utan 
anmärkning.

Kommunen arbetar systematiskt med tillsyn och utredning av verksamheters utsläpp till omgivningen 
– i mark, luft och vatten.

Under året som gått upplevde vi vattenbrist under de torra sommarmånaderna och det har vidtagits 
åtgärder för att säkerställa vattentillgången, bland annat har avtal tecknats avseende vattenförsörjning 
för de södra delarna av kommunen. NSVA och kommunen genomförde omfattande kommunikationsin-
satser kring vattensituationen under sommaren. 

NSVA, som ansvarar för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten, arbetar med ständiga 
förbättringar där bland annat reningsverkets processer optimeras för att minimera påverkan på vår 
omgivning och med att förbättra vattenkvaliteten på det vatten som släpps ut från hushåll och verk-
samheter. Detta sker främst genom närvaro vid remissärenden, genom riktade och allmänna kommu-
nikationsinsatser samt genom provtagning i ledningsnätet. NSVA har tillsammans med kommunen 
också tagit fram föreskrifter till flera vattenskyddsområden.

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och ett av hoten mot dricksvattnets kvalitet är bekämpnings-
medel. Många års användning av bekämpningsmedel visar sig tyvärr som spår i vårt grundvatten idag 
och rester av bekämpningsmedel har hittats i vattentäkter.

Mycket har gjorts och pågår men det finns framtida utmaningar, till exempel att få en bra bild av 
grundvattenkvaliteten på halvön och hur kvalitet och grundvattennivåer utvecklar sig över tid.  

Vårt viktigaste livsmedel är vatten. En trygg livsmedelsförsörjning förutsätter att yt- och grundvatten 
skyddas mot bland annat överuttag och närsalter. Det ger effekter och ställer krav inom många områ-
den, som till exempel jordbruk och avlopp. Båstads kommun ska vara öppen för nya alternativa meto-
der att rena vatten och att minska utsläpp för att därigenom bevara kust och vattendrag.

Grundvatten och dricksvatten av god kvalitet
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Den extra näring som människan släpper ut i havet orsakar övergödning, vilket innebär bland annat 
syrebrist och algblomning. Detta påverkar både livet i havet och människor som vill njuta av ett friskt 
hav. En stor utmaning är att näringsämnen som släpptes ut för decennier sedan fortsätter att påverka 
vattnet. Kommunen arbetar systematiskt med inventering och tillsyn av enskilda avlopp och tillsyn av 
lantbruksverksamheter.

Kommunen arbetar löpande med tillsyn av verksamheters utsläpp till omgivningen. I alla nya de-
taljplaner och exploateringsområden arbetar NSVA för att få in fördröjning och rening av dagvatten 
innan det släpps till recipienten. NSVA arbetar även med att få in fördröjnings/reningsåtgärder på det 
befintliga ledningsnätet där det finns lämpliga ytor. En dagvattenplan ska tas fram av NSVA tillsam-
mans med Båstads kommun där man bland annat tittar på föroreningsbelastning och möjliga åtgärder. 
Det finns en dagvattenpolicy som antogs 2015. Under 2018 vann detaljplanen Förslöv 2:4 med en stor 
utbyggd öppen anläggning för dagvattenhantering laga kraft. Framtida utmaningar är till exempel att 
det finns dagvattenanläggningar utan sedimentering/utjämningsmagasin vilket kan göra att naturf-
rämmande ämnen kommer ut i våra vattendrag. 

Minskad övergödning

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska halterna av gödande 
ämnen i mark och vatten inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa eller förutsättningarna för biologisk mång-
fald. 

Hantering av dagvatten för att minimera 
utrinningen av skadliga ämnen

Enligt Miljö och Energiprogrammet ska hanteringen göras utan 
att det har en negativ inverkan på människors hälsa och förut-
sättningar för biologisk mångfald. 

Skyddszoner kring vattendrag och sjöar

Genom att införa skyddszoner kan man förhindra bortspol-
ning av näringsämnen, minimera erosion och förhindra över-
gödning. Skyddszoner kan också minska läckaget av gödande 
ämnen. På lång sikt kommer det att leda till friskare vatten och 
friskare hav.

Strandskydd beaktas i kommunens översiktsplanering och detaljplanläggning. En framtida åtgärd 
skulle kunna vara att vid kommunens utarrendering av jordbruksmark ställa krav eller uppmuntra till 
skyddszoner kring vattendrag.

Arbeta för en levande kust och ett levande hav

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska Båstads kommuns kust 
ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 
natur- och kulturvärden. Särskilt värdefulla områden ska skyd-
das mot ingrepp och störningar. Godkänt badvatten året runt 
och störningar från trafik på vattnet ska vara försumbara inom 
särskilt känsliga och utpekade kustområden.

Det tas regelbundna prover på badvattnet vilka kommuniceras via kommunens hemsida och vid dåligt 
badvatten avråds från bad. Vattenkvaliteten kan variera starkt, till exempel beroende på skiftningar i 
vädret. Starkt solljus och lugnt väder kan till exempel ge algblomning. Dessutom behöver algerna nä-
ringsämnen som kväve och fosfor. Tillskott av näringsämnen, exempelvis fosfor, kan ske genom männ-
iskans övergödning, men det kan också åstadkommas genom att naturligt näringsrikt djupvatten förs 
upp till ytskiktet där algerna utvecklas. Under året uppmättes vid några enstaka tillfällen badvatten 
som otjänligt och otjänligt med anmärkning. Orsaken är inte fastställd.  

Region Skåne och Länsstyrelsen har tillsammans med några andra skånska kommuner och Lunds Uni-
versitet beviljats medel för projektet LIFECOAST Adapt och i Båstad kommun undersöks två åtgärder: 
återplantering av ålgräsängar och konstgjorda rev. Syftet är att skydda kusten mot erosion och havsni-
våhöjning genom natur- och ekosystemsbalanserad anpassning. 

Föroreningar av mark-, yt- och grundvatten ska minimeras

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska halterna av 
naturfrämmande ämnen vara nära noll och deras påverkan på 
människors hälsa och ekosystem försumbar. Halterna av 
naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Miljöavdelningen utövar tillsyn av verksamheters utsläpp till omgivningen, förvaring, hantering och 
spridning av bekämpningsmedel samt gödselhantering och utreder utsläpp till mark, luft och vatten. 
Miljöavdelningen bedömer  att det i dagsläget finns cirka 100 fastigheter med misstänkt förorenad 
mark i Båstads kommun. Länsstyrelsen har identifierat 86 fastigheter med misstänkt förorenad mark.  
Av 86 identifierade objekt i kommunen har 23 inventerats och riskklassats. Båstads kommun har inte 
inventerat några av dessa objekt.

Förorenade områden, så kallade föroreningsskador, kan ha uppstått genom att industriverksamheter 
och annan miljöfarlig verksamhet har lämnat efter sig föroreningar. Många ämnen är långlivade och 
kan ansamlas och spridas i miljön på ett sätt som inte kan förutses. Människor, djur och växter kan 
skadas bland annat genom kontakt med föroreningar via mark eller indirekt via vatten från förorena-
de områden. Vid tillsyn kontrolleras att undersökningar och saneringar från nedlagda verksamheter 
utförs på rätt sätt.
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Miljöavdelningen ska arbeta med de identifierade områdena, göra ansvarsutredningar och eventuellt 
ställa krav på undersökningar och sanering. Miljöavdelningen rapporterar hur arbetet fortskrider till 
Länsstyrelsen och driver arbetet framåt för att  minimera risken att föroreningar sprids till omkring-
liggande områden, grundvattnet och luften.  

En inventering av gamla avfallsupplag genomfördes 1985. Totalt identifierades 12 deponier. Enligt 
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:6) bör riskbedömning av nedlagda deponier göras enligt 
Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden, MIFO. En riskbedömning av ned-
lagda deponier i Båstads kommun är gjord enligt äldre metodik och enligt denna krävs inga särskilda 
miljöskyddsåtgärder för 10 av dem. 

Natur och ekosystem

Använd inte kemiska bekämpningsmedel i din trädgård. Om du ska tvätta din bil 

gör detta på en tvättanläggning så att inte föroreningar sprids till vårt grundvat-

ten och våra vattendrag.

Vad kan du göra?

Nya vård- och omsorgsboendet som byggs i Förslöv kommer att ha solpaneler på 

taket och sedumtak på en del för att få en fördröjning och avdunstning av regn-

vatten. Det är också planerat för cykelställ med möjlighet att ladda elcykel för att 

minska bilkörning till arbetet.

Visste du att?
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Natur och ekosystem
I Båstads kommun är omgivningarna en fantastisk tillgång, från det vilda havet till de skogstäckta 
sluttningarna utmed Hallandsåsen. Dessa tillgångar måste skötas på ett hållbart sätt för att säkerstäl-
la framtidens behov och bevaras för kommande generationer. Som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd ska människor ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö. Ekosystemtjänster som pollinering 
och rening av vatten och luft är livsnödvändiga och vi är beroende av det som naturen ger.

Främja biologisk mångfald

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska andelen äng- och betesmark 
bevaras och förvaltas på ett sätt som bevarar deras värden. Arealen 
hävdad ängsmark bör utökas och valet av djur och perioden av hävd 
är extra viktiga att ta hänsyn till. Flyttningskorridorer för växter 
och djur ska bevaras och nya ska skapas. Nyckelbiotoper och viktiga 
naturområden ska sammanbindas på ett sådant sätt att en naturlig 
spridning kan ske. Inriktningen bör vara att vattendrag och dagvat-
tenhantering inte kulverteras och att vandringshinder för fisk undan-
röjs.

Under 2018 har ett kvarndämme vid Korröds kvarn rivits i syfte att just skapa fria vandringsvägar för 
vattenlevande organismer. Det har också lagts ut en vassflotte på klarningen som kan fungera som 
skydd och häckningsplats för fåglar. 

En markanvisningstävling för bostadsområdet Heden har genomförts under 2018 där ett utav bedöm-
ningskriterierna var biologisk mångfald. Biologisk mångfald är ett område med stora utmaningar, inte 
bara lokalt utan också nationellt och globalt och det behövs åtgärdsprogram, och riktade insatser. Na-
turvårdsverket konstaterar att det är bråttom att minska utarmningen av den biologiska mångfalden i 
Sverige och andra delar av världen.

Andelen ekologiskt odlad mark ska öka och 
möta det regionala miljömålet

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska kommunen vid nya arrende-
avtal verka för att jorden brukas ekologiskt och att skyddsvärd bruk-
smark bevaras. Minimera spridningen av naturfrämmande ämnen i 
naturen och underlätta för målet att främja den biologiska mångfal-
den.

Kommunens markinnehav omfattas inte av större arealer av produktiv jordbruksmark vilket ger 
begränsade möjligheter att påverka helheten, men man skulle kunna ställa krav eller uppmuntra till 
ekologisk odling vid arrende.

Anlägga nya våtmarker och vid behov restaurera befintliga

Våtmarker främjar den biologiska mångfalden och utgör ett na-
turligt habitat för många arter som idag på många ställen helt är 
borta. Våtmarker kan också fungera som näringsfällor och bidrar 
därmed till att målet minskad övergödning ska kunna uppnås.

Våtmarker ökar tillskottet till grundvattnet och kan stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och 
balansera vattenflödena. De främjar också den biologiska mångfalden och utgör ett naturligt habitat 
för många arter som idag på många ställen är borta. Våtmarksprojektet Klarningen invigdes 2011 och 
var ett projekt i samarbete med Båstad/Bjäre naturvårdsfond, markägarna och Länsstyrelsen. Under 
2018 har Sinarpsdalens intresseförening i samarbete med kommunen fått LONA-bidrag från Länssty-
relsen för att göra en förstudie avseende våtmarker i Sinarpsdalen. Kommunens miljöpris 2018 dela-
des av två vinnare och Ann och Lars Elofsson prisades bland annat för deras arbete med etablering av 
våtmark i Rammsjöstrand.

Bevarande av Båstads kommuns kustbiotoper, levande skogar 
och utveckling av naturvårdsområden

Hela Bjärehalvön är kantad av en unik kust med många skyddsvär-
da naturområden. Det är många av kuststräckorna som är skyd-
dade under bland annat naturreservat. Detta innebär att förutom 
att skydda de ekologiska förutsättningarna skyddas också Båstads 
kommuns unika landskapsbild. Enligt Miljö- och Energiprogram-
met ska kulturarv, rekreationsområden och grönstrukturytor be-
aktas vid exploatering. Vandringsstråk och cykelstråk ska utveck-
las. Arealen äldre lövrik skog och mängden död ved ska förstärkas 
och förvaltning ske på ett sätt som gynnar biologisk mångfald och 
naturvärden.

Naturreservat skapas för att värdefulla naturområden ska kunna ge oss ett rikt friluftsliv, idag och i 
framtiden. Mark och vattenområden kan skyddas som naturreservat av olika skäl, för att bevara biolo-
gisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behov av områ-
den för friluftslivet. I Båstads kommun finns idag 13 naturreservat.

Under 2018 har det längs vår kust återplanterats strandråg vid Torekovs strand och hövder vid Tång-
bryggan i Båstad har rivits i syfte att skapa en mer naturlig miljö och bättre strömningsförhållanden. 
Våra stränder har scannats via drönare i syfte att få aktuella höjdmodeller så man kan följa förändring-
ar av kustlinjen (erosion) över tid. 

I samarbete med Länsstyrelsen har röjning och hävdning skett av naturskyddade områden och späng-
er har underhållits och anlagts vid Älemosse för att öka tillgängligheten. 
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Kommunen har också drivit och varit delaktig i flertal gång- och cykelprojekt och en ny vandrings-
slinga i Hemmeslöv och vidare mot Laholms kommun har anlagts och invigts.

Under 2018 har flera detaljplaner som ligger i anslutning till rekreation i form av grönområden vunnit 
laga kraft, exempelvis Förslöv 2:4 och Heden 10:10. Planavdelningen har också tagit fram planering-
sunderlaget Landskap, Natur och Kulturmiljö där det tas ett helhetsgrepp om halvön och definieras 
vilka miljöer som har högt skyddsvärde för människa, flora och fauna.  

 Vill du göra något för att öka den biologiska mångfalden i din egen trädgård eller i 

din hyres- eller bostadsrättsförening? Du kan till exempel bygga ett insektshotell, 

sätta upp holkar eller plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor. 

Livet i trädgårdarna skapar tillsammans med de stora grönområdena en gemen-

sam väv av grönska. De berikar platserna och skapar viktiga spridningsvägar för 

växter och djur.

Vad kan du göra?

Visste du att?
Varje vår deltar Båstads kommun i Vi Håller Rent- Håll Sverige Rents aktion mot 

nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och 

privatpersoner skräp – både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att 

nedskräpning inte är okej.
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Minskad resursanvändning och ökad återvinning

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska andelen återvinning och 
återbruk ökas i hela kommunen och andelen avfall ska minimeras 
och källsorteras. Avfallet ska källsorteras och matavfallet ska gå 
till biogasproduktion.

Ska vi nå generationsmålet måste flödena i vårt samhälle gå från att vara linjära till att bli cirkulära. 
Icke förnybara resurser måste återanvändas och förnybara råvaror användas på ett smartare sätt. 
Under 2018 har ett förslag till en ny regional avfallsplan arbetats fram i samarbete med NSR. Vida-
re har NSR arbetat med att få fler att gå över till fyrfackskärl. Från januari till och med oktober hade 
andelen fyrfackskärl ökat från 62,3% till 65,4 %. Plockanalyser visar att om man har fyrfackskärl så 
sorterar man bättre än när man behöver åka iväg till en återvinningsstation. Det ska vara lätt att göra 
rätt. Villaägare är duktiga på att sortera ut sitt matavfall men endast 28,7 % av matavfallet på flerfa-
miljsfastigheter sorteras ut. Under hösten har NSR dragit igång en stor kommunikationskampanj kring 
utsortering av matavfall och också ett projekt kring matavfallssvinn på restauranger som kommer 
synas i Båstad under 2019.

NSR har även arbetat med att få ut fler elavfallsabonnemang på flerfamiljsfastigheter. I abonnemanget 
hämtas smått elavfall, batterier och ljuskällor. 

Ett projekt har även drivits på Båstads och Norrvikens camping i syfte att få ökad källsortering under 
sommaren. Campingarna har tillhandahållit sorteringskassar för att underlätta sorteringen. 

Biblioteken är ett fint exempel på bidrag till det cirkulära  samhället och under 2018 gjordes det precis 
över 152380 lån och omlån på kommunens bibliotek, vilket motsvarar drygt 10 lån per invånare. Bjä-
reborna besöker sina bibliotek ofta. Under 2017, då den senaste tillgängliga statistiken är från, besök-
te varje person biblioteket i genomsnitt 17 gånger. Det är bara två kommuner i landet som har högre 
besöksfrekvens.

Kulturavdelningen ordnar klädbytardag två gånger per år och har under 2018 haft en föreläsning om 
Hållbart mode.  Att sluta med engångsmuggar och att använda Bibi, kommunens egen central för åter-
bruk av kontorsmöbler, är andra exempel på initiativ som minskar resursförbrukningen. 

Inom Vård och Omsorg har man genom att se över inkontinensprocessen och individanpassat hjälp-
medel minskat avfallet avsevärt och dessutom gjort ekonomiska besparingar. Man har också gjort en 
mätning av matsvinnet i kommunens vård- och omsorgsboenden.
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Energi och klimat

Energi och klimat
Den energi som används i Båstads kommun ska komma från uthålliga och förnybara källor. Att produ-
cera el lokalt ökar försörjningstryggheten och minskar sårbarheten på energisystemet. Det är viktigt 
att Båstads kommun främjar produktion av förnyelsebar energi genom engagemang i projekt inom 
området. Vad gäller klimat står vi inför stora utmaningar och Naturvårdsverket konstaterar i sin utvär-
dering av de Svenska Miljömålen 2019 att utsläppen av växthusgaser behöver minska i mycket snabb-
are takt.

Självförsörjandegraden av förnybar elenergi i 
byggnader som ägs eller brukas av kommunen ska öka

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska kommunen främja och stimu-
lera småskalig förnybar elproduktion och ta tillvara på Båstads kom-
muns kustnära läge och möjlighet till varierad energiproduktion.

Nästintill all el till kommunala fastigheter är nu fossilfri. Självförsörjandegraden av förnybar energi 
har ökat genom anläggning av solceller och bergvärme.

Halverad energianvändning per kvadratmeter för 
kommunens förhyrda eller ägda fastigheter

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska energieffektiviseringsåtgär-
der prioriteras och i detta räknas åtgärder in som riktas mot såväl 
byggnation som beteende. Detta ska resultera i att energianvändning-
en per kvadratmeter ska halveras jämfört med mätningarna 2011 
snarast möjligt med hänsyn till ekonomiska förutsättningar och tek-
nologisk utveckling.

All energianvändning följs upp och det arbetas löpande med energieffektiviseringsåtgärder. Förbruk-
ningen har inte halverats men minskat betydligt. Där åtgärder vidtagits kan man se stora vinster. Som 
exempel har man under 2018 gjort energieffektiviseringsåtgärder på Ängsbyns förskola vilka gett en 
minskning på 43,8% av den totala årsförbrukningen.
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Kommunens verksamheter ska vara 100% fossilbränslefria i all 
energianvändning

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska fossilbränsle för uppvärm-
ning fasas ut snarast möjligt. Utbyggnad av förnybar energiproduktion 
med hänsyn till ekonomiska förutsättningar och teknologisk utveck-
ling ska stimuleras och främjas.

Under 2018 blev näst intill all uppvärmning till kommunala fastigheter fossilfri och all el är grön. Inom 
kommunens fastighetsbestånd finns solvärme på Malenbadet och solceller på Strandängsskolan och 
Skogsbyns förskola. Under 2018 producerades det 23 262 kWh på Strandängsskolan vilket motsvarar 
ljus från en gammeldags glödlampa i ungefär lika många dygn. Skogsbyns förskola i Förslöv som invig-
des 2018 har byggts med bergvärme och solceller.

Kommunen informerar aktivt om effektiv energianvändning och 
förnyelsebar energiproduktion inom kommunen befrämjas

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska Kommunen informera aktivt 
om effektiv energianvändning. Kommunen informerar fortlöpande 
om utveckling av förnyelsebar småskalig energiproduktion. Före-
visningar av tillgängliga och nya tekniker demonstreras på offentlig 
plats tillsammans med råd om hur man som enskild kan minska sin 
energianvändning. Kommunen ska aktivt bidra till att underlätta för 
enskilda och verksamheter att vidta åtgärder för att producera egen 
energi på de sätt som är möjligt. Åtgärder för att underlätta utbyggnad 
av småskalig energiproduktion befrämjas.

Under 2018 har Miljöavdelningen fördjupat sitt samarbete med energirådgivarna och samordnat till-
syn, information till allmänheten. De har också ordnat en konferens om solel för företagare i Båstads 
kommun med föreläsningar och utställare. Miljöavdelningen har riktat en stor del av tillsynen av de 
verksamheter som ingår i tillsynsplanen mot energianvändning och energieffektivisering och arbetet 
kommer att fortsätta under 2019. Miljöpriset 2018 delades av två vinnare. En av vinnarna var Willab 
Garden AB som prisades för sin satsning på solenergi. Genom investeringar i solpaneler produceras 
26% av det totala elbehovet på anläggningen i Östra Karup med hjälp av solen.

Transporter

24



Transporter
Transportsektorns utveckling med nya tågförbindelser i kommunen har öppnat nya möjligheter för 
energieffektiva transporter och ökat nyttjande av kollektivtrafik. Inom el och uppvärmning är kommu-
nen nästan i mål vad gäller utfasning av det fossila men vad gäller transporterna finns det utmaningar 
och mycket arbete återstår.

Prioritera och främja gång-, cykel- och kollektivtrafik

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska gång och cykeltrafik priori-
teras. Detta innebär bland annat att binda ihop kommunens tätorter 
med cykelvägar. Kollektivtrafiken bör byggas ut och förbättras. Detta 
bör i stor utsträckning göras i samarbete med externa aktörer och 
angränsande kommuner.

Det har skett omfattande utbyggnad av cykelnätet: Bjäre Banvall mellan Grevie och Båstad, samfinan-
sieringsprojekt med Trafikverk med ny sträckning av Kattegattleden via Torekov, samt gång- och cykel 
väg mellan Förslöv och Fogdarp och längs Vistorpsvägen vid Förslövs station. 

En ny vandringsslinga i Hemmeslöv och vidare mot Laholms kommun har också anlagts och invigts 
under året.

Detaljplanen Hemmeslöv 5:17 där bostäder har mycket god förbindelse till kollektivtrafik möjliggör 
ett liv utan fossilberoende transporter har vunnit laga kraft.

Dessvärre har andelen transporter med kollektivtrafik inte ökat i kommunen men andelen resor som 
gjorts med tåg har ökat markant och har en fortsatt positiv trend.

Effektivisering av transporter för kommunens 
verksamheter

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska det vid upphandling tas sär-
skilt hänsyn till transporter. Närproducerade råvaror eftersträvas så 
långt som möjligt. Användning av tekniska innovationer som medför 
mindre resande, eller användning av transportsektorn, främjas.

Vid upphandling ställs miljökrav där miniminivån är att de ska uppfylla Upphandlingsmyndighetens 
baskrav för varorna i fråga. Kommunen fäster stor vikt vid att miljöanpassade produkter offereras 
men kan inte ställa krav på närproducerat.

Ersätta fossila och främja förnybara bränslen

Enligt Miljö och Energiprogrammet ska Båstads kommun vara helt 
fossilbränslefri i alla transporter kommunen äger eller nyttjar till 
2022. Fordon som drivs av förnybara bränslen ska prioriteras och an-
vändande av dessa framför fossilbränsledrivna fordon ska stimuleras.

I slutet på 2018 bildades en ny centralt organiserad fordonsorganisation som bland annat kommer att 
arbeta med effektivisering och grön omställning av fordonsflottan. Arbetet har just startat och under 
2019 kommer nya riktlinjer för fordon att tas fram vilket möjliggör bättre styrning och uppföljning av 
fordonsflottan. Andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav 2018 är enligt natio-
nell statistik 41,2% att jämföra med 43,9% 2017. Detta är något under rikssnittet på 44,9%. Siffrorna 
avser bilar som enligt vägtrafikregistret är registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag. I 
topp i Sverige ligger Helsingborg med 79,8% och i botten Lycksele med 2,2% (källa:KKiK).  

Inom vård och omsorg gjordes det en ruttoptimering av hemvårdens bilkörningar för att minska onö-
dig körning och under 2019 och kommer det att införskaffas fler elcyklar.

Under året beslutades det att införas förmånscyklar och det har också arbetats med få rutiner på plats 
för att systematiskt följa upp och analysera tjänsteresorna inom kommunens verksamheter. Detta har 
skett inom projektet Fossilbränslefritt Skåne 2020. Under 2018 minskade flygresorna en del till för-
mån för tåg men det finns fortsatt mycket arbete att göra med att ställa om och effektivisera transpor-
ter och resor. 

Utsläpp av kväveoxid, savveloxid, marknära ozon och 
VOC ska minimeras

Områden med högre värden ska prioriteras för att åtgärder ska kun-
na sättas in. Detta hänger nära samman med utsläpp från transpor-
ter och kommunen kan påverka genom planering av bebyggelse och 
infrastruktur.

2018 startade ArtDatabanken en ideell uppföljning av marina arter genom att 

övervaka sjöstjärnor och kräftdjur. Uppföljningen väckte nyfikenhet bland sport-

dykare som bidrog till ett ökat antal rapporter av marina arter på Artportalen. 

ArtDatabanken hoppas att fler dykare ansluter sig under 2019. 

Läs mer på www.artdatabanken.se

Vad kan du göra?
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Bebyggd miljö

Bebyggd miljö

Att bygga och planera energieffektivt  är att bygga och planera för framtiden. Det är viktigt att inves-
tera klimatsmart i kommunens fastigheter och att informera och vägleda kommuninnevånarna om 
energieffektiva fastighetsåtgärder. Framtidssäkring av ny bebyggelse bör ses över där inventering av 
lägsta höjd över nuvarande havsnivå är ett exempel på hänsyn som bör vägas in.

All nybyggnation ska vara energi-, och resurseffektiv 
och med ett hållbarhetsperspektiv

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska tillgängligheten för gång och 
cykeltrafik prioriteras tillsammans med närheten till kollektivtrafik. 
Val av material ska utredas för att nybyggnationen ska kunna ske på 
ett så miljöanpassat och resurssnålt sätt som möjligt. Dessa kriterier 
ska vara aktuella under byggnadernas hela livslängd. Utbyggnad ska 
göras utan att det har negativ inverkan på människors hälsa och förut-
sättningar för biologisk mångfald.

Utgångspunkten är att uppfylla Plan och bygglagens krav på ekologisk, social och ekonomisk hållbar-
het. Under året har detaljplanen Hemmeslöv 5:17 vunnit laga kraft. Där har bostäderna mycket god 
förbindelse till kollektivtrafik vilket möjliggör och underlättar en vardag utan fossilberoende transpor-
ter. Vid upphandling tillämpas de miljökrav som finns i kommunens upphandlingspolicy vad gäller till 
exempel krav vid upphandling av entreprenader eller inköp av kemikalieartiklar.

Bebyggd miljö ska bli mer hälsofrämjande, miljöanpassad 
och tillgänglig för alla

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska grönstruktur och tätortsnä-
ra rekreation förbättras och utvecklas. Inomhusmiljön i kommunens 
nyttjade fastigheter och lokaler ska inte påverka hälsan negativt. Bul-
lerstörningar ska vara kartlagda och åtgärdade. Då det krävs större 
åtgärder ska en åtgärdsplan för bullersanering finnas och radonföre-
komster ska vara kartlagda.

Radon kontrolleras i kommunens tillsynsobjekt och man ger också information och rådgivning till 
allmänheten vid t.ex. bygglov. Det har under året kommit en ny nationell handlingsplan för radon.

I både Hemmeslöv och Förslöv har nya planer för bostadsområden arbetats fram i områden med när-
het till goda bussförbindelser, centrum och rekreation i form av grönområden. 
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I EU Interreg-projektet Smart Cities Accelerator arbetar Båstads kommun tillsammans med några 
andra svenska och danska kommuner, universitet och företag med en insats som handlar om energief-
fektivisering, inomhusmiljö och smarta skolbyggnader. Arbetet fortsätter under 2019. 

Effektiva och miljövänliga avlopp

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska enskilda och kommunala av-
lopp vara godkända enligt miljöbalken och styrande förordningar. De 
ska vara effektiva i rening och upptag av gödande ämnen.

2012 antogs en landsbygdsstrategi för utbyggnaden av kommunalt avloppsnät i Båstads kommun 
med revidering våren 2017. Inom de områden där kommunalt avlopp planeras inom tio år sker ingen 
inventering. I kommunen finns 2500 enskilda avlopp, 2000 av avloppen planeras att ingå i invente-
ringen. Hittills har 800 enskilda avlopp inventerats. 80 % av de inventerade avloppen är äldre anlägg-
ningar med bristande rening. 200 avlopp inventeras/år. Med nuvarande investeringstakt beräknas 
inventeringen vara slutförd år 2023.

Hållbar förtätning före utbredning vid exploatering 
och nybyggnation

Enligt Miljö- och Energiprogrammet ska skyddsvärda naturområden, 
god jordbruksmark, strand- och kustvärde, samt kulturarv i ett brett 
perspektiv särskilt skyddas vid exploatering. Kulturarv i ett brett per-
spektiv innefattar allt från kulturmarker till ängsmark.

Under året har en detaljplan i centrala Grevie vunnit laga kraft, ett exempel på hållbar förtätning. Pl-
anavdelningen har under året även arbetat med förtätningsprojekt i form av projektet Banken 1, även 
känd som Ica Gamlegården, där drygt 30 nya bostäder och utökad handel ska tillkomma i centrala 
Båstad. Förtätningsprojekt avser inte bara bostäder, i Östra Karup pågår en detaljplan för Willab som 
inte tar obruten mark i anspråk utan förtätar befintligt verksamhetsområde. Utvecklingsstrategin för 
översiktsplanen som varit ute på samråd värnar jordbruksmark och förespråkar hållbar förtätning i 
kommunens tätorter.

 Från och med 1 juli 2018 kan du som småhusägare ansöka om bidrag för ra-

donsanering. Du kan få bidrag för 50 procent av de kostnader som anses vara 

rimliga för åtgärderna. Länsstyrelsen Skåne ansvarar för handläggningen.

Läs mer på www.boverket.se

Vad kan du göra?

Minskad användning av naturfrämmande och 
hälsovådliga ämnen

Enligt miljö och energiprogrammet ska Miljömärkta produkter väljas 
och detta ska ske i upphandlingsskedet. En inventering av kemikalier 
och farliga ämnen ska genomföras inom alla kommunens verksamhe-
ter. En plan ska också upprättas för hur dessa ska hanteras.

Under 2018 har arbetet med en översyn av kommunens upphandlingspolicy startat där bland annat 
miljöaspekterna tydligare kommer att ingå. Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 
under hela året är 29% vilket är nära målet på 30%. I topp i den nationella statistiken ligger Vellinge 
på 80% och i botten Tomelilla på 8% (Källa:KKiK)

Elektromagnetiska fält från kraftledningar, radio- och 
mobilmaster och andra strålkällor får inte överskrida 
godkända rekommendationer från statliga myndigheter

Särskild hänsyn ska tas vid förskolor och skolor eller andra platser 
där barn och unga vistas i organiserad form.

Gränsvärden och rekommendationer efterföljs.

Visste du att?

Båstad kommun har sedan 1987 delat ut ett Miljöpris. Syftet med priset är att 

främja insatser som leder till en utveckling av kommunen, förbättring av vår 

gemensamma miljö och/eller innovationer som stärker en eller fler områden som 

de nationella miljömålen pekar ut som viktiga. 2018 delades priset mellan Willab 

Garden AB och Ann och Lars Elofsson.
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Visste du att?

Nära nog all uppvärmning och el till 

kommunala fastigheter är nu fossilfri.

Det finns cirka 900 meter spänger på Äle 

mosse. Välkommen ut och upptäck!

 Man kommer långt på lite rester. Tjugo banan-

skal räcker för att en stadsbuss som drivs av 

biogas ska kunna köra 200 meter.

Den totala ytan för naturreservat i 

Båstad kommun är 10330 hektar, vilket 

inkluderar 13 reservat både till havs och 

på land. 

Kommunen fortsätter med åtgärder för 

bättre avfallshantering genom att pre-

miera de som sorterar med lägre taxor.

IT-avdelningen har sedan länge haft riktlinjer 

för Grön IT som handlar om att göra miljömäs-

sigt fördelaktiga val och åtgärder med kommu-

nens IT-miljö.
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Vill du veta mer?

Läs mer om miljöarbetet i Båstads kommun på www.bastad.se

Har du frågor om miljöbokslutet eller andra funderingar om kommunens 
övergripande miljöarbete, kontakta:

Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare

carolina.holgersson.ivarsson@bastad.se 

0431- 776 19

Tack för att du läst 
Båstads kommuns miljöbokslut!
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Besöksadress: Vångavägen 2, 269 80 Båstad
Postadress: 269 80 Båstad

Telefon: 0431- 770 00
E-post: bastads.kommun@bastad.se
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Datum: 2019-03-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001060/2018 – 901 
 
 

Demokratiutveckling i Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Uppdrag gällande regler för styrdokument skickas åter till kommunstyrelsen för beredning. 
2. Uppdrag gällande revidering av reglementen avslutas. 
3. Tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning gällande presidiets uppgift med följande: 
 
- Presidiet ska bevaka utvecklingen av demokratin och medborgarinflytande och arbetar aktivt 
för nödvändiga åtgärder inom områdena. 
 
- Presidiet bevakar förtroendevaldas villkor inom organisationen och aktualiserar ärenden 
inom området. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2018 om att avveckla demokratiberedningen 
i Båstads kommun. Förvaltningen fick därefter i uppdrag att ta fram ett förslag om hur 
demokratiberedningens pågående ärenden skulle hanteras samt att lämna förslag hur 
uppdraget med demokratifrågor skulle hanteras framöver. 
 
Demokratiberedningens har två pågående ärenden: Regler för styrdokument och revidering av 
reglementen. Det förstnämnda föreslås att skickas åter till förvaltningen för vidare beredning 
innan beslut i kommunfullmäktige och det sistnämnda föreslås att avskrivas. Beredningens 
framtagna material och utgångspunkter beaktas i det fortsatta arbetet. 
 
Ansvaret för demokratiuppdraget bör fortsatt vara hos kommunfullmäktige då det är det enda 
politiska organet av folkvalda. Därav föreslås att ansvaret flyttas till kommunfullmäktiges 
presidium, som har möjlighet att initiera ärenden och driva frågor tillsammans med bland 
annat gruppledarna.  
 

Bakgrund 
Demokratiberedningen har aktivt arbetat med demokratifrågor under perioden 2010-2018. 
Under den tiden har beredningen hanterat ett antal ärenden som har anknytning till 
medborgarinflytande eller villkor för förtroendevalda. 
 
Under mandatperioden 2010-2014 arbetade demokratiberedningen med att ta fram former för 
medborgardialoger, initierade frågan om ungdomsråd, informerade om supervalåret 2014 och 
var huvudman för ett EU-finansierat politiker- och ungdomsprojet. 
 
Mandatperioden 2015-2018 arbetade demokratiberedningen med nytt arvodesreglemente, 
översyn av partistöd, utvärdering av medborgarförslag, de politiska organens reglementen och 
regler för styrdokument. 
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Aktuellt 
Förslag till hantering av pågående uppdrag 
Demokratiberedningen har två pågående ärenden: Regler för styrdokument, och revidering av 
kommunens reglementen. Den förstnämnda är i behov av revidering på grund av 
målstyrningsarbetet och det beredande organet är kommunstyrelsen. Det sistnämnda, 
revidering av reglementen, bör aktualiseras av nämnderna när det finns behov. Arbetet som 
demokratiberedningen har gjort finns kvar som stöd i den processen. 
 
Ärende:  Regler för styrdokument 
Åtgärd:  Uppdraget skickas åter till förvaltningen med kommunstyrelsen som beredande 
 organ. 
 
Ärende:  Revidering av reglementen 
Åtgärd:  Uppdraget avslutas och aktualiseras åter av nämnder, kommunstyrelse, 

kommunfullmäktige eller förvaltningen när behov uppstår.  
 
Förslag till hantering av demokratiuppdraget 
Sedan lång tid tillbaka har frågan om kommunernas roll för att vitalisera den lokala 
demokratin varit föremål för utredning. Den tidigare organisationsmodellen (2010-2014) 
fokuserade på det genom att bland annat anordna medborgardialoger. Under senaste 
mandatperioden (2015-2018) har fokus varit på övergripande demokratifrågor, och då främst 
de förtroendevaldas och kommunens politiska organs villkor – partistöd, arvodesfrågor och 
reglementen. 
 
Kommunfullmäktiges presidium – demokratimotorn 
Presidiets roll är idag att planera och samordna kommunfullmäktiges arbete, samt att ansvara 
för partiernas gruppledare. Då kommunfullmäktige är det enda politiska organet i Båstads 
kommun som uteslutande består av folkvalda representanter är det naturligt att presidiets 
uppdrag också handlar om att värna den lokala demokratin.  
 
Steget från att värna om till att utveckla är inte särskilt stort, varvid förslaget är att presidiets 
uppdrag utvidgas till att utveckla den lokala demokratin med syfte att öka medbogarnas 
deltagande mellan valen, motverka utanförskap och stärka samverkan med den idéburna 
sektorn. Vidare bör kommunfullmäktiges presidium även initiera ärenden som gäller 
förtroendevaldas villkor inom organisationen, så att samtliga politiska organ har rätt 
förutsättningar. 
 
Ärende: Hantera demokratiberedningens uppdrag om övergripande demokratifrågor. 
Åtgärd:  Tillägg till Kommunfullmäktiges arbetsordning (under presidiets uppgifter) att: 
 

1. Presidiet ska bevaka utvecklingen av demokratin och medborgarinflytande och 
arbetar aktivt för nödvändiga åtgärder inom områdena.  

2. Presidiet bevakar förtroendevaldas villkor inom organisationen och aktualiserar 
ärenden inom området. 

 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Författningssamlingen, kommunfullmäktiges presidium, kommundirektör och kanslichef. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges ordförande och kommundirektör. Samråd med kommunfullmäktiges 
presidium sker 2019-03-14 
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Datum: 2019-02-26 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000167/2019 – 900 
 
 

Biblioteksplan 
 
 

Förslag till beslut 
 
Förvaltningen ges i uppdrag att uppdatera befintlig biblioteksplan.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta biblioteksplan för sin verksamhet på 
biblioteksområdet.  Båstads kommun har en biblioteksplan som antogs 2012 och som behöver 
uppdateras utifrån ny lagstiftning och utvecklingen i samhället.  
 
Bakgrund 
Alla kommuner ska ha en biblioteksplan för kommunens verksamhet på biblioteksområdet. 
Biblioteksplanen ska vara politisk förankrad. Båstads kommun har en biblioteksplan som an-
togs 2012.  
 
Aktuellt 
Båstads kommun har en biblioteksplan som antogs 2012. Planen behöver uppdateras för att 
följa ny lagstiftning och utvecklingen i samhället.  
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
En biblioteksplan ger en samlad bild för invånarna om hur kommunen arbetar med bibliotek i 
verksamheterna. 
 

Verksamhet 
Biblioteksplanen är ett dokument som ger en helhetsbild av biblioteksverksamhet i kommunen 
och som tas fram i samråd med alla berörda verksamheter.  
 

Ekonomi 
En biblioteksplan påverkar inte direkt verksamheterna ekonomiskt, men kan ge inriktning för 
framtida budgetunderlag.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonventionen blir svensk lag från 1 januari 2020 och biblioteksplanen kopplas till den nya 
lagen. Planen blir ett grunddokument för att tillgodose barnens rätt till biblioteksverksamhet.  
 
 
 
Bildning och Arbete 
Catharina Elofsson, Bibliotekschef 
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Beslutet ska expedieras till: 
Bildningschef, bibliotekschef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Biblioteksplan för Båstads kommun, 2012-03-28 
 
Samråd har skett med: 
Bildningschef 
 
 



  2012-03-28 
 
 

 

 

 

 

BIBLIOTEKSPLAN 

för Båstads kommun 

 

 

  



  2012-03-28 
 
 

Biblioteksplan – bakgrund  
Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och 
bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och att kommuner och 
landsting ska anta planer för biblioteksverksamheten.  
 
I promemorian ”Om biblioteksverksamheterna” (Ds 2003:66) definieras biblioteksplan:  
”Med biblioteksplan avses en av kommunal eller landstingskommunal antagen plan för viss 
biblioteksverksamhet som ger närmare besked om verksamhetens inriktning och omfattning 
och som är så utformad att medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens 
överväganden gynnas liksom möjligheterna till samverkan…”.  
 
Utgångspunkten för en biblioteksplan är att den är en gemensam angelägenhet för alla 
politikerområden som utbildning, vård, omsorg, fritid, näringsliv och kultur.  
Planen sträcker sig från år 2012 och två år framåt. Efter dessa år utvärderas och revideras 
planen för ytterligare två år. 
 

Styrdokument  
Biblioteksplanen bygger på Bibliotekslagen, politiska beslut angående biblioteksverksamheten i 
Båstad och kommunens vision. Dessutom tar biblioteksplanen fasta på de dokument som länge 
varit vägledande inom området, nämligen Unescos folk‐ och skolbiblioteksmanifest.  
 
Bibliotekslagen  
Lagen fastställer att varje kommun ska ha ett folkbibliotek för att främja intresse för läsning och 
litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt.  
Särskild uppmärksamhet ska ägnas funktionshindrade, invandrare, barn och ungdomar.  
 
Båstad kommuns politiska riktlinjer  
Båstads kommun har fattat ett beslut om att det ska finnas folkbibliotek i de tätorter där det 
finns kommunala skolor.  
 
UNESCO´s folkbiblioteksmanifest  
I manifestet deklareras att folkbibliotekets huvudsakliga uppgift är att verka för läskunnighet, 
information, utbildning och kultur.  
 
UNESCO´s skolbiblioteksmanifest  
I manifestet poängteras skolbibliotekets roll som förmedlare av kunskap och tankar som är 
grundläggande i ett informations‐ och kunskapssamhälle samt färdigheter som behövs för ett 
livslångt lärande och delaktighet i den demokratiska processen.  
 
Skollagen  
I den nya skollagen, som började tillämpas den 1 juli 2011, står det att eleverna i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha 
tillgång till skolbibliotek. Bestämmelsen gäller även fristående skolor. 
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Omvärldsfaktorer  
Förutom allmän ekonomisk, social, politisk och teknisk utveckling i samhället, finns det särskilda 
faktorer som påverkar bibliotekens framtid.  
 
Generella faktorer:  
 

 Tekniska lösningar ger låntagarna möjlighet till självservice i biblioteket.  
 Webbaserad teknik möjliggör mer självservice hemifrån.  
 Mer samarbete mellan bibliotek över kommungränserna.  
 Nya medieformat tillkommer och efterfrågas parallellt med äldre format.  
 Ökad efterfrågan på digitala medier.  
 Höga kostnader för utlån av digitala medier.  
 Ökad konkurrens från kommersiella aktörer.  
 Det växande informationsutbudet  
 IT‐utvecklingen  
 Det mångkulturella samhället  
 Fler behöver anpassade medier 
 Alla elever på grund‐ och gymnasienivå ska ha tillgång till bibliotek  
 Brukarinflytande 

 
Lokala faktorer:  

 Fler äldre låntagare ger ökat behov av anpassade medier och personlig service.  
 Ökat antal högskole‐ och/eller distansstuderande ökar efterfrågan på kurslitteratur.  
 Fler låntagare med annat modersmål än svenska ökar efterfrågan på lättläst svenska och 

litteratur på andra språk än svenska.  
 Ökad samverkan mellan biblioteken i nordvästra Skåne  
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Nuläge  
 

Struktur  
Båstads biblioteksverksamhet består av ett huvudbibliotek i Båstad som är integrerat med 
gymnasiebiblioteket, fem filialbibliotek integrerade med skolbiblioteken i övriga tätorter och ett 
skolbibliotek på Strandängsskolan i Båstad.  

 
Utbud och service  
Utöver biblioteksservice till allmänheten samt barn och ungdom inom kommunal grundskola 
och gymnasium, ger biblioteket service till friskolor på förskole‐ och gymnasienivå samt vuxen‐ 
och distansstuderande.  
 
Biblioteket har fack‐ och skönlitteratur i olika format, tidskrifter, talböcker, DVD‐filmer och 
datoriserade spel för hemlån. På samtliga bibliotek kan man låna datorer med 
internetuppkoppling. Biblioteket prenumererar på databaser inom olika ämnesområden, flera 
av dem är tillgängliga hemifrån från bibliotekets hemsida.  
 
Biblioteket har programverksamhet för barn och vuxna med inriktning på att stimulera till 
läsning och att fördjupa och levandegöra den litterära kulturen.  
 
Böcker och tidskriftsartiklar som inte finns på Båstads bibliotek lånas in från andra bibliotek. 
Det finns dagliga transporter mellan samtliga huvudbibliotek i Skåne NV, inom regionen två 
gånger i veckan. I Båstads kommun sker boktransporter två gånger i veckan mellan filialerna 
och huvudbiblioteket.  
 
Låntagarna kan själva reservera böcker, göra omlån och söka i bibliotekets katalog via internet.  

 
Resultat  
Biblioteken i Båstad har höga utlåningstal/invånare jämfört med andra kommuner och bland de 
högsta utlåningstalen i Sverige för barn‐ och ungdomslitteratur. Antalet utlån och besök per 
invånare var högst i Skåne år 2011.  
 
En relativt hög andel av utlånen är anpassade medier i form av talböcker.  
 
Båstads bibliotek har stor efterfrågan på kurslitteratur för högskolestudier. 
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Samverkan  
 
Lokalt  
Båstads bibliotek samverkar med kulturavdelningen, förskolan, grundskolan, gymnasieskolan 
och äldreomsorgen. Biblioteket har programverksamhet för barn tillsammans med den öppna 
förskolan, familjecentralen och kulturavdelningen.  
 
Biblioteket har tillsammans med förskola/skola utarbetat en läsfrämjandeplan som omfattar 
barn från 0 till14 år.  
 
Biblioteket har utarbetat en plan för att lära ut informationskompetens till grundskoleelever. 
Färdigheterna ska följas upp och fördjupas i gymnasieskolan.  
 
Delregionalt  
Fr.o.m. 1 mars 2012 har de kommunala folkbiblioteken i Skåne Nordväst ett utökat samarbete 
mellan biblioteken, Bibliotek Skåne Nordväst. Fokus ligger på att ge låntagarna i de 
nordvästskånska kommunerna hög servicenivå och kvalité med bl. a en gemensam katalog, som 
innebär att låntagarna får tillgång till ett betydligt större utbud av medier än tidigare. Dagliga 
transporter gör det möjligt att skicka medier mellan kommunerna.  
 
Det innebär också att låntagare inom Skåne Nordväst kan låna och lämna tillbaka på de bibliotek 
som passar dem bäst.  
 
Bibliotek Skåne Nordväst har fått projektbidrag från Region Skåne för att utarbeta en gemensam 
medieplan.  

 
Vision  
Biblioteket ska spela stor roll i invånarnas vardag och vara en öppen dörr till inspiration, 
kunskap och delaktighet.  
 
Biblioteksverksamheten ska vara ett av de avgörande och tydliga bevisen på att Båstad är det 
naturliga valet för barnfamiljer i Öresundsregionen.  

 
Strategi  
Ett bibliotek ska spegla det samhälle det verkar i, både lokalt och i ett större perspektiv. 
Förändringar i omvärlden gör det nödvändigt att ständigt ompröva sin roll eller sina roller.  
Biblioteken växte fram under industrisamhällets utveckling, en tid som präglades av fattigdom, 
trångboddhet och brist på böcker. Med fria boklån kunde biblioteken bidra med att höja 
kunskapsnivån, öka jämlikheten och stärka demokratin.  
 
Bibliotekets uppgift i kunskaps‐ och informationssamhället är delvis en annan. Nu lever vi i en 
tid av informationsöverflöd. Böcker finns att köpa överallt och är relativt billiga och 
informationsteknologin gör det enkelt att söka information. Nu kan biblioteket istället bidra med 
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att inspirera till lustläsning som främjar läsförmågan och ger en aktiv och stimulerande fritid. 
Biblioteket kan också guida i det stora utbudet av medier och information och på så sätt vara en 
viktig aktör i det livslånga lärandet och den demokratiska processen.  
 

 
Bibliotekets roll som läsfrämjare  
Bokläsning kan bjuda på stora upplevelser som gör avtryck i människors liv, likväl som det kan 
vara förströelse och avkoppling för stunden. Därför måste biblioteket ha ett bokbestånd med 
både bredd och djup för människor med olika behov och i olika livssituationer.  
 
Biblioteket har en given roll att tillhandahålla stimulerande litteratur för alla åldrar, inte minst 
för de yngsta barnen, som långt innan de själva har tillägnat sig läsfärdigheter, kan ta del av 
litteratur som förmedlas av andra och på det sättet främja deras språkutveckling.  
 
Under hela skoltiden kan biblioteket vara ett stöd och komplement i träning av läsfärdigheten 
med fokus på läslust och med hjälp av olika gestaltande konstformer som teater, 
skrivarverksamhet, berättande och bild.  
 
För personer med olika funktionshinder kan läsning bidra till en högre livskvalitet. Biblioteket 
kan erbjuda anpassade medier och vid behov ge en utökad, behovsanpassad service.  
Att kunna läsa och förstå text är en grundförutsättning för att kunna vara delaktig i samhället 
och ett villkor för att kunna söka och värdera information.  
 
Utvecklingsområden:  

 Exponering, inspiration  
 Litterära samtal i olika format  
 Uppsökande verksamhet  

 

 
Bibliotekets roll i det livslånga lärandet  
Båstads kommun har en uttalad inriktning att vara en konkurrenskraftig utbildningskommun 
och biblioteket är ett stöd och komplement i formella och informella studier. Att ha tillgång till 
bibliotek är en lagstadgad rättighet och därför kan alla medborgare ta del av den folkbildande 
verksamheten.  
 
Med ett stort utbud av facklitteratur, tidskrifter och databaser på olika nivåer erbjuder 
biblioteket fakta inom alla ämnesområden. För att kunna dra nytta av informationen i olika 
inlärningssituationer krävs bl. a färdigheter i att lägga upp en sökstrategi och granska källorna. 
Bibliotekarierna kan bidra med att ge handledning i det man kallar informationskompetens.  
 
Att söka information har underlättats betydligt med digital teknik och en hel del information 
tillhandahålls numera bara i digitalt format. Det förutsätter tillgång till en dator och 
grundläggande kunskap om hur man använder en sådan. För att inte vissa grupper ska ställas 
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utanför den demokratiska processen och möjlighet att söka alls slags information, ska 
biblioteket bidra med att tillhandahålla publika datorer med internetuppkoppling och 
undervisning i hur man använder dem.  
 
Utvecklingsområden:  

 Samverkan med skola och utbildning  
 Kompetensutveckling i pedagogik  
 Medieplanering  
 Skyltning  

 

Bibliotekets roll som mötesplats och upplevelserum 
Biblioteket ska vara ett öppet kulturrum – en mötesplats för människor och kultur i olika 
former. Alla ska känna sig välkomna och mötas av både igenkänning och överraskning.  
 
För att få till detta på ett bra sätt måste det finnas öppenhet för samverkan med andra 
verksamheter. Bibliotekens storlek och lokalernas utformning kan ibland sätta gränser för hur 
långt det är möjligt, det måste också finnas plats för läsro och studier.  
 
Bibliotekets samlingar är centrala och beståndet ska innehålla litteratur med djup och bredd 
som är relevant utifrån behov och efterfrågan. Samlingarna ska vara ordnade så att låntagarna 
själva kan hitta det de vill ha och därför ska exponering och skyltning göras med ett 
brukarperspektiv. Biblioteket har ett särskilt ansvar för att samla in och organisera lokal 
litteratur, det är en viktig del av det lokala kulturarvet.  
 
Biblioteken ska vara tillgängliga för alla kommuninvånare. För att få veta om det verkligen 
förhåller sig så, måste biblioteket stimulera till dialog med allmänheten och göra mätningar på 
hur väl man lyckas.  
 
Alla kommuninvånare använder sig inte av biblioteket men alla har rätt att få information om 
vad biblioteket kan erbjuda. Därför är det viktigt att biblioteket kommunicerar detta genom flera 
kanaler och på olika arenor.  
 
Utvecklingsområden:  

 Samverkan  
 Dialog med brukare/icke‐brukare  
 Information/marknadsföring  
 Kompetensutvecklingp, bredd, lokalsamling, filialer  

Miljön – utställningar, upptäckter, kontemplation, läsplatser, samtal  
Information – skyltning, marknadsföring  
Tillgänglighet – öppettider, parkering och anpassning i övrigt  
Bemötande – självservice, samtal  
Samverkan – andra verksamheter  
Delaktighet – fokusgrupp, persona, dialog 
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Datum: 2019-03-12 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS  

Till: KSAU/KS 

 

Beslutet ska expedieras till: 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Integrationsplan 
Bilaga 2. Integrationsplan uppföljning 2018 
 

Samråd har skett med: berörda medarbetare som arbetar nära eller direkt med de olika målen, 
ledningsgruppen för BoA och Malin Sahlstrand (rektor BoS) 
-- 
 

Uppföljning integrationsplan 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. ta till sig uppföljningen av integrationsplanen. 
2. föreslagna förbättringsområden ska genomföras under 2019. 
3. årligen fortsätta följa upp integrationsplanen. 

 
 

Sammanfattning av ärendet 
20160203 beslutade kommunstyrelsen i Båstad att förvaltningen skulle ta fram en plan för hur 

kommunen långsiktigt ska arbeta med och följa upp frågor kring integration. Planen skulle 

följas upp årligen och utvärderas utifrån varje enskilt mål. I samband med årsskiftet ska även 

planen revideras.  

 

I enighet med beslut har de olika målen utvärderats för 2018. I anslutning till varje mål finns 

en kort sammanfattning av målet i sig, kring statusen på målformuleringen för det gånga året 

samt förslag på förbättringsområden att arbeta med kommande år.  

 

Integrationsfrågor eller att arbeta med social hållbarhet handlar inte om att gå från punkt a till 

ö och sedan är arbetet klart utan att istället hela tiden se förbättringsområden och utveckla 

arbetet utifrån omvärldsfaktorer, behov och andra omständigheter. Utifrån det perspektivet så 

har varje målområde fått en eller flera pusselbitar som symboliserar hur statusen är kring 

frågorna det aktuella året. Även om det finns tre gröna bitar och det således innebär att mycket 

är gjort och ett systematiskt arbete pågår så finns det fortfarande plats för fler bitar att sättas 

till. För att ett mål också fått en viss färg ex. grön på sin pusselbit ett år så betyder inte heller 

att den färgen är evigt given utan beroende på kapacitet, resultat och utmaningar kan 

förutsättningar skiljas ett år från ett annat.  

 

Integrationsplan är därtill tänkt att utgöra det riktmärke och den ambitionsnivå som guidar 

och tydliggör vägen fram för kommunen i arbetet som rör nyanlända. Genom att arbeta mot 
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eller med denna plan blir såväl mål – som styrningsarbetet mer exakt, men också 

uppföljningen och kvalitetskontrollerna.  

 

Bakgrund 
Kommunen ansvarar enligt lag för bostadsförsörjning, praktiskt mottagande samt 

etableringsinsatser såsom sfi, samhällsorientering med mera för nyanlända. Kommunen 

ansvarar också för förskola, skola, barnomsorg samt sociala insatser för barn och unga, oavsett 

om barnets juridiska status. Vidare ska kommunen också svara för att övrig kommunal 

verksamhet och service kommer nyanlända till del, så som äldreomsorg. Kommunen har också 

ansvaret för försörjning för personer utan etableringsplan. Kommuns insatser ska påbörjas när 

nyanländ fått kommunplacering. Kommunen har därmed ansvar för att arbeta med de aspekter 

som handlar om att ”integrera” den nyanlända i samhället dvs. att bygga hela samhällen där 

alla kan känna tillhörighet, gemenskap och delaktighet. I detta arbete finns det stora vinster att 

ha en gemensam viljeriktning och ambition med arbetet varvid integrationsplanen arbetades 

fram. 
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Antagen	av	kommunstyrelsen	den	11	januari	2017,	§	15	Dnr:	KS	000189/2016‐604	
 

Plan för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering 
	
Inledning  
Kommunstyrelsen	i	Båstads	kommun	beslutade	160203	att	förvaltningen	skulle	ta	fram	
en	plan	för	hur	kommunen	långsiktigt	ska	arbeta	med	och	följa	upp	frågor	kring	integrat‐
ion1.	Utifrån	det	politiska	beslutet	har	uppdraget	att	formulera	denna	integrationsplan2	
för	målgruppen	asylsökande	och	nyanlända3	tagit	form.		
	
Det	är	dock	viktigt	att	understryka	att	”integration”	är	någonting	som	inte	enbart	berör	
nyanlända,	utan	handlar	om	vilket	samhälle	en	vill	ha.	”Integration”	kan	också	bytas	ut	
mot	ordet	inkludering,	för	att	tydliggöra	vad	det	handlar	om.	Det	finns	flera	grupper	som	
av	olika	skäl	kan	behöva	olika	extra	stöd	och	resurser	från	samhället	eller	kommunen	för	
att	få	sina	behov	tillgodosedda,	vara	aktiva,	jämlika	eller	känna	gemenskap	och	delaktig‐
het	så	som	exempelvis	långtidsarbetslösa,	funktionsnedsatta	eller	missbrukare.	”Integrat‐
ion”	eller	inkludering,	bör	därför	beaktas	utifrån	ett	bredare	perspektiv	än	endast	som	en	
fråga	som	rör	nyanlända.	Inkludering	är	en	fråga	som	rör	hela	samhället	då	det	handlar	
om	viktiga	frågor,	som	rör	alla,	hur	varje	individ	får	möjlighet	att	utveckla	sin	egen	för‐
måga	och	kapacitet,	hur	ett	helt	samhälle	håller	ihop	långsiktigt,	hur	resurser	används	på	
bästa	sätt	och	hur	delaktighet	och	gemenskap	skapas	för	alla	som	bor	och	verkar	på	en	
plats.		
	
En övergripande ledningsfråga 
Båstads	kommun	bör	ha	en	övergripande	plan	som	syftar	till	att	skapa	helhetsperspektiv	
och	tydlighet	för	att	främja	ett	långsiktigt	och	positivt	integrationsarbete.	Planen	ska	sä‐
kerställa	den	övergripande	viljeriktningen	när	det	kommer	till	mottagande	av	nyanlända	
och	därtill	främja	goda	förutsättningar	för	etablering	och	delaktighet	i	kommunen.	Bå‐
stads	kommun	ska	arbeta	för	ett	målinriktat	och	professionellt	integrationsarbete,	som	
dels	har	varje	enskilds	möjligheter	till	ett	självständigt	och	aktivt	liv	i	Båstads	kommun	
och	dels	kommunens	sociala	och	ekonomiska	balans,	i	centrum.		
	
Bakgrund 
Migration4	är	någonting	som	har	funnits	i	någon	omfattning,	i	alla	tider.	Genom	historien	
kan	vi	lokalisera	olika	folkvandringsperioder	runt	om	i	världen.	Detta	är	processer	som	

                                                           
1 Integration	är	en	process	som	handlar	om	att	invånare	bl.a.	ska	känna	sig/vara	delaktig,	känna	tillit	till	sitt	
samhälle	och	sträva	efter	jämlikhet	mellan	befolkningsgrupper	som	identifieras	genom	klass,	etnicitet	eller	
andra	faktorer	som	kan	ligga	till	grund	för	social	samhörighet	(Scaramuzzino,	2013)	
2	Fortsättningsvis	kallad	”Planen”	
3 Är	en	person	som	sökt	asyl,	fått	uppehållstillstånd	och	blivit	mottagen	i	en	kommun 
4	Idag	bor	cirka	214	miljoner	människor	utanför	sitt	eget	hemland.	65	miljoner	av	dessa	har	lämnat	sina	
hem	för	att	de	tvingats	att	fly.	
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Sverige	historiskt	också	varit	en	del	av.	Sedan	1930‐talet	har	Sverige	haft	fler	som	migre‐
rat	till	Sverige,	än	från	Sverige.	Det	har	varit	i	generella	termer	mellan	30	000	–	80	000	
personer	per	årtiden	i	olika	sammansatta	migrantflöden.	1994,	mitt	under	kriget	på	Balk‐
an	tog	Sverige	emot	61	500	flyktingar	eller	skyddsbehövande,	vilket	varit	den	högsta	siff‐
ran	skyddsbehövande	som	sökt	asyl	i	Sverige	genom	tiderna.	Under	2015	kom	världens	
oroligheter	med	Syrienkriget	i	spetsen,	till	Europa	och	Sverige.	Det	resulterade	i	att	över	
en	miljon	människor	sökte	sig	till	Europa.	162	877	personer	kom	till	Sverige	och	sökte	
asyl	under	2015.	Av	dessa	var	35	369	ensamkommande	barn5.		
	
Migration, integration och kommunens ansvar 
Anledningen	till	att	människor	flyttar	eller	migrerar	skiljer	sig	åt.	Någon	flyttar	för	att	
söka	skydd	från	förföljelse,	någon	flyttar	för	utbildning	eller	arbete	medan	andra	flyttar	
för	kärleken.	Forskning	och	statistik	talar	därmed	om	olika	sorters	migranter.	Beroende	
på	vilken	kategori	migranten	fastslås	tillhöra	finns	olika	förutsättningar	för	den	enskilda	
redan	initialt	såväl	som	att	den	enskilda	tillskrivs	olika	juridiska	förutsättningar	och	rät‐
tigheter	i	det	nya	landet.	Dessa	förutsättningar	och	rättigheter	ser	olika	ut	i	olika	länder.	
Migranter	kan	vara	exempelvis	flyktingar,	skyddsbehövande,	familjeåterförenare	eller	
ekonomiska	migranter.	I	Migrationspolitiska	sammanhang	kallas	detta	för	olika	”sam‐
mansatta	flöden”	av	migranter	dvs.	människor	som	flyttar	av	olika	skäl	och	därmed	ges	
olika	juridiska	rättigheter	i	det	nya	landet.	Beroende	på	vilken	juridisk	status	migranten	
har	får	kommunen	olika	ansvar	för	den	enskilda.		
	
Staten	ansvarar	genom	Migrationsverket	för	mottagandet	av	alla	asylsökande.	I	ansvar	
ingår	att	ordna	boende	åt	de	asylsökande	som	inte	väljer	att	ordna	ett	eget	boende	(EBO),	
logi	samt	genom	ekonomisk	ersättning	till	asylsökande.	Ansvaret	kvarstår	även	om	den	
asylsökande	erhåller	uppehållstillstånd	så	länge	den	asylsökande	inte	kommunplaceras.		
	
När	en	person	beviljats	uppehållstillstånd,	har	hen	rätt	att	bosätta	sig	i	en	kommun.	Det	
vanligaste	är	att	personer	som	fått	uppehållstillstånd	ordnar	sitt	boende	på	egen	hand	
(EBO).	Nästan	55	%	av	alla	asylsökande	och	75	%	av	de	nyanlända	ordnar	ett	boende	på	
egen	hand6.	Kan	inte	den	enskilda	ordna	ett	eget	boende	kan	Migrationsverket	eller	Ar‐
betsförmedlingen	anvisa	kommuner	att	ta	emot	och	ordna	boenden	åt	de	personer	som	
behöver	hjälp	med	det.	Detta	ansvar	gällande	arbetet	med	anvisningar	regleras	sedan	1	
mars	2016	i	bosättningslagen	(2016:38)7.		
	
Kommunen	ansvarar	enligt	lag8	för	bostadsförsörjning,	praktiskt	mottagande	samt	eta‐
bleringsinsatser	såsom	sfi9,	samhällsorientering	med	mera	för	nyanlända.	Kommunen	
                                                           
5 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Historik.html 
6 http://extra.lansstyrelsen.se/integration/Sv/etablering-av-nyanlanda/bosattningslagen/Pages/svar-pa-vanliga-
fragor-om-bosattningslagen.aspx 
7 Båstads kommun har  särskilda riktlinjer för hur arbetet med bosättningslagen ska bedrivas, se bilaga två     
”Riktlinjer för hur Båstads kommun ska arbetet med bosättningslagen (2016:38).  
8	se	bilaga	ett	
9 svenska för invandrare 
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ansvarar	också	för	förskola,	skola,	barnomsorg	samt	sociala	insatser	för	barn	och	unga,	
oavsett	om	barnets	juridiska	status.	Vidare	ska	kommunen	också	svara	för	att	övrig	
kommunal	verksamhet	och	service	kommer	nyanlända	till	del,	så	som	äldreomsorg.	
Kommunen	har	också	ansvaret	för	försörjning	för	personer	utan	etableringsplan.	Kom‐
muns	insatser	ska	påbörjas	när	nyanländ	fått	kommunplacering.		
	
Kommunen	har	därmed	ansvar	för	att	arbeta	med	de	aspekter	som	handlar	om	att	”inte‐
grera”	den	nyanlända	i	samhället	dvs.	att	bygga	hela	samhällen	där	alla	kan	känna	tillhö‐
righet,	gemenskap	och	delaktighet.		
	
Nuläge  
Under	2015	sökte	sig	fler	människor	än	någonsin	till	Europa	och	Sverige,	för	att	söka	asyl.	
Kriget	i	Syrien	har	tillsammans	med	övriga	oroligheter	i	världen	gjort	att	hösten	2015	
gick	under	benämningen	den	största	humanitära	katastrofen	sedan	andra	världskriget10.	
Oroligheterna	i	världen	är	fortsatt	närvarande	även	hösten	2016.	Kriget	i	Syrien	pågår	
oupphörligen.	I	jämförelse	med	hösten	2015	så	söker	däremot	avsevärt	färre	människor	
asyl	i	Sverige	just	nu.	Sannolikt	beror	denna	förändring	på	införandet	av	olika	kontrollåt‐
gärder	genom	Europa.	Det	är	helt	enkelt	svårare	att	komma	till	Sverige	som	asylsökande.	
Minskningen	av	antal	asylsökande	har	troligen	även	att	göra	med	att	Sverige	har	stramat	
åt	Lagen	om	mottagandet	av	asylsökande	(1994:137)	som	rör	asylsökandes	rättigheter.	
Vidare	har	också	en	tillfällig	lag	införts	som	begränsar	möjligheten	till	uppehållstillstånd	
och	familjeåterförening.		Den	tillfälliga	lagen	ska	gälla	tre	år	framöver	från	den	24	no‐
vember	2015.		
	
Med	anledning	av	införda	kontrollåtgärder	och	ändrade	förutsättningar	för	uppehållstill‐
stånd,	familjeåterförening	mm	har	också	asylsökande	till	Sverige	minskat	i	jämförelse	
med	tidigare	år,	inte	minst	2015.	Under	hela	2016,	fram	till	sista	augusti,	har	exempelvis	
19	930	personer	sökt	asyl	sammantaget11.	De	fem	största	grupperna	utgör	38	%	av	alla	
asylsökande.	De	fem	största	grupperna	är	asylsökande	ifrån,	Syrien,	Afghanistan,	Irak,	
Eritrea	och	Somalia.		
	
Kikar	vi	på	Båstads	historia	blev	30	personer	kommunmottagna	mellan	1996‐2005.	Att	
bli	kommunmottagen	innebär	att	30	personer,	som	sökt	asyl	i	Sverige	och	därtill	beviljats	
uppehållstillstånd,	valde	på	egen	hand	eller	genom	myndighet	anvisad	att	flytta	till	Bå‐
stads	kommun.		Mellan	2006‐2015	blev	237	personer	kommunmottagna	i	Båstads	kom‐
mun.	2015	fick	däremot	Båstads	kommun	i	likhet	med	alla	andra	kommuner	i	Sverige	
möta	världens	oroligheter	lokalt.	71	ensamkommande	barn	blev	kommunanvisade	till	
Båstad	och	två	anläggningsboenden	öppnande	i	kommunen,	First	Camp	Torekov	som	er‐
bjöd	90	platser	för	i	första	hand	asylsökande	barnfamiljer	och	Hemmeslövs	Herrgård,	
som	drivs	av	Jokarjo	AB,	med	+	300	platser	för	asylsökande	ensamma	vuxna	och	familjer.	

                                                           
10 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-flyktingsituationen/ 
11 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html 



 

 

4 (12)

I	Båstads	kommun	hade	den	31	december	2015	13.7%	utländsk	bakgrund12,	av	dessa	är	
11.6%	utrikesfödda13.		
	
Syfte		
Integration	är	ett	komplext	begrepp,	som	inte	kan	lämnas	utan	att	det	definieras	eller	
förklaras	hur	det	ska	förstås	i	det	enskilda	sammanhanget.	För	att	konkretisera	vad	som	
menas	med	integration,	i	denna	plan,	så	har	begreppet	delats	upp	i	fyra	delar;	motta‐
gande,	etablering,	delaktighet	och	inkludering	(MEDI)14.		
	
Dessa	fyra	delar	är	tillsammans	olika	aspekter	som	alla	berör	”integration”	utifrån	mål‐
gruppen	asylsökande	och	nyanlända	och	som	kommuner	enligt	lag	är	skyldiga	att	ansvara	
för.	Dessa	delar,	MEDI,	utgör	den	modell	som	arbetet	på	område	”integration”	bedrivs	
utifrån	i	Båstads	kommun	och	ska	förstås	enligt	triangelmodellen	nedan.	
	
		

	
	
	
	
Övergripande	mål		
Arbetet	kring	MEDI	har	precis	som	övriga	verksamhetsområden	frågor	som	behöver	
struktur	och	tydliga	system	för	att	fungera	väl,	både	för	den	som	är	mottagare	(den	en‐
skilda	individen)	eller	den	som	är	avsändare	(kommunen).	Struktur	ger	ordning	och	ord‐
ning	skapar	trygghet,	vilket	i	sin	tur	är	viktiga	komponenter	för	att	arbeta	organiserat,	

                                                           
12 Utrikes födda samt inrikes födda med båda föräldrar som är födda utomlands 
13 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-
sammansattning/Befolkningsstatistik/#c_li_26051 
14 Se triangelmodell (4) 
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effektivt	och	samtidigt	kunna	arbeta	främjande	med	frågor	som	handlar	om	hållbara	sy‐
stem	och	alla	människors	lika	värde	och	rätt.		
	
	
I	arbetet	för	att	säkerställa	ett	socialt	och	ekonomiskt	stabilt,	tryggt	och	balanserat	sam‐
hälle	finns	det	många	fördelar	att	ha	en	långsiktig	övergripande	plan	för	kommunens	vil‐
jeinriktning,	kärnfrågor	och	mål.	Detta	oavsett	vilka	målgrupper	det	rör	sig	om.	En	kom‐
mun	har	ansvar	för	alla	de	människor	som	vistas	i	kommunen	i	allmänhet	och	som	därtill	
är	folkbokförda,	i	synnerhet15.	Om	en	kommun	vill	optimera	sina	resurser	och	sin	organi‐
sation	och	därtill	vill	vara	en	trygg	och	attraktiv	plats	för	olika	människor	att	leva	och	
verka	i	så	måste	en	kommun	arbeta	metodiskt	och	strategiskt.	Det	gäller	i	allra	högsta	
grad	arbetet	med	”integration”,	med	MEDI.		
	
Utifrån	det	perspektivet	och	tillsammans	med	kommunens	vision	om	att	vara	en	kommun	
som	är	attraktiv,	modig	och	en	förbild,	har	några	övergripande	mål	definierats,	som	ut‐
gångspunkt,	för	kommunens	viljeinriktning	och	mål	med	”integrationsarbetet”	eller	MEDI	
för	Båstads	kommun	framöver.	
	
Mottagande  
 
Ett	värdigt	och	effektivt	mottagande	
	
Ett	gott	bemötande,	en	god	service	och	en	tydlig	struktur	för	mottagande	är	viktigt	för	att	
främja	relationer,	dialoger	och	framtidsutsikter.		
	
Båstads	kommun	ska	arbeta	för	ett	värdigt	och	effektivt	mottagande	av	nyanlända	genom	
verksamhetsövergripande	samverkan,	tidiga	främjande	insatser	och	individen	i	fokus	
från	dag	ett.		
	
Långsiktiga	och	hållbara	boendelösningar		
	
Från	och	med	1	mars	2016	är	alla	kommuner	skyldiga	i	lag	att	ta	emot	nyanlända	för	bo‐
sättning.		
	
Båstads	kommun	ska	arbeta	för	hållbara	och	varaktiga	boendelösningar	för	målgruppen	
utifrån	bosättningslagen	(20016:38).	Detta	genom	att	pröva	alla	konstruktiva	lösningar,	
som	står	till	buds,	så	som	att	samverka	med	Båstadhem/privata	fastighetsägare	och	ägare	
av	det	privata	beståndet,	främja	bostadsbyggandet,	blockhyra	tillgängliga	boenden	mm.			
	
Se	bilaga två	
	
	
	
	

                                                           
15 SoL (2001:453), Kommunallagen (1991:900) och Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosätt-
ning (2016:38) 
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Värna	barnrättsperspektivet		
	
Varje	barn,	oavsett	bakgrund	har	rätt	att	respekteras,	komma	till	tals	och	ges	möjlighet	
till	personlig	utveckling.		
	
Båstads	kommun	ska	arbeta	efter	att	barnets	bästa	alltid	ska	stå	i	centrum	i	alla	delar	som	
rör	åtgärder	eller	insatser	som	rör	barn.		Detta	genom	att	alltid	beakta	barnperspektivet	i	
första	hand	och	inte	”integrationsperspektivet”	bara	för	att	det	är	ett	barn	som	exempel‐
vis	har	ett	annat	modersmål	än	svenska.		
	
	
Etablering  
	
En	väg	in	i	skolan		
	
Forskning	och	beprövad	erfarenhet	visar	att	”en	väg	in”	i	skolan,	stöd	i	organisationen	
samt	gemensamma	rutiner	och	ramar	är	avgörande	för	en	god	skolutveckling	för	nyan‐
lända	barn,	ungdomar	och	vuxna.		
	
Båstads	kommun	ska	arbeta	för	att	vägen	in	i	skolan	ska	vara	tydlig	och	effektiv.	Detta	
genom	att	ha	en	struktur	och	resurser	för	mottagande	och	ankomst	i	skolan,	oavsett	skol‐
form.		
	
Svenska	språket	som	nyckel	
	
Kunskaper	i	det	nya	språket	är	en	av	de	viktigaste	delarna	för	”integrationen”	för	en	
människa	i	ett	samhälle,	land.		
	
Båstads	kommun	ska	arbeta	för	att	prioritera	språksatsningar	för	sfi	och	vuxenutbild‐
ningen	samt	främja	aktiviteter,	projekt,	satsningar	och	möten	som	möjliggör	språkträ‐
ning,	språkmöten	och	språkutveckling	tillsammans	med	olika	aktörer	som	ideell	sektor,	
näringsliv	mfl.	
	
Arbete	i	centrum		
	
Människan	mår	bra	utav	att	arbeta.	Arbete	ger	bättre	ekonomisk	situation,	gemenskap	
och	sammanhang.	Arbete	skapar	rutiner,	som	ofta	ger	rytm	och	struktur	i	vardagen.	Att	
arbeta	är	viktigt	för	att	uppfylla	enskildas	psykosociala	behov,	för	samhällsekonomin	och	
för	välståndet.	Samband	mellan	arbete	och	välmående	är	tydliga,	enligt	forskningen.		
	
Båstads	kommun	ska	ha	ett	tydligt		prioriterat	fokus	på	arbete	eller	fortsatta	studier.	
Detta	genom	att	ha	en	nära	samverkan	med	Arbetsförmedlingen	och	näringslivet,	priori‐
tera	olika	främjande	projekt/insatser	som	mentorskap,	matchning,	yrkes‐sfi	mm.	
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Kompetensutveckling		
	
Kunskap	om	de	juridiska	ramarna,	migrationsområdet	i	allmänhet	och	en	bred	omvärlds‐
information	i	frågor	som	rör	migration	och	integration,	är	en	förutsättning	för	att	arbetet	
med	frågorna	ska	bli	framgångsrika.	Samtidig	utvecklas	området	ständigt.		
	
Båstads	kommun	ska	arbeta	för	att	kompetensen	på	området	är	kvalitetssäkrad	och	aktu‐
ell.	Detta	genom	att	kontinuerlig	kompetensutveckling	och	information	ska	planeras	in	
och	genomföras	för	berörda	medarbetare	och	nyckelpersoner.		
	
	
Delaktighet 
	
Tvärsektoriell	samverkan		
	
Alla	har	ett	gemensamt	ansvar	för	att	bygga	och	utveckla	trygga	och	hållbara	samhällen	
där	social	balans	råder.		
	
Båstads	kommun	ska	arbeta	för	att	ha	ett	nära	samarbete	och	dialog	tvärsektoriellt	med	
aktörer	så	som	ideell	sektor	eller	näringsliv	som	på	olika	sätt	är	viktiga	för	samhället	och	
dess	välmående.		Detta	genom	att	bl.a.	ha	återkommande	dialogforum,	samverka	i	projekt	
och	dela	erfarenheter	kring	viktiga	frågor	som	rör	området.		
	
	
Kultur	och	tillgänglighet	
	
Alla	människor,	institutioner	och	organisationer	är	bärare	av	kultur.	Kultur	kan	vara	
normer,	lagar,	regler,	levnadssätt,	men	även	konst,	konstnärliga	uttryck	och	handlingar.	
Tillgång	till	eller	kännedom	om	majoritetskulturen,	såväl	som	olika	minoritetskulturer,	är	
viktigt	för	att	främja	förståelse,	relationer,	kontakt	och	utveckling.		
	
Båstads	kommun	ska	arbeta	för	att	öka	tillgängligheten,	informationen	och	kontakten	till	
kultur	i	frågor	som	rör	mottagande,	etablering,	delaktighet	och	inkludering,	för	kommu‐
nens	invånare.	Detta	genom	att	arbeta	för	att	det	ska	vara	enkelt	och	lätt	att	få	rätt	in‐
formation,	svar	på	frågor	eller	vägledning	inom	kommunen	såväl	som	främja	samver‐
kan/projekt	och	information	som	ger	god	kännedom	om	och	förståelse	för	kultur,	kultu‐
rella	aktiviteter	eller	frågor,	av	olika	karaktär.		
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Inkludering 
	
Motverka	diskriminering		
	
Båstads	kommun	ska	vara	en	välkomnande	och	inkluderande	ort	där	lika	rättigheter	och	
möjligheter	för	alla	människor	är	den	rådande	normen.		
	
Båstads	kommun	ska	arbeta	för	att	alla	individer	blir	bemötta	på	ett	respektfullt	och	icke	
diskriminerande	sätt.	Ingen	människa	ska	heller	missgynnas	för	att	den	tillhör	en	särskild	
grupp.	Detta	genom	att	följa	lagstiftarens	krav	på	området,	arbeta	med	bemötande	frågor,	
attityder	etc.		
	
	
Individen	i	fokus	
	
En	människa	består	av	många	delar.	Nyanlända	är	flyktingar	eller	skyddsbehövande,	men	
de	är	också	annat.	De	kan	vara	småbarnsföräldrar	eller	ensamstående,	de	kan	vara	ci‐
vilingenjörer	eller	analfabeter,	de	kan	vara	fotbollsspelare	eller	vattenpolotränare,	de	kan	
vara	yngre	eller	äldre,	religiösa,	ateister	och	massa	annat.		
	
Båstads	kommun	ska	arbeta	för	att	alltid	se	individen	och	ge	den	möjligheter	att	växa	och	
bidra	till	samhället	och	till	sin	eget	liv	på	bästa	sätt.	Detta	genom	att	från	dag	ett	beakta	
individen	och	dess	resurser.	
	
	
Uppföljning, utvärdering  
Denna	Plan	ska	följas	upp	årligen.	Utifrån	förändrade	omvärldsförutsättningar,	nya	lagar	
eller	uppkomna	behov	under	året	ska	Planen	utvärderas	utifrån	varje	enskilt	mål.	Utvär‐
deringen	bör	vara	strukturerad	och	självkritisk.	Ansvarig	för	uppföljning	och	utvärdering	
är	ytterst	sätt	Kommunstyrelsen.		
	
Revidering  
Planen	ska	revideras	en	gång	årligen	och	det	i	samband	med	nytt	år.	Ansvarig	för	revide‐
ringen	är	ytterst	sätt	Kommunstyrelsen.	Det	ska	framgå	med	datum	på	Planen	när	revide‐
ringen	är	gjord.		
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Bilaga 1  
 
Ett övergripande juridiskt ramverk 
	
Migrationspolitiska	frågor	beslutas	och	regleras	på	riksdagsnivå.	I	praktiken	är	det	sedan	
landsting	och	kommuner	som	ofta	är	de	aktörer	som	ska	förhålla	sig	till	staten	Sveriges	
inriktning	på	området.	Vad	landsting	och	kommuners	åtagande	innebär	på	området	
kommer	i	uttryck	i	diverse	lagar	och	förordningar.		För	att	tydliggöra	på	vilka	juridiska	
grunder	denna	plan	är	strukturerad	utifrån	behöver	viktiga	lagrum	på	området	noteras.		
	
Nedan	presenteras	några	av	de	för	kommunen	ständigt	närvarande	lagarna	på	området.	
Notera	att	listan	nedan	inte	är	uttömmande,	utan	endast	utgör	en	redogörelse	för	de	mest	
centrala	lagrummen	på	området.		
	

 1951	års	konvention	om	flyktingars	rättsliga	ställning		
 FN:s	konvention	om	barnens	rättigheter		
 Kommunallagen	(1991:900)		
 Socialtjänstlagen	(2001:453)		
 Lag	(1994:137)	om	mottagande	av	asylsökande	m.fl.		
 Lag	(2016:38)	om	mottagande	av	vissa	nyanlända	invandrare	för	bosättning						
 Förordning	(2016:39)	om	mottagande	av	vissa	nyanlända	invandrare	för	bosätt‐

ning				
 Förordning	(2016:40)	om	fördelning	av	anvisningar	till	kommuner								
 Lag	(2005:429)	om	god	man	för	ensamkommande	barn		
 Lag	(2013:156)	om	samhällsorientering	för	vissa	nyanlända	invandrare		

	
1951	års	konvention	om	flyktingars	rättsliga	ställning	
Konventionen	om	flyktingars	rättsliga	ställning,	Flyktingkonventionen	eller	Genevekon‐
ventionen	som	den	också	kallas	skapades	ursprungligen	i	kölvattnet	av	andra	världskri‐
get	och	för	de	människor	som	genom	krigen	var	hotade	pga.	exempelvis	sin	etnicitet	eller	
religion	och	därmed	inte	hade	möjlighet	att	få	skydd	inom	sitt	land.	FN:s	flyktingkonvent‐
ion	från	1951	med	1967	års	tilläggsprotokoll,	där	ett	bredare	perspektiv	på	flyktingskap	
definieras,	utgör	idag	ett	grundläggande	internationellt	skyddsdokument	för	flyktingar	
världen	över.	Konventionen	och	dess	tilläggsprotokoll	definierar	i	första	hand	staters	
skyldigheter	i	relation	till	flyktingar.	Konventionen	definierar	också	vem	som	är	att	anse	
som	flykting	och	syftar	till	att	ge	skydd	för	dem	som	utsätts	för	grova	kränkningar	av	de	
mänskliga	rättigheterna.	Sverige	ratificerade	1951	års	konvention	den	16	augusti	1954	
och	tilläggsprotokollet	den	25	augusti	1967.		
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FN:s	konvention	om	barnens	rättigheter	
FN:s	konvention	om	barnets	rättigheter,	eller	barnkonventionen	som	den	också	kallas,	
innehåller	bestämmelser	om	mänskliga	rättigheter	för	barn.	Barnkonventionen	är	ett	
rättsligt	bindande	internationellt	avtal	som	slår	fast	att	barn	är	individer	med	egna	rät‐
tigheter.	Barnkonventionen	innehåller	54	artiklar,	som	alla	utgör	en	helhet,	men	det	finns	
fyra	principer	som	anses	grundläggande	och	som	alltid	ska	beaktas	när	det	handlar	om	
frågor	som	rör	barn:	Alla	barn	har	samma	rättigheter	och	lika	värde.	Inget	barn	får	dis‐
krimineras	(art	2).	Barnets	bästa	ska	alltid	beaktas	i	alla	beslut	som	rör	barn	(art	3).	Alla	
barn	har	rätt	till	liv	och	utveckling	(art	6).	Alla	barn	har	rätt	att	uttrycka	sin	mening	och	få	
den	respekterad	(art	13).		
	
Konventionsstaterna	skall	även	vidta	alla	lämpliga	åtgärder	för	att	säkerställa	att	discipli‐
nen	i	skolan	upprätthålls	på	ett	sätt	som	är	förenligt	med	barnets	mänskliga	värdighet	
och	i	överenskommelse	med	denna	konvention	(artikel	28).	Sverige	var	först	i	världen	
med	att	ratificera	konventionen	1990	och	utreder	just	nu	om	barnkonventionen	ska	in‐
korporeras	i	svensk	lag	den	1	januari	2018.		

	
Kommunallagen	(1991:900)		
Sverige	är	indelat	i	kommuner	och	landsting.	Dessa	sköter	på	demokratins	och	den	kom‐
munala	självstyrelsens	grund	de	angelägenheter	som	anges	i	denna	lag	eller	i	särskilda	
föreskrifter.	Kommunallagen	är	den	lag	som	reglerar	kommuners	och	landstings	befo‐
genheter,	organisation	och	verksamhetsformer.		Kommunen	ska	behandla	sina	medlem‐
mar	lika,	om	det	inte	finns	sakliga	skäl	för	något	annat.	Bestämmelserna	i	andra	lagar	kan	
utvidga	den	kommunala	kompetensen	och	befogenheten	och	ge	möjlighet	att	frångå	de	
grundläggande	principerna	i	kommunallagen.	Exempel	på	sådana	lagar	är	socialtjänstla‐
gen,	lagen	om	stöd	och	service	till	vissa	funktionshindrade	samt	hälso‐	och	sjukvårdsla‐
gen.	
	
Socialtjänstlagen	(2001:453)		
Kommunen	har	ansvar	för	alla	sina	invånare.	I	varje	kommun	finns	det	en	socialtjänst	och	
det	är	kommunen	som	har	det	yttersta	ansvaret	för	att	enskilda	får	det	stöd	och	den	hjälp	
som	de	behöver	för	att	ha	ekonomisk	och	social	trygghet,	jämlika	levnadsvillkor	och	ett	
aktivt	deltagande	i	samhällslivet.	Socialtjänstlagen	(SoL)	är	den	lag	som	styr	hur	social‐
tjänsten	ska	arbeta.	SoL	är	en	ramlag	dvs.	innehåller	grundläggande	värderingar,	princi‐
per,	helhetsperspektiv,	riktlinjer.	En	ramlag	sätter	upp	mål	och	ger	frihet	och	flexibilitet	
att	anpassa	sig	efter	skiftande	omständigheter	för	enskild.		
	
Lag	(1994:137)	om	mottagande	av	asylsökande	m.fl.		
I	 denna	 lag	 ges	 bestämmelserna	 om	 sysselsättning	 för	 och	bistånd	 till	 utlänningar	 som	
bl.a.	 fått	uppehållstillstånd	i	Sverige	som	flykting	eller	annan	skyddsbehövande.	 I	denna	
lag	definieras	Migrationsverkets	ansvar	för	asylsökande,	vilka	rättigheter	och	skyldighet‐
er	asylsökande	har	till	bistånd	i	form	av	logi,	bostadsersättning,	dagersättning	och	särskilt	
bidrag.	
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Lag	(2016:38)	om	mottagande	av	vissa	nyanlända	invandrare	för	bosättning						
Denna	lag	trädde	i	kraft	1	mars	2016	och	kallas	även	bosättningslagen.	Lagen	innehåller	
bestämmelser	om	att	alla	kommuner	är	skyldiga	att	ta	emot	nyanlända	som	beviljats	up‐
pehållstillstånd	och	anvisats	till	kommun.	Under	2016	har	Migrationsverket	och	Arbets‐
förmedlingen	ett	delat	ansvar	för	att	anvisa	nyanlända	till	bosättning	i	en	kommun	inom	
ramen	för	bosättningslagen.	Från	och	med	den	1	januari	2017	ansvarar	Migrationsverket	
för	hela	bosättningsuppdraget.	Länsstyrelsen	ska	medverka	till	att	det	finns	beredskap	
för	mottagande	i	kommunerna.		
	
Kommuner	får	er	schablonersättning	på	125	000	kr	per	person,	för	alla	som	tas	emot	från	
2016.	Alla	kommuner	får	från	och	med	1	januari	2016	även	en	årlig	grundersättning	på	
221	500	kronor	utifrån	anvisningsarbetet.	Kommunerna	kommer	liksom	tidigare	att	
kunna	söka	ersättning	för	hyreskostnader	för	lediga	lägenheter	eller	boende	dit	en	anvi‐
sad	person	eller	familj	flyttar.	Den	tidigare	beloppsgränsen	på	12	000	kronor	tas	bort.	
	
Förordning	(2016:39)	om	mottagande	av	vissa	nyanlända	invandrare	för		
bosättning				
Denna	lag	trädde	i	kraft	1	mars	2016	och	innehåller	bestämmelser	om	mottagande	av	
vissa	nyanlända	invandrare	för	bosättning	genom	anvisning	till	en	kommun.	En	kommun	
är	skyldig	att	efter	anvisning	ta	emot	en	nyanländ	för	bosättning	i	kommunen.	Vid	fördel‐
ningen	av	anvisningar	mellan	kommuner	ska	hänsyn	tas	till	kommunens	arbetsmark‐
nadsförutsättningar,	befolkningsstorlek,	sammantagna	mottagande	av	nyanlända	och	
ensamkommande	barn	samt	omfattningen	av	asylsökande	som	vistas	i	kommunen.	Beslut	
enligt	denna	lag	får	inte	överklagas	
	
Förordning	(2016:40)	om	fördelning	av	anvisningar	till	kommuner								
Förordningen	innehåller	bestämmelser	om	fördelning	av	anvisningar	till	kommuner	en‐
ligt	lagen	(2016:38)	om	mottagande	av	vissa	nyanlända	invandrare	för	bosättning.		
	
Lag	(2005:429)	om	god	man	för	ensamkommande	barn		
Denna	lag	innehåller	bestämmelser	om	god	man	i	vissa	fall	för	den	som	är	under	18	år	
och	som	är	utländsk	medborgare	eller	statslös	och	om	barnet	vid	ankomsten	till	Sverige	
är	skilt	från	båda	sina	föräldrar	eller	från	någon	annan	vuxen	person	som	får	anses	ha	
trätt	i	föräldrarnas	ställe.	Då	skall	överförmyndaren	förordna	en	god	man	att	i	vårdnads‐
havares	och	förmyndares	ställe	ansvara	för	barnets	personliga	förhållanden	och	sköta	
dess	angelägenheter.	Ansökan	om	god	man	får	göras	av	Migrationsverket	och	av	social‐
nämnden	i	den	kommun	där	barnet	vistas.	Överförmyndaren	får	också	självmant	ta	upp	
frågan.	God	man	skall	förordnas	så	snart	det	är	möjligt.	En	kommun	kan	få	ersättning	för	
de	kostnader	kommunen	fått	i	och	med	överförmyndarens	beslut	om	arvode	och	ersätt‐
ning	för	utgifter	som	god	man	har	haft	för	ensamkommande	asylsökande	barn	och	ung‐
domar.	
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Lag	(2013:156)	om	samhällsorientering	för	vissa	nyanlända	invandrare		
Denna	lag	innehåller	bestämmelser	om	kommuners	ansvar	att	erbjuda	samhällsoriente‐
ring	för	vissa	nyanlända	invandrare.	Lagen	gäller	inte	nyanlända	som	omfattas	av	lagen	
(2010:197)	om	etableringsinsatser	för	vissa	nyanlända	invandrare.	Det	finns	särskilda	
bestämmelser	i	den	lagen	om	en	kommuns	skyldighet	att	erbjuda	samhällsorientering	för	
dessa	personer.	Samhällsorienteringen	ska	påbörjas	så	snart	som	möjligt	efter	det	att	den	
nyanlände	har	folkbokförts	i	kommunen.	Kommunens	skyldighet	att	erbjuda	samhällso‐
rientering	upphör	tre	år	efter	det	att	den	nyanlände	första	gången	folkbokfördes	
i	en	kommun.	
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Bilaga 2 
 
Riktlinjer för hur Båstads kommun ska arbeta med bosättningslagen (2016:38)  

 
Bakgrund – den nya bosättningslagen  
Den	1	mars	2016	trädde	en	ny	lag	ikraft	som	innebär	ett	gemensamt	ansvar	för	mottagandet	av	
nyanlända,	lagen	(2016:38)	om	mottagande	av	vissa	nyanlända	invandrare	för	bosättning.	Enligt	
lagen	är	en	kommun	skyldig	att	efter	anvisning	ta	emot	nyanlända	som	har	beviljats	uppehållstill‐
stånd.	Syftet	med	lagen	är	att	nyanlända	snabbare	ska	tas	emot	för	bosättning	i	en	kommun	och	
påbörja	sin	etablering	på	arbetsmarknaden	och	i	samhällslivet.		
	
Bosättningslagen	(2016:38)	omfattar	nyanlända	som	har	beviljats	uppehållstillstånd	som	flyk‐
tingar	eller	annan	skyddsbehövande	enligt	vissa	bestämmelser	i	utlänningslagen	och	deras	anhö‐
riga.	21	702	personer	kommer	att	omfattas	av	anvisningar	till	kommuner	under	2016.	Under	
2017	kommer	30	600	personer	att	omfattas	av	anvisningarna.	Anvisningar	till	kommunerna	om‐
fattar	nyanlända	som	är	registrerade	och	vistas	vid	Migrationsverkets	anläggningsboenden	samt	
kvotflyktingar	och	som	inte	ordnar	boende	på	egen	hand	(EBO).	Hur	många	nyanlända	ett	län	ska	
ta	emot	på	anvisning	beror	på	befolkningsstorlek,	arbetsmarknadsförutsättningar,	det	samman‐
tagna	mottagandet	av	nyanlända	och	ensamkommande	barn,	samt	hur	många	asylsökande	som	
redan	vistas	i	kommunen.	Andra	variabler	utifrån	kommunernas	förutsättningar	för	mottagande	
kan	beaktas	i	fördelningen	mellan	kommuner	inom	ett	län.		
 
Under	2016	har	Migrationsverket	och	Arbetsförmedlingen	ett	delat	ansvar	för	att	anvisa	nyan‐
lända	till	bosättning	i	en	kommun	inom	ramen	för	bosättningslagen.	Från	och	med	den	1	januari	
2017	ansvarar	Migrationsverket	för	hela	bosättningsuppdraget.	Länsstyrelsen	ska	medverka	till	
att	det	finns	beredskap	för	mottagande	i	kommunerna.	
 
Kommunen	ansvarar	för	att	inom	ramen	för	bosättningslagen	planera	och	ha	beredskap	för	mot‐
tagande	av	nyanlända	utifrån	kommuntal	och	årsplanering	samt	vad	som	i	övrigt	är	känt.	Migrat‐
ionsverket	och	Arbetsförmedlingen	strävar	efter	att	åstadkomma	en	mångfald	av	storlek	på	hus‐
håll	samt	eventuella	behov	av	bostadsanpassning	vid	anvisningstillfället	i	kommunerna.		Upp‐
skattningsvis	utgörs	knappt	hälften	av	de	nyanlända	som	väntas	bli	aktuella	för	mottagande	på	
anvisning	i	kommunerna	2016	och	2017	av	ensamhushåll.	Andelen	hushåll	med	behov	av	bo‐
stadsanpassning	väntas	vara	lägre	jämfört	med	normalpopulationen.	Alla	kommuner	behöver	ha	
beredskap	för	att	anpassa	bostäder	utifrån	individuella	behov.		
	
I	dagsläget	finns	det	inte	externa	sanktioner	kopplade	till	bosättningslagen	om	en	kommun	inte	
tar	emot	nyanlända	i	enighet	med	anvisningsunderlagen.	Dock	bevakas	kommunerna	noga	av	
Arbetsförmedlingen,	Migrationsverket	och	Länsstyrelserna.	Det	pågår	även	diskussioner	på	de‐
partementsnivå	kring	frågan	och	informella	besked	från	tunga	myndigheter	som	Länsstyrelsen	
och	Migrationsverket	signalerar	att	ekonomiska	sanktioner	kommer	att	komma,	frågan	är	när	och	
hur	de	kommer	att	se	ut.	För	en	kommun	som	inte	ordnat	ett	boende	finns	ett	inbyggt	sanktions‐
system	dock.	I	praktiken	innebär	det	att	kommunen	kommer	att	få	anvisa	den	enskilda	till	ett	
akutboende	då	den	enskilda	likväl	kommer	att	anvisas	till	kommunen	och	kommunen	har	ett	bo‐
stadsförsörjningsansvar	för	den	enskilda.	Akutboende	är	dyrt1,	ovärdigt	och	en	kostnad	som	i	sin	
tur	också	belastar	kommunen.	Det	boende	kommunen	anvisar	till	ska	däremot	bekostas	av	den	
som	kommer	på	anvisning	genom	sina	inkomster.	Det	innebär	att	kommunen	inte	ska	bära	några	
kostnader	för	själva	boendet	vid	anvisningen.	Kommunen	ska	dock	ordna	ett	boende.			
	

                                                           
1 600-1000 kr/natten 
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Alla	kommuner	får	en	årlig	grundersättning	för	anvisningar.	För	2016	är	den	221	500	kronor.	De	
omkring	tio	kommuner	som	inte	har	fått	en	grundersättning	kopplat	till	de	överenskommelser	
om	mottagande	av	nyanlända	invandrare	som	slutar	att	gälla	den	1	mars,	kommer	att	få	ersätt‐
ningen	senast	i	april	månad.	Samtidigt	har	de	prestationsbaserade	ersättningarna	upphört.	Kom‐
munerna	kommer	liksom	tidigare	att	kunna	söka	ersättning	för	hyreskostnader	för	lediga	lägen‐
heter	dit	en	anvisad	person	eller	familj	flyttar.	Den	tidigare	beloppsgränsen	på	12	000	kronor	tas	
bort.	
	
Anvisningar till Båstads kommun 
Båstads	kommun	har	fått	ett	anvisningstal	på	43	personer	under	2016	och	49	personer	för	2017.	
Varje	år	revideras	anvisningstalen	utifrån	de	parametrar	som	fastställer	antalen.	I	Båstads	kom‐
mun	har	anvisningarna	genomförts	i	enighet	med	månadsanvisning,	sedan	den	nya	bosättnings‐
lagen	trädde	i	kraft.		
	
Samtliga	som	ska	anvisas	till	Båstads	kommun	anvisas	via	Arbetsförmedlingen	under	2016.	Det	är	
bosättningsenheten	på	AF	som	är	den	enhet	som	fram	till	årsskiftet	2016/2017	som	ansvarar	för	
anvisningen	och	etableringen.	Från	1	januari	2017	går	bosättningen	åter	till	Migrationsverket.		
	
Två	månader	innan	aktuell	anvisning	ska	genomföras	skickas	den	första	informationen	kring	
kommande	anvisning	från	Arbetsförmedlingen/Migrationsverket	till	integrationshandläggaren	i	
Båstads	kommun.	Denna	information	är	på	gruppnivå	och	anger	antal	hushåll	ex.	tre	ensamhus‐
håll	och	en	familj	på	två.	En	kommun	kan	själv	kommunicera	behov	utifrån	hur	den	lokala	ar‐
betsmarknaden	ser	ut	tre	månader	innan	kommande	anvisning	sker.	Finns	det	ett	behov	av	per‐
soner	med	särskild	yrkeskompetens	i	kommunen	kan	det	tydliggöras	det	för	Arbetsförmedlingen	
för	att	skapa	bättre	förutsättningar	för	matchning	mellan	enskild	och	kommun.	Anvisningar	på	
individnivå	görs	inte,	om	inte	arbetsmarknadsanknytning	finns	för	den	enskilde	i	kommunen.	
Kommunen	kan	helt	enkelt	inte	själv	välja	eller	välja	bort	vem	de	vill	ta	emot	på	anvisning.	På	
samma	vis	kan	inte	den	som	ska	anvisas	välja	eller	önska	vilken	kommun	den	ska	anvisas	till.		
	
Integrationsavdelningen	
Inom	Båstads	kommun	och	Integrationsavdelningen	finns	de	tjänstepersoner	som	arbetar	med	de	
för	kommunen	centrala	frågorna	kopplat	till	bosättningslagen	och	det	övergripande	integrations‐
arbetet.	I	Båstads	kommun	är	det	integrationshandläggaren	som	kommunicerar	det	praktiska	och	
administrativa	med	Arbetsförmedling	och	Migrationsverk	inför	och	kring	anvisningarna.	Till	sin	
praktiska	hjälp	i	mottagandet	och	etableringen	finns	två	boendestödjare	anställda.	Boendestöd‐
jarna	har	själva	varit	nya	i	Sverige	och	deltagit	i	etableringsprocessen.	De	pratar	utöver	svenska	
och	engelska	även	fler	språk,	aktuella	språk	är	i	dagsläget,	arabiska,	kurmanji,	dari	och	persiska.	
Boendestödjarna	har	en	central	roll	i	arbetet	med	anvisningarna.	De	har	även	en	direkt	avgörande	
roll	för	”integrationen”	på	lång	sikt.	Det	är	boendestödjarna	som	är	de	länken	och	lotsen	för	den	
enskilda	som	kommer	på	anvisning,	men	de	stödjer	och	arbetar	även	gentemot	de	som	redan	bor	
i	kommunen	sedan	tidigare.	Att	arbeta	nära	den	enskilda,	ha	en	tät	dialog	och	investera	i	tidiga	
långsiktiga	lösningar	ger	ett	helt	och	stabilt	samhällsbygge	på	sikt.	Boendestödjarna	hjälper	till	att	
lägga	frågorna	och	fokus	rätt	redan	från	början.	Genom	struktur	byggs	kultur.		
	
Boendesituationen i Båstads kommun 
Det	råder	bostadsbrist	i	Sverige	och	i	Båstads	kommun.	Boverket	uppskattar	att	det	fram	till	2025	
behöver	byggas	700	000	nya	bostäder	i	Sverige.	Prognosen	från	Boverket	säger	att	det	möjligen	
kan	bli	byggt	70	000	bostäder	per	år,	med	en	start	först	om	fem	till	sju	år.	Bostadssituationen	var	
akut	redan	innan	Sverige	tog	emot	många	asylsökande.	Situationen	med	de	asylsökande	synlig‐
gjorde	bara	behovet	av	lediga	och	billiga	bostäder	snabbare.		
	
I	Båstads	kommun	finns	ett	kommunalt	fastighetsbolag,	Båstadhem.	Båstadhem	förvaltar	alla	
kommunens	fastigheter,	vårdboenden	och	knappt	tusen	bostäder.	Båstads	kommun	hanterar	inte	
bostadsfrågor	generellt,	men	blir	hyresvärd	i	de	lägen	där	det	blir	en	fråga	om	ett	socialt	kontrakt	
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för	en	kommuninvånare	där	behoven	för	denna	struktur	finns.	Ett	socialt	kontrakt	innebär	att	
Båstads	kommun	står	som	hyresägare	på	kontraktet	och	så	hyr	berörd	person	bostaden	i	andra	
hand	från	kommunen.	Hyresgästen	kan	vara	vem	som	helst	som	hamnat	i	en	situation	som	föran‐
leder	ett	socialt	kontrakt	via	exempelvis	Individ	och	Familj,	Integration	eller	Vård	och	omsorg	i	
Båstads	kommun.		
	
Migrationsverkets definition av boende 	
Utifrån	den	nya	bosättningslagen	är	varje	kommun	enligt	lag	skyldig	till	att	ordna	med	ett	boende	
för	den	som	anvisas.	I	förordningen	och	lagen	står	inga	skarpa	krav	på	standarden	på	boendet,	
formen	på	boendet	eller	hur	boendelösningarna	ska	se	ut.	Intentionen	är	att	kommunerna	i	så	
stor	utsträckning	som	möjligt	ska	erbjuda	nyanlända	som	omfattas	av	anvisning	permanenta	eller	
varaktiga	bostäder.	Lagstiftaren	uttrycker	dock	att	det	inte	kan	uteslutas	att	kommuner	kommer	
att	bli	tvungna	att	erbjuda	tillfälliga	bostäder	för	att	kunna	fullgöra	sin	skyldighet.	För	att	inte	
begränsa	den	flexibilitet	som	är	nödvändig	är	det	därför	inte	reglerat	i	den	nya	lagen	vilken	typ	av	
boende	som	avses.	Baskraven	från	kontakt	med	Migrationsverket	är	att	personen	ska	kunna	låsa	
om	sig	med	en	egen	dörr,	ha	tillgång	till	ett	hygienutrymme	och	möjlighet	att	laga	mat.	Det	inne‐
bär	att	boendet	kan	utgöras	av	allt	från	ett	rum	i	ett	hus,	en	inredd	gillestuga,	ett	Attefallshus,	mo‐
dulboende,	genomgånghus,	en	lägenhet,	del	i	villa	eller	villa.	Eller	andra	boenden	som	lever	upp	
till	kraven	på	egen	dörr,	hygienutrymme	och	tillgång	till	kök.	
	

	
Inventering av boendelösningar 
Utifrån	att	det	inte	finns	tillgängliga	och	lediga	bostäder	i	Båstads	kommun	för	den	målgrupp	som	
den	nya	bosättningslagen	riktar	sig	emot	och	ambitionen	inte	är	att	skapa	undanträngningseffek‐
ter	för	andra	målgrupper	i	anslutning	till	bosättningslagen,	behöver	Båstads	kommun	arbeta	med	
många	olika	upplägg	kring	möjliga	boenden	samtidigt,	dels	för	att	lösa	frågan	månad	för	månad,	
men	också	för	att	främja	det	långsiktiga	arbetet.		
	

Nedan	följer	en	sammanställning	över	möjliga	lösningar	i	arbetet	som	rör	bosättningslagen.		
Följande	angivna	alternativ	är	aktuella	för	Båstads	kommun	att	arbeta	utifrån:	
	
VAD	 VEM	 NÄR HUR
Inventerar	redan	
befintliga	sociala	kon‐
trakt	och	boenden	
och	se	över	status	av	
dessa	

Filippa	Swanstein
Per‐Martin	Boklund	
Tina	Olofsson	

Omgående	och	lö‐
pande.	Start	
april/maj	2016	

Genomgång,	utvärdering	
och	samordning	av	tidi‐
gare	boendekontrakt		

Varje	bostad	behövs	 Filippa	Swanstein
Nike	Sandberg		
Per‐Martin	Boklund	
Björn	Eriksson	

Omgående	och	lö‐
pande.	Start	
april/maj	2016.		

Hyr	boenden	av	ägare	av	
det	befintliga	beståndet	
och	hyr	ut	till	personer	på	
anvisning	så	som	ex.	La‐
holm,	Nacka,	Kungsbacka,	
Ängelholm,	Stockholm,	
Malmö	mfl.	gör.	Fortsatt	
kontakt	med	Båstadhem	
på	kort	och	långsikt	kring	
olika	grader	av	samver‐
kan.	

Förnyad	kontakt	med	
Båstadhem	kring	
samverkan	på	kort	
och	långsikt	

Socialchef/IoF‐chef
	

Omgående.	Skickade	
skrivelse	till	
Båstadhem	i	juni.		

Författar	en	skrivelse	till	
styrelsen	för	Båstadhem	
kring	kommunens	behov	
av	fler	bostäder	och	ett	
formaliserat	samarbete	
kring	bostadsförsörjnings‐
frågan.	
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Förvärva	nyproduce‐
rade	borätter	på		
Heden		

Per	Selldén		
Henrik	Andersson	
Robert	Falk	
	
	
	

Dialogstart	hösten	
2016	

Kommuner	undersöker	
möjligheten	för	Båstad‐
hem	att	förvärva	nyprodu‐
cerade	borätter	uppförda	
av	extern	utförare	på	He‐
den,	att	hyra	eller	på	sikt	
låta	berörd	köpa.	Syftet	är	
att	ha	en	levande	kommun	
med	social	och	ekonomisk	
balans	över	och	mellan	
områden	och	ge	målgrup‐
per	som	har	en	socioeko‐
nomiskt	svagare	position	
på	bostadsmarknaden	
tillträde	till	nybyggnation	
generellt.	
	

Annonsera	på	hem‐
sida	till	privata	fas‐
tighetsägare	och	pri‐
vata	aktörer	kring	
deras	intresse	att	
hyra	ut	till	kommu‐
nen	eller	målgruppen	
	

Nike	Sandberg
Filippa	Swanstein	
	
	

Utefter	behov,	men	
tidigast	våren	2017	
	
	

Annonsera	på	hemsidan	
till	privata	fastighetsägare	
som	finns	eller	är	verk‐
samma	i	kommunen	kring	
intresse	för	ett	förutsätt‐
ningslöst	samtal	kring	
frågan.	

Vi	inventerar	hur	
förutsättningarna	ser	
ut	i	kommunen	vad	
gäller	fastigheter	med	
flera	låsbara	rum	ex.	
pensionat,	vandrar‐
hem,	bondgårdar	etc.	

Filippa	Swanstein
Olof	Selldén/Kristina	
Bell	

Utefter	behov,	men	
tidigast	start	våren	
2017	

Undersöka	vika	större	
boende	ex.	pensionat,	
vandrarhem,	campingar,	
bondgårdar	som	finns	i	
kommunen.	Ta	kontakt	
med	ägarna	och	efterhöra	
intresse	kring	uthyrning	
på	längre	sikt.	

	
Varje.Bostad.Behövs 
Att	arbeta	med	kvalitativt	och	främjande	med	anvisningar	kan	vara	tidskrävande.	Om	bostäderna	
inte	finns,	att	börja	med,	innebär	det	att	arbetet	med	att	finna	bostäder	ska	adderas	processen.	Att	
dock	arbeta	kvalitativt	och	främjande	med	etableringsprocessen	utifrån	perspektiv	på	boende,	är	
dock	det	bästa	alternativet	för	ett	socialt	hållbart	och	gott	samhälle	för	den	enskilda	såväl	som	
kommunen	som	helhet,	på	både	kort	–	och	långsikt.		
	
Båstads	kommun	har,	precis	som	de	flesta	andra	kommuner	i	Sverige,	få	små,	tillgängliga	och	bil‐
liga	boenden.	Båstads	kommun	har	dock	ett	stort	överskott	på	hus	eller	boenden,	som	endast	
används	delar	av	året.	Boverket	rekommenderar	kommuner	att	arbeta	med	det	redan	befintliga	
beståndet	för	att	få	fram	fler	boenden	dvs.	att	kommuner	vänder	sig	till	ägare	av	det	befintliga	
beståndet	och	efterhör	om	de	vill	upplåta	del	i/hela	sin	bostad.	Fram	till	2020	behövs	460	000	
nya	bostäder	byggas.	Prognosen	säger	att	det	troligtvis	kan	bli	byggt	135	000	bostäder	i	hela	Sve‐
rige,	under	samma	period.	Bara	i	Skåne	behöver	varje	kommun	bygga	7000	nya	bostäder	för	att	
möta	behoven.		
	
Utifrån	dessa	omständigheter	ovan	nämnda,	är	det	många	kommuner	som	runt	om	i	Sverige	nu	
hörsammat	Boverkets	rekommendationer	och	vänt	sig	till	ägare	av	det	befintliga	beståndet	för	att	
efterlysa	fler	boenden.	En	del	kommuner	så	som	Nacka,	Kungsbacka,	Ängelholm	och	Kristianstad	
hyr	boende	av	privatpersoner	direkt	riktad	till	den	målgrupp	som	berörs	av	den	nya	bosättnings‐
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lagen	(2016:38).	Då	är	det	kommunen	som	står	för	allt	det	praktiska	kring	uthyrningen	och	teck‐
nar	avtalen.	Den	berörda	hyresgästen	tecknar	därmed	ett	hyresavtal	i	andra	hand	av	kommunen.	
Andra	kommuner	så	som	Laholm	och	Malmö	driver	processen	genom	de	kommunala	bostadsbo‐
lagen	och	har	inkorporerat	uthyrning	av	privata	bostäder	i	sitt	övriga	bostadsbestånd.	I	praktiken	
innebär	det	att	de	hyr	ut	boende	även	till	andra	målgrupper	än	bara	dem	som	berörs	av	den	nya	
bosättningslagen.	Incitamentet	har	varit	att	få	en	mer	rörlig	bostadsmarknad	och	krympa	de	
långa	köerna	som	finns	till	allmännyttan.		
	
I	Båstads	kommun	används	upplägget	Varje.Bostad.Behövs	sedan	maj	2016.	Den	som	anvisas	till	
Båstads	kommun	och	berörd	av	”Varje	bostad	behövs”	får	sitt	boende	kontrakterat	via	Båstads	
kommun	i	första	hand.	Fram	till	den	1	augusti	2016	har	det	varit	Individ	och	Familj	som	är	den	
avdelning	som	arbetar	med	anvisningen	praktiskt.	Efter	den	1	augusti	2016	ligger	anvisnings‐
uppdraget	hos	Integrationsavdelningen,	även	om	samverkan	mellan	avdelningarna	är	påtaglig.	
Kontraktet,	oavsett	om	det	är	via	allmännyttan	eller	via	privata	aktörer,	är	på	minst	sex	månader,	
men	helst	på	24	månader(eller	längre)	och	med	en	uppsägning	på	tre	månader.	Kontraktet	tydlig‐
göra	att	besittningsrätten	ej	gäller	om	det	är	längre	än	två	år	och	att	den	enskilda	får	ta	över	kon‐
traktet	(om	det	är	hyresrätt)	om	boendet	fungerar	gott	efter	hyresperioden	och	Båstads	kommun	
kan	rekvirera	ett	nytt	boende	via	Båstadhem.	Ansatsen	är	att	Båstads	kommun	ska	ha	så	lite		
sociala	kontrakt	som	möjligt.		
	
Det praktiska arbetet med anvisningar 
Arbetet	med	anvisningarna	är	i	många	delar	kopplat	till	boendefrågor.	Oavsett	till	vilket	boende	
som	den	enskilda	anvisas	har	integrationsavdelningen	en	etableringsplan	för	hur	mottagandet	
ska	genomföras.	Upplägget	för	anvisning	till	bostad	följer	strukturen:		
	

1. Potentiellt	boende	aktualiseras	antingen	via	Båstadhem,	via	privata	aktörer	eller	ägare	av	
det	privata	beståndet		

2. Inspektion	av	boende	görs	och	genomgång	av	checklista	fastställs	utifrån	ett	antal	frågor	
som	rör	boendet,	förutsättningar,	villkor	mm.		

3. Besiktning	av	bostad	görs	enligt	branschupprättat	besiktningsprotokoll		
4. Om	förutsättningar	är	uppfyllda	och	parter	är	överens	tecknas	hyresavtal	mellan	Båstads	

kommun	och	fastighetsägare/hyresvärd.	Hyrs	boendet	helt/delvis	möblerat	av	ägare	av	
det	privata	beståndet	ska	ägaren	själv	fotografera	och	dokumentera	sina	inventarier.	
Möblemang	eller	saker	som	ej	får	riskeras	att	skadas	har	den	enskilda	ägaren	ansvar	att	
avlägsna.	Dessa	villkor	kring	inventarier,	möbler	och	allt	annat	som	ansvarsfördelning,	
försäkringar	mm	är	tydliggjorda	redan	i	avtalet.		

5. En	person	på	anvisning	har	en	etableringsersättning	på	6	300	kr	samt	ytterligare	andra	
socialförsäkringsförmåner	så	som	exempelvis	bostadstillägg,	barnbidrag	etc.	om	det	finns	
förutsättningar	för	dem.	Enskild	kan	också	ha	en	annan	inkomst	genom	arbete,	som	också	
ska	bekosta	boendet.	Utifrån	de	ekonomiska	ramarna	arbetar	integrationsavdelningen	för	
att	matcha	med	lämpligt	boende	utifrån	förutsättningar	och	ekonomi.	Den	som	kommer	
på	anvisning	måste	ha	råd	att	bekosta	hela	sitt	boende	eller	de	mesta	kring	sitt	boende	på	
egen	hand	dvs.	utan	ekonomiskt	bistånd.	

6. När	integrationsavdelningen	matchat	boende	med	hyresgäst	görs	en	flyttplanering	där	
förutsättningar	och	information	inför	boendet	gås	igenom	med	Arbetsförmedling/	Migrat‐
ionsverket	och	anvisas	person.		

7. Vid	ankomstdag	tar	boendestödjare	emot	personen	på	anvisning	i	sitt	nya	boende.	På	an‐
komstdagen	säkerställer	boendestödjaren	att	el,	hemförsäkring	och	hyresavtal	tecknas	
omgående.	Boendestödjare	visar	runt	i	bostaden,	närområdet	mm	och	en	planering	för	
kommande	etableringsprocess	fastställs	och	viktigt	material	om	Båstads	kommun	och	bo‐
ende	delas	ut.		

8. Första	veckan	i	kommunen	görs	inskrivningar	på	alla	viktiga	myndigheter	så	som	Arbets‐
förmedling,	Försäkringskassan,	sfi	mm.	för	att	snabbt	få	igång	etableringsprocessen.		
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9. Utifrån	den	enskildas	behov	och	förutsättningar	görs	därtill	en	individuell	plan	kring	lö‐
pande	uppföljning	och	kontakt	med	berörd	för	att	främja	en	god	etablering.	Finns	de	barn	
i	boendet	och	som	spelar	fotboll	tas	kontakt	med	närmaste	fotbollsklubb.	Fokus	är	att	
normalisera	och	etablera	anvisningen	så	snabbt	och	enkelt	som	möjligt.		

10. Vid	varje	månadsslut	görs	även	ett	hembesök	hos	den	anvisade	för	att	stämma	av	förut‐
sättningarna,	hur	har	den	första	tiden	varit,	fungerar	allt	med	räkningar,	boende	mm.	
Hembesöket	syftar	också	till	insyn	i	boendet,	för	att	säkerställa	att	boendemiljön	är	god	
och	att	allting	fungerar	väl.	Boendestödjaren	har,	utöver	hembesöken,	en	kontinuerligt	lö‐
pande	kontakt	med	enskild	anvisad	över	telefon.	

	
I	arbetet	med	anvisningarna	under	2016	har	boendefrågan	löst	sig	väl.	Boendena	är	via	Båstad‐
hem,	Wiwa	och	genom	privata	ägare.	Boende	är	i	olika	tätorter	på	i	kommunen.	Samtliga	anvis‐
ningar	har	gått	bra	sett	till	mottagandet	för	den	enskilda	och	logistiken	för	Båstads	kommun.		
Över	80	%	är	också	självförsörjande	dvs.	inget	ekonomiskt	bistånd	behövs	för	enskild,	vilket	är	
mycket	höga	siffror.		
	
Boendestöd 
Båstads	kommun	vill	arbeta	långsiktigt,	säkert	och	kvalitativt.	Det	gäller	allt	som	kommunen	har	
ansvara	för.	Inte	minst	när	det	kommer	till	frågor	som	rör	integration.	När	det	kommer	till	ansat‐
sen	om	att	arbeta	långsiktigt	och	kvalitativt	utifrån	kommunen	anvisningsansvar	så	har	två	boen‐
destödjare	anställts	i	en	pilot,	för	att	öka	förutsättningarna	för	ett	värdigt	mottagande	och	en	god	
etablering	i	Båstads	kommun.		
	
Boendestödjaren	är	den	person	som	praktiskt	möter	upp	den	anvisade	och	hälsar	den	välkom‐
men	till	Båstads	kommun	och	dess	nya	boende.	Boendestödjaren	är	en	länk	och	ett	stöd	för	den	
enskilda	och	dess	möjligheter	att	komma	till	rätta	i	kommunen.	Boendestödjaren	är	också	en	bro,	
för	fastighetsägaren	och	hyresvärden	utifrån	dess	omsorg	kring	sitt	boende.	Boendestödjaren	
fungerar	också	som	en	garant	från	kommunen	för	att	främja	integrationen	i	kommunen	långsik‐
tigt.	I	boendestödjarens	roll	finns	mycket	praktiska	arbetsuppgifter	så	som	att	färdigställa	boen‐
det,	ta	emot	vid	ankomst,	guida	i	närområdet	och	runt	i	kommunen,	hjälpa	till	med	att	översätta	
myndighetsbrev,	förklara	och	reda	ut	oklarheter	kring	blanketter	och	samhällssystem	mm.	Boen‐
destödjaren	har	en	roll	som	är	tänkt	ska	främja	det	praktiska	mottagandet	och	arbetet	kring	bo‐
endet.	Boendestödjaren	ska	även	arbeta	för	det	långsiktiga	uppdraget	med	att	den	enskilda	blir	en	
självständig	individ	och	samhällsmedborgare	i	Båstads	kommun.	Tre	vägledande	krav	för	boen‐
destödjaren	är	att	ett)	den	ska	ha	språkkunskaper	i	de	stora	språkgrupper	som	kommer	på	anvis‐
ning	två)	den	ska	ha	egen	erfarenhet	av	att	kommit	ny	till	Sverige,	Båstad	och	deltagit	i	etable‐
ringsprocessen	tre)	den	ska	vara	en	förebild.		
	
Välkommen till Båstad  
Utöver	boendestödet	har	även	ett	material	”Välkommen	till	Båstad”	författas	som	ett	informations	
och	vägledningsmaterial	för	den	som	är	ny	i	vår	kommun.	Materialet	finns	på	svenska	och	har	
översatts	till	arabiska.	Ambitionen	är	att	det	också	ska	finnas	på	dari,	sorani,	tigrinja,	somaliska	
och	engelska.	Under	2017	ska	även	samma	material	finnas	som	pod,	för	att	anvisad	även	ska	
kunna	lyssna	in	viktig	information,	på	olika	språk.		
 
Uppföljning, samverkan och rapportering 
För	att	följa	lagen,	för	att	på	bästa	sätt	främja	arbetet	med	etablering	av	nyanlända,	men	också	för	
att	kommunen	ska	snart	som	möjligt	ska	få	aktiva,	självförsörjande	och	trygga	kommuninvånare,	
krävs	samverkan,	strategiskt	långsiktigt	fokus	och	gemensam	viljeriktning	att	möta	frågorna.	Inte	
minst	utifrån	bosättnings	–	eller	boendefrågan.	Därför	bör	arbetet	som	rör	bosättningslagen	och	
främst	boendefrågan,	följas	kontinuerligt,	verksamhetövergripande	och	från	strategiskt	perspek‐
tiv.		
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Utifrån	det	perspektivet	har	en	samverkansgrupp	bildats	med	representanter	från	Integration,	
Samhällsbyggnad,	Teknik	och	service,	Båstadhem	och	kommunledningen.	Samverkansgruppen	
träffas	löpande	och	stämmer	av	hur	arbetet	med	frågorna	fortskrider	utifrån	planens	mål,	tidsra‐
mar	och	aktuella	statusuppdateringar.	En	sammanfattning	av	läget	återges	därefter	vid	de	må‐
nadsaktuella	verksamhetsövergripande	mötena	för	tjänstepersonerna	och	på	kommunfullmäk‐
tige,	för	politikerna.	I	slutet	av	varje	månad	återger	även	integrationschefen	en	kort	skriftlig	
sammanfattning	till	kommunchef	och	kommunalråd	hur	arbetet	med	anvisningarna	fortlöpt	den	
senaste	månaden	och	hur	statusen	i	arbetet	ser	ut	gällande	anvisningstal,	hur	boendefördelningen	
ser	ut,	siffrorna	kring	självförsörjandet	etc.		
	
Revidering  
Arbetet	kopplat	till	bosättningslagen	pågår	löpande,	men	även	utefter	den	”integrationsplan”	som	
fastställts.	Dock	ska	även	dessa	övergripande	Riktlinjer	rörande	bosättningslagen	följas	upp	inför	
nytt	år.	Utifrån	förändrade	förutsättningar,	nya	lagar	eller	uppkomna	behov	under	året	ska	Rikt‐
linjerna	utvärderas	utifrån	varje	enskilt	mål.	Utvärderingen	bör	vara	strukturerad	och	självkri‐
tisk.	Ansvarig	för	uppföljning,	utvärdering	och	revidering	är	ytterst	sätt	förvaltningen.	Det	ska	
framgå	med	datum	på	Riktlinjerna	när	revideringen	är	gjord.	
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        Uppföljning integrationsplan 
20160203 beslutade kommunstyrelsen i Båstad att förvaltningen skulle ta fram en plan 
för hur kommunen långsiktigt ska arbeta med och följa upp frågor kring integration. 
Planen ska följas upp årligen och utvärderas utifrån varje enskilt mål. I samband med 
årsskiftet ska även planen revideras.  
 
Under varje övergripande område finns det ett antal strategiska inriktningsmål identi-
fierade. För varje inriktningsmål redovisas hur och vad som gjorts under året och en 
trend med färgmarkering visar på status kring området för det aktuella året.   
 
Mycket arbete krävs framöver 
 

 
 
Ett arbete pågår, men mer behövs  
  

 
 
 
 
Mycket är gjort och systematiskt arbete pågår 

 

 
 

 

mailto:bastads.kommun@bastad.se
http://www.bastad.se/
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MEDI  
Båstads kommun arbetar med integration utifrån ett begrepp som kallas MEDI. MEDI 
står för fyra delar dvs. mottagande, etablering, delaktighet och inkludering, som i stora 
delar sammanfattar integrationsuppdraget. 
 
Utifrån beslut i kommunfullmäktige kring de så kallades ”balanspengarna” har insat-

serna i planen kring målgruppen intensifierats under 2017. Insatser eller åtgärder som 

har direkt koppling till balanspengarna är markerade i kursivt under målen nedan.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottagande

Etablering

Inkludering

Delaktighet
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Mottagande mål 

 
Ett värdigt och effektivt mottagande 
 

Ett gott bemötande, en god service och en tydlig struktur för mottagande är viktigt för att 
främja relationer, dialoger och framtidsutsikter.  
 
Båstads kommun ska arbeta för ett värdigt och effektivt mottagande av nyanlända genom 
verksamhetsövergripande samverkan, tidiga främjande insatser och individen i fokus från 
dag ett.  

 
I arbetet för att ha ett värdigt och effektivt mottagande för nyanlända i Båstad arbetar en 
särskild boendestödjargrupp inom boendeenheten. Boendestödjaren är den som tar emot, 
guidar och följer upp så att enskild anvisad till Båstad får en enkel, snabb och bra start i 
kommunen. Detta är viktigt då det underlättar etableringen och minimerar missförstånd 
och potentiella problem.  
 
STATUS 

 100 % måluppfyllelse kring mottagande utifrån bosättningslagen (2016:38) 

 Nära boendestöd (balanspengar) 

 Enkel, snabb och rätt information från starten  
 

 
 

 
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN  

 Fast att mottagandet (åter) är organiserat inom IoF och ekonomiskt bistånd så är det 
avgörande att mottagningsprocessen ska handla om mottagande, etablering, egna 
ben och inte ekonomiskt bistånd. 

 Tätare samverkan och bättre informationsutbyte med berörda myndigheter så som 
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Skatteverket, Försäkringskassan etc.  

 Utvärdera arbetet inifrån utifrån ett klient/kundperspektiv 
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Långsiktiga och hållbara boendelösningar  
 

Från och med 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga i lag att ta emot nyanlända för bo-
sättning.  
 
Båstads kommun ska arbeta för hållbara och varaktiga boendelösningar för målgruppen 
utifrån bosättningslagen (20016:38). Detta genom att pröva alla konstruktiva lösningar, 
som står till buds, så som att samverka med Båstadhem/privata fastighetsägare och ägare 
av det privata beståndet, främja bostadsbyggandet, blockhyra tillgängliga boenden mm.   
 

 
Sedan bosättningslagen (2016:33) infördes våren 2016 har Båstads kommun arbetat med 
att starta upp och driva ett fungerande mottagande för nyanlända vuxna och familjer. Ar-
betet organiserades först inom Integrationsavdelningen och riktade sig då explicit till mål-
gruppen för bosättningslagen. Under våren 2017 flyttades dock boendefrågorna över till 
Individ och familj (IoF) och våren 2018 placerades frågorna inom en ny boendeenhet på IoF. 
Boendeenheten ansvarar för organisering och allt praktiskt som rör alla sociala boende dvs. 
där kommunen är skyldig att ordna bostad åt behövande kommuninvånare. Målgruppen 
kan vara ex. en familj som anvisats till Båstad enligt bosättningslagen, en bostadslös ungdom 
eller en som är i behov av skyddat boende. 
 
STATUS 

 Renodlad boendeenhet inom IoF som arbetar med samtliga av kommens boendelös-
ningar oavsett målgrupp (balanspengar) 

 Boendekoordinator och boendestödjare ansvarar för frågorna (balanspengar) 

 100 % var på sociala kontrakt starten 2016  för gruppen anvisade. 46 % var kvar på 
sociala kontrakt 2017 och 43 % var på sociala kontrakt 2018.  

 
Aktuella boendelösningar för nyanlända som kom under 2018: 
Båstadhem – 4 st lägenheter 
Annan privat fastighetsägare – 1 st lägenhet 
Hyr av privatperson – 2 st boenden  
 

 
 
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN  

 Finns ett stort behov av att ha tillgång till fler större bostäder (lägenheter)  

 Stärka helheten kring arbetet med bostäder  

 Rättsäkerheten i stödsystem ex. Procapita 
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Värna barnrättsperspektivet  
 

Varje barn, oavsett bakgrund har rätt att respekteras, komma till tals och ges möjlighet 

till personlig utveckling.  

 

Båstads kommun ska arbeta efter att barnets bästa alltid ska stå i centrum i alla delar som 

rör åtgärder eller insatser som rör barn.  Detta genom att alltid beakta barnperspektivet 

i första hand och inte ”integrationsperspektivet” bara för att det är ett barn som exem-

pelvis har ett annat modersmål än svenska.  

 
 
STATUS 

 Inskrivningssamtal med barnfokus (familj) direkt vid anvisning  

 Matchning till bostad har barnfokus 

 Barn som bär integration, samverkansgrupp  

 Barnrättsutbildade tjänstepersoner i kommunen har ökat från 2 till 6 medarbetare 
och fler medarbetare ska genomgå utbildningen under 2019. Det finns nu barnrätts-
strateger inom AME, IoF, Elevhälsa och Barn och skola  

 Sommarlov/lovaktiviteter  

 Övriga aktiviteter så som ex. läxhjälp och mentorsprogram pågår i Förslöv och Bå-
stad (Drivkraft)  

 Biblioteken utökade läsfrämjande aktiviteter (balanspengar) 
 

  
 
 

FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN  

 Förstärkt arbete gentemot föräldralediga och aktivt föräldraskap 
 Förberedelser inför att barnkonventionen blir lag 2020 
 Bättre på att göra barns delaktiga i olika processer  
 Stärka barns kännedom om sina rättigheter 
 Genomföra barnkonsekvensanalyser  
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Etablering  
 
En väg in i skolan  

 

Forskning och beprövad erfarenhet visar att ”en väg in” i skolan, stöd i organisationen 

samt gemensamma rutiner och ramar är avgörande för en god skolutveckling för nyan-

lända barn, ungdomar och vuxna.  

 

Båstads kommun ska arbeta för att vägen in i skolan ska vara tydlig och effektiv. Detta 

genom att ha en struktur och resurser för mottagande och ankomst i skolan, oavsett skol-

form.  

 
STATUS 

 ”En väg in i skolan” enligt fastställ modell används som bas och samverkansrutin 

 Det finns 37 språk hos Båstads kommuns elever. Av dessa är 19 aktiva (skol)språk  
och arabiska, albanska och engelska är de tre största och litauiska och polska följer 
därefter 

 86 elever har studiehandledning. Studiehandledning bedrivs på 9 olika språk 

 102 elever har svenska som andra språk (sva) 
 
Under 2017 påbörjades insatser kring nyanlända i kombination med samordningsbidraget 
för olika fördjupade analyser kring arbetet med nyanlända 
- Två studiehandledare på Strandängsskolan har kompetensutvecklats i fjärrundervisning  
- Utbildning i Google classroom har genomförts, för att stärka arbetet med elever i studi-

ehandledning och modersmål  
- Inläsning av Greppa språket med studiehandledare och modersmålslärare  
 

 
  

 
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN  

 Tillsätta en modersmålslärare i finska (minoritetsspråk)  

 Fortsätta stärka studiehandledarens roll i undervisningen 

 Förbättra rutinerna kring anmälan in om behovet kring studiehandledning 

 Bättre samverkan mellan Barn och skola och gymnasiet kring modersmålslärare och 
studiehandledare 
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Svenska språket som nyckel 
 

Kunskaper i det nya språket är en av de viktigaste delarna för ”integrationen” för en män-
niska i ett samhälle, land.  
 
Båstads kommun ska arbeta för att prioritera språksatsningar för sfi och vuxenutbild-
ningen samt främja aktiviteter, projekt, satsningar och möten som möjliggör språkträ-
ning, språkmöten och språkutveckling tillsammans med olika aktörer som ideell sektor, 
näringsliv mfl. 

 
 
STATUS 

 15 timmar sfi i veckan (kl. 9.20-12.20 varje dag) 

 135 elever var inskrivna på de olika nivåerna  

 Inrättat arbetslivskunskap i anslutning till sfi 9h/v (balanspengar) 

 Språkcafé på biblioteken i Förslöv och Båstad och på Bjärehemmet i Västra Karup  

 Språkpraktik/extra tjänster – 26 personer 
 

 
 
 

FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN  

 Förstärkt sfi infördes jan 2019 dvs. erbjuda ett utökat antal timmar och mer flexibelt 
schema. Individen går utökad sfi under tio veckor och därefter görs individuella ut-
värderingar om vilket nästa steg för enskild blir (balanspengar) 

 En utökad samhällsorientering specifikt för kvinnor (kopplat till Hven uppdraget) 
startar i mars 2019 (balanspengar) 

 Utökade utbildningar, aktiviteter och insatser för målgruppen som står längst ifrån 
en aktiv språkprogression i samverkan med ex. AME, ideella aktörer, bibliotek, kultur 
(balanspengar)  
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Arbete i centrum  
 

Människan mår bra utav att arbeta. Arbete ger bättre ekonomisk situation, gemenskap 

och sammanhang. Arbete skapar rutiner, som ofta ger rytm och struktur i vardagen. Att 

arbeta är viktigt för att uppfylla enskildas psykosociala behov, för samhällsekonomin och 

för välståndet. Samband mellan arbete och välmående är tydliga, enligt forskningen.  

 

Båstads kommun ska ha ett tydligt prioriterat fokus på arbete eller fortsatta studier. Detta 

genom att ha en nära samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, prioritera 

olika främjande projekt/insatser som mentorskap, matchning, yrkes-sfi mm. 

 
STATUS 

 Främja vägen till eget arbete – övergripande målbild implementerad  (balans-
pengar) 

 Kompetenshubben inrättad och igång som ”en väg in” i kommunen (balanspengar) 

 Game set matchning, 40 matchningar  

 Hvenuppdraget, halvera arbetslösheten bland utrikesfödda eller nyanlända kvinnor 

 Kompetenskort  

 Yrkesvux och Akademi Båstads kommun samt gymnasiet  
                     Cykeltekniker 1 termin (yrkesvux) 
                     Trädgårdsmästare 1 år (yrkesvux) 
                     Undersköterskeprogrammet 3 terminer (yrkesvux med språkstöd)  

Naturbruk (Yrkes sfi)  

 Finsam  

 Tätt samarbete med Fam Hbg  

 Tätt samarbete med AF  
- Dua 
- Etableringsgruppen (individavstämningar) 
- Samsyn 

 

 
 
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN  

 Förstärkt arbete kring den målgrupp som tillhör ”det komplexa spåret”  

 Fortsatta satsningar (Hvenuppdraget) för att få fler utrikesfödda kvinnor i studier 
eller arbete (balanspengar) 

 Stärka och utveckla Kompetenshubben (balanspengar) 
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Kompetensutveckling  

 
Kunskap om de juridiska ramarna, migrationsområdet i allmänhet och en bred omvärlds-

information i frågor som rör migration och integration, är en förutsättning för att arbetet 

med frågorna ska bli framgångsrika. Samtidig utvecklas området ständigt.  

 

Båstads kommun ska arbeta för att kompetensen på området är kvalitetssäkrad och ak-

tuell. Detta genom att kontinuerlig kompetensutveckling och information ska planeras in 

och genomföras för berörda medarbetare och nyckelpersoner.  

 
 
STATUS 

 Regional samverkan med övriga kommuner, Länsstyrelse, KFS etc.  

 Föreläsningar och utbildning inom ex. heder, barnrätt och arbetshandledning  
 
 

  
 
  
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 

 En prioriterad fråga är kompetensutveckling med fokus på ”en inkluderad arbets-
plats”  

 Fortsatta utbildningsinsatser kring frågor som rör barnrätt, heder och radikalisering  

 Följa områden generellt som stärker arbetet kring MEDI 
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Delaktighet 
 
Tvärsektoriell samverkan  
 

Alla har ett gemensamt ansvar för att bygga och utveckla trygga och hållbara samhällen 

där social balans råder.  

 

Båstads kommun ska arbeta för att ha ett nära samarbete och dialog tvärsektoriellt med 

aktörer så som ideell sektor eller näringsliv som på olika sätt är viktiga för samhället och 

dess välmående.  Detta genom att bl.a. ha återkommande dialogforum, samverka i pro-

jekt och dela erfarenheter kring viktiga frågor som rör området.  

 
 

STATUS 

 Game Set Matchning 

 Tvärsektoriella möten löper på med aktörer från civilsamhället  

 Samverkandsråd med föreningslivet för att främja föreningsdelaktigheten  

 Flertalet studiebesök hos olika företag för elever vid sfi  
 
 

 
 
 
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 

 Återinrätta ”stormöte” för att optimera överskridande samverkan  

 Återinrätta ”gräsmöten” för att optimera intern samverkan  

 Stärka föreningssamverkan  
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Kultur och tillgänglighet 

 
Alla människor, institutioner och organisationer är bärare av kultur. Kultur kan vara nor-

mer, lagar, regler, levnadssätt, men även konst, konstnärliga uttryck och handlingar. Till-

gång till eller kännedom om majoritetskulturen, såväl som olika minoritetskulturer, är 

viktigt för att främja förståelse, relationer, kontakt och utveckling.  

 

Båstads kommun ska arbeta för att öka tillgängligheten, informationen och kontakten till 

kultur i frågor som rör mottagande, etablering, delaktighet och inkludering, för kommu-

nens invånare. Detta genom att arbeta för att det ska vara enkelt och lätt att få rätt in-

formation, svar på frågor eller vägledning inom kommunen såväl som främja samver-

kan/projekt och information som ger god kännedom om och förståelse för kultur, kultu-

rella aktiviteter eller frågor, av olika karaktär.  

 
STATUS 

 Lovaktiviteter har haft ett stärkt kulturfokus ex. hela höstlovet var i kulturens tecken  

 Alla aktiviteter är utformade efter tillgänglighetsperspektiv så som geografiskt per-
spektiv, socioekonomiska förutsättningar, funktionsförutsättningar etc.  

 Inrättat en medborgarskapsceremoni på nationaldagen med mycket fokus på kultur  

 Integrationspriset  

 Föreläsningar för allmänheten och för specifika målgrupper så som ex. sfi  

 

 
 
 
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 

 Nya arbetssätt kring lovaktiviteter då statsbidraget för de samma eventuellt dras in  

 Nystart för sagor på olika språk  

 Uppstart för högläsningssatsning  
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Inkludering 
 

Motverka diskriminering  
 

Båstads kommun ska vara en välkomnande och inkluderande ort där lika rättigheter och 

möjligheter för alla människor är den rådande normen.  

 

Båstads kommun ska arbeta för att alla individer blir bemötta på ett respektfullt och icke 

diskriminerande sätt. Ingen människa ska heller missgynnas för att den tillhör en särskild 

grupp. Detta genom att följa lagstiftarens krav på området, arbeta med bemötande frå-

gor, attityder etc.  

 
 
 
STATUS 

 Arbetat med bemötande och attityder inom olika avdelningar 

 Genomgått utbildningar i inkluderande kommunikation  

 Haft utökat fokus på bristande tillgänglighet och psykisk ohälsa (Göra plats och 
Vidga perspektivet) 

 Genomfört en föreläsningsserie inom Game Set Matchning med fokus icke diskri-
minering och normmedvetenhet i bl.a. rekrytering 

 På barnkonventionens födelsedag genomfördes föreläsning om åldersdiskrimine-
ring  

 Stärkt fokus på icke diskriminering i LÖK:en (Lokal överenskommelse med AF)  
 

 
 
 
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 

 Fortsätta arbeta för ett starkare jämställdhetsfokus i olika satsningar ex. match-
ningen ut i arbetslivet bär spår av stora könsskillnader  

 Nystart av insatser som rör rättigheter och värderingar ex. studiecirklar för olika 
målgrupper eller kill/tjejgrupper  
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Individen i fokus 
 

En människa består av många delar. Nyanlända är flyktingar eller skyddsbehövande, men 

de är också annat. De kan vara småbarnsföräldrar eller ensamstående, de kan vara civilin-

genjörer eller analfabeter, de kan vara fotbollsspelare eller vattenpolotränare, de kan 

vara yngre eller äldre, religiösa, ateister och massa annat.  

 

Båstads kommun ska arbeta för att alltid se individen och ge den möjligheter att växa och 

bidra till samhället och till sin eget liv på bästa sätt. Detta genom att från dag ett beakta 

individen och dess resurser. 

 
         STATUS 

 Inrättandet av Kompetenshubben, som ska utgöra ”Vägen in” för den kommuninvå-
nare som befinner sig mellan arbete etc. och som behöver stöd, hjälp eller tips på 
hur och vad enskild behöver göra för att komma vidare. Ansatsen är att enskilda 
snabbare ska få rätt stöd och hjälp, för att komma vidare i studier eller arbete och 
kommunen effektivisera sina egna processer och strukturer för att få människor vi-
dare i studier, arbete eller annan insats.  

 Hvenuppdraget1  
 

 
 

 
 
 
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 

 Fortsätta arbeta för en inkluderande kommunikation  

 Att stärka samverkan internt för att tillgodose individens behov  

 Arbeta vidare för att skapa en sömlös organisation 

                                                        
1 Hvenuppdraget handlar om att halvera arbetslösheten bland utrikesfödda kvinnor. Satsningen pågår fram till hösten 

2020 och gäller alla kommuner inom Familjen Helsingborg i samverkan med Arbetsförmedlingen.  



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-03-11 Till: KSAU  

Handläggare: Camilla Nermark  

Dnr: B2018-780 

 
Detaljplan för del av  Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv, i Båstad,  Båstads kom-
mun – Beslut om granskning 

 
Förslag till beslut 
 

1. Förslag till detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv i Båstad godkänns för att 
ställas ut för granskning. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i Hemmeslöv, Båstad, cirka 2,5 km från Båstad centrum. Området 
omfattar del av fastigheten Hemmeslöv 5:9 och är ca 1 100 m2 stort, marken består främst av 
en grusad yta med begränsad växtlighet. 
 
Området avgränsas i väster av Inre Kustvägen, öster av Västkustbanan och i norr respektive 
söder av verksamhetsmark. 
 
Syftet med denna plan är att möjliggöra en mer rationell disponering av byggrätt inom 
fastighet avsedd för verksamhet längs Inre Kustvägen. Planförslaget innebär att del av 
planområdet som idag är planlagd som gatumark istället planläggs som verksamhetsmark (Z, 
H, K). I samband med denna justering tas prickmark (dvs mark som ej får bebyggas) bort för 
befintligt område avsett för Tekniska anläggningar (E-område). Prickarna inom E-området är 
en redaktionell miss i detaljplan 1652.  
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Bakgrund 
Planbesked för del av Hemmeslöv 5:9 beviljades av kommunstyrelsen den 3 september 2018 § 
192. 
 
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2019-01-23 till 2019-03-04.  
 
Aktuellt 

Planförslaget drivs enligt den nya planprocessen ”Standardförfarande” (PBL2013/14 CU:31). 
Det innebär att inkomna synpunkter från både samråd och granskning sammanställs i ett 
granskningsutlåtande efter granskning. Någon samrådsredogörelse (enligt PBL 2010:900) har 
således inte gjorts. Inkomna synpunkter har ändå beaktats och i möjligaste mån tillgodosetts i 
granskningsförslaget. Planförslaget har efter samråd reviderats och förtydligats i några avse-
ende. Bland annat har planbeskrivningen förtydligats med kartutsnitt på gällande översikts-
plan ÖP 2008 samt samrådsversion av ny översiktsplan ÖP2030. Vidare har planbeskrivningen 
förtydligats med förklaring om vad som händer om ny detaljplan upprättas innan genomföran-
detid för gällande detaljplan gått ut. Förtydligande har även gjorts kring serviser för dricks- 
spill och dagvatten samt avfallshantering. Vidare så har genomförandebeskrivningen förtydli-
gats angående fastighetsrättsliga frågor rörande t.ex bildande av ledningsrätter och gemen-
samhetsanläggningar. 

 

I övrigt har enbart justeringar av redaktionell art gjorts. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Samhällsbyggand att detaljplan för del av Hemmeslöv 
5:9, Hemmeslöv i Båstad, Båstads kommun, enligt bilagorna 1-2, godkänns för granskning. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Den föreslagna förändringen möjliggör ett mer rationellt nyttjande av befintlig verksamhets-
mark vilket innebär god hushållning av markresurs.  Dessutom innebär planförslaget ett effek-
tivt utnyttjande av stationsnära mark. Arbetstagare kommer att kunna pendla till arbete på ett 
effektivt och miljövänligt sätt. Utvecklingen av området bedöms på sikt kunna minska alstran-
det av föroreningar från biltrafik då fler kan utnyttja effektiva kollektivtrafiklösningar. 
 
 

Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 
 
Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen till att exempelvis nämndsmålen 
”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner” kan uppfyllas. Ett mer 
rationellt nyttjande av befintlig verksamhetsmark innebär god hushållning av markresurs.  
Dessutom innebär planförslaget ett effektivt utnyttjande av stationsnära mark. Arbetstagare 
kommer att kunna pendla till arbete på ett effektivt och miljövänligt sätt. Utvecklingen av om-
rådet bedöms på sikt kunna minska alstrandet av föroreningar från biltrafik då fler kan ut-
nyttja effektiva kollektivtrafiklösningar. 
 
En planprocess kräver arbetsresurser främst av planarkitekt på samhällsbyggnad som även 
samarbetar med kollegor inom berörda förvaltningar. Ett genomförande av detaljplanen inne-
bär att den lokalgata som genom planändring omvandlas till kvartersmark inte längre kommer 
att vara kommunens ansvar att anlägga och sköta. 



 
 

 

3 (3) 

 

 
 

Ekonomi 
Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad. Kommunen har för avsikt att överlåta 
marken genom tecknat optiosavtal. Kommande köpare betalar ett marknadsmässigt pris för 
tomtmarken, vari kostnad för planarbete ingår. 
 
Optionsavtalet  medför  inga specifika ekonomiska konsekvenser undantaget den kostnad 
kommunen kommer få för planarbetet. Den kostnaden ska sättas i relation till den kostnad som 
kommunen, utan planändring, hade haft för utbyggnad av lokalgata och belysning. 
 
Uppskattningsvis sparar kommunen investeringskostnader om 500- 800 000 kronor på 
föreslaget förfarande. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
 

 
Camilla Nermark 
Planarkitekt 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Jan Bernhardsson, Teknik & service 
Susanna Almqvist, Teknik & Service 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Planbeskrivning, daterad 2019-03-11 
2. Plankarta och illustrationskarta, daterad 2019-03-11 
 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson-samhällsbyggnadschef, Olof Selldén-planchef, Susanna Almqvist-
exploateringsingenjör, Sara Borglin & Hanna Palm-Johansson-NSVA 
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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B18-780

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser samt Illustrationskarta, 

2019-03-11
• Planbeskrivning, 2019-03-11 (denna handling)
• Fastighetsförteckning, januari 2019
• Primärkarta (utgör underlag till plankartan), 2018-09-06

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgäng-
liga på samhällsbyggnadskontoret:
• Behovsbedömning, 2018-11-20
• Planprogram för området vid Båstads nya station, 2013-05-22
• Åstad, Översiktlig VA-utredning med kostnadskalkyl, NSVA, 

2012-10-01
• Geoteknisk utredning, Åstaden, Ramböll, 2014-04-11
• Bullerutredning, ÅF-Infrastructure AB, 2013-12-18
• Komplettering till den detaljerade riskanalysen med avseende 

på risker med farligt gods på järnvägen. Båstads nya station, 
Vectura, 2013-12-09

• Komplettering till den detaljerade riskanalysen med avseende 
på risker med farligt gods på järnvägen. Båstads nya station, 
Vectura, 2012-11-01

• Detaljerad riskanalys med avseende på risker med farligt gods 
på järnvägen, Vectura, 2011-10-10
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1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

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

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

Samråd
Denna ändring av detaljplan handläggs enligt standardförfarande. I samrådsskedet tas ett förslag 
fram till hur området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och 
på det bibliotek som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. 
Kommunen 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 ett 
granskningsutlåtande efter granskningsskedet.

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

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

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

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

Här är vi nu!
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Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i Hemmeslöv, Båstad, cirka 2,5 km från Båstad centrum. Området omfattar 
del av fastigheten Hemmeslöv 5:9 och är ca 1 100 m2 stort, marken består främst av en grusad yta 
med begränsad växtlighet.

Området avgränsas i väster av Inre Kustvägen, öster av Västkustbanan och i norr respektive söder 
av verksamhetsmark.

Syftet med denna plan är att möjliggöra en mer rationell disponering av byggrätt inom fastighet 
avsedd för verksamhet längs Inre Kustvägen. Planförslaget innebär att del av planområdet som idag 
är planlagd som gatumark istället planläggs som verksamhetsmark (Z, H, K). I samband med denna 
justering tas prickmark (dvs mark som ej får bebyggas) bort för befintligt område avsett för Tekniska 
anläggningar (E-område). Prickarna inom E-området är en redaktionell miss i detaljplan 1652.

Planområdet är beläget i Hemmeslöv, strax söder om Båstads station. Området avgränsas i väster av 
Inre Kustvägen, öster av Västkustbanan och i norr respektive söder av verksamhetsmark. Planområ-
det omfattar del av fastigheten Hemmeslöv 5:9 och är cirka 1100 m2 stort.

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

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Fastigheten Hemmeslöv 5:9 ägs av Båstads kommun. 

Planområdets läge
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Båstads kommun äger fastigheten Hemmeslöv 5:9 och har för avsikt att avyttra planlagd mark 
mellan Båstads station och Hallandsvägen. Det har under diskussioner med intressenter framgått 
att tomtmarken på grund av den avskärande lokalgatan med allmänt huvudmannaskap hindrar ett 
rationellt nyttjande av befintlig byggrätt.

Ett företag har för avsikt att etablera sig i kommunen och har framfört önskemål om att förvärva 
tomtmark söder om Båstads nya station. Exploatören avser att bygga en visningslokal för sina 
varor, tillskapa kontorsplatser, bedriva försäljning och utveckla ett för verksamheten nödvändigt 
lager. Etableringen beräknas initialt sysselsätta cirka 25 personer för att succesivt öka.

Syftet med denna plan är att möjliggöra en mer rationell disponering av byggrätt inom fastighet 
avsedd för verksamhet längs Inre Kustvägen då nuvarande planbestämmelse ”lokalgata”, med kom-
munalt huvudmannaskap, försvårat användandet av den smala tomtytan. Planförslaget innebär att 
del av planområdet som idag är planlagd som gatumark istället planläggs som verksamhetsmark (Z, 
H, K). Inom planområdet kommer dock funktionen ”tillfart med tillhörande vändzon” att kvarstå, se 
även illustration på sida 21.

I samband med denna justering tas prickmark (dvs mark som ej får bebyggas) bort för befintligt 
område avsett för Tekniska anläggningar (E-område). Prickarna inom E-området är en redaktionell 
miss i detaljplan 1652.

del av Hemmeslöv 5:9

0m 100m 200m

Ungefärlig avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAKGRUND OCH SYFTE

Båstads station

Västkustbanan

Planområdets 
läge

Stensån
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Efter samrådsskedet
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2019-01-23 till och med 2019-03-04. Då 
planförslaget drivs enligt ”standardförfarande” sammanställs inkomna synpunkter från både samråd 
och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogörelse 
har  således inte gjorts. Inkomna synpunkter har ändå beaktats och i möjligaste mån tillgodosetts i 
granskningsförslaget. Planförslaget har efter samråd reviderats och förtydligats i några avseende. 
Bland annat har planbeskrivningen förtydligats med kartutsnitt på gällande översiktsplan ÖP 2008 
samt samrådsversion av ny översiktsplan ÖP2030. Vidare har planbeskrivningen förtydligats med 
förklaring om vad som händer om ny detaljplan upprättas innan genomförandetid för gällande de-
taljplan gått ut. Förtydligande har även gjorts kring serviser för dricks- spill och dagvatten samt av-
fallshantering. Vidare så har genomförandebeskrivningen förtydligats angående fastighetsrättsliga 
frågor rörande t.ex bildande av ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar.

I övrigt har enbart justeringar av redaktionell art gjorts.
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Planbesked för del av Hemmeslöv 5:9 beviljades av kommunstyrelsen den 3 september 2018 § 192. 

Översiktsplan
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska ut-
vecklas på sikt. Detaljplaneförslaget bedöms förenligt med gällande översiktsplan för Båstads kom-
mun, ÖP08, som bl.a säger: 
”Planen koncentrerar bebyggelseutvecklingen runt den kommande järnvägsstationen i Petersberg i ett 
omland på cykelavstånd.... En förutsättning för att nya områden ska bli populära, .... är att de kontinu-
erligt hänger ihop med Båstad så att inte stationsområdet upplevs som en egen isolerad stadsdel.”
”Tätorten ska växa på slättmarken utanför Hemmeslöv för att knyta nya bostadsområden till järnvä-
gens regionala pendlingsmöjligheter.”

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

En ny översiktsplan håller på att arbetas fram och har under sommaren 2018 varit utställt för sam-
råd. Granskning beräknas ske under 2019. I samrådsförslag för ny översiktsplan (2030) pekas områ-
det ut som verksamhetsområde.

ÖP2008

Gällande översiktsplan ÖP2008. Ungefärligt läge för planområdet är markerat med röd cirkel

ÖP2030

Översiktsplan ÖP2030, samrådsversion. Ungefärligt läge för planområdet är markerat med röd cirkel
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Gällande detaljplan, 1652, för aktuellt planområde

Planen bedöms därmed förenlig med översiktsplanens intentioner. 

Detaljplan
För planområdet gäller idag detaljplan 1652, som vann laga kraft den 27 mars 2014. Planen har  
genomförandetid kvar till den 27 mars 2024. Om ingen av de berörda fastighetsägarna motsätter 
sig det är det möjligt att ändra en detaljplan före genomförandetidens utgång. Om en detaljplan 
ändras före genomförandetidens utgång har den som äger en fastighet inom planområdet rätt till 
ersättning av kommunen för den ekonomiska skada som detta medför. Gällande bestämmelser för 
aktuellt planområde är J, H, K (Hantverk, småindustri, kontor och handel, ej hotell. Ej tillståndspliktig 
verksamhet), Lokalgata samt E (Tekniska anläggningar).

Kulturmiljövårdsprogram

Planområdet berörs ej av det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet.

Miljö- och energiprogram
Båstad kommuns Miljö- och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och 
hållbar energianvändning. Planförslaget överensstämmer med Båstad kommuns Miljö- och energi-
program 2012-2022 bl a genom att förtätning sker på en plats där det råder goda kollektivtrafik-
möjligheter och på mark som redan är ianspråktagen vilket medverkar till en hållbar utveckling och 
hushållning av mark.
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. (Kapitel 3 behandlar riks-
intressen, kapitel 4 behandlar områden med hänsyn till de stora natur- och kulturvärden som finns 
i dem, kapitel 5 behandlar miljökvalitetsnormer, MKN.) Planens genomförande bedöms endast inne-
bära en marginell påverkan på riksintressena eftersom planen endast omfattar ett mindre markom-
råde som redan är ianspråktaget för verksamhet i anslutning till Inre Kustvägen och Västkustbanan. 
Området bedöms vidare nödvändigt för kommunens möjlighet att erbjuda verksamhetsmark samt 
en viktig del i att skapa aktivitet och attraktivitet i det område som utgör entrén till Båstad. Stöd för 
verksamheter finns i Båstads kommuns översiktsplan.

Riksintressen
Området ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB). Området 
ingår också i sin helhet i riksintresse för rörligt friluftsliv,  kust, turism, friluftsliv enligt 4 kap 1,2 §§ 
MB och i riksintresse för kust/högexploaterad kust enligt 4 kap 1,4 §§ MB samt riksintresse för total-
försvar (särskilt behov för hinderfrihet) 3 kap 9§ MB.

Planförslaget angränsar till riksintresse för kommunikation (järnväg) samt naturvård.

Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena då det endast omfattar ett mindre område som 
redan ianspråktagits för verksamhet och infrastruktur och dessutom är avgränsat med vägar och 
järnväg. Riksintresse för totalförsvaret bedöms ej påverkas då högsta tillåtna nockhöjd anges till 16,0 
m.

Miljökvalitetsmål
Ett genomförande av detaljplanen påverkar ett antal miljökvalitetsmål. Generationsmålet är ett in-
riktningsmål för miljöpolitiken och anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske 
inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Det innebär att till nästa generation ska vi 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälso-
problem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet är utfärdat av Naturvårdsverket och definierat 
av riksdagen. Detaljplanen bedöms förenlig med miljökvalitetsmålen bland annat med anledning av 
att byggnation sker genom förtätning på delvis redan ianspråktagen mark i ett kollektivtrafiknära 
läge.

Övriga miljömål som kan påverkas av ett genomförande av detaljplanen är:
 
Begränsad klimatpåverkan: ”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkon-
vention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på kli-
matsystemet inte blir farlig.” - Målet påverkas positivt genom att service och arbetsplatser inom pla-
nens verksamhetsmark får goda cykel- och kollektivtrafikförbindelser vilket minskar behovet av bil.
 
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.”  - Målet påverkas po-
sitivt då detaljplanen möjliggör en mer rationell disponering av byggrätt på mark som inte är lämplig 
att nyttja på annat sätt än som verksamhetsmark vilket innebär god hushållning med mark. 

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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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 finns även miljökvalitetsnormer för vatten. Normerna har uppdaterats 
och fastställts under 2017. Dessa formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst 
det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) finns det miljökvalitetsnor-
mer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och 
kvantitativ status. Eftersom det är mycket svårt för en del vattenförekomster finns vissa möjligheter 
till undantag. 

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

Ytvattenförekomst   Ekologisk status  Kemisk status

Stensån, SE625937-132613  Måttlig    Uppnår ej god

Grundvattenförekomst  Kvantitativ status  Kemisk status

Laholmsslätten, SE626116-132280 God    God

Bjärehalvön, SE625674-131386 Otillfredsställande  Otillfredsställande

Ett antal vattenförekomster skulle kunna påverkas av eventuella föroreningar från planområdet. Tabell över vattenförekomster 
som skulle kunna påverkas av planområdet.  Källor: Vattenkartan (www.vattenkartan.se) och VattenInformationsSystem för 

Sverige (www.viss.lst.se) 

Åtgärder behövs för att förbättra statusen hos fler av vattenförekomsterna. Det kan dock inte åstad-
kommas genom denna detaljplan, utan kräver andra åtgärder. Det är dock viktigt att planen inte 
bidrar till att försämra vattenkvalitén. Miljökvalitetsnormen för vatten bedöms genom detta plan-
förslag inte påverkas negativt.

Huvudsyftet med detaljplanen är att ändra mark som idag är planlagd som gatumark till verksam-
hetsmark. Dagvatten från körytor inom kvartersmark avses omhändertas lokalt och renas innan det 
avleds under Inre Kustvägen till Hemmeslövssjön och sedan vidare till Stensån. Mark inom och i 
anslutning till planområdet kommer delvis att möjliggöra infiltration/fördröjning av dagvatten, ge-
nom t ex raingarden och där mark ej hårdgörs. Fördröjning och infiltration har en renande effekt på 
dagvattnet eftersom föroreningar bryts ner och näringsämnen tas upp på gräs/växtbeklädda ytor. 
(Se även sida 27).
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Vattentäkter
Planområdet angränsar inte direkt till någon vattentäkt. Avståndet mellan planområdet och de när-
maste vattentäkterna, ”Idrottsplatsen” respektive ”Eskilstorp” är cirka 2600 meter respektive 1400 
m. NSVA har tagit fram ett nytt förslag till skyddsområde för ”Idrottsplatsen” samt ”Eskilstorp”. För-
slaget innebär ett något utvidgat vattenskyddsområde vilket resulterar i att det från planområdet 
till vattentäkten ”Idrottsplatsen” blir cirka 1900 m (istället för cirka 2600 m). Avståndet till vatten-
skyddsområde Eskilstorp blir cirka 1000 m (istället för 1400 m).

Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd. 

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

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

Reglerande ekosystemtjänster tryggar och förbättrar vår livsmiljö genom att reglera och minska oön-

Vattenskyddsområde, Naturvårdsverket,

0 2,00km

Vattenskyddsområde

Skala: ~1:40,000 © Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Vattenskyddsområde 
”Idrottsplatsen”

Vattenskyddsområde 
”Eskilstorp”

Planområdets 
läge

Landskapsbild
Förslaget innebär genom möjligheterna till exploatering att landskapsbilden kan påverkas. Detta 
kommer att upplevas både av de som vistas i området och de som kommer med tåg eller bil. Bebyg-
gelsen föreslås hålla en likvärdig höjd som intilliggande planerad bebyggelse vilket innebär en hög-
sta nockhöjd om 16,0 m. Sammantaget kommer det som detaljplanen medger kunna innebära en på-
verkan på landskapsbilden men inte i den utsträckning att det bedöms utgöra en betydande negativ 
påverkan. Planområdet omfattas inte av landskapsbildsskydd.
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skade effekter. Exempel på detta är grönska som renar vatten och luft och bidrar till att minska buller, 
träd som bidrar med skugga och pollinerande bin som är helt avgörande för matproduktionen.

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

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

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

Planförslaget bedöms inte påverkar några försörjande eller stödjande ekosystemtjänster. Beroende 
på hur utemiljön i anslutning till verksamhetslokalerna utformas kan exempelvis de reglerande eko-
systemtjänsterna påverkas positivt då t ex en trädallé eller plantering längs Inre kustvägen bidrar till 
luftrening.

Behovsbedömning
Enligt PBL 4 kap 34 § ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande 
påverkan på miljön. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras. Båstads kommun har 
genom behovsbedömningen kommit fram till att det inte föreligger något behov av miljökonsekvens-
beskrivning. 
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Behovsbedömningen grundades på följande:

• planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner
• planen bedöms inte påverka riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv  
• ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar på omgivningen eller för män-

niskors hälsa och säkerhet
• planförslaget påverkar inga skyddade kultur- och naturvärden internationellt, nationellt eller 

lokalt eller känsliga mark- och vattenområden
• planförslaget berör inga områden av betydelse för hushållning med natur- och samhällsresurser 

nationellt eller lokalt. 
• planförslaget berör inga kända fornlämningar

Planen bedöms sammantaget, utifrån ovan gjorda behovsbedömning, inte ge en sådan miljöpåver-
kan att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ be-
höver genomföras. 

I ett tidigt yttrande (2018-12-13) instämmer Länsstyrelsen i kommunens bedömning att ett genom-
förande av den föreslagna detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 
34 § plan- och bygglagen (2010:900).
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Bebyggelse
Historik 
Planområdet är inte bebyggt. Planområdet har nyttjats som arbetsområde i samband med byggan-
det av Inre Kustvägen och tunneln genom Hallandsåsen (dvs nya Västkustbanan).

Bostäder 
Bostadsområdet Hemmeslöv ligger strax norr och väster om planområdet. Det domineras av villor, 
till största delen uppförda under 1960 och -70-talen som fritidshus. Idag blir fler och fler av husen 
i Hemmeslöv permanenta bostäder.

Drygt 250 meter öster om planområdet, på andra sidan järnvägen, finns enstaka bostadshus.

Kommersiell, offentlig och social service
Planområdet är beläget cirka 700 m från handelsområdet Entré Båstad, där kommersiell service i 
form av t ex matvaruaffär och andra butiker finns. Inom handelsområdet Entré Båstad driver även 
Friskis & Svettis en verksamhet. Längs med Hallandsvägen (som sedan övergår till Köpmansgatan) 
västerut (in mot centrala Båstad) finns det service i form av bland annat handel, bensinstation, apo-
tek, post.  Inom en radie om cirka 3 km från planområdet når man vård, förskola, skola. I skrivande 
stund håller byggnation i form av både bostäder, förskola och centrumverksamhet att uppföras i 
anslutning till Båstads station (Tuvelyckan).

Verksamheter
Inom tätorten Båstad har kommunen ca 500-550 anställda inom sin verksamhet. Det är bland 
annat inom barnomsorg och skola, äldreomsorg, förvaltning och tjänstemän. Inom den privata 
sektorn är Hotell Skansen den största arbetsgivaren i tätorten med strax över 100 anställda. Andra 
stora arbetsgivare  i tätorten är Ica Supermarket, NP Nilsson Trävaruhus och Willys. Även Hotell 
Riviera är en stor arbetsplats. Sommartid är ytterligare ca 150 personer anställda på Hotell Skan-
sen. Då utgör även Pepes Bodega och övriga verksamheter i hamnen stora arbetsplatser med totalt 
upp till 200-300 anställda. Båstad har ett bra företagande med många nyetablerade små företag 
med endast en eller ett par anställda. Flera av dessa har sina kontor i Företagsbyn i tätortens syd-
ligaste spets.

Mark och vegetation
Mark och vegetation

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

Området har varit arbetsområde under arbetet 
med Inre Kustvägen samt tunneln genom Hal-
landsåsen. Marken är platt och består till störs-
ta delen av en stor grusyta med inslag av asfalt. 
Mycket lite av markens ursprungliga vegetation 
och marknivå finns kvar och grusytan är idag 
delvis bevuxnen med gräs. Floran bedöms som 
trivial och dominerad av igenväxningsväxter. 

Bullervall finns anlagd längs Västkustbanan.

Ortofoto, juli 2018

In
re kustvägen

Befintlig 
nätstation

Västkustbanan
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Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom om-
rådet. Planområdet omfattas inte av skydd enligt 7 kap MB och är inte beläget inom område som 
bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan/naturvårdsprogram.

Allmän plats
Ungefär hälften av planområdet (dvs cirka 500 m2) är idag planlagd som allmän plats (lokalgata). 
Gatan är dock ej utbyggd. 

Översvämningsrisk
Planområdet är beläget cirka 115 m norr om Stensån. Enligt utredningen Hydrologi och hydraulik i 
Stensåns avrinningsområde, upprättad av Ramböll 2011, kommer byggnader och dränering inte att 
påverkas av översvämning av ett 10-årsregn om de anläggs på ca +8 meter över havet.

Geotekniska förhållanden
I samband med att detaljplan (1652) togs fram gjordes en Geoteknisk utredning (Åstaden, Geotek-
nisk utredning, Ramböll, 2014-04-11) för ett större område. Undersökningarna visade att marken 
generellt består av sand eller mulljord i ytan. Under detta vanligen tunna lager finns jord, vanligen 
kärrtorv ovanpå gyttja. De organiska lagrens mäktighet varierar mellan 0-4 meter inom hela un-
dersökningsområdet (och inom nu aktuellt planområde 2-3 meter.)

Under den organiska jorden finns sand (vanligen finsand) som ibland är siltig. Sediment övergår 
mot djupet till lera. På vissa ställen finns lera direkt under den organiska jorden. Ibland innehåller 
sedimenten organiskt material (dy och växtdelar) eller kalk.

Panoramavy, juli 2018 - Planområdet sett från Inre Kustvägen mot nordost (Båstads station)

Planområdets 
läge Befintlig nät-

station

Inre kustvägen

Båstads 
station

Bullervall mot 
Västkustbanan
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Jordlagrens mäktighet kan förväntas vara några tiotals meter och underlagras av berggrund som 
utgörs av kalksten.

Grundvattnet förekommer i området 0-1,5 m under markytan.

Enligt översiktsplanen finns det inte någon mer omfattande undersökning över radonrisk i kom-
munen. I berggrund och grundvatten bedöms, generellt sett, låg radonrisk föreligga medan det i 
mark föreligger låg eller normal risknivå. Byggnader inom planområdet ska utföras radonsäkert, 
eftersom merkostanden för det är liten och bedömningarna av radonrisken något osäkra.

Kulturmiljöer och fornlämningar
Några kända fornlämningar finns inte i området.

Gator och trafik
Trafikförsörjning sker från Inre kustvägen som byggdes under 2015 och stod klar till invigningen 
av järnvägsstationen och tunneln genom Hallandsåsen i december samma år. Trafikverket är väg-
hållare för vägen som knyter ihop Båstads och Laholm. Skyltad hastighet förbi planområdet är 60 
km/tim och enligt trafikmätningar 2016 är årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) 1800 fordon, varav 11% 
är tung trafik.

Kollektivtrafik
Området trafikeras av busslinje nr 501 mellan Båstads torg och Båstads station. Bussen går en till 
två gånger per timme och avgångarna är anpassade till tågens ankomsttider. Närmasta busshåll-
plats är lokaliserad i anslutning till tågstationen i Båstad.

Båstads tågstation är belägen ca 400 meter nordost om planområdet.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelvägar sträcker sig utefter Hallandsvägen samt Inre Kustvägen.

Teknisk försörjning
El och telefoni
Södra Hallands kraft och Bjäre kraft har kabelanläggningar både inom och i anslutning till planområ-
det. Skanova har kabelanläggning i anslutning till planområdet.

Brandvattenförsörjning
Två brandposter finns placerade i anslutning till Inre Kustvägen cirka 500 m från planområdet. NSVA 
kan inte garantera tillräckligt tryck och flöde.

Dricks- och spillvatten
I Inre kustvägen går ledningar för vatten och spillvatten. Två servispaket med vatten, spillvatten 
och dagvatten finns i anslutning till planområdet från de nya ledningarna i Inre kustvägen. Möjlig-
het att bygga ut med ytterligare serviser finns.

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

I samband med framtagandet av gällande detaljplan gjordes en dagvattenutredning, ’’ÅSTAD - över-
siktlig VA-utredning med kostnadskalkyl, 2012-10-01, NSVA”. I denna konstateras att det på grund av 
det höga grundvattnet är olämpligt att infiltrera dagvatten lokalt i större omfattning utan det ska till 
stor del ledas till Stensån eller havet. Avrinningen ska ske genom ett trögt system där vattnet fördröjs 
och renas i området genom dammar och svackdiken.

Avfallshantering
Avfallshanteringen sker genom  Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) försorg.

Risker
Västkustbanan trafikeras dagligen av transporter med farligt gods och planområdets närhet till järn-
vägen innebär att särskild hänsyn behöver tas till riskerna som är förknippade med dessa transpor-
ter. Beroende på markanvändning behöver ny bebyggelse planeras med vissa säkerhetsavstånd till 
spåren. Säkerhetsavstånden syftar både till att minimera risknivåerna för människor i området och 
att säkerställa möjligheterna att framöver trafikera Västkustbanan. Länsstyrelserna i Skåne, Stock-
holm och Västra Götalands län har tagit fram riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen som 
berör vägar och järnvägar där farligt gods transporteras, de s.k. RIKTSAM (Riktlinjer för riskhänsyn 
i samhällsplaneringen - bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods, 
Skåne i utveckling 2007:06). I RIKTSAM anges ett så kallat riskhanteringsområde på 150 meter inom 
vilket riskerna alltid ska beaktas vid framtagandet av en detaljplan. Riskhanteringsområdet är inde-
lat i olika avsnitt som anger vilken markanvändning som generellt kan anses vara lämplig. Det minsta 
bebyggelsefria avståndet som eftersträvas till en riskkälla är 30 meter. Inom avsnittet närmast efter 
det bebyggelsefria området (30-70 meter) bör markanvändningen disponeras så att få personer up-
pehåller sig i området och att personerna alltid är i vaket tillstånd. Exempel på markanvändning som 
kan finnas inom denna zon är handel, industri och lager. I zonen 70-150 meter anses exempelvis 
bostäder, kontor, handel samt platser för idrott och kultur kunna anordnas. I RIKTSAM anges vidare 
att om bebyggelse med ett annat innehåll än det som är rekommenderat inom de angivna avstånden 
föreslås så behöver en riskutredning tas fram för att undersöka om risknivåerna kan anses vara ac-
ceptabla. I samband med framtagandet av gällande detaljplan gjordes en riskanalys ”Detaljerad ris-
kanalys med avseende på risker med farligt gods på järnvägen, 2011-10-10, Vectura” (se sid 24-25).
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Utgångspunkter
Utgångspunkt för detaljplanen är att möjliggöra en mer rationell disponering av byggrätt inom 
fastighet avsedd för verksamhet.

Bebyggelse
Användning 
Användningen av mark avseende del av Hemmeslöv 5:9 föreslås ändras från LOKALGATA till Z, H, K 
(verksamheter, detaljhandel och/eller kontor) vilket motsvarar gällande planbestämmelse för intil-
liggande mark (J, H, K - Hantverk, småindustri, kontor och handel, ej hotell. Ej tillståndspliktig verk-
samhet). Upprättad enligt PBL 2010.

Användningen Z - Verksamheter är en generell användningsbestämmelse som tillåter en bred an-
vändning. Här ingår olika typer av ytkrävande verksamheter som har en begränsad omgivningspå-
verkan. Det ingår lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder. Det kan till ex-
empel vara fordonsservice, bilprovning eller liknande. Även verksamheter med behov av lokaler för 
material eller utrustning så som el- och byggföretag eller företag som erbjuder hushållsnära tjänster 
ingår. Handel med varor som produceras inom området kan ingå i användningen. Det handlar då 
framför allt om partihandel. I mindre utsträckning får även försäljning till enskilda förekomma med 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning
gäller inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark ,  4 kap. 5 §  PBL

Tekniska anläggningarE
DetaljhandelH
KontorK
VerksamheterZ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 §  PBL

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea i %

Marken får inte förses med byggnad

Utformning,  4 kap. 16 §  PBL

Skyltar får placeras på fasad men ej nå högre upp än byggnads takfot. Skyltar får
ej placeras på tak. Fristående skyltar/skyltpyloner frå uppföras till en högsta höjd
av 10 meter.

0.0
Högsta nockhöjd i meter

Utförande,  4 kap. 16 §  PBL

Källare får inte finnas

Friskluftsintag får ej anordnas mot järnväg, möjlighet till central avstängning av
byggnads ventilation ska finnas.
Fasad som vetter mot järnväg ska utföras brandskyddad.
Byggnad ska uppföras i radonskyddat utförande.

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 13 §  PBL

Parkering och lastytor ska avgränsas med häck eller plantering mot Inre Kustvägen

Marken ska höjdmässigt anpassas till Inre Kustvägen, färdigt golv ska ligga på
minst +8 meter över havet (möh)

Skydd mot störningar ,  4 kap. 12 §  PBL

Byggnad ska utföras så att vibrationsnivån i utrymmen där människor
stadigvarande vistas inte överskrider 0,4 mm/s vägd RMS.
Utrymningsväg ska vara vänd från järnvägen

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid,  4 kap. 21 §

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

Markreservat,  4 kap. 6 §

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 §  PBL

g Markreservat för gemensamhetsanläggning

Upplysningar
Upprättad enligt PBL2010:900, Boverkets version 2018-08-01

Utdrag ur plankarta, granskningsförslag 2019-03-11
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varor som producerats i området. Handel med skrymmande varor ingår också i användingen. I an-
vändningen ingår även komplement till verksamheten, så som parkering och kontor.

Användningen H - Detaljhandel är en generell användningsbestämmelse som tillämpas för områ-
den som är avsedda för alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster för allmänheten. Till de-
taljhandel räknas även service och hantverk av olika slag till exempel skomakeri, bank, post, resebyrå 
och restaurang.

Användningen K - Kontor är en generell användningsbestämmelse som tillämpas för områden för 
kontor, konferenslokaler och tjänsteverksamhet med liten eller ingen varuhantering. Avgörande bör 
vara att verksamheten inte medför störning av betydelse för omgivningen. Personalbutiker kan före-
komma i mindre omfattning.

Inom planområdet finns ett befintlig transformatorstation inom mark avsett för E (tekniska anlägg-
ningar) och avses kvarstå.

Placering 
Byggnaderna bör placeras så närma Inre Kustvägen som möjligt för att skapa ett stadsmässigt gatu-
rum.

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 50%.

Utdrag ur illustrationskarta, granskningsförslag 2019-03-11, inkl möjlig byggnation i anslutnings till planområdet
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Upprättad enligt PBL2010:900, Boverkets version 2018-08-01

Utformning
Bebyggelsen tillåts uppföras till en högsta nockhöjd på 16 meter. Gällande detaljplan (1652) möj-
liggör en totalhöjd om 19 m. Förenklat innebär planbestämmelsen nockhöjd högsta punkt på tak 
(nock) och totalhöjd högsta punkt på byggnadsverk, såsom t ex skorsten eller liknande. Källare får 
inte finnas och byggnad ska uppföras i radonskyddat utförande.
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Skyltar får inte placeras på byggnadernas tak. Skyltar som placeras på fasaden får inte nå högre än 
till byggnadens takfot. Fristående skyltar får inte vara högre än takfoten på den högsta byggnaden 
inom planområdet.

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken ska höjdmässigt anpassas till Inre Kustvägen. Färdigt golv ska ligga på minst +8,0 meter över 
havet för att undvika skador vid höga vattenflöden.

Parkering och lastytor ska avgränsas med häck eller plantering mot Inre Kustvägen.

Skiss över möjlig byggnation sett från Inre Kustvägen

Allmän plats
Planförslaget innehåller ingen allmän plats.

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

Med anledning av de geotekniska förhållandena kommer sannolikt organiskt material att behöva 
schaktas och köras bort innan byggnation sker. Vid utschaktning kan den torvhaltiga jorden utgöra 
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en tillgång för jordbruket i området genom att man plöjer ner materialet i åkrar som jordförbätt-
ringsåtgärd. Beroende på hur mycket massor som tas bort kan utfyllnadsmassor behövas inom pla-
nområdet. Befintlig marknivå är idag cirka +9 möh (meter över havet). Respektive fastighetsägare 
ansvarar för masshantering inom sin fastighet.

Geotekniska förhållanden och grundläggning
Enligt upprättad geoteknisk undersökning i anslutning till planområdet föreslås grundläggning ut-
föras med plintar ner till jord med hög relativ fasthet, alternativt pålar. Lättare konstruktioner kan 
grundläggas med platta på mark. All organisk jord skall schaktas bort under samtliga konstruktioner 
(inklusive deras lastspridning) innan grundläggning utföres. Kompletterande geotekniska under-
sökningar bör göras i samband med detaljprojektering.

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Påträffas fornlämningar inom planområdet i samband med markarbeten ska arbetet avbrytas och 
Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap 10 § i Lagen om kulturminnen mm.

Gator och trafik
Planförslaget bedöms inte ha någon påverkan på befintliga gator eller trafik i förhållande till gällande 
detaljplan. Körbar utfart från Inre Kustvägen kommer att ligga kvar enligt gällande detaljplan.

Parkering
Parkering ska ordnas inom den egna fastigheten.

Kollektivtrafik
Planförslaget har ingen direkt påverkan på befintlig kollektivtrafik. 

Gång- och cykeltrafik
Planförslaget har ingen direkt påverkan på gång- och cykeltrafik. 

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

Folkhälsa
Med arbetsplatser med goda gång- och cykelmöjligheter samt närhet till kollektivtrafik ökar möjlig-
heten att leva ett bilfritt liv.  

Risk
I samband med framtagandet av gällande detaljplan gjordes en riskanalys. ”Detaljerad riskanalys 
med avseende på risker med farligt gods på järnvägen, 2011-10-10, Vectura”. Riskanalysen bedöms 
fortfarande aktuell och relevant då dagens förutsättningar är likvärdiga med tidigare prognoser och 
underlag.

Analyserna omfattar plötsliga och oväntade olyckor, värderar riskerna och föreslår möjliga riskre-
ducerande åtgärder (skadeförebyggande eller konsekvenslindrande). Som en del i bedömningen av 
risknivåerna inom planområdet har antagits att Inre Kustvägen inte kommer vara en rekommende-
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rad led för transporter av farligt gods. Järnvägen har setts som den enda riskkällan av betydelse för 
planområdet och beräkningar och bedömningar i riskanalyserna har gjorts utifrån prognoser om 
framtida trafikering av Västkustbanan samt kvalificerade bedömningar av exempelvis hur stor andel 
av transporterna som kommer att bestå av farligt gods samt hur fördelningen mellan olika godsslag 
ser ut. Genomförd riskanalys (Vectura, 2011-10-10) visar att den markanvändning planen föreslår 
innebär att risknivån för individrisk är acceptabel men att risknivån för samhällsrisk är av det slag 
att åtgärder bör övervägas. De skydd i form av bullervallar och/eller skärmar som finns uppförda 
längs järnvägen har en positiv påverkan genom att sänka risken i nästan samtliga scenarier (analy-
sen förutsatte dock inte dessa).

För individrisken ligger risknivån enligt beräkningarna i både år 2015 då stationen beräknades tas i 
bruk och för prognosåret 2030 under de angivna kriterierna i RIKTSAM (Riktlinjer för riskhänsyn i 
samhällsplaneringen, Länsstyrelsen i Skåne län 2007) och riktlinjer från Statens räddningsverk, SRV. 
För samhällsrisken ligger risknivån under de angivna kriterierna i RIKTSAM men över gränsen där 
risker kan anses små enligt SRV. Det faktum att många människor kan skadas gör att skyddsåtgärder 
bör övervägas. Åtgärderna bör främst fokusera på områden eller byggnader som ligger nära järnvä-
gen och där relativt många människor vistas. 

Åtgärder som bedöms vara relevanta inom planområdet är:
*  entré/utrymningsväg vänd från järnvägen
*  avstängningsbar ventilation
*  friskluftsintag (ej mot järnvägen)
*  brandskyddad fasad (mot järnvägen)

Ovanstående åtgärder regleras i särskilda planbestämmelser för all kvartersmark.

I RIKTSAM (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) anges ett så kallat riskhanteringsom-
råde på 150 meter inom vilket riskerna alltid ska beaktas vid framtagandet av en detaljplan. Riskhan-
teringsområdet är indelat i olika avsnitt som anger vilken markanvändning som generellt kan anses 
vara lämplig. Det minsta bebyggelsefria avståndet som eftersträvas till en riskkälla är 30 meter. Inom 
avsnittet närmast efter det bebyggelsefria området (30-70 meter) bör markanvändningen dispone-
ras så att få personer uppehåller sig i området och att personerna alltid är i vaket tillstånd. Exempel 
på markanvändning som kan finnas inom denna zon är handel, industri och lager.

Inom planområdet är en befintlig nätstation belägen cirka 28 m från närmsta spårmitt, dvs närmre 
än vad som anges i RIKTSAMS riktlinjer. Nätstationens placering bedöms dock rimlig med hänsyn till 
att fåtal personer som besöker platsen få ggr/år samt den 3-4 m höga vall som anlagts som skydds-
barriär mellan verksamhetsmarken och Västkustbanan.

Värt att notera är att skyddsvallen ej förutsattes  i riskanalysen. Utdrag ur riskanalysen ”Vid beräk-
ning av individ och samhällsrisk har inte hänsyn tagits till att det på delar av sträckan kommer att 
finnas en bullervall eller plank vilket minskar konsekvenerna för flera av de aktuella scenerna.

En bullervall tjänar som avgränsning vid eventuella utsläpp av vätskor och därmed begränsas både 
storleken och bildandet av pölar vilket innebär begränsade bränder. I händelse av utsläpp som sprids 
i luften kan i vissa fall koncentrationerna förväntas minska till hälften på andra sidan vallen (giftig 
gas och giftiga ämnen). En bullervall kan skydda mot tryckvåg vid explosion (explosiva ämnen och 
BLEVE). Den utgör även ett skydd mot strålningsnivåer från en brand (jetflamma).”

I övrigt uppfyller planförslaget riktlinjer enligt RIKTSAM avseende markanvändning samt minsta 
bebyggelsefria avstånd till närmsta räls, dvs 30 meter.
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Buller
Trafikverket har inom ramen för Hallandsåsprojektet tagit fram bullerberäkningar för järnvägen vid 
flera tillfällen. För att skydda befintlig bostadsbebyggelse nordväst om Västkustbanan har bullerval-
lar byggts längs en stor del av järnvägen. Vallarna har en höjd på 3 meter över rälsöverkant.

I samband med framtagandet av gällande detaljplan gjordes en utredning där effekten av Trafikver-
kets då redan uppförda samt planerade bullerskydd (3 meter över rälsöverkant) beräknades med 
avseende på den föreslagna bebyggelsen. I rapporten ”Beräkningar av utomhusbuller för utbyggnad 
av bostäder och verksamheter vid Båstads nya station. Rev. D. ”, ÅF 2013-12-18, beskrivs bullersprid-
ningen från järnväg såväl som Inre Kustvägen.

Utifrån planområdets läge och förutsättningar och bullerutredningens beräkningar och rekommen-
dationer bedömer kommunen att det inom planområdet är lämpligt att tillåta verksamheter, detalj-
handel, kontor och tekniska anläggningar - precis som i intilliggande gällande detaljplan.

Vibrationer
Områdets geotekniska förhållanden är sådana att väg- och järnvägsinfrastruktur kan ge upphov till 
vibrationer och stomljud som upplevs störande. För att säkerställa goda miljöförhållanden i lokaler 
tillämpas de riktvärden för vibrationer som gäller för nybyggnad av väg- och järnvägsinfrastruktur 
även för tillkommande bebyggelse. Enligt dessa riktlinjer ska 0,4 mm/s vägd RMS klaras i utrymmen 
där människor stadigvarande vistas, detta regleras i särskild planbestämmelse för all kvartersmark.

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Planområdet är anslutet till befintligt elnät.

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

El, fiber och telefoni
El och telefoni avses anslutas till det befintliga ledningsnätet. Befintligt el- och telefoninät bedöms 
vara tillräckligt dimensionerat för den utökade byggrätt som planförslaget möjliggör.

Dricks- och spillvatten
Den nya bebyggelsen kan ansluta sig till det befintliga ledningsnätet. Serviser för vatten- och spill-
vatten  på huvudledningar i Inre Kustvägen finns nordöst och sydväst om planområdet. De befintliga 
serviserna ska med fördel användas. Huvudledningarna är bara några år gammal och det är en fördel 
om inte ytterligare serviser behöver anläggas på huvudledningarna.

Brandvattenförsörjning
Två brandposter finns placerade i anslutning till Inre Kustvägen cirka 500 m från planområdet. NSVA 
kan inte garantera tillräckligt tryck och flöde.
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Dagvatten
I samband med att detaljplan (1652) för aktuellt planområde togs fram hanterades dagvattenfrågan. 
Rent dagvatten ska ledas från området under Inre Kustvägen och ut i Hemmeslövssjön. (Trafikdag-
vatten från Inre Kustvägen rens och fördröjs av Trafikverket i dammar på ömse sidor om Stensån.) 
Dagvatten från körytor inom kvartersmark avses omhändertas lokalt och renas innan det avleds un-
der Inre Kustvägen till Hemmeslövssjön och sedan vidare till Stensån. För mer utförlig information 
om dagvattensystemet se ”Åstad-Översiktlig VA-utredning med kostnadskalkyl, 2012-10-01, NSVA”. 
Med anledning av det nu aktuella planområdets förhållandevis lilla areal bedöms ingen eller ringa 
påverkan. Dagvatten från körytor inom kvartersmark ska hanteras i enlighet med NSVAs dagvatten-
policy.

Serviser för dagvatten på huvudledningar i Inre Kustvägen finns nordöst och sydväst om planområ-
det. De befintliga serviserna ska med fördel användas. Huvudledningarna är bara några år gammal 
och det är en fördel om inte ytterligare serviser behöver anläggas på huvudledningarna.

Servisledningarna för dagvatten korsar Inre Kustvägen. På norra sidan om Inre Kustvägen kan åt-
gärder behövas för att leda dagvattnet till Hemmeslövssjön. Vid anslutning av nya fastigheter ska 
avledningen av dagvatten ses över.

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

Den nya bebyggelsen ska anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshan-
tering. Bland annat innebär det att avfallsutrymmen för fastigheterna bör placeras i anslutning till 
körbar allmän väg och att avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och under-
lätta för källsortering. Vid tömning av avfallsbehållare som kräver kranfordon få bland annat kranen 
inte sträcka sig över gång- eller cykelbana eller tömma ”trafikfarligt” vid t.ex utfart eller korsning.

Byggare uppmanas ta kontakt med NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) i tidigt stadie för pla-
nering av avfallshantering.
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Samhällsbyggnad bedömer, med stöd av genomförd behovsbedömning, att konsekvenserna av pla-
nens genomförande på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna inte blir betydande.

Förslaget innebär genom möjligheterna till ett mer rationellt sätt att nyttja byggrätten inom verk-
samhetsmarken att landskapsbilden marginellt kan påverkas. Detta kan komma att upplevas både 
av de som vistas i området och de som kommer med tåg eller bil. Sammantaget bedöms detaljplanen 
inte innebära en påverkan på landskapsbilden.

Den föreslagna förändringen bedöms positiv då den möjliggör ett mer rationellt nyttjande av befint-
lig verksamhetsmark vilket innebär god hushållning av markresurs.  Dessutom innebär planförslaget 
ett effektivt utnyttjande av stationsnära mark. Arbetstagare kommer att kunna pendla till arbete på 
ett effektivt och miljövänligt sätt. Utvecklingen av området bedöms på sikt kunna minska alstrandet 
av föroreningar från biltrafik då fler kan utnyttja effektiva kollektivtrafiklösningar.

9. KONSEKVENSER
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Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamåls-
enligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsik-
ten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900 (PBL2013/14 CU:13). Samråd 
har skett under januri-mars 2019 och granskning förväntas ske under våren 2019. Antagande be-
döms kunna ske under 2019.

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

Markägoförhållanden
Båstads kommun äger marken inom detaljplaneområdet.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Detaljplanen innehåller ingen allmän plats.

Utförande
Kvartersmark
Varje fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av anläggningar på kvartersmark. Där gemensam an-
läggning finns på kvartersmark ansvarar fastighetsägarna till den omfattning som anges i lantmäte-
rimyndighetens anläggningsbeslut.

Dricks-, spill och dagvatten
Kommunens är huvudman för VA inom planområdet och ansvarar för att området ansluts till det 
kommunala dricks-, spill- och dagvattennätet. Kommunen ansvarar för att utbyggnad av nödvändigt 
VA-nät byggs ut. Befintliga serviser (anslutningar) och ledningar bör i första hand användas.

Drift och underhåll
Allmän plats
Ingen allmän platsmark ingår i planområdet

Kvartersmark
Fastighetsägare ansvarar för drift och underhåll av kvartersmark. I det fall gemensamma anlägg-
ningar finns regleras ansvaret med grund i det andelstal fastigheten givits i anläggningsförrättning. 

Avtal
Som en konsekvens av detaljplanen kan överenskommelse om bildande av ledningsrätt bli aktuellt 
för va, el, fiber m.m. jämte upprättande av servitut, alternativt bildande av gemensamhetsanläggning 
för ändamålet tillfart.

10. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
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Följande avtal ska upprättas inför och under planarbetet:

*  Överenskommelse och ansökan om bildande av ledningsrätt.
*  Överenskommelse och ansökan om bildande av gemensamhetsanläggning, se även plankarta.

Fastighetsrättsliga frågor
Berörda fastigheter
Berörd fastighet är Hemmeslöv 5:9.

Fastighetsbildning
Två fastigheter för ändamålet verksamheter avses avstyckas från fastigheten Hemmeslöv 5:9. (Illus-
trerat med prickade linjer samt A & B.) Avstyckning sker genom en lantmäteriförrättning. Kommu-
nen ansvarar för att erforderlig fastighetsbildning görs i samband med försäljning av marken.

Ledningsrätt / markreservat
Ledningsrätt / markreservat upprättas för underjordiska ledningar inom kvartersmark som är ”u”-
markerade i detaljplanen. Bildande av ledningsrätt sker genom en lantmäteriförrättning. Berörda 
ledningsinnehavare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättingar.

Gemensamhetsanläggning
Inom planområdet avses en gemensamhetsanläggning bildas för att säkerställa tillfart till befintlig 
nätstation och övriga nybildade fastigheter.

I det fall fastigheterna som bildas inom planområdet säljs till olika intressenter ska båda fastighe-
terna tillsäkras tillfart från Inre Kustvägen. Detta sker antingen med servitut eller genom bildande 
av gemensamhetsanläggning.

Ändamålet med gemensamhetsanläggningen  är att säkra angöring till befintlig nätstation respektive 
fastighet i söder inom planområdet och att säkerställa framtida drift och underhåll, se ovanstånde 
karta. Bildande av gemensamhetsanläggning sker genom en lantmäteriförrättning. Kommunen an-
svarar för att erforderlig fastighetsbildning görs i samband med försäljning av marken.

del av Hemmeslöv 5:9
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Plankarta
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TECKENFÖRKLARING (tillhörande illustrationskarta)

Planerad byggnation (2M2 Group AB)

Befintlig nätstation

Träd
Planområdets
avgränsning

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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark ,  4 kap. 5 §  PBL

Tekniska anläggningarE
DetaljhandelH
KontorK
VerksamheterZ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 §  PBL

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea i %

Marken får inte förses med byggnad

Utformning,  4 kap. 16 §  PBL

Skyltar får placeras på fasad men ej nå högre upp än byggnads takfot. Skyltar får
ej placeras på tak. Fristående skyltar/skyltpyloner frå uppföras till en högsta höjd
av 10 meter.

0.0
Högsta nockhöjd i meter

Utförande,  4 kap. 16 §  PBL

Källare får inte finnas

Friskluftsintag får ej anordnas mot järnväg, möjlighet till central avstängning av
byggnads ventilation ska finnas.
Fasad som vetter mot järnväg ska utföras brandskyddad.
Byggnad ska uppföras i radonskyddat utförande.

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 13 §  PBL

Parkering och lastytor ska avgränsas med häck eller plantering mot Inre Kustvägen

Marken ska höjdmässigt anpassas till Inre Kustvägen, färdigt golv ska ligga på
minst +8 meter över havet (möh)

Skydd mot störningar ,  4 kap. 12 §  PBL

Byggnad ska utföras så att vibrationsnivån i utrymmen där människor
stadigvarande vistas inte överskrider 0,4 mm/s vägd RMS.
Utrymningsväg ska vara vänd från järnvägen

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid,  4 kap. 21 §

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

Markreservat,  4 kap. 6 §

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 §  PBL

g Markreservat för gemensamhetsanläggning

Upplysningar
Upprättad enligt PBL2010:900, Boverkets version 2018-08-01
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B
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Ledningsrätter
Inom planområdet finns inga kända rättigheter.

Genom  och i anslutning till planområdet löper ledningar som ej säkrats med ledningsrätt. Eventuella 
åtgärder som krävs för att säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av den part som anser 
sig ha fördel av åtgärden förutsatt att ledningsrätt finns. I det fall rättighet för ledningen saknas sva-
rar ledningsägaren för flytt av ledningen. Samordning av ledningsflytt görs under projekteringen.

Övriga rättigheter
Inom planområdet finns inga övriga kända rättigheter.

Tekniska frågor
Gator och trafik
Inre Kustvägen med tillhörande gång- och cykelväg ägs och driftas av Trafikverket. Ingen ny gatuan-
läggning ska byggas ut till följd av detaljplanen.

Vatten och avlopp
Området är anslutet till kommunalt VA.

VA-ledningar (dricks-, spill- och dagvatten) är förlagda i Inre Kustvägen och längs planområdets 
nordvästra gräns (dagvatten). Ett u-område förläggs i anslutning till infart till planområdet för att 
säkra upp att byggnad ej placeras för nära Trafikverkets befintlig dagvattenledning (som avleder  
vägvatten).

I anslutning till planområdet (norr respektive söder om) finns anslutningspunkter för kommunalt 
VA (dricks- spill och dagvatten).

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

En vall som skyddar mot exempelvis buller från Västkustbanan är redan uppförd.

El, tele, internet
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ägen
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160 mm
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Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning
Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande
Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun
i samarbete med xxxx

Skåne länBåstads kommun,
del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv, i Båstad

Ledningskarta tillhörande detaljplan för

Karta över Bjäre Krafts, Södra Hallands krafts samt TeliaSonera Skanova Access kabel-
anläggningar inom och i anslutning till planområdet

Bjäre kraft, Södra Hal-
lands kraft och TeliaSo-
nera Skanova Access AB 
har kabelanläggningar 
inom och i anslutning till 
planområdet och de kan 
komma att beröras av 
planens genomförande. 
TeliaSonera Skanova Ac-
cess önskar att så långt 
som möjligt behålla be-
fintliga kabelanläggningar 
i nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och 

Planområdets 
läge

Ledningar
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kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Dessa ledningar omfattas i dagsläget ej av led-
ningsrätt. Det är varje ledningsägares angelägenhet att säkra sitt ledningsutrymme med tillbörlig 
rättighet. Eventuella flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa anläggningarnas 
funktion ska bekostas av respektive ledningsinnehavare. Kabelledningar i sydost (längs bullervall) 
är i föreslagen detaljplan förlagda inom prickmark, dvs mark som ej får bebyggas, och omfattas av 
planbestämmelse om markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (betecknat med u på 
plankarta).

Ekonomiska frågor
Intäkter
Kommunen erhåller intäkter från försäljning av tillskapad kvartersmark.

Utgifter
Kommunen bekostar planläggning med tillhörande utredningar.

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare
Bygglovs- och anslutningsavgift till kommunala vattentjänster debiteras enligt för tillfället gällande 
taxa. Anslutningsavgifter avseende el och fiber bekostas av berörd fastighetsägare.

Planavgift
Planarbetet bekostas av Båstads kommun och planavgift kommer inte att tas ut vid ansökan om 
bygglov.



33

Granskningshandling 2019-03-11
del av Hemmeslöv 5:9 i Hemmeslöv

Denna detaljplan handläggs enligt standardförfarande. Arbetet avses fortsätta med eventuella re-
videringar av granskningsförslaget inför antagandeskedet. Olika utredningar kan tillkomma för att 
komplettera planarbetet vid fortsatt arbete och för att ligga till grund för detaljutformning av plan-
förslaget.

Då planförslaget framställs enligt standardförfarande sammanställs inkomna synpunkter från både 
samråd och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredo-
görelse görs således inte. Inkomna synpunkter under samrådet beaktas ändå i möjligaste mån inför 
granskningsskedet. Efter samråd följer ett granskningsskede och därefter tar kommunen ställning 
till ytterligare eventuella revideringar innan planen går upp för antagande i kommunstyrelsen.

Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Camilla Nermark på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 
• Roger Larsson, samhällsbyggnadschef
• Olof Selldén, planchef
• Kristina Bell, översiktsplanerare
• Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
• Malin Svensson, kart- gis ingenjör
• Mårten Sällberg, tf miljöchef
• Hanna Palm Johansson, NSVA (Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB)

SAMHÄLLSBYGGNAD

Camilla Nermark    Olof Selldén
Planarkitekt     Planchef

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
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GRANSKNINGSHANDLING 2019-03-11

Planavgift utgår ej

Illustrationskarta Granskningsutlåtande

Fastighetsförteckning

Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning

Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande

Planchef

Olof Selldén

Planarkitekt

Camilla Nermark

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun

Skåne länBåstads kommun,

del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv, i Båstad

Detaljplan för

Skala: 1:500 (A1) 1:1000 (A3)

Skala: 1:500 (A1) 1:1000 (A3)

Planområdets läge

Plankarta

Illustrationskarta

Planområdets läge

TECKENFÖRKLARING (tillhörande illustrationskarta)

Möjlig byggnation 

Befintlig nätstation

Träd

Planområdets

avgränsning

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast

angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning

gäller inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap. 5 §  PBL

Tekniska anläggningar

E

Detaljhandel

H

Kontor

K

Verksamheter

Z

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 §  PBL

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea i %

Marken får inte förses med byggnad

Utformning,  4 kap. 16 §  PBL

Skyltar får placeras på fasad men ej nå högre upp än byggnads takfot. Skyltar får

ej placeras på tak. Fristående skyltar/skyltpyloner frå uppföras till en högsta höjd

av 10 meter.

0.0

Högsta nockhöjd i meter

Utförande,  4 kap. 16 §  PBL

Källare får inte finnas

Friskluftsintag får ej anordnas mot järnväg, möjlighet till central avstängning av

byggnads ventilation ska finnas.

Fasad som vetter mot järnväg ska utföras brandskyddad.

Byggnad ska uppföras i radonskyddat utförande.

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 13 §  PBL

Parkering och lastytor ska avgränsas med häck eller plantering mot Inre Kustvägen

Marken ska höjdmässigt anpassas till Inre Kustvägen, färdigt golv ska ligga på

minst +8 meter över havet (möh)

Skydd mot störningar ,  4 kap. 12 §  PBL

Byggnad ska utföras så att vibrationsnivån i utrymmen där människor

stadigvarande vistas inte överskrider 0,4 mm/s vägd RMS.

Utrymningsväg ska vara vänd från järnvägen

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid,  4 kap. 21 §

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

Markreservat,  4 kap. 6 §

u

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 §  PBL

g

Markreservat för gemensamhetsanläggning

Upplysningar

Upprättad enligt PBL2010:900, Boverkets version 2018-08-01
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-03-11 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Selldén  

Dnr:  

 
Befolkningsprognos för Båstads kommun 2019-2028 

 
Förslag till beslut 
 

1. Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2019-2028 som underlag för 
behovsbedömning av kommunens verksamheter. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har haft en långsam ökning av befolkningsmängden sedan mitten av 1990-
talet, lika så har bostadsbyggandet legat på en stadig nivå mellan 40-80 bostäder/år.  Det har i 
kommunen etablerats två nya stationsområden och nya detaljplaner har möjliggjort en stor 
ökning av bostäder i kommunen och invånarantalet har ökat senaste åren – och förväntas att 
fortsätta att öka kommande 10 år.  
 

Aktuellt 
Antalet sökta bygglov har ökat kraftigt sedan 2015 och sett till större byggherrars 
inrapporterade svar tros trenden hålla i sig kommande år. Konsekvenserna av 
bostadsbyggandet blir inte bara ökade krav på samhällets fysiska infrastruktur men framförallt 
ökat behov av kommunal service grund på grund av ökad inflyttning. 
 
Politiker och tjänstemän använder befolkningsprognosen för att kunna bedöma kommande 
behov för skola, vård/omsorg och kommunens övriga verksamheter. En detaljerad 
befolkningsprognos underlättar även arbetet med kommunens budget.  
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle och verksamhet 
För att aktivt kunna erbjuda kommunens invånare rätt service i rätt tid föreslås 
befolkningsprognosen att ligga till grund för behovsbedömning av kommunens verksamheter. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
Olof Selldén 
Planchef 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
 
Samråd har skett med: 
Susanna Almqvist-exploateringsingenjör 
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Datum: 2019-02-19 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Namnkommittén via Annika Jern 

Dnr: KS 000153/2019-300 

 
 

Namnsättning av utbyggnaden av Klövervägen 

 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen förslås besluta att: 
 

1. ge utbyggnaden av vägen namnet Klövervägen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplan 1629 (Del av Böske 38:1) är under utbyggnad, som innebär att Klövervägen förlängs 
norrut, se kartbilaga. Därmed behövs ett beslut för att även ge den nya delen namnet Klövervä-
gen. 
  
I enlighet med namnsättningen i området väster om aktuellt planområde (Ljungvägen och 
Konvaljvägen) och tidigare utbyggnad av Klövervägen sätts inga nya namn på förgreningar av 
vägen utan befintligt vägnamn används. 
 
Namnkommittén bedömer att namnsättningen följer kulturmiljölagens regler om god ort-
namnssed och stavning enligt svenska stavningsregler. 
 
 
Namnkommittén genom 
 

 
Annika Jern 
Geodatachef 
 
Beslutet ska expedieras till 
Namnkommittén genom kulturstrategen, Heléne Steinlein 
Geodata-avdelningen 
Gatu- och trafikingenjör, Alexander Ejwertz Johanzon 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 Kartbilaga 
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Datum: 2019-03-08. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000102/2019 – 200 
 
 

Köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:9 – Padl Fastigheter AB 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättat köpeavtal för överlåtelse av 
del av Hemmeslöv 5:9 till Padl Fastigheter AB. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Företaget Padl Fastigheter AB har bildats för det specifika andamålet att uppföra och förvalta 
en padelhall med tillhörande kommersiella ytor i Båstads kommun. Båstads kommun har in-
gått ett optionsavtal med företaget avseende del av fastigheten Hemmeslöv 5:9, en option me-
nad att utmynna i en överlåtelse när företaget uppfyllt vissa villkor. 
 
Företaget har återkommit till kommunen med en uppdaterad ekonomisk redovisning och en 
uppdaterad plan för byggnation. Projektet har omarbetats till sitt omfång i den meningen att 
ytorna disponerats om för att uppnå en mer rationell konstruktionsnivå.  Antal kvadratmeter 
yta som avsatts för ändamålen padel och kontor har inte förändrats nämnvärt sedan föregå-
ende redovisning men ytterligare funktioner såsom lokaler för småhandel i bottenplan har 
tagits bort. Företaget har också delgivit kommunen att det finns stort intresse för projektet hos 
de finansiärer som kontaktats men otillräckliga förutsättningar att ingå överenskommelse med 
utgångspunkt i ett optionsavtal.  
 
Båstads kommun har tecknat optionsavtal med företaget med grund i vad projektet förväntats 
leverera och står ingen risk genom detta tillvägagångssätt förutom att tomten låses till en spe-
cifik förhandlingspart under tid. Teknik och service har upprättat ett förslag till köpeavtal som 
fortsatt håller kommunen utom risk men ger företaget den förutsättning man uppgivit fattas 
för att föra projektet i hamn.  
Köpeavtalets fullbordan är avhängt att företaget ställer garantier för projektets finansiering 
och uppfyller de utfästelser om arkitektoniska kvalitéer som redovisats i projektredovisning-
arna samt påbörjar byggnation inom utsatt tid.    
  
Med anledning av tomtens beskaffenhet, läge och kostnader som uppkommer i anslutning till 
avstyckning och försäljning föreslår teknik och service att tomten säljs till ett pris om 300 
kr/kvm.   
 
  
Bakgrund 
Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9 godkändes i kommunfullmäktige den 16 maj 2018, opt-
ionsavtalet förlängdes till den siste januari 2019 efter att detta efterfrågats av företaget. Teknik 
och service jämte avdelningen för samhällsbyggnad informerades om projektets förutsättning-
ar den 28 januari 2019.  
 
 
 



 
 

 

2 (2) 

 

 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Teknik och service anser att redovisat förslag till etablering tillför nya värden till stationsom-
rådet och det intilliggande bostadsområdet Tuvelyckan.  Logistiskt är platsen gynnsam för väx-
ande småföretag som vill hyra in sig i ändamålsenliga kontorslokaler, även servicefunktioner 
såsom läkarmottagning, tandläkarmottagning skulle med fördel kunna etableras i detta läge. 
Sporten padel bli mer och mer populär. Att placera en padelhall i det aktuella läget skulle till-
föra norra delen av Båstad en ny och tillgänglig träningsform men även attrahera besökare 
från andra orter.  
 

Verksamhet 
_topI samband med att aktuell tomt överlåts måste ca 660 kvm lokalgata projekteras och 
byggas ut mot spårområdet i öst. Lokalgatan är en rest från övrigt genomförande av gällande 
detaljplan och krävs för att trafikverket ska kunna nå sin anläggning.  
 

Ekonomi 
Projektering och utbyggnad av lokalgata, jämte belysning, kommer att belasta kommunens 
exploateringsprojekt 8001 med uppskattningsvis 1 mkr under 2020. 
På tomten finns en spillvattenlednings som måste flyttas till et nytt läge, kostnaden för detta 
beräknas till 250 tkr och belastar Va-projekt 5022. 
Projektet generarar intäkter till Va-kollektivet i form av anslutningsavgift. 
Tomtförsäljningen genererar ca 1,9 mkr till exploateringskonto 8001 under hösten 2019. 
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Andreas Gustafsson, Padl Fastigheter AB 
Roger Larsson, avdelningen för samhällsbyggnad 
Sara Borglin, NSVA 
Lina Falk, NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Förslag till Köpeavtal 
2. Projektredovisning 1 
3. Projektredovisning 2 

 
Samråd har skett med: 
Avdelningen för samhällsbyggnad och NSVA. 
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Datum:  2019-03-06. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000165/2019 – 200 
 
 

Markanvisningstävling för Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsen att godkänna upprättad inbjudan till markanvis-
ningstävling för Förslövs ängar, del av Förslöv 2:4 m.fl.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Området Förslövs Ängar omfattas av detaljplan 1676, lagakraftvunnen den 2 november 2018. 
All mark inom planområdet ägs av kommunen och det har tillskapats byggrätter för olika typer 
av byggnation. Ett fyrtiotal tomter kommer att erbjudas den kommunala tomtkön och reste-
rande byggrätt kan lämnas till en eller flera exploatörer.  
 
Ett förslag till inbjudan till markanvisningstävling har arbetats fram för att kunna kommuni-
cera kommunens ambitioner med området i ett öppet markanvisningsförfarande. Att kommu-
nen i huvudsak ska använda sig av ett öppet förfarande har befästs i kommunens riktlinjer för 
markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av kom-
munal mark, antaget av kommunfullmäktige den 19 september 2018.  
 
Inbjudan till markanvisningstävling omfattar två avgränsade områden. Dels ett område som på 
grund av rådande höjdförutsättningar är mer lämpat för en rutinerad exploatör att bebygga, 
dels ett område med byggrätt för flerbostadshus. Inbjudan har utformats på ett sådant sätt att 
den tydligt anger vilka kriterier kommunen kommer att utvärdera inkomna förslag efter och 
byggrätterna har prissatts för att undvika ett anbudsförfarande. Priset för byggrätterna är 850 
kr/BTA alternativt 1 500 kr/BTA, beroende på om man avser bygga hyresrätter eller bostads-
rätter.  
 
Markanvisningstävlingen öppnas så snart förslag till inbjudan har godkänts politiskt och ut-
värdering av tävlingsbidrag görs kontinuerligt tills kommunen funnit ett eller flera tävlingsbi-
drag att påbörja samarbete kring. Formellt slutdatum för tävlingen föreslås vara den 1 oktober 
2019. 
Framtida tilldelning av option på aktuella byggrätter föresgås av politiskt beslut i kommunsty-
relsen. Tävlingen genomförs med målsättning att byggnation ska kunna påbörjas kvartal 2-3 
2020.  
 
Tävlingsinbjudan kommer att publiceras med tillhörande material på kommunens hemsida och 
distribueras med mail till de exploatörer/byggherrar som anmält sitt intresse att bygga på 
kommunal mark i Båstad.  
 
 
Bakgrund 
Båstads kommun beslutade genom kommunstyrelsen den 8 maj 2013 att påbörja detaljplan för 
det kommunala området Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4. Syftet med detaljplanen var att 
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skapa nya tomter att förmedla till den kommunala tomtkön samt att planlägga för ett nytt 
vård- och omsorgsboende i Förslövs samhälle.  
Detaljplanen har vunnit laga kraft och projektering för utbyggnad av gata och VA pågår. Detalj-
planen innehåller byggrätter som inte kan eller bör fördelas till den kommunala tomtkön. 
Dessa byggrätter bör förmedlas till intressenter genom ett öppet markanvisningsförfarande, 
något som stöds av kommunens antagna riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvis-
nings- och exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Föreslaget markanvisningsförfarande är en del av genomförandet av detaljplan 1676. Genom 
föreslaget förfarande kommer ett uppskattat antal om 80 nya bostäder tillskapas med upplå-
telseform hyresrätt, och/eller bostadsrätt. Förslövs samhälle har mycket goda förutsättningar 
att utvecklas tack vara det nya stationsläget och tillkommande bostäder inom markanvisnings-
området säkrar nya bostäder för nya invånare. De tillkommande bostäderna borde också sti-
mulera en flyttkedja inom samhället, där de som vill sälja sin villa nu ges möjlighet till ett alter-
nativ.  
 
Verksamhet 
Föreslaget markanvisningsförfarande kräver resurser i form av kompetens från både teknik 
och service och avdelningen för samhällsbyggnad under utvärderingsfasen.  
 

Ekonomi 
Föreslaget markanvisningsförfarande för Förslövs Ängar för inte med sig några kostnader mer 
än nedlagd tid som belastar exploateringsrpojekt 8010. 
 
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
Sara Borglin, NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse, Förslövs Ängar, i Båstads kommun 
 
Samråd har skett med: 
Avdelningen med samhällsbyggnad, NSVA 
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Datum:  2019-03-06. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000166/2019 – 200 
 
 

Detaljplan för Vistorp 8:90 m.fl. i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län - 
Planuppdrag 
 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Upprätta förslag till detaljplan för Vistorp 8:90 m.fl. i Förslöv med ledning av ”Inrikt-
ningsdokument för Förslöv”, samt att samråd får hållas 

2. Detaljplanen genomförs på kommunens bekostnad 
3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens prioriteringslista. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
I syfte att genomföra den utveckling av Förslöv som återges i antaget inriktningsdokument för 
samhället och för att kunna understödja stationsläget i Förslöv är det av största vikt att påbörja 
planarbete för ett avgränsat område söder om Förslövs station.  
 
Planområdet avgränsas i norr av Vistorpsvägen, i väster av Västkustbanan och gränsar i öster 
och söder till befintlig bebyggelse. Planområdets prelimära avgränsning redovisas nedan och 
omfattar ca 24 hektar mark. Planområdet kommer till del överlappa områden som redan om-
fattas av detaljplan.  
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Bakgrund 
Stationen i Förslöv är avgörande för samhällets fortsatta utveckling och för att stödja funktion-
en måste kommunen skapa förutsättningar som kan understödja ett fortsatt gott underlag av 
pendlare. 
 
Planuppdraget har stöd i kommunens bostadsförsörjningsprogram, antaget av kommunfull-
mäktige den 23 mars 2016, stations- och kollektivtrafiknära byggande samt förtätning av kom-
munens tätorter ska prioriteras. Området är utpekat i kommunens översiktsplan som utbygg-
nadsområde.  
 
Den 13 oktober 2017 antogs ”Inriktningsdokument Förslöv”, en handling som är vägledande i 
kommande detaljplanearbete. Detaljplanen för området förväntas generera en blandning av 
bostäder (lägenheter och villor).  
Det ska också prövas i planarbetet huruvida utrymme för allmänna ändamål såsom barnom-
sorg behöver säkras och om det är lämpligt att även skapa utrymme för handel och centrum-
ändamål i närheten av stationsläget. I planprocessen ska hänsyn tas till befintligt aktivitetsom-
råde samt grönstråk och en utveckling av dessa. Då planområdet är omfattande kan det också 
vara lämpligt att pröva huruvida en etappindelning är fördelaktig. I planarbetet kommer av-
vägningar mellan olika intressen göras. Ianspråktagande av jordbruksmark är ett exempel på 
intressen som ska utredas och avvägas. Vidare kommer frågor rörande exempelvis VA, dagvat-
ten, buller, trafiksäkerhet, infrastruktur, geoteknik även att hanteras. 
 
Området är strategiskt lokaliserat strax söder om Förslövs station. Det är viktigt att kommunen 
planerar sitt markinnehav på ett effektivt sätt så att så många intressen som möjligt tillvaratas. 
 

 
Bild: Kommunens markinnehav markerat i rosa 

 
Aktuellt 
För att en utbyggnad av orten ska kunna ske i linje med antaget Inriktningsdokument för Förs-
löv (KF den 13 oktober 2017) måste nya detaljplaner upprättas. 
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Mot bakgrund av ovanstående samt nedanstående ”Konsekvenser av beslut” föreslår teknik 
och service att avdelningen för samhällsbyggnad ges i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för 
fastigheten Vistorp 8:90 m.fl. i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Planområdet är beläget i anslutning till Förslövs station. Till och från stationen kan man 
numera resa med ”Pågatågen” både norr och södrerut vilket ger Förslöv mycket goda 
förutsättningar att utvecklas som boendeort. 
 
En planlägggning i enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet och ”Inriktningsdokumentet 
Förslöv” innebär långsiktigt att ca 11 hektar ej sammanhållen jorbruksmark kommer att tas i 
anspråk för nya användning. Intresset av att behålla jordbruksamrken vägs mot behovet att 
utveckla och förtäta Förslövs samhälle i detta strategiska läge. En ändrad markanvändning 
stöds både av gällande översiktsplan ,ÖP2008, samt föreslagen ny översiktsplan ÖP2030 (i 
skrivande stund samrådsförslag som förväntas gå ut på granskning under 2019 
 
Genom att möjliggöra byggnation av såväl bostäder i olika former och kommunal service, i 
form av exempelvis; äldreomsorg, förskola och/eller gruppboende, jämte nya möjligheter att 
stärka  befintligt idrottsområde och grönstråk ges Förslövs samhälle nya förutsättningar. 
Genom förtätning och utveckling kommer området tillgängliggöras, människor kan vistas i 
området näst intill dygnet runt under veckans alla dagar vilket skapar trygghet. En blandad 
bebyggelse, fler arbetstillfällen samt utveckling av befintligt idrottsområde/grönstråk stärker 
Förslöv som samhälle.  
Genom föreslagen planläggning förtätas Förslöv vilket innebär god hushållning och effektivt 
nyttjand av mark. 
 

Bild: 
Utdrag ur Inriktningsdokument Förslöv, antaget av KV 13 oktober 2017, Ungefärlig planområdesavgränsning med röd 
”moln-linje” 
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Verksamhet 
Detaljplanens syfte följer antagen vision samt kommunens gällande mål. 
 
Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen exempelvis till att uppfylla 
följande kommunala målsättningar;  
”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner” 
”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner”  

 
Ett nytt planuppdrag kräver att nödvändiga resurser finns till förfogande. Uppdraget ska 
överlämnas till ansvarig planarkitekt. Detaljplanen föreslås inordnas med prioritet 1 i 
kommunstyrelsens prioriteringslista då den i förlängningen skapar det reseunderlag som 
krävs för  att stationen fortsättnignsvis ska kunna konkurrera med övriga stationslägen i 
närområdet.   
 

Ekonomi 
För planarbete och genomförande öppnas ett exploateringskonto att föra kostnader och 
inkomster mot. För byggrätter som tillskapas på mark som inte är i kommunens ägo kommer 
planavgift tas ut vid bygglov.  
 
 

Miljökonsekvensanalys 
En behovsbedömning kommer att göras inledningsvis i planprocessen. Där görs 
ställningstagande om planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om 
bedömningen är att planen medför betydande miljöpåverkan kommer en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att upprättas. 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
Jan Bernhardsson, Teknik & Service 
Sara Borglin, NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beställning av planuppdrag för Vistorp 8:60 m. fl. 
 
Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson-teknik och servicechef, Susanna Almqvist-exploateringsingenjör, Roger Lar-
sson-samhällbyggnadschef, Olof Selldén-planchef, Mårten Sällgren-tf miljöchef, Camilla Ner-
mark-planarkitekt, Sara Borglin-NSVA  
 
 





 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (3) 

 
Datum: 2019-03-11 Till: Komunfullmäktige  

Handläggare: Marie Eriksson  

Dnr: KS001135/2016 

 
Antagande av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun 

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

1. Förslag till reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun god-
känns i enlighet med bilaga 1. 
 

 

Sammanfattning av ärendet 
 
2013-03-27 och den 2016-11-23 beslutade kommunfullmäktige att anta en revidering av de 
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för kommunen. Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen, 
som 2017-01-10 upphävde åtta av paragraferna i kommunens Allmänna lokala ordningsföre-
skrifter. 
De paragrafer som helt eller delvis upphävdes av Länsstyrelsen är: 

 2§      Föreskrifternas innehåll och tillämpning. 
 12§     Högtalarutsändning 
 16a§  Ridning, cykling motorfordonstrafik mm. 
 20§  Hundar 
 21§  Adressnummerskylt 
 22§ Eldning 

 
Föreliggande tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga innehåller förslag till en revidering av de 
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna i sin helhet.  
 
 

Bakgrund 
De Allmänna lokala ordningsföreskrifterna, syftar till att upprätthålla den allmänna ordningen 
på offentlig plats. Ordningslagens bestämmelser anses ibland inte vara tillräckliga för att re-
glera de ordningsproblem som kan uppstå i en enskild kommun.  
 
Därför ges kommunerna möjlighet till egna Allmänna lokala ordningsföreskrifter anpassade till 
kommunens eget behov. De lokala föreskrifterna ska innehålla ytterligare bestämmelser utö-
ver ordningslagen om hur den allmänna ordningen ska upprätthållas.  

 
2013-03-27 och den 2016-11-23 beslutade kommunfullmäktige att anta en revidering av de 
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för kommunen. Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen. 
I de antagna föreskrifterna framgick det att de äldre antagna ordningsföreskrifterna upphörde 
att gälla i samband med att de nya föreskrifterna trädde i kraft.  
 
2017-01-10 upphävde Länsstyrelsen § 2, 12, 16a, 20, 21, 22, 23 och 24 i de nyligen antagna 
föreskrifterna, med motveringen: Kommunens föreskrifter får inte angå förhållanden som är 
reglerade i ordningslagen eller annan författning eller som enligt lagen eller annan författning 
kan regleras på något annat sätt. Kommunen får heller inte lägga onödigt tvång på allmänheten 
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eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Länsstyrelsen ska därför 
upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen.  
 
De paragrafer som helt eller delvis upphävdes av Länsstyrelsen är: 

 2§      Föreskrifternas innehåll och tillämpning. 
 12§     Högtalarutsändning 
 16a§  Ridning, cykling motorfordonstrafik mm. 
 20§  Hundar 
 21§  Adressnummerskylt 
 22§ Eldning 
 23§  Grillning 
 24§  Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor.  

 
 
 
 

Aktuellt 
Syftet med arbetet gällande de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna som pågått under  

vintern 2018/2019, har varit att göra en översyn på föreskrifterna i sin helhet samt att Båstads 

kommun ska ha ett komplett och giltigt dokument för att säkerställa ordningen på allmän plats. 

Som utgångspunkt har SKL:s ” Underlag till Allmänna lokala föreskrifter” använts. Underlaget 

har sedan anpassats med hänsyn till kommunens specifika förutsättningar. Grundtanken i ar-

betet med ordningsföreskrifterna har tagit fasta på kommunslogan ” Ett bättre sätt att leva”.  

Ordningsföreskrifterna ska medge en stor frihet och underlätta vardagen för kommunens 

medborgare och besökare, utan att den allmänna ordningen störs. 

De förändringar som föreslås i förhållande till föreskrifterna från 2016 är följande: 

 Idrottsplats namnges, Örebäcksvallen 

 Lekplatser, namnges, Skansenbadet, Gulstad, Blåstad, Tångvägens lekplats, Mellanvä-

gens lekplats, Hindbärsvägen, Drivans lekplats, Oleborg, Utskiftesvägen, Mellanvägen 

och Heden i Båstad. I Torekov, Lyckeborgs lekplats och Ljungmansgatans lekplats. 

 

Avsnittet gällande beträdelse av inhägnade dammar och vattendrag utgår. Påverkan på den 

allmänna ordningen kan betraktas som mycket liten.  

Containrar: Första meningen utgår eftersom det redan framgår i ordningslagen att uppställ-

ning av container är tillståndspliktig.  

Högtalarutsändning: Andra och tredje stycket utgår eftersom det innebär en inskränkning i 

den enskildes frihet att uttrycka musikaliska eller konstnärliga verk. 

Förtäring av alkohol på allmän plats: Områdets utformning justeras, eftersom det innefattar 

den gamla tågstationen i Båstad. 

Ridning cykling, motorfordonstrafik mm.: Paragraferna ridning och cykling delas upp i sepa-

rata rubriker. En förändring gällande tid och omfattning av ridförbudet längs stränder föreslås. 

Motorfordon utgår från föreskrifterna eftersom det regleras i terrängkörningslagen 

(1975:1313) och i terrängkörningsförordningen (1978:594) och kan därför inte regleras ge-

nom de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna. 
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Bad och camping: Bad och camping delas upp i två separata rubriker.  

Livräddningsutrustning regleras inte genom Allmänna lokala ordningsföreskrifter, utan genom 

PBL. Paragrafen utgår. 

Hundar: Områden för koppeltvång preciseras och utökas något. En förändring i tid och omfatt-

ning gällande hundförbud längs stränder föreslås, datumen är satta för att harmoniera med 

Laholms kommun. 

Adressnummerskylt: Bedöms lägga onödigt tvång på allmänheten. Paragrafen utgår. 

Eldning: Eventuellt förbud regleras genom 2 kap 7§ 1 stycket i förordning (2003:789) om 

skydd mot olyckor. Paragrafen utgår. 

Grillning: Upphävdes av Länsstyrelsen för att den omfattade ett för stort geografiskt område. 

Lydelse ändras så att grillning medges på iordningställda fasta grillplatser. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor: Tidsspannet då fyrverkeri får avfyras krymps till att 

bara omfatta nyårsafton. Totalförbud för fyrverkerier införs runt kommunens äldre- och vård-

boende.  

 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att kommunen har giltiga Allmänna lokala ordningsföreskrifter, som är anpassade efter 
kommunens specifika behov, ökar förutsättningarna för att den allmänna ordningen kan upp-
rätthållas på offentlig plats och andra platser som likställs med offentlig plats. 
 
Verksamhet 
Välanpassade Allmänna lokala ordningsföreskrifter medför enbart positiva konsekvenser för 
kommunens egen organisation, men även för näringsliv och besökare. Kommunens övergri-
pande mål är att vara en kommun som är välkomnande, professionell och tydlig. Det ska vara 
attraktivt att leva, bo och verka här.  De lokala ordningsföreskrifterna är ett dokument som 
signalerar kommunens intentioner mot vilka mål organisationen strävar. 
 

 
 
 
Marie Eriksson, Park & gatuchef  
Teknik & service 
 
 
 
 

 

Beslutet ska expedieras till: 
      
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
      
Samråd har skett med: 
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Datum: 2019-03-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000290/2018 –200 
 
 

Svar på motion – Ny brandstation 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna motionerade den 7 mars 2018 om att undersöka möjligheten att förvärva 
en tomt i syfte att uppföra en ny brandstation.  
 
Motionärerna vill att kommunen undersöker möjligheten att köpa en specifik tomt för 
uppförande av ny brandstation. Behov av ny brandstation behöver dock utredas före beslut 
fattas om eventuellt tomtköp.  
 
Förslaget är därför att motionen avskrivs, då den rör inköp av tomt. Behovsanalys av ny 
brandstation får hanteras av kommunstyrelsen som ansvarigt politiskt organ. 

  
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 
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Datum: 2019-03-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000950/2017 –100 
 
 

Svar på motion – Säkerhets- och brottsförebyggande arbete i kommunen 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna motionerade den 9 november 2017 om att kommunen inrättar en säkerhets- och 
brottsförebyggande funktion i kommunen.  
 
Rekrytering av säkerhetssamordnare är pågående och medel finns avsatta för tillsättande av 
tjänsten. Därmed är motionens intention uppfylld och den kan avskrivas från vidare behandling.  
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 





  Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-03-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000656/2018 – 900 
 
 

Svar på motion – Säkerhets-, kris- och beredskapssamordnare 

 

Förslag till beslut 
 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna motionerade den 5 juli 2017 om att kommunen tillsätter en säkerhets-, 
kris- och beredskapssamordnare. 
 
Rekrytering av säkerhetssamordnare är pågående och medel finns avsatta för tillsättande av 
tjänsten. Därmed är motionens intention uppfylld och den kan avskrivas från vidare behandling.  
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna och kommunstyrelsens ordförande. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -07- 0 5 

' ~~~~f Off /. 
Motion Säkerhet, kris och beredskaps samordnare. 2018.07.04 ......... tt. ................. . 

Under denna mandatperiod har säkerhetsarbetet bantats ned. 
- tjänsten som kommunens säkerhets, kris och beredskaps-ansvarige togs bort. 
- Fältsekreterare har avvecklats - de som gjorde ett viktigt arbete kvällar och nätter och 

har ett förebyggande arbete främst mot ungdomar och andra som rör sig ute på kvällar 
och nätter. Men även samverkar med skolan, ungdomsgårdar mfl. 

-Brottsförebyggande rådet har avvecklats = Välbefinnanderådet. 
Här ingick trygghet, hälso- och brottsförebyggande arbete. 

Oppositionen har högljutt påtalat vikten att prioritera upp detta arbete, för att Båstads 
kommun skall fortsätta att vara en trygg plats där alla tillsammans kan trivas och känna sig 
t~ygga . 

Dna-projektet som kommunen drivit tillsammans med Stiftelsen Gripen är däremot ett 
lyckosamt nytt projekt. 

Men som sagt vi behöver ha en anställd med kompetens i dessa frågor som driver arbetet 
framåt. 

Alla partier verkar nu överens att tjänsten skall tillbaka och även förvaltningens 
budgetförslag har denna tjänst som högsta prioritering inför höstens reviderade budget 2019. 

(S) yrkar att förvaltningen undersöker hur mycket pengar som finns att söka till denna 
tjänst? 

• Överenskommelserna omfattar ekonomisk ersättning för de uppgifter som 
kommuner och landsting åläggs i lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH). 
Av 5 kap. LEH framgår att kommuner och landsting ska få ersättning av 
staten för de förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap LEH. 

Vidare vill vi att förvaltningen undersöker om det skall vara en 1 OOo/o tjänst 
eller om det går att dela tjänsten med en närliggande kommun? 

/~~ 
För (S) Ingela Stefansson. 



  Tjänsteskrivelse  

 
 

1 (1) 

 
Datum: 2019-03-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000171/2017 – 350 
 
 

Svar på motion – Trygg parkering vid de nya stationsområdena 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen anses vara besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet motionerade den 13 februari 2017 om att förvaltningen skulle utreda hur 
bilinbrott, skadegörelse och känslan av otrygghet kan minimeras vid kommunens 
stationsområden. 
 
Den 6 februari 2019 ansökte kommunen om kamerabevakningstillstånd vid kommunens 
stationsområden, dnr 000113/2019 -350. I ansökan framkommer att syftet är att motverka  
vandalism och skapa tryggare miljöer för besökarna – vilket ligger i linje med motionärernas 
intention. Utöver det pågår rekrytering av kommunal säkerhetssamordnare som kommer att 
arbeta med säkerhets- och trygghetsfrågor i kommunen. 
 
Mot bakgrund av ovanstående kan motionen anses vara besvarad. 

 
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 





 Tjänsteskrivelse  

 

1 (1) 

 
Datum: 2019-03-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001120/2017 – 100 
 
 

Svar på motion – Alkolås i kommunala fordon 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad. 
2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens fordonshantering. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet motionerade den 18 oktober 2017 om att samtliga av kommunens och 
Båstadhems fordon utrustas med alkolås för att öka trafiksäkerheten. 
 
Centerpartiets intention är att satsa på åtgärder för att öka trafiksäkerheten i kommunen. 
Förvaltningen arbetar med framskrivande av ett nytt styrdokument för kommunens 
fordonshantering som sedan ska beslutas i den politiska organisationen – kommunstyrelsen 
eller kommunfullmäktige. 
 
Mot bakgrund av att Centerpartiets fråga tangerar ett pågående uppdrag föreslås att motionen 
får beaktas i det uppdraget. Motionen ska därmed anses vara besvarad.  
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna och teknik och service. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 





  Tjänsteskrivelse  

 
 

1 (1) 

 
Datum: 2019-03-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001355/2017 –350 
 
 

Svar på motion – Fordonspolicy 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad. 
2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens fordonshantering. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna motionerade den 6 december 2018 om att kommunen skulle ta fram en 
fordonspolicy som behandlar olika trafiksäkhetsfrågor – hantering av mobiltelefoner, alkolås,  
skötsel med mera. 
 
Socialdemokraternas intention är att ta fram en policy för att öka trafiksäkerheten i kommunen. 
Förvaltningen arbetar med framskrivande av ett nytt styrdokument för kommunens 
fordonshantering. I styrdokumentet kommer trafiksäkerheten inbegripas, och den ska sedan 
beslutas i den politiska organisationen – kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 
 
Mot bakgrund av att Socialdemokraternas fråga tangerar ett pågående uppdrag föreslås att 
motionen får beaktas i det pågående uppdraget. Motionen ska därmed anses vara besvarad.  
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 





 Tjänsteskrivelse  

 

1 (1) 

 
Datum: 2019-03-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000171/2017 – 350 
 
 

Svar på motion – Broddar till 65 år och äldre 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen avslås. 
2. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att informera Region Skåne om initiativ till 
broddar för 65 år och äldre. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet motionerade den 31 oktober 2017 om att samtliga invånare över 65 år skulle få 
gratis broddar.  
 
Kostnadsfria broddar, eller halkskydd, är en fråga som kommunen kan besluta om. Det är 
däremot även en fråga som tangerar Region Skånes ansvarsområde, då Region Jönköping 
nyligen har beslutat om investering i broddar för alla över 65 år. Kostnaden för det projektet 
uppskattades till 2 miljoner kronor för 46 000 par broddar – 43 kr per par. 
 
Den 31 december 2018 fanns det 4531 medborgare i kommunen över 65 år. Om kommunen 
finansierar ett projektet likt Region Jönköping blir det till en kostnad om ungefär 200 000 kr. 
Utöver det tillkommer verksamhetsrelaterade kostnader såsom distribution och insamling.  
 
Mot bakgrund av att frågan tangerar Region Skånes ansvarsområde föreslås att motionen avslås. 
Frågan om broddar för 65 år och äldre överlämnas till Region Skåne. 

 
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna och kommunstyrelsens ordförande. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 





  Tjänsteskrivelse  

 
 

1 (1) 

 
Datum: 2019-03-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000506/2018 –700 
 
 

Svar på motion – Mindre stillasittande på våra äldreboenden 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Thomas Andersson (L) motionerade den 9 maj 2018 om att ta fram ett program för att minska 
stillasittandet på kommunens gruppboende genom att aktivera de äldre mer.  
 
Medel finns avsatta i budget 2019 för balans- och rörelseträning för kommunens äldre. Därmed 
är motionens intention uppfylld och den kan avskrivas från vidare behandling. 

  
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionären 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 





  Tjänsteskrivelse  

 
 

1 (1) 

 
Datum: 2019-03-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000677/2018 –100 
 
 

Svar på motion – Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna motionerade den 12 juli 2018 om att ta fram regler för att möjliggöra för 
pensionärsföreningar att få ekonomiskt stöd samt att beräkna kostnaderna för regelverket. 
 
Regler för stöd till pensionärsföreningar är beslutade och medel finns avsatta i budget. Därmed 
är motionens intention uppfylld och den kan avskrivas från vidare behandling.  
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 





  Tjänsteskrivelse  

 
 

1 (1) 

 
Datum: 2019-03-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000510/2018 –200 
 
 

Svar på motion – Riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Thomas Andersson (L) motionerade den 17 maj 2018 om att ta fram riktlinjer för 
exploateringsavtal och markanvisningar.  
 
Den 4 juni 2018 fastställde kommunfullmäktige riktlinjer för exploateringsavtal. Då motionens 
frågeställning redan är hanterad ska den avskrivas från vidare behandling.  

  
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionären 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 



MOTION 

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL OCH MARKANVISNINGAR 

Liberalerna i Båstad vill skapa tydlighet och öppenhet när det gäller markanvisningar och 

exploateringsavtal. 

Därför är det angeläget att riktlinjer tas fram som klargör kommunens utgångspunkter och 

mål för överlåtelse av kommunalägda markområden, handläggningsrutiner och 

grundläggande villkor för just markanvisning samt principer för prissättning. 

Liberalerna i Båstad vill med denna motion att 

Båstads kommun tar fram riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar. 

Syftet med motionen är skapa riktlinjer som fungerar som vägledning för byggherrar, 

exploatörer, fastighetsägare och kommunen vid markanvisningar och exploateringsavtal. 

Dessutom att skapa underlag för att detaljplaner kan tas fram snabbare och effektivare, men 

ska också leda till ökad transparens och förutsägbarhet hos exploatörerna. 

Har vi tydliga riktlinjer så klargör de fördelning av kostnader och intäkter för genomförande 

av detaljplaner och andra förhållanden som har betydelse för bedömning av konsekvenserna 

att ingå exploateringsavtal med Båstads kommun. 

Båstad maj 2018 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

Thomas Andersson 



  Tjänsteskrivelse  

 
 

1 (1) 

 
Datum: 2019-03-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000026/2018 –200 
 
 

Svar på motion – Lokalvård i egen regi 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna motionerade den 1 oktober 2018 om att kommunen skulle förbereda för att 
ta över lokalvården i egen regi. 
 
Den 2 maj 2018 beslutade kommunfullmäktige att lokalvården skulle återgå i egen regi den 1 
oktober 2018. Då frågeställningen i motionen redan är hanterad ska den avskrivas från vidare 
behandling. 

  
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 





  Tjänsteskrivelse  

 
 

1 (1) 

 
Datum: 2019-03-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000230/2018 –600 
 
 

Svar på motion – Ta fram förslag så att fysisk aktivitet finns med i skolans 
vardag varje dag för alla elever 
 
Förslag till beslut 
 
1. Motionen avskrivs från vidare behandling. 
2. Förvaltningen redovisar sitt arbete med fysisk aktivitet i skolorna för utbildningsnämnden 
och kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna motionerade den 20 februari 2018 att förvaltningen tar fram ett förslag om hur 
fysisk aktivitet kan finnas med i skolans vardag, varje dag för alla elever.  
 
Förvaltningen arbetar med frågan om ökad fysisk aktivitet i skolan. Eftersom det är ett pågående 
arbete föreslås att förvaltningen redovisar det arbetet för utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen. Mot bakgrund av det kan motionen anses vara besvarad. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 



Motion 

BÅSTADS KOMMUN 
KommunstyrE!l&en 

2018 -D2- 2· 0 
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Liberalerna 

Båstads kommuns skolor - Där kunskap och hälsa växer! 

Insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga är en god investering- inte 
bara för vår kommun men för hela samhället. 

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska 
hälsan under hela livet. Det finns oroande signaler angående utvecklingen av barns och ungdomars 
hälsa, framförallt den psykiska hälsan. Det rör sig om nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och 
huvudvärk bland unga i skolåldern. Dessutom dokumenteras stressrelaterade symtom bland framför 
allt flickor. Detta gäller hela landet och även vår kommun. 

Att trivas och må bra är en förutsättning för att utveckla förmågan att lära. En grundläggande 
utgångspunkt kan vara att alla barn och unga erbjuds daglig/regelbunden fysisk aktivitet och att den 
delen av läroplansuppdraget riktar sig till alla verksamma i skolan. Eftersom alla elever tillbringar 
en stor del av sin tid i skolan har den en viktig roll för elevers hälsa. Därför bör fysisk aktivitet 
naturligt finnas med i skolans vardag- vaije dag! -~ 

Därför vill Liberalerna att: 

Skolförvaltningen för Förskolan, Grundskolan och Gymnasiet tar fram ett förslag till 
hur fysisk aktivitet finns med i skolans vardag varje dag för alla elever. 

Det är viktigt att undervisningen i Idrott och Hälsa bidrar till att alla elever får kunskapen om 
sambandet mellan välmående/lärande och fysiskt aktivitet samt ett livslångt intresse för att vara 
fysiskt aktiv. 

Båstads kommuns skolor ska vara platsen där KUNSKAP OCH HÄLSA VÄXER. 

Båstad februari 2018 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

c/tfU-
Birgitte Dahlin Mats Lundberg 
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