
	

	

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen 

Datum:	 Onsdagen	den	8	maj	2019.	

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

	

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

	 Upprop	 	

1. Val	av	justeringsperson	 ‐‐ KS

2. Godkännande	av	dagordningen	 ‐‐ KS

3. Informationsärenden:	
	
a).	Vuxenutbildningen	‐	kvalitetsarbete	och	årshjul	(Ewa	Nilsson)	
						‐	Bilagor	
	
b).	Etableringsreformen	(Henrik	Andersson)	
	
c).	Rapport	från	Båstads	kommuns	medarbetarundersökning	2019	
						(Philipp	Seuffer)	‐	Bilagor	
	
d).	Uppföljning	av	utvecklingsarbete	gällande	HR	Servicecenter		
						(Philipp	Seuffer)	
	
e).	Utvärdering	av	kvalitén	på	städningen	i	kommunens	lokaler	
						(Terese	Wennerstrand)	
	
f).	Kultur	för	lärande	‐	kommunens	kulturgaranti	för	förskolebarn	
					och	elever:	ett	samverkansprojekt	med	biblioteket,	skolan,	
					kulturskolan,	kulturavdelningen,	Birgit	Nilsson	Museum	m	fl	
					(Tussa	Lannér)			

‐‐ KS

4. Ekonomisk	uppföljning	Bildning	och	arbete	januari‐februari	2019 Henrik	Andersson	 KS

5. Ekonomiskt	bistånd	‐	kvartalsrapport	januari‐mars	2019 Henrik	Andersson	 KS

6. Rekommendation	till	kommunerna	om	gemensam	finansiering	av	
ett	mer	samlat	system	för	kunskapsstyrning	i	socialtjänstens	
verksamheter	

Henrik	Andersson/	
Emma	Pihl	

KF

7. Båstads	kommuns	förberedande	arbete	inför	att	barnkonventionen
blir	lag	den	1	januari	2020	

Henrik	Andersson	 KS

8. Förslag	på	ändrad	fördelning	av	skolpeng	för	barnomsorg	
och	grundskola	

Inga‐Britt	Henriksson	 KF

9. Exploateringsavtal	med	option,	del	av	Torekov	98:1 Susanna	Almqvist	 KS

10. Detaljplan	för	Sunnan	10	m.fl.	i	Torekov	‐ Beslut	om	antagande	 Henrik	Eliasson	 KS

11. Taxa	för	prövning	och	tillsyn	enligt	lagen	om	tobak	och	
liknande	produkter	

Ildikó	Lundberg	 KF

12. Försäljning	av	verksamhetsmark,	del	av	Västra	Karup	1:100 Susanna	Almqvist	 KS



	
 

	
Sida 

2	(2)	
	

 

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

13. Prospekt	för	tomter	i	Östra	Karup		 Susanna	Almqvist	 KS

14. Markanvisningsavtal,	Heden	etapp	III,	Eksjöhus	 Susanna	Almqvist	 KS

15. Svar	på	motion	‐	Ställplatser	för	husbilar	och	husvagnar Marie	Eriksson	 KF

16. Provisoriska	lokaler	för	Västra	Karups	skola	 Jan	Bernhardsson	 KS

17. Beställning	‐	utredning	av	fastighetsorganisationen	 Jan	Bernhardsson	 KS

18. Förlängning	av	förvaltningsavtalet	med	Båstadhem	 Jan	Bernhardsson	 KS

19. Avtal	om	brandvattenförsörjning		 Andreas	Jansson	 KS

20. Namnsättning	av	friidrottsanläggning	i	Båstad	
(Kompletteras	med	underlag	till	sammanträdet)	

Roger	Larsson	 KS

21. Inköps‐	och	upphandlingspolicy	för	Båstads	kommun Ann‐Heléne	Klasson	 KF

22. Svar	på	granskning	av	personalenkäten	2018 Philipp	Seuffer	 KS

23. Val	av	representanter	för	färdtjänst	i	Båstads	kommun Fredrik	Hedesand		 KS

24. Remiss	från	Finansdepartementet	‐	SOU	2018:74	‐ Lite	mer	lika.	
Översyn	av	kostnadsutjämningen	för	kommuner	och	landsting	

Elisabet	Edner	 KS

25. Firmateckning	‐	giro	och	bankräkningar	 Elisabet	Edner	 KS

26. Firmateckning	‐	lagsökning,	betalningsföreläggande	mm Elisabet	Edner	 KS

27. Firmateckning	av	Båstads	kommuns	förvaltade	stiftelser Elisabet	Edner	 KS

28. Uppföljning	av	nämndernas	intern	kontroll	2018 Elisabet	Edner	 KS

29. Svar	på	medborgarförslag	‐	Beslut	om	3‐4:ans	stängning	ska	vara	
ett	ärende	hos	kommunfullmäktige	

Olof	Nilsson	 KF

30. Svar	på	medborgarförslag	‐	Förtida	stängning	av	3‐4:an	på	
Bjärehemmet	

Olof	Nilsson	 KF

31. Svar	på	motion	‐	Ungdomsråd	i	Båstads	kommun Olof	Nilsson	 KF

32. Svar	på	motion	‐	Avgiftsfri	kollektivtrafik	för	skolungdomar	 Olof	Nilsson	 KF

33. Månadens	person	eller	organisation	 Olof	Nilsson	 KF

34. Beslutsloggen	 ‐‐ KS

35. Delgivningar	 ‐‐ KS

36. Anmälan	av	delegationsbeslut	 ‐‐ KS

	
Båstad	den	30	april	2019	
	
	
Johan	Olsson	Swanstein	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	
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Datum: 2019-04-30 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001177/2018 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Carolin Gräbner. 
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Kerstin Gustafsson. 
 
3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 14 maj 2019 kl. 09.00.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justerings-
personen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och 
justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar vid varje sammanträde. 
 
I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska justeras av en 
ledamot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån 
valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver 
justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på 
nästkommande sammanträde. 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Datum: 2019-04-30 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001178/2018 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Dagordningen godkänns. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om 
dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Datum: 2019-04-30 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001179/2018 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
 
a). Vuxenutbildningen - kvalitetsarbete och årshjul (Ewa Nilsson) - Bilagor 
 
b). Etableringsreformen (Henrik Andersson) 
 
c). Rapport från Båstads kommuns medarbetarundersökning 2019 (Philipp Seuffer) - Bilagor  
 
d). Uppföljning av utvecklingsarbete gällande HR Servicecenter (Philipp Seuffer) 
 
e). Utvärdering av kvalitén på städningen i kommunens lokaler (Terese Wennerstrand) 
 
f). Kultur för lärande - kommunens kulturgaranti för förskolebarn och elever: 
ett samverkansprojekt med biblioteket, skolan, kulturskolan, kulturavdelningen,  
Birgit Nilsson Museum m fl (Tussa Lannér)   
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Huvudmannens ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet
Skollagen kap 4

Uppdaterat 
2017-04-10
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Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2019 vid Vuxenutbildningen i Båstads kommun 
 

 

 
Båstad kommuns vision: 

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang.  
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Skolhuvudman Skollagen 4 kap 3 § 
 

Varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och 

utveckla utbildningen. 
 

 
Rektor Skollagen 4 kap 4 § 
 

Sådan planering, uppföljning och utveckling utbildningen som anges i 3 § ska genomföras även på skolenhetsnivå. 

Rektor ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs. 
 

 
Personal Skollagen 4 kap 3 § 
 

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, övrig personal samt elever. 
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Övergripande mål Skollagen 20 kap 2 § 
 

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges 

möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbetets och samhällslivet 

samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och 

förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras. 

 
Underlag 
 

Rektor, lärare, resurspersonal och studie- och yrkesvägledare har vid utvecklingsdag gemensamt tagit fram 

prioriterade förbättringsområden för 2019 genom att analysera föregående års nulägesanalyser, enkäter, 

resultatuppföljning och insatser. Utgångspunkten är att stärka elevernas måluppfyllelse och utveckla det 

individbaserade lärande samt stärka elevernas möjligheter att studera vidare eller få ett arbete. 
 

 

Prioriterade utvecklingsområden för Akademi Båstad Vuxenutbildning 2019 

1. Studieplanerna -  eleverna och lärare är delaktiga i innehållet, som uppdateras kontinuerligt. 

2. Uppföljning och analys av genomförda insatser för elevers och verksamhetens utveckling. 

Varje genomförd insats ska dokumenteras och utvärderas. 

3. Arbetsmiljön för elever och personal i fokus. 
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Resurser: 

1. Förstelärare 

En förstelärare i lärarteamet för vuxenutbildningen har fokus på att utveckla vuxenpedagogiken på skolan och därmed 

öka måluppfyllelsen för eleverna på alla nivåer.  
 

 

2. Kvalitetssäkrare av kunskapsnivåer och måluppfyllelse 

Vid samtliga kurser ska flexibel och individanpassad undervisning genomföras.  Detta innebär:  

- aktiva studieplaner med elever och lärare involverade. 

- tydliga skriftliga överlämningar mellan lärare om elevernas förmågor vid ny kursstart inom verksamheten.  

- samtliga lärare tydliggör kursmål för sina elever på kort och lång sikt. 

- tydlig kartläggning av elevers kunskapsnivå vid SFI, som säkerställer att eleverna erbjuds plats på rätt 

utbildningsspår.  
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Utvecklingsområde 1:  

Studieplanerna -  eleverna och lärare är delaktiga i innehållet, som uppdateras kontinuerligt. 

 

Var är vi/nuläge: 
Studieplanerna är inte kontinuerligt uppdaterade dokument i nuläget, utan skrivs när eleven påbörjar utbildningen och därefter sker inget om inte 

eleven byter kurs. Eleven känner inte till studieplanen och kan inte påverka innehållet. Långsiktiga mål finns inte med.  

 

Vart ska vi/förväntad 

effekt? 

 Hur gör vi/insats? Ansvar för 

insats 

(yrkesroll) 

Uppföljning:  

när, hur, vem 

Utvärdering: 

när, hur, vem 

Hur blev det/resultat  

1. Eleverna 

känner till sina 

kursmål och 

sin studieplan. 

 

 

 

2. Elevens pro-

gression visas 

tydligt i studie-

planen. Likaså 

elevens 

långsiktiga mål 

med studierna. 

 

 

 

3. Samtliga lärare 

Vid varje kursstart 

involveras eleven för att 

sätta upp mål i 

studieplanen. 

 

 

 

Lärare dokumenterar 

elevens progression och 

stämmer av mot uppgjorda 

mål. Uppföljning sker med 

elevsamtal systematiskt. 

 

 

 

 

 

Arbetet med att hitta annan 

SYV vid 

första träff 

med elev. 

Ansvarig 

lärare 

därefter. 

 

Lärare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plan görs av 

elev och lärare 

när studie-

planen ska 

uppdateras. 

 

 

I lärarens nu-

lägeanalys,  

2 ggr/år till 

rektor,redo-

visas arbetet 

med kontinuer-

ligauppdate-

ringar av 

studieplanerna. 

 

 

I kursutvärde-

ring läggs fråga 

om arbetet 

med studie-

planens in till 

eleverna. 

 

Utvecklings-

samtal med 

elever som 

dokumenteras. 

 

 

  

 

 

 

Rektor och 

Vid årets slut utvärderas insatsen i 

lärarnas nulägesanalyser. 

Vid årets slut utvärderas arbetet med 

studieplanerna av studie- och 

yrkesvägledaren. 

 

 

Vid årets slut sammanställs elevernas 

synpunkter om arbetet med 

studieplanerna. 

Rektor gör sammanställning till 

verksamhetsrapport. 

 

 

 

 

 

Arbetet utvärderas vid årets 
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kan logga in 

och se varje 

elevs 

studieplan.  

 

 

 

lösning än mobilt bankid 

skyndas på.  

 

 

Rektor 

It-chef 

Avstämning vid 

skolans it-möte. 

(BAIT) 

 

 

 

 

lärare stämmer 

av läget. 

verksamhetsrapport. 

 

 

 

 

 

 

Utvecklingsområde 2:   

Uppföljning och analys av genomförda insatser för elevers och verksamhetens utveckling. 
 

Var är vi/nuläge: 
Det görs många pedagogiska insatser under året, men dessa dokumenteras och analyseras inte för att ta reda på effekten. Uppföljningar och analyser 

av insatser för att eleverna ska nå kursmålen och skolans kvalitet ska höjas. 

 

 

Vart ska vi/förväntad 

effekt? 

 Hur gör vi/insats? Ansvar för 

insats 

(yrkesroll) 

Uppföljning:  

när, hur, vem 

Utvärdering: 

när, hur, vem 

Hur blev det/resultat  

1. Vilka insatser 

hjälper 

eleverna i sin 

måluppfyllelse. 

 

 

 

 

Insatserna 

dokumenteras av 

varje lärare. 

 

 

 

 

 

Lärarna 

 

 

 

 

 

 

 

Redovisa 

insatserna i 

gemensamt 

dokument.   

 

 

 

 

Efter 

genomförd 

insats gör 

läraren en 

skriftlig 

reflektion  

 

 

Vid studiedag analyseras och 

utvärderas effekterna gemensamt. 
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2. Analysera 

effekten av 

insatserna 

 

 

 

 

 

 

3. Öka elevernas 

progression. 

 

4. Skolans 

undervisnings-

kvalitet ökar. 

 

 

Arbeta strukturerat 

på lektioner med 

att dokumentera  

de pedagogiska 

insatserna som görs 

dagligen/per 

vecka/per månad 

etc. 

 

Läraren utvecklar 

undervisningen. 

 

Läraren förbereder 

eleverna inför nästa 

moment eller kurs. 

 

Läraren är tydlig 

och kommunicerar 

elevernas 

progression. 

 

 

 

 

 

Lärarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärarna 

 

 

Hur många 

insatser har 

gjorts? 

 

 Vilken effekt? 

 

 

 

 

Utvecklingssam- 

tal. Lärare/elev. 

 

 

 

 

Analysera 

måluppfyllels

en i kursen 

kopplat till 

insatsen. 

 

 

 

 

Måluppfyllel-

sen jämför 

med 

föregående 

kurs. 

 

 

Rektor sammanställer 

verksamhetsrapport med 

utgångspunkt från lärarnas 

nulägesanalyser. 

 

 

 

 

 

Lärarnas reflektioner tas upp i 

nulägesanalysen. 
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Utvecklingsområde 3:  

Arbetsmiljön för elever och personal i fokus. 
 

 

 

Var är vi/nuläge: 
Arbetsmiljön för elever och personal kan bli bättre, både etiskt och praktiskt. 

 

Vart ska vi/förväntad 

effekt? 

 

 

Bra arbetsmiljö för 

elever och personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hur gör vi/insats? 

 

 

 

En utvärdering och översyn 

görs av elever och lärare 

gällande arbetsmiljön så 

snart som möjligt. 

 

Handlingsplan för hur 

arbetsmiljön kan 

förbättras. 

 

Beslut kring vilka åtgärder. 

Inköp m.m. 

Ansvar för 

insats 

(yrkesroll) 

 

Elever 

Lärare 

Rektor 

Uppföljning:  

när, hur, vem 

 

 

Enkät till 

elever och 

lärare i slutet 

av året. 

 

Utvärdering: 

när, hur, vem 

 

 

I slutet av året 

följs enkäten 

upp. 

Hur blev det/resultat  

 

 

 

Vid årets sista APT-möte följs åtgärderna 

upp och eventuell ny handlingsplan för att 

förbättra arbetsmiljön. 

 

 



 

Uppdaterad 2018-11-01 

1 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Likabehandlingsplan  

och plan mot kränkande behandling 

vid Akademi Båstad Vuxenutbildning 
 

 

 
 

 
 

Skollagen kapitel 6. 
Planen ska fastställas av  

kommunstyrelsen i Båstads kommun. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

Uppdaterad 2018-11-01 

2 

 

 
Likabehandlingsplan och   

plan mot kränkande behandling 
 

2019-2020 

 

 
Sidnr Innehållsförteckning 

3 Inledning 

3 Lagen 

4 Elevinformation 

4 Syftet med likabehandlingsplan och plan mot 

 kränkande behandling 

5 Vad står begreppen för? 

6 Vision 

6 Kartläggning 

6 Mål  

6 Handlingsplan vid diskriminering eller kränkande 
behandling 

7  Uppföljning och utvärdering 

8  Blankett för kränkande behandling 

 

 



 

Uppdaterad 2018-11-01 

3 

 

Inledning 
 

Akademi Båstad Vuxenutbildnings fokus är att arbeta för elevers lika rättigheter och 

möjligheter. Ingen elev ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för 

kränkande behandling. På skolan ska alla kunna finna sig tillrätta. Med ett individuellt 

synsätt möter Akademi Båstad Vuxenutbildning studerandes olika behov och 

förutsättningar. Skolan ska präglas av respekt för människors olikheter och vara en 

skola som är trygg för elever och fri från diskriminering, sexuella trakasserier och annan 

kränkande behandling. Skolans personal arbetar aktivt med att förebygga och förhindra 

diskriminering och trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 

 

Lagen 
 

Skolan har i uppdrag att arbeta för en skolmiljö som är fri från diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). 

Skollagen kapitel 6 

§ 6 Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje enskild verksamhet bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. 

§ 7 Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra 
att elever utsätts för kränkande behandling. 

§ 8 Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de 

åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. 

Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses påbörjas eller 

genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna 
ska genomföras ska tas in i efterföljande års plan. 

§ 9 Huvudmannen eller personalen får inte utsätta en elev för kränkande behandling. 

§ 10 En lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig att ha 

blivit utsatt för kränkande behandling har är skyldiget att anmäla detta till rektorn. En 

rektor som fått kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt kränkande behandling 
i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.  

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppkomna 

kränkningarna och i förekommande fall vidta åtgärder som skäligen kan krävas för att 

förhindra kränkande behandling i framtiden. Gäller även trakasserier eller sexuella 

trakasserier. (Diskrimineringslagen) 
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För elever 
 

Varje skolenhet målgruppsanpassar informationsmaterial och enkäter för eleverna. 

Lärarna delar ut material och informerar vid introduktionsträff. Likabehandling och 

kränkningar följs upp i en årlig enkät (eller för verksamheten lämplig tidpunkt) och 

sammanställningen redovisas för kommunstyrelsen, enligt Vuxenutbildningens SKA-hjul. 

 

Om en elev upplever sig utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling, ska 

kontakt ske med läraren och/eller rektorn. Detta gäller också elever som känner någon 

som är utsatt. Åtgärdstrappan för kränkningar sätts igång.  
 

 

Syftet med likabehandlingsplan och plan mot 

kränkande behandling 
 

Syftet med planen: 

- främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan      

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 

- förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. 

 

Innehåll: 

- hur skolan ska agera vid akuta situationer och hur uppföljning ska ske 

- hur skolan arbetar för att främja studerandes lika rättigheter 

- åtgärder för att förebygga diskriminering 

- hur ska elever ska agera 

  

 

Vad står begreppen för? Definition av 

diskriminering och kränkande behandling 
 
Diskriminering - Direkt och indirekt diskriminering 

Diskriminering är när skolan, på osakliga grunder behandlar en elev sämre 

än andra elever. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. 

Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling 

till t ex elevens kön. Ett exempel kan vara när en kvinna nekas tillträde till en viss 

utbildning, med motiveringen att det redan går så många kvinnor på just denna 

utbildning. Men man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det 

som kallas indirekt diskriminering. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller 

ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev 

med ett visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder eller sexuell läggning. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, 

diskriminerar skolan indirekt de elever som på grund av religiösa skäl behöver annan 

mat. 

 
Trakasserier 

Trakasserier är en behandling som kränker en elevs värdighet och som har koppling till 

någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna, det vill säga kön, funktionshinder, 

sexuell läggning, etnisk tillhörighet och religion eller en annan trosuppfattning. 
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Annan kränkande behandling 

Med annan kränkande behandling menas en kränkning av en elevs värdighet som saknar 

koppling till en diskrimineringsgrund. 

 
Vad står begreppen för? 

Diskriminering är när en person i skolan missgynnar en elev och det har samband med 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell 

läggning. Trakasserier som utförs av skolans personal kan också vara diskriminering. 

Diskriminering kan även ske genom skolans regler, undervisning, läroböcker etc. 

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en studerandes värdighet. 

Kränkningar kan vara texter och bilder (även som lappar, fotografier, sms, mms, och 

meddelanden i olika sociala medier). 

Annan kränkande behandling är uppträdande som – utan att vara trakasserier – kränker 

en elevs värdighet. 

Trakasserier är kränkande behandling som har samband med 

- kön 

- etnisk tillhörighet 

- religion eller annan trosuppfattning 

- funktionshinder 

- sexuell läggning 

 

Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är trakasserier 

även när en elev kränks på grund av en förälders sexuella läggning, funktionshinder etc. 

 

 

Inget krav på uppsåt 

Man behöver inte ha haft någon elak avsikt för att göra sig skyldig till diskriminering, 

trakasserier eller annan kränkande behandling. Skolan har en skyldighet att agera så 

snart någon ur personalen får kännedom om att en elev känner sig utsatt för 

trakasserier eller annan kränkande behandling. Skolan ska utreda vad som har hänt och 

vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar. 

 

Främjande insatser 

Att främja lika rättigheter kan till en början handla om att skaffa sig kunskaper 

kring varje specifik diskrimineringsgrund och vad som utgör annan kränkande 

behandling. Det är kunskap man kan behöva för att lära sig att förstå och se behovet av 

att främja lika rättigheter och på vilket sätt man kan göra detta. Det kan exempelvis 

vara genuspedagogisk kompetens, kunskap om hur 

funktionsnedsättningar påverkar elevers situation i skolan och kunskap om 

hur samhället och skolan förmedlar normer kring sexuell läggning, etnisk tillhörighet och 

religion. 
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Vision 
 

Vid Akademi Båstad Vuxenutbildning ska ingen bli diskriminerad, trakasserad 
eller utsatt för annan kränkande behandling. 
 

Kartläggning 
 

Det dagliga arbetet 

 

- Täta vardagliga kontakter mellan lärare och elever, fångar upp 

likabehandlingsfrågor. 

- I utvecklingssamtal och betygssamtal, ska läraren ställa frågor kring 

likabehandling och diskriminering. 

- Varje enhet gör en plan för hur utvärderingar där likabehandlingsfrågor kan 

fångas upp, ska genomföras och sammanställas. 

- Vid arbetsplatsträffar ska uppkomna ärenden redovisas och handlingsplan göras 

upp. 

 
 

Mål 
Hur ska vi arbeta? 

- Akademi Båstad Vuxenutbildnings personal och elever, ska alla ta avstånd från 

alla former av trakasserier och kränkande behandling. 

- All personal ska arbeta med ett förhållningssätt där alla elever ska känna sig 

rättvist behandlade. 

- Skolan ska skapa ett öppet förhållningssätt gällande likabehandling. 

- En gemensam enkät med bland annat inriktning kränkningar och likabehandling 

genomförs inom varje skolform. Lärare genomför och ser till att sammanställning 

lämnas till rektor. 

- Rektor ser till att sammanställningen redovisas på kommunstyrelsens möte. 

 

 

Handlingsplan 
Hur ska vi nå målet? 

1. Samtlig personal ska vara lyhörd och anmäla till rektor om kränkning skett. Om 

någon kränkning sker, ska ärendet tas upp så snart som möjligt med berörda. 

2. Genom att informera personal och elever i skolans utbildningar om 

likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling ska alla elever känna 

till skolans värdegrund. 

3. Varje lärare ska ha fasta rutiner och främjande arbete mot likabehandling i sin 

undervisning. 

4. Om en elev känner sig diskriminerad eller kränkt, ska anmälan ske. På blankett 

användas (”anmälan av kränkande behandling”) och lämnas till lärare eller 

rektor. Eller muntligen till ansvarig lärare. 

5. Ärendet ska då att utredas snarast och en handlingsplan görs upp tillsammans 

med berörda. 

6. Varje år ska anmälda kränkningar och ärenden sammanställas av rektor och 

redovisas till kommunstyrelsen enligt årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete. 
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Planerade åtgärder 

- Personal och rektor uppdaterar planen för likabehandling och mot kränkande 

behandling på arbetsplatsträff vid höstens första möte. 

- Varje skolform anpassar informationsmaterial för målgruppen. 

- Elever informeras om likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling av 

lärare. 

- I enkät, djupintervjuer eller annan lämplig form undersöker varje lärare hur 

kännedom om planen finns och om några kränkningar inträffat.  

- Rektor följer upp resultat på personalens arbetsplatsträffsmöten. Analys och 

handlingsplan gällande förbättringsarbetet görs upp. 

 
Uppföljning och utvärdering 
 
Hur mäter vi resultatet? 

 

 

Likabehandlingsarbetet  

Likabehandlingsarbetet ska bedrivas på ett målinriktat och systematiskt sätt. 

 

Likabehandlingsarbetet ska präglas av ett helhetstänkande och ska: 

- ingå i det systematiska kvalitetsarbetet 

- ingå i arbetet med skolans ordningsregler 

- innehålla konkreta åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkningar. 

- innehålla åtgärder för att förbättra studiemiljö för studerande. 

- analys ska ske varje år, kring antalet kränkningar och likabehandlingsärenden. 

- handlingsplanen avslutas och stäms av, samt en ny görs upp för kommande år. 
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Anmälan av kränkande behandling 
 
Syftet med denna blankett är att utgöra ett stöd för dokumentation vid förekomst av kränkande 
behandling. Anmälan kan dock även göras muntligt eller lämnas in skriftligt på annat papper. 
Lämna anmälan till läraren eller rektorn. 
Anmälan hanteras i enlighet med bestämmelser kring sekretess för att skydda anmälarens, den 
anmäldes och eventuella vittnens integritet. 
 
 
Jag som anmäler 
Namn     
 
 

 
 

Vem/Vilka riktas anmälan gentemot 
Namn     

 
 
 
 
Beskrivning 
Beskriv vad du upplever som kränkande behandling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vid vilket/vilka tillfällen har du upplevt att du blivit kränkt/När och hur fick du kännedom om förekomst av kränkande behandling? 
(Ange datum och tidpunkt/‐er) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vem/Vilka har informerats om vad som hänt? Vittne/‐n till det inträffade? 
 
 
 
 
 
 

 
Underskrift 
 
 
Ort och datum     Namnteckning 
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Kommunstyrelsen 
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om medarbetarundersökning 
0 
ar 2019 
SKOP har på uppdrag av Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning 
bland kommunens medarbetare. 

Det är ett samarbetsprojekt mellan Örkelljunga, Klippans, Svalövs och Båstads 
kommuner. Huvudresultaten för Båstad redovisas i denna rapport. 

Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer SlJAN19. 

Ansvariga för undersökningen åt kommunen är Oscar Hultåker och Ö1jan Hult
åker. 

SKOP, Tulegatan 38, 113 53 Stockholm, telefon 08-587 978 00, e-post skop@skop.se 
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SKOP 

Sammanfattning 

Rapport till Båstads kommun 
om medarbetarundersökning 

år 2019 

I årets undersökning har 912 medarbetare besvarat frågor om hur de upplever sitt 
arbete i Båstads kommun. 

Det övergripande betyget från medarbetarna kan variera mellan 0 som lägst och 
100 som högst. För alla kommunens medarbetare är det övergripande betyget i ge
nomsnitt 82. 

Det genomsnittliga betyget i Båstads kommun är högre än genomsnittet för 
offentliganställda i Sverige (78) och högre än genomsnittet för alla anställda 
utanför storstadsområdena (80). 

Totalt fick alla medarbetare svara på hur de anser att ett stort antal påståenden 
stämmer med deras uppfattning om arbetet i Båstad. Svaren har använts för att 
skapa en prioriteringsmatris som visar vad det är viktigast att satsa på i 
kommunens förbättringsarbete. Det gäller att förbättra förhållanden som får låga 
betyg och som samtidigt har starkt statistiskt samband med medarbetarnas 
övergripande betyg på sitt arbete. 

I Båstads kommun gäller det främst att satsa på förutsättningarna för arbete - att 
medarbetarna hinner med sitt arbete och hittar nödvändig information - samt den 
psykiska och fysiska arbetsmiljön. 

För att behålla nöjda medarbetare är det också viktigt att bevara de nuvarande 
höga betygen på motivation, ledarskap samt medarbetarskap. 

Det är 9 procent av medarbetarna som under de senaste 12 månaderna blivit 
utsatta för trakasserier eller mobbning. Det är vanligast inom vård och omsorg. 

Fler (14 procent) har under samma period blivit utsatta för våld eller hot om våld. 
Dt är vanligast inom bildning och arbete samt inom vård och omsorg. 
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SKOP 

Metodbeskrivning 

Population 

Rapport till Båstads kommun 
om medarbetarundersökning 

år 2019 

Undersökningspopulationen bestod av medarbetare hos Båstads kommun. 

Frågeformulär 
Frågeformuläret utarbetades av SKOP i samarbete med Klippans, Båstads, 
Svalövs och Örkelljunga kommuner. Frågorna har fasta svarsalternativ. 

Datainsamlingsmetod 
Samtliga medarbetare fick besvara en enkät via e-post. Medarbetarna fick ett 
flertal påminnelser. 

Datainsamlingsperiod 
Datainsamlingen genomfördes mellan den 11 februari och den 7 mars 2019. 

Svarsfrekvens och bortfall 
Populationen för Båstads kommun bestod 1.149 medarbetare efter rensning av 
dubbletter och liknande. Av dem har totalt 912 personer besvarat undersökningens 
frågor, vilket ger en svarsfrekvens om 79 procent. 

Svarande Netto i 
Förvaltning/verksamhet Antal Procent populationen 

Barn och skola 297 85 351 
Bildning och arbete 131 83 157 
Kommunkontor 40 87 46 
Samhällsbyggnad 22 92 24 
Teknik och service 111 85 130 
Vård och omsorg 311 71 441 

Totalt 912 79 1149 

Resultatredovisning 
I denna rapport redovisas svaren för hela kommunen. I rapporten särredovisas 
svaren för förvaltningar, verksamheter samt chefer. Dessutom specificeras svaren 
efter kön, ålder, anställningsform, sysselsättningsgrad och anställningstid i 
kommunen. 

I resultatredovisningen har svaren poststratifierats (viktats) så att varje organisa
torisk enhet har den inverkan på totalresultatet som motsvarar dess andel av 
samtliga medarbetare i kommunen. 
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om medarbetarundersökning 

år 2019 

.. 0 

Overgripande betyg pa arbetet 
Det övergripande betyget från medarbetarna kan variera mellan 0 som lägst och 
100 som högst. En kommun bör eftersträva att få så högt övergripande betyg som 
möjligt. 

Betyget är 82 bland alla kommunens medarbetare 
Det genomsnittliga betyget är 82 bland alla medarbetare hos Båstads kommun; 
Tabell 1. 

De som har en chefsroll ger i genomsnitt ett högre betyg (84) än övriga med
arbetare (81 ). 

Övergripande betyg på arbetet 

Samtliga medarbetare 

Chefer 

Ej chefer 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Genomsnitt 

ID Samtliga medarbetare D Chefer D Ej chefer I 

Kvinnliga medarbetare (82) och manliga (83) är i genomsnitt nästan lika nöjda. 
Det finns ett samband mellan ålder och genomsnittlig nöjdhet. Nöjdaste är 
åldersgruppen som är 60 år eller äldre år (genomsnitt=86). Minst nöjda är 
medarbetare under 30 år (genomsnitt=71). 

Jämförelse med andra 
SKOP genomför regelbundet undersökningar av anställda som baseras på ett 
slumpmässigt urval av al1a svenskar. 
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om medarbetarundersökning 

år 2019 

Det genomsnittliga betyget i Båstad (82) är högre än genomsnittet för alla 
offentliganställda i Sverige (78). Det är också högre än genomsnittet för alla 
anställda utanför storstadso1mådena (80). 

Samtliga medarbetare 

Kvin11or 

Män 

Under 30 år 

30-39 år 
-

40-49 år 

50-59 år 

60 år eller äldre 

0 

Övergripande betyg på arbetet 

10 20 30 40 50 60 

Genomsnitt 

Övergripande betyg i Båstads kommun 
Jämförelse med ett riksgenomsnitt 

171 

70 

Skala mellan O=lägsta betyg och I OO=högsta betyg 

Alla medarbetare hos Båstads konunun 

Alla Sveriges offentliganställda 

Alla anställda utanför storstadso1mådena 

Alla anställda i storstadsonu·ådena 

Alla Sveriges anställda 

•82 

182 

183 

181 

181 

183 

186 

80 90 100 

·1 82 

178 

[80 

[ 79 

179 

0 I 0 20 30 40 50 60 70 80 90 I 00 

Genomsnitt 
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Målsättningar för övergripande betyg 
SKOP rekommenderar dubbla mål för medarbetarnas övergripande betyg på 
arbetet. Dels gäller det att få så högt genomsnittsbetyg som möjligt dels gäl ler det 
att minimera andelen missnöjda medarbetare. De som är missnöjda kan ha 
särskilda behov som inte tillgodoses, men de är också dåliga ambassadörer för sin 
arbetsgivare när de berättar för omgivningen att de är missnöjda. 

De som har ett övergripande betyg under 46 är missnöjda, de som ger ett betyg 
över 56 är nöjda. Medarbetare med ett betyg mellan 46 och 55 är varken nöjda 
eller missnöjda. 

Övergr ipande betyg - alla anställda i Båstads kommun 

,.---, 

I• 

- -- -- I-

- f- I-

·n- - f- I-

- - - - - n rl 

0-5 6-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-85 86-95 96-LOO 
Extremt Mycket Ganska Litet Svagt Varken/ Svagt Litet Ganska Mycket Extremt 
missnöjd missnöjd missnöjd missnöjd missnöjd eller nöjd nöjd nöjd nöjd nöjd 

I El Ar 2019 J 

91 procent av medarbetarna är nöjda 
Nästan alla medarbetare hos Båstads kommun (91 procent) är nöjda och ger 
arbetet ett betyg över 55. Tabell l. 

En majoritet (54 procent) är mycket nöjda eller extremt nöjda. Var sjätte med
arbetare (17 procent) är extremt nöjd med ett betyg över 95. 

5 procent missnöjda medarbetare 
Bara ett fåtal medarbetare (5 procent) är missnöjda och ger ett övergripande betyg 
under 46. 
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Motivation 

Rapport till Båstads kommun 
om medarbetanmdersökning 

år 2019 

Kommunens medarbetare fick ta ställning till ett stort antal påståenden om sitt 
arbete och sin arbetsplats. Tre av dem handlar om deras motivation. Svaren 
sammanfattas i Tabell 2 och gruppredovisning finns i Tabellerna 3-5. 

Jag ser fram emot att gå 
till arbetet 

Jag lär nytt och utvecklas i 
mitt dagliga arbete 

Mitt arbete känns 
meningsfullt 

Jag ser fram emot att gå 
till arbetet 

Jag lär nytt och utvecklas i 
mitt dagliga arbete 

Mitt arbete känns 
meningsfullt 

0 

Påståenden om motivation 

10 20 30 40 50 60 70 80 

I• 5 Stänuner mycket bra li 4 Stämmer ganska bra I 

Påståenden om motivation 

I 
I 

l ,5 2 2,5 3 3,5 4 

ID Medel instämmande I 

8 

90 

4,5 

100 
% 
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år 2019 

Nästan alla anser att det stämmer mycket eller ganska bra att de har ett menings
fullt arbete. En stor majoritet ser också fram emot att gå till arbetet och instämmer 
i att de lär sig nytt och utvecklas i arbetet . 

Det genomsnittliga instämmandet är högst för påståendet att "Mitt arbete är me
ningsfullt". 
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Ledarskap 

Rapport till Båstads kommw1 
om medarbetarundersökning 

år2019 

Tre påståenden handlade om Ledarskap. Stora majoriteter anser att chefen visar 
dem förtroende, att chefen ger sina medarbetare förutsättningar att ta ansvar samt 
att chefen visar uppskattning. Svaren sammanfattas i Tabell 6 och grupp
redovisning finns i Tabellerna 7-9. 

Min närmaste chef ger 
mig förutsättningar att ta 

ansvar i mitt arbete 

Min närmaste chefvisar 
förtroende för mig som 

medarbetare 

Min närmaste chef visar 
uppskattning för mina 

arbetsinsatser 

Min närmaste chef ger 
mig förutsättningar att ta 

ansvar i mitt arbete 

Min närmaste chefvisar 
förtroende för mig som 

medarbetare 

Min närmaste chef visar 
uppskattning för mina 

arbetsinsatser 

0 

Påståenden om ledarskap 

10 20 30 40 50 60 70 

I• 5 Stämmer mycket bra li 4 Stämmer ganska bra I 

Påståenden om ledarskap 
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Styrning 

Rapport till Båstads kommw1 
om medarbetanmdersökning 

år20 19 

De flesta instämmer att de är insatta arbetsplatsens mål och vet vad som 
förväntas av dem. 

Det är dock klart färre som anser att det stämmer bra att målen följs upp och 
utvärderas på ett bra sätt. Svaren sammanfattas i Tabell 10 och gruppredovisning 
finns i Tabellerna 11-13. 

Jag vet vad som förväntas 
av mig i mitt arbete 

Min arbetsplats mål fO ljs 
upp och utvärderas på ett 

bra sätt 

Jag är insatt i min 
arbetsplats mål 

Jag vet vad som förväntas 
av mig i mitt arbete 

Min arbetsplats mål följs 
upp och utvärderas på ett 

bra sätt 

Jag är insatt i min 
arbetsplats mål 

0 

Påståenden om styrning 

10 20 30 40 50 60 70 80 

J • 5 Stämmer mycket bra liil 4 Stämmer ganska bra I 

Påståenden om styrning 
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I 
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SKOP 

Medarbetarskap 

Rapport till Båslads kommun 
om medarbetarundersökning 

år20 19 

De flesta instämmer i att de har ett bra samarbete med sina kollegor, att deras 
arbetsgrupp har ett högt engagemang samt att de har en bra stämning på 
arbetsplatsen. Nästan lika många anser att medlemmarna i arbetsgruppen visar 
varandra uppskattning när de har gjort ett bra jobb. 

Graden av instämmande är lägre när det gäller att deras arbetsgrupp är bra på 
konfliktlösning eller på konstruktiv feedback. Svaren sammanfattas i Tabell 14 
och gruppredovisning finns i Tabellerna l 5-20. 

Påståenden om medarbetarskap 

l min ru·betsgrupp ger vi varandra konstruktiv 
feedback för att utveckla vårt arbetssätt 

Vi är bra på att lösa uppkomna konflikter i vår 
arbetsgrupp 

Jag upplever att vi har ett högt engagemang i min 
arbetsgrupp 

I min arbetsgrupp är vi bra på att visa varandra 
uppskattning när vi gjo1t ett bra jobb 

Samarbetet med mina kollegor fungerar bra 

Vi har en bra stämning på min arbetsplats 

0 I 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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SKOP Rapport till Båstads kommun 
om medarbetanmdersökning 

år 20 19 

Påståenden om medarbetarskap 

I min arbetsgrupp ger vi varandra konstruktiv 
fe.edback för att utveckla vårt arbetssätt 

Vi är bra på att lösa uppkomna konflikter i vår 
arbetsgrupp 

Jag upplever att vi har ett högt engagemang i min 
arbetsgrupp 

J min arbetsgrupp är vi bra på att visa varandra 
uppskattning när vi gjort ett bra jobb 

Samarbetet med mina ko llegor fungerar bra 

Vi har en bra stämning på min arbetsplats 

1,5 2 

13 

2,5 3 3,5 4 4,5 5 

ID Medel instämmande I 



SKOP Rapport till Båstads kommun 
om medarbetanmdersökning 

år2019 

Utveckling och kompetens 

I sto1t sett alla anser att de själva har tillräcklig kompetens för sina arbetsuppgifter 
och de flesta anser också att de har tillräcklig kunskap för att hantera 
verksamhetssystemen. 

Det är färre som är tillfredsställda med sin digitala kompetens eller med det stöd 
de får av IT-verktyg. Jämfört med andra påståenden är det också färre som 
instämmer i att det är lätt att hitta den information de behöver. Bara ungefär 
varannan anser att de hinner med sitt arbete inom ordinarie arbetstid. Svaren 
sammanfattas i Tabell 21 och gruppredovisning finns i Tabellerna 22-27. 

Påståenden om utveckling och kompetens 

Det är lätt att hitta den information jag behöver !Or att 
utföra mitt arbete 

Jag hinner oftasl utföra mitt arbete inom ordinarie 
arbetstid 

Jag upplever attjag har tillräcklig digitalkompetens 
fö r att lära mig nya IT-system 

Jag upplever att mina IT-verktyg ger mig det stöd i 
mitt arbete som jag behöver 

Jag har tillräcklig kunskap för att hantera våra 
verksamhetssystem 

Jag har tillräcklig kompetens för att utföra mina 
arbetsuppgifter 
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SKOP Rapport till Båstads kommw1 
om medarbetarundersökning 

år 2019 

Påståenden om utveckling och kompetens 

Det är lätt att hitta den information jag behöver tor att 
utföra mitt arbete 

Jag hinner oftast utföra mitt arbete inom ordinarie 
arbetstid 

Jag upplever att jag har tillräcklig digitalkompetens 
för att lära mig nya rT-system 

Jag upplever att mina IT-verktyg ger mig det stöd i 
mitt arbete som jag behöver 

Jag har tillräcklig kunskap för att hantera våra 
verksamhetssystem 

Jag har tillräcklig kompetens för att utföra mina 
arbetsuppgifter 
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SKOP 

Arbetsmiljö 

Rapport til l Båstads kommun 
om medarbetarundersökning 

år2019 

Det är relativt få som anser att psykosociala och fysiska arbetsmiljön fungerar bra. 
Nästan alla anser dock att de själva tar ansvar för arbetsmi ljön. De flesta anser 
dessutom att de själva använder skyddsutrustning och hjälpmedel. 

Svaren sammanfattas i Tabell 28 och gruppredovisning finns i Tabellerna 29-32. 

Påståenden om arbetsmiljö 

Jag använder den skyddsutrustning och de hjälpmedel 
som finns för att fOrhindra att jag skadar mig i mitt 

arbete 

På min arbetsplats hanteras och åtgärdas eventuella 
brister i den psykosociala arbetsmiljön 

På min arbetsplats hanteras och åtgärdas eventuella 
brister i den fysiska arbetsmiljön 

Jag tar mitt ansvar och bidrar ti ll vårt gemensamma 
arbetsmiljöarbete 

0 I 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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Påståenden om arbetsmiljö 

Jag använder den skyddsutrustning och de hjälpmedel 
som finns för att förhindra att jag skadar mig i mitt 

arbete 

På min arbetsplats hanteras och åtgärdas eventuella 
brister i den psykosociala arbetsmiljön 

På min arbetsplats hanteras och åtgärdas eventuella 
brister i den fysiska arbetsmiljön 

Jag tar mitt ansvar och bidrar till vårt gemensamma 
arbetsmiljöarbete 
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SKOP 

Dialog och samverkan 

Rapport till Båstads kommun 
om medarbetarundersökning 

år 2019 

Frågorna om dialog och samverkan handlar främst om påverkansmöjligheterna för 
de anställda vid medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. Svaren sammanfattas i 
Tabell 33 och gruppredovisning finns i Tabellerna 34-37. 

Mest positiva är medarbetarna till arbetsplatsträffar pga att alla har möjlighet att 
samtala om arbetssituationen. 

Påståenden om dialog och samverkan 

I medarbetarsamtalen får jag möjlighet att påverka 
min kompetensutveckling 

På vår arbetsplatsträff tOr vi en dialog om 
utvecklingsbehov på arbetsplatsen 

På vår arbetsplatsträff identifierar och förebygger vi 
risker inom arbetsmiljö och hälsa 

Under arbetsplatsträffen har alla medarbetare 
möjlighet att ha en dialog om vår arbetssituation 
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SKOP Rapport till Båstads kommun 
om mcdarbctanuidcrsökning 

år20 l9 

Påståenden om dialog och samverkan 

I medarbetarsamtalen fflr jag möjlighet att påverka 
min kompetensutveckling 

På vår arbetsplatsträff för vi en dialog om 
utvecklingsbehov på arbetsplatsen 

På vår arbetsplatsträff identifierar och ilirebygger vi 
risker inom arbetsmiljö och hälsa 

Under arbetsplatsträffen har alla medarbetare 
möjlighet att ha en dialog om vår arbetssituation 

18 

l,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

ID Medelinstämmande I 



SKOP 

Mångfald och likabehandling 

Rapport ti ll Båstads kommun 
om medarbetamndersökning 

år20 19 

En stor majoritet instämmer i att deras arbetsplats är fri från negativ jargong och 
nedsättande skämt. Svaren redovisas i Tabellerna 38 och 39. 

Påstående om mångfald och lika behandling 

Min arbetsplats är fri från 
negativ jargong och 
nedsättande skämt 

0 LO 20 30 40 50 60 70 80 

I• 5 Stämmer mycket bra liil 4 Stämmer ganska bra I 

Påstående om mångfald och lika behandling 

Min arbetsplats är fri från 
negativ jargong och 
nedsättande skämt 

I 

1,5 2 
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SKOP Rapport till Båstads kommun 
0111 medarbetarundersökning 

år 2019 

Förutsättningar för betygsanalys 

Totalt fick medarbetarna bedöma ett stort antal påståenden/frågor om sitt arbete 
och sin arbetsplats hos Båstads kommun. 

Svaren har använts för att skapa sammanfattande index; Tabell 40-48. Med hjälp 
av olika statistiska metoder har SKOP analyserat svaren och grupperat frågorna 
efter deras statistiska samband. Några av påståendena visar sig ej statistiskt kunna 
anpassas till index, men även de frågorna kan ha stark inverkan på hur medarbe
tarna bedömer sin arbetsplats och deras övergripande betyg på arbetet. 

För va1je index och de påståenden som bygger upp index redovisas ett medeltal, 
dvs. ett genomsnittligt svar som vägts samman av svarsalternativen 
l stämmer mycket dåligt, 
2 stämmer ganska dåligt, 
3 varken eller 
4 stämmer ganska bra samt 
5 stämmer mycket bra. 

Medeltalen kan variera mellan 1 och 5. Ju högre medelvärde, desto högre är bety
get för ett frågeområde. 

Sammanfa ttande index 
Skala meHan I =stämmer mycket dåligt och 5=stämmer mycket bra 

Motivation 

Ledarskap 

Styrning 

Medarbetarskap 

Verksamhetssystem och IT 

Förutsättningar för arbetet 

Egen kompetens 

Arbetsmiljö 

Användning av skyddsutrustning 

Dialog och samverkan 

Mångfald och likabehandling 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

1,5 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 
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SKOP 

Index/påstående 

Index: Motivation 
Mitt arbete känns meningsfullt 
Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 
Jag ser fram emot att gå till arbetet 

Index: Ledarskap 
Min nännaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 
Min närmaste chefvisar fö1iroende för mig som medarbetare 
Min nännaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 

Index: Styrning 
Jag är insatt i min arbetsplats mål 
Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 
Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 

Rapport till Båstads kommun 
om medarbetamndersökning 

år 2019 

Genomsnitt 

4,1 
4,5 
3,9 
4 

4,1 
3,9 
4,1 
4,1 

4,1 
4,3 
3,7 
4,4 

Index: Medarbetarskap 4,0 
Vi har en bra stänming på min arbetsplats 4, 1 
Samarbetet med mina kollegor fungerar bra 4,3 
I min arbetsgrupp är vi bra på att visa varandra uppskattning när vi gjort ett bra jobb 4, 1 
Jag upplever att vi har ett högt engagemang i min arbetsgrupp 4,2 
Vi är bra på att lösa uppkomna konflikter i vår arbetsgrupp 3,8 
I min arbetsgrupp ger vi varandra konstruktiv feedback för att utveckla vårt arbetssätt 3,8 

Index: Verksamhetssystem och IT 3,9 
Jag har tillräcklig kunskap för att hantera våra verksamhetssystem 4, I 
Jag upplever att mina IT-verktyg ger mig det stöd i mitt arbete som jag behöver 3,7 
Jag upplever att jag har tillräcklig digitalkompetens för att lära mig nya IT-system 3,9 

Index: Förutsättningar för arbetet 3,6 
Jag hinner oftast utföra mitt arbete inom ordinarie arbetstid 3,4 
Det är lätt att hitta den information jag behöver för att utföra mitt arbete 3, 7 

Egen kompetens 4,4 
Jag har tillräcklig kompetens för att utföra mina arbetsuppgifter 4,4 

Index: Arbetsmiljö 3,8 
Jag tar mitt ansvar och bidrar till vårt gemensamma arbetsmiljöarbete 4,5 
På min arbetsplats hanteras och åtgärdas eventuella brister i den fysiska arbetsmiljön 3,6 
På min arbetsplats hanteras och åtgärdas eventuella brister i den psykosociala arbetsmiljön 3,5 

Användning av skyddsutrustning 4,2 
Jag använder den skyddsutrustning och de hjälpmedel som finns för att förhindra att jag 4,2 
skadar mig i mitt arbete 

Index: Dialog och samverkan 3,9 
Under arbetsplatsträffen har alla medarbetare möjlighet att ha en dialog om vår arbetssituation 4,2 
På vår arbetsplatsträff identifierar och förebygger vi risker inom arbetsmiljö och hälsa 3,8 
På vår arbetsplatsträff för vi en dialog om utvecklingsbehov på arbetsplatsen 3,8 
I medarbetarsamtalen får jag möjlighet att påverka min kompetensutveckling 3,9 

Mångfald och likabehandling 4,0 
Min arbetsplats är fri från negativ jargong och nedsättande skämt 4,0 
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SKOP Rapport till Båstads kommun 
om medarbetarundersökning 

år 2019 

Högst grad av instämmande och genomsnittsbetyg får uppskattning av den egna 
kompetensen ( 4,4 ), användning av skyddsutrustning ( 4,2), motivation ( 4, 1 ), ledar
skap ( 4, 1) samt styrning ( 4, I). 

Lägst grad av instämmande och genomsnittsbetyg får förutsättningarna för arbe
tets genomförande (3,6), arbetsmiljön (3,8), verksamhetssystem och IT (3,9) dia
log och samverkan (3,9), medarbetarskap ( 4,0) samt mångfald och likabehandling 
(4,0). 
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SKOP Rapport till Båstads kommun 
orn medarbetarundersökning 

år2019 

r 

0 
Faktorer som paverkar betyget 
SKOP har analyserat vilka av faktorerna - av de elva faktorer som har störst på
verkan på medarbetarnas övergripande betyg på sitt arbete. 

Det är sju faktorer som har en statistiskt säkerställd positiv påverkan på det 
övergripande betyget. När de förbättras blir medarbetarna i genomsnitt mer nöjda. 
Övriga faktorer har inget statistiskt säkerställd samband med det övergripande 
betyget. Fem av faktorerna har starkare samband än andra med det övergripande 
betyget. 

Absolut störst inverkan på Nöjd Medarbetar-index i Båstads kommun har motiva
tionen, det vill säga instämmande i påståendena 
- Mitt arbete känns meningsfullt 
- Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 
- Jag ser fram emot att gå till arbetet 

Styrkan bos faktorer som påverkar 
det övergripande betyget 

= = i===-< 

- I I 
l I 'I I I 

:=-== -
-

-

-
-
-
-

' -
I I ,. -

Mångfald och Arbetsmiljö Egen Förutsätt- Medarbetar- Ledarskap Motivation 
likabehandling kompetens ningar för skap 

arbetet 

Näst störst inverkan har arbetsmiljön 
Jag tar mitt ansvar och bidrar till vårt gemensamma arbetsmiljöarbete 
På min arbetsplats hanteras och åtgärdas eventuella brister i den fysiska 
arbetsmiljön 
På min arbetsplats hanteras och åtgärdas eventuella brister i den psykosociala 
arbetsmiljön 

Tredje störst inverkan har förutsättningar för arbetet 
- Jag hinner oftast utföra mitt arbete inom ordinarie arbetstid 
- Det är lätt att hitta den information jag behöver för att utföra mitt arbete 
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om medarbetanmdersökning 

år 2019 

Fjärde störst inverkan på det övergripande betyget har medarbetarskapet 
- Vi har en bra stämning på min arbetsplats 
- Samarbetet med mina kollegor fungerar bra 
- I min arbetsgrupp är vi bra på att visa varandra uppskattning när vi gj01i ett bra 

jobb 
- Jag upplever att vi har ett högt engagemang i min arbetsgrupp 
- Vi är bra på att lösa uppkomna konflikter i vår arbetsgrupp 
- I min arbetsgrupp ger vi varandra konstruktiv feedback för att utveckla vå1i 

arbetssätt 

Femte störst inverkan på det övergripande betyget har ledarskapet 
- Min närmaste chefvisar uppskattning för mina arbetsinsatser 
- Min närmaste chef visar fchiroende för mig som medarbetare 
- Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 
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Prioriteringsmatris 
Prioritera 

Rapport till Båstads kommun 
om medarbetarundersökning 

år 2019 

Det är viktigast att förbättra de faktorer som både fått relativt låga betyg och som 
har relativt stor påverkan på det genomsnittliga betyget på arbetet. 

I Båstads kommun gäller det främst att satsa på förutsättningarna för arbetet - att 
medarbetarna hinner med sitt arbete och hittar nödvändig information. Det är 
också viktigt att satsa på den psykiska och fysiska arbetsmiljön. 

Relativt låga 
betyg 

instämmanden 
<4,0 

Relativt höga 
betyg 

instämmanden 
>=4,0 

Mindre viktiga för 
övergripande betyg 

Verksamhetssystem och IT (3,9) 
Dialog och samverkan (3,9) 

Kan bli ett hot 
Egen kompetens ( 4,4) 

Användning av skyddsutrustning ( 4,2) 
Styrning ( 4, 1) 

Mångfald och likabehandling ( 4,0) 

Svagare påverkan på 
Nöjd Medarbetar-index 

Prioritera 
Förutsättningar för arbetet (3,6) 

Arbetsmiljö (3,8) 

Viktig! att bevara höga betyg 
Motivation ( 4, 1) 
Ledarskap 4, 1) 

Medarbetarskap ( 4,0) 

Starkast påverkan på 
Nöjd Medarbetar-index 

Genomsnittsinstämmanden inom parentes. 

Viktigt att bevara höga betyg 
När en faktor får högt betyg och samtidigt har stark påverkan på det övergripande 
betyget är det viktigt att bevara de höga betygen. För Båstads kommun gäller det 
främst att bevara höga betyg på motivation, ledarskap samt medarbetarskap. 

Kan bli ett hot 
Faktorer som har höga betyg men svag påverkan på det övergripande betyget får 
inte ignoreras. Om betygen sjunker kan de mycket väl utvecklas till hot genom att 
deras påverkan blir starkare i samband med de sjunkande betygen. Sådana 
faktorer kallas hygienfaktorer eftersom deras påverkan är stark när de får låga 
betyg men svag när betygen är höga. 
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Tilläggsfrågor 

Rapport ti ll Båstads kommw1 
om medarbetarundersökning 

år 2019 

Tre frågor ställdes enbart till Båstads medarbetare och inte till dem som arbetar i 
K lippans, Svalövs eller Örkelljunga kommuner; Tabellerna 49-51 samt 54. 

Nästa alla är engagerade i sitt arbete och de är aktiva sökare av den information 
och kunskap som behövs i arbetet. 

Påståenden som enbart ställts i Båstad 

Jag är aktiv och söker information och kunskap när 
det behövs i mitt arbete 

Jag är engagerad i mitt arbete 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 I 00 
% I• 5 Stänuner mycket bra D 4 Stämmer ganska bra I 

Påståenden som enbart ställts i Båstad 

Jag är aktiv och söker information och kunskap när 
det behövs i mitt arbete 

Jag är engagerad i mitt arbete 

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

lo Medelinstämmande I 

De som arbetar deltid fick en fråga om de vill arbeta heltid. En av fyra 
del tidsarbetande (26 procent) vill gå upp till heltid. Tre av fyra vill det inte. 
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Om arbetar deltid 
vm du arbea heltid? 

Rapport till Båstads komn~un 
om mcdarbetanmdcrsökmng 

år 2019 
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Trakasserier och mobbning 

Rapport till Båstads kommw1 
om mcdarbctamndersökning 

år 2019 

Det är 9 procent av medarbetarna som under de senaste 12 månaderna blivit 
utsatta för trakasserier eller mobbning; Tabell 52. 

Kön 

Könsöverskridande 
identitet eller uttryck 

Etnisk tillhörighet 

Religion eller annan 
trosuppfattning 

Funktionsnedsäl1ning 

Sexuell läggning 

Ålder 

Annat 

Minst en av grunderna 

Har de senaste 12 månaderna utsatts för 
trakasserier eller mobbning i arbetet pga ... 

; ..... - -~ 

D 

I 

0 2 3 4 5 6 

I [;::I Hela kommunen I 
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0 0 

Vald och hot om vald 

Rapport till Båstads kommun 
om medarbetanmdersökning 

år 2019 

Det är 14 procent av medarbetarna som under de senaste 12 månaderna blivit 
utsatta för våld eller hot om våld på sin arbetsplats; Tabell 53. 

Har de senaste 12 månaderna utsatts för 
våld eller hot om våld på din arbetsplats av ... 

Chef 

Arbetskamrat 

0 2 4 6 8 10 

I a Hela kommunen J 
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SKOP Rapport till Båstads kommw1 
om medarbetanmdersökning 

år 2019 

0 
Hallbart medarbetarengagemang, HME 

Sveriges kommuners och landstings mått HME (Hållbart medarbetarengagemang) 
är ett medelvärde av tre delindex med vardera tre delfrågor. Index och delfrågor 
redovisas på en skala mellan 0 och l 00. 

HME är 77 bland alla kommunens medarbetare 
Det genomsnittliga HME-index för alla kommunens medarbetare är 77; Tabell 67. 

För alla kommunens medarbetare är: 
• Delindex motivation 78; Tabell 64 
• Delindex ledarskap 76; Tabell 65 

Delindex styrning 78; Tabell 66 

HME - Hållbart Medarbetarengagemang med delindex 

Hål bart 
medarbetarengagemang 

(HME-index) 

- - -
f 77 

Delindex Motivation 178 

Delindex Ledarskap j 76 

Delindex Styrning - - , 78 

0 LO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Medelbetyg Skala l-1 00 

l0 Ar 2019 I 
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Beskrivning av ärendet Under senare år har individ- och familjs kostnader för placeringar stigit kraftigt 

och därmed överstigit budget. 2017 var avvikelsen som störst och uppgick till 
ca 12 miljoner kr. Någon möjlighet att budgetera dessa ökade kostnader redan 
under 2018 var inte möjligt. Förvaltningen har under 2018 sänkt kostnaderna 
med ca 4.5 miljoner kr genom att arbeta med förebyggande åtgärder. I 2019 års 
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Datum: 2019-04-11 Till: Kommunstyrelsen  

Handläggare: Henrik Andersson  

Dnr: KS 000316/2019 – 905 
 
 

Ekonomisk uppföljning Bildning och arbete januari-februari  
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen tar till sig informationen.  
 

Bakgrund 
Under senare år har individ- och familjs kostnader för placeringar stigit kraftigt och därmed 
överstigit budget. 2017 var avvikelsen som störst och uppgick till ca 12 miljoner kr. Någon 
möjlighet att budgetera dessa ökade kostnader redan under 2018 var inte möjligt. Förvaltning-
en har under 2018 sänkt kostnaderna med ca 4.5 miljoner kr genom att arbeta med förebyg-
gande åtgärder. I 2019 års budget har en förstärkning gjorts med 4 miljoner kr.  
Avseende gymnasiesärskolan gjordes en budgetbesparing 2017 och en budgetförstärkning om 
500 tkr 2019.  
 

Aktuellt 
Verksamheterna prognostiserar totalt en negativ avvikelse om -7,1 mkr. Underskott om -
6,1mkr prognostiseras inom individ- och familjeomsorgen med anledning av högre kostnader 
för familjehems-, HVB- samt institutionsplacerade barn- och vuxna utöver budget. Placerings-
kostnaderna förväntas bli högre än för 2018 men med anledning av att Individ och familj inför 
budget 2019 fick ett extra budgetanslag om 4 mkr blir avvikelsen mot budget lägre än 2018. 
Verksamheten upplever bland annat mer kvinnofridsärenden och hedersproblematik vilket 
förväntas medföra högre placeringskostnader.  
 
Att sänka placeringskostnader inom individ och familj handlar bland annat om att långsiktigt 
arbeta främjande och förebyggande inom såväl förskola, skola som socialtjänst samt att bed-
riva ett högkvalitativt öppenvårdsarbete på hemmaplan. Verksamheten har kommit långt un-
der 2018 med gällande att bygga upp en sådan öppenvård. För att minska kostnader för place-
ringar krävs dock sannolikt långsiktigt ytterligare resursförstärkning. Vad gäller familjehems-
placeringar har betalats höga ersättningar för konsulentstödda familjehem. Målet är att ha alla 
familjehemsplaceringar i egen regi. Sedan den 1 juli 2018 finns en familjehemssekreterare som 
kan arbeta med att ge handledning åt familjehemmen. Målsättningen är att alla placeringar ska 
ske i familjehem i egen regi vilket skapar möjlighet att minska kostnaderna. Under året 2018 
har högre kostnader för kvinnojoursplaceringar undvikits genom att hjälpa de utsatta kvin-
norna till egen bostad vilket ofta är ett tillräckligt skydd. Prognosen är att dock att som ovan 
angivits att skyddsärenden fortsatt kommer att öka.  
 
Även gymnasiesärskolan prognostiseras avvika negativt med 800 tkr mot budget trots budget-
förstärkning med anledning av fler elever på helårsbasis än föregående år. Båstads kommun 
köper alla gymnasiesärskoleplatser vilket försvårar möjligheterna att påverka kostnaden. De 
närmaste åren prognostiseras en ökning av elevantalet som har behov av gymnasiesärskola.  
 
 
Bildning och arbete  
Henrik Andersson, Bildningschef  
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Datum: 2019-04-15 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Gilla Törhagen-Sköld IoF chef 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Bilaga, ekonomisk uppföljning Bildning och arbete jan-febr 
 
Bakgrund 

Socialtjänsten i Båstads kommun har det senaste två åren gjort stora förändringar för att 

komma tillrätta med långa utredningstider, dyra placeringskostnader och en hög personalom-

sättning som påverkade både ekonomi och arbetsmiljö negativt. 2017 gjordes en genomlysning 

av hela verksamheten och en arbetsgrupp med representation från samtliga kompetenser tog 

fram ett förslag till en helt ny organisation. Syftet med förändringen var, förutom att komma till 

rätta med det som nämndes inledningsvis, att identifiera och ge människor i behov av stöd 

individanpassade insatser i ett så tidigt skede som möjligt. Det skapades en mottagningsenhet 

som hanterar anmälningar, ansökningar och annat som en individ behöver hjälp med omgå-

ende utan någon fördröjning. Det skapades också en enhet för arbete med förebyggande och 

frivilliga insatser. De övriga två enheterna arbetar med utredning, myndighetsutövning avse-

ende barn/unga respektive vuxna. Den nya organisationen genomfördes under hösten 2018. 

Det här sättet att vara organiserade på kommer att ha en avgörande betydelse för att  kunna 

arbeta med förebyggande tidiga och frivilliga insatser och på så sätt undvika kostsamma place-

ringar. 

Placeringar 2017 och 2018 

Barn och unga 

2017 var placeringskostnaden 4,7 miljoner för att under 2018 minska till 1,6 miljoner.  Kost-

naderna för familjehemsvård avseende barn och unga utgör en stor del av socialtjänstens kost-

nader och ökar från 8, 3miljoner till 8,8 miljoner mellan 2017 och 2018. Under de tre senaste 

åren har antal placeringar legat jämnt med ca 18 placerade barn per år. Under 2016 omhän-

dertogs 6 barn som samtliga placerades i konsulentstödda familjehem. Kommunen använde 

även konsulentstödda familjehem till ytterligare några barn. Under 2018 har familjehemmen 

övergått i kommunal regi vilket minskat kostnaden med mer än hälften per placering. Flera av 

barnen som är placerade bär på svåra trauman vilket innebär att en del familjehemsföräldrar 

kompenseras med ett inkomstbortfall. Detta gör att kostnaderna för en del av de familjehems-

placerade barnen är fortsatt höga, men kommer succesivt att minska ju äldre dessa barn blir. 

Målsättningen för socialtjänsten har under en lång tid varit att minska placeringskostnaderna 

och sedan 2018 har mer kostnadseffektiva lösningar gällande SoL använts i de fall då det varit 

möjligt. Antal placeringar enligt LVU var i stort sett samma under de båda åren men under 

2017 placerades 3 av ungdomarna jml SoL. En hel familj i behov av stöd placerades också jml 

SoL.  Barnplaceringar redovisas under verksamhet 5541 i tabellen i slutet av avsnittet. 

Under 2017 hade tre barn beviljats skolgång på specialskolan Magelungen i Helsingborg och 

under 2018 var det antalet nere på ett barn. Varje plats på Magelungen kostar ca 1 miljon kro-

nor om året. Under 2018 har enhetschefen för barn/unga inom socialtjänsten tillsammans med 
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enhetschef för elevhälsan haft ett tätt samarbete kring barn med problematisk skolfrånvaro. 

Det har resulterat i att alla andra insatser ska vara prövade både från socialtjänst och skola 

innan det kan bli aktuellt med en plats på Magelungen. Placeringar från Magelungen ingår i 

redovisningen för verksamhet 5681. 

Vuxna 

2017 hade socialtjänsten en kostnad på ca 6 miljoner för vuxna i behov av olika typer av insat-

ser. Under 2018 minskade detta till 2,5 miljon kronor. De båda åren var i stort sett lika avse-

ende antalet LVM men 2017 fanns ett stort antal klienter som beviljades placeringar jml SoL. 

En förklaring till att kostnaderna minskade drastiskt under 2018 var att mer kostnadseffektiva 

lösningar för placeringar samt att en medarbetare anställdes i öppenvården som bland annat 

arbetar med vuxna i missbruk. Vuxenplaceringar redovisas under verksamhet 5521 i nedan 

tabell. 

Skyddat boende, vuxna 

2017 fanns kostnader på ca 1 miljon kronor. 2018 minskade kostnaderna till 40 000 kronor. 

Anledningen var ett aktivt arbete med att ge skydd i form av andrahandskontrakt i egna kom-

munen men även i andra kommuner för de som var i behov av stärkt skydd. I år är kostnaden 

uppe i 500 000 kronor vilket delvis kan förklaras med minskad tillgång på bostäder. Skyddat 

boende är en del av verksamhet 5711 och ingår i summerade beloppen i nedan tabell. 

 

Analys 2019 

Tittar man på utfallet tom mars i år är det ett underskott på ca -700 000. Alla vårdfakturor har 

dock ej inkommit (190329). Det är svårt att göra en prognos över ett förväntat underskott då 

det inte går att bedöma hur många placeringar jml LVU, LVM och SoL som behöver göras under 

året. Ett troligt underskott vid årets slut prognostiseras till – 6 miljoner.  Det finns starka kopp-

lingar mellan att satsa mycket resurser och stöd i det förebyggande arbetet vilket på sikt kom-

mer att generera lägre kostnader för placeringar. 

Barn och unga 

Antalet orosanmälningar till socialtjänsten i Båstad har inte ökat nämnvärt men antalet utred-

ningar det vill säga antalet ärenden som efter förhandsbedömning gått vidare till utredning 

bedöms ha ökat avsevärt.  Typen av ärenden har också blivit mer komplicerade och svårarbe-

tade.  Under 2018 gjordes 438 anmälningar avseende barn och unga, av dem öppnades en ut-
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redning i 128 ärenden. Första kvartalet i år har det gjorts 137 anmälningar och av dem har 

utredning inletts i 94 ärenden.  Ökningen av antalet ärenden är jämförbar med ökningen på 

nationell nivå. Den nationella samordnaren för den sociala barnavården, Cecilia Grefve, har i 

sin slutrapport ”Barnet och ungdomens reform” sett att anmälningar generellt ökat mycket till 

landets socialtjänster samt att en stor tillgång till frivilla insatser i form av öppenvård kan leda 

till att färre utredningar behöver inledas.   

Antalet barn som tvångsomhändertagits i Sverige har också ökat, enligt statistik från SKL. 

En orosanmälan som görs med grund i barnets miljö handlar ofta om fysiskt våld i hemmet, 

men kan även röra bristande omvårdnad eller missbrukande föräldrar. Det stora mottagandet 

av nyanlända kan delvis förklara det ökade antalet anmälningar. 

En större kunskap inom professioner i kontakt med barn och en högre medvetenhet hos all-

mänheten är också en stor anledning till ökningen av anmälningar.  Ju mer kunskap eller kom-

petens det finns kring de komplexa frågor som IoF hanterar ju större är chansen att fånga upp 

situationer eller individer i tid.  

I år har flera unga i vår kommun omhändertagits jml LVU. Under hela 2018 hade socialtjänsten 

fyra LVU, varav två togs i december och under första kvartalet 2019 finns sex pågående LVU.  

Det finns olika anledningar till att omhändertaganden har ansetts nödvändiga bland annat rör 

det sig om missbruk, psykisk ohälsa och hedersvåld. 1 Det som avviker i jämförelse med tidi-

gare år är antalet anmälningar som i vissa fall har lett till kostsamma placeringar enligt LVU 

gäller ärenden där flickor utsatts för hedersvåld. Anledningen till att de nu blivit aktuella för 

socialtjänsten är att flickornas situation blivit synlig efter att familjerna nu vistats här några år. 

Flickorna har börjat förstå sina rättigheter och vågar berätta om sin utsatthet.  

Många familjer som kom 2015 har nu varit i kommunen några år och problem i form av våld 

och hederskultur har blivit synliga. Det krävs ett stort arbete inom förvaltningen men också i 

samverkan med andra myndigheter för att hitta ett en lösning på problemen. Det är mycket 

kostsamt och innebär ett stort lidande för de flickor som socialtjänsten på kort tid har omhän-

dertagit på grund av hedersvåld. 

Utvecklingsarbete pågår aktivt inom IoF för att strukturera arbetet kring hedersproblematik. 

Detta kommer förhoppningsvis att leda till att fler barn i utsatt situation upptäcks och att tidi-

gare insatser kan ske. Samarbete med skolan har initierats för att identifiera heder i tidigt 

skede. Även detta kan medföra att placeringarna på kort sikt ökar men möjliggör även att före-

byggande arbete kan utvecklas. Utbildningssatsningar för att öka kunskapen om hederspro-

blematik har genomförts för flera medarbetare inom verksamheten.   

                                                           
1
 Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande för våldet är att det inte 

utövas av en enskild man mot en enskild kvinna i en parrelation, att det grövsta våldet i regel är välplanerat 
och att både kvinnor och män kan utsättas.  
Hedersrelaterat våld och handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller 
rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över 
hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som upp-
fattas som förlorad heder. Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar 
av gemenskapen. Hedersförtryck förekommer inom många kulturer och religioner. Det hedersrelaterade 
våldets kollektiva karaktär gör att gränserna mellan offer och förövare blir otydliga. De som medverkar till 
förtrycket kan själva vara utsatta. Det kan till exempel vara mödrar och unga män som känner sig pressade att 
sätta familjen före individen. 
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Vuxna 

Återkommande klienter med långvarig och komplex problematik med bland annat psykisk 

ohälsa står för en stor del av placeringskostnaderna. Under 2018 förelåg tre LVM och under 

första kvartalet 2019 pågår två LVM. 

Det finns ett välfungerande samarbete mellan öppenvård och vuxenutredare vilket leder till 

tidiga insatser och ett bättre förebyggande arbete för att motverka att unga klienter institut-

ionaliseras.  Det som dock är försvårande i arbetet är att SOL ligger delad mellan VoO o IoF, 

speciellt när de gäller målgruppen som har både missbruksproblem och psykisk ohälsa.   

Skyddat boende, vuxna 

Antalet ärenden som rör klienter som utsatts för våld i nära relation har ökat och därmed 

också behovet av att skyddsplacera. Våld i nära relation finns i alla grupper i samhället men de 

klienter socialtjänsten möter, som har utsatts för våld, tillhör i högre utsträckning gruppen 

nyanlända. Anledningen till att dessa ärenden anmäls i allt högre utsträckning beror delvis på 

det förebyggande och stödjande arbete som vi utför. Anställda inom socialtjänsten har en ökad 

medvetenhet om problematiken vilket leder till att utsatta identifieras i ett tidigare skede. Re-

sultatet av detta blir att utsatta barn också får stöd tidigare än vad som kanske annars hade 

varit möjligt. Det beror också på att de som kommit till Sverige efter hand får kunskap om 

svensk lagstiftning och sina rättigheter. Som nämnts tidigare så kan benägenheten att göra 

orosanmälningar ha ökat generellt och detta gäller för hela landet.    

Insatser för vuxna 

Insatserna för personer med missbruk behöver utvecklas och utökas för att omfatta ett mer 

genomgripande skyddsnät. I dagsläget har IoF interna insatser i form av öppenvård i andra 

hand erbjuds externa behandlingar och placeringar. Fler insatser på plats ökar sannolikheten 

för deltagande och minskar risken för återfall. En insats som kan leda till färre placeringar är 

en form av lågtröskelboende, där klienten erbjuds fortsatt stöd trots återfall. Hemlöshet är en 

konstaterad försvårande omständighet.   

Förutom skydd i det akuta läget för den som är utsatt för våld erbjuder socialtjänsten olika 

typer av stöd och behandling, främst inom vår öppenvård. Tyvärr är resurserna inte tillräck-

ligta inom enheten vilket gör att behandlarna inom öppenvården inte hinner arbeta med 

våldsutövarna,  männen, vilket är av största vikt för att komma tillrätta med familjens problem. 
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Utvecklingsområden för att undvika framtida placeringar 

Brobyggare 

Brobyggarna håller på att bygga upp sin verksamhet, de påbörjade arbetet hösten 2018 med 

hjälp av de så kallade ”balanspengarna”. Målet är att det för barn och unga i Båstad kommun 

skall vara lätt att få hjälp och stöd i ett tidigt skede. Detta genom att skapa en god relation till 

barn och unga samt deras vårdnadshavare och på så sätt förebygga och främja den enskilda 

unges välmående och motverka att barn och unga far illa. Att sänka tröskeln och göra social-

tjänsten mer lättillgänglig genom nära samarbete med fritidsgårdar, skolor och andra samar-

betspartners. Brobyggarna genomför informationsinsatser till föräldrar och de arbetar med 

ungdomarna på olika sätt. De är nätverksledare i olika typer av samverkansgrupper, deltar i 

arbetet med Vändpunkten och Spuff 2 som är två samverkansgrupper som arbetar för öka 

tryggheten och minska utanförskapet för kommunens barn och unga. 

Öppenvård 

Öppenvården är en viktig del av det förebyggande arbete och erbjuder frivilliga behandlingar i 

form av samtal och andra typer av stödinsatser. En förutsättning för att minska antalet place-

ringar är att socialtjänsten kan erbjuda den här sortens insatser i ett tidigt skede. Som tidigare 

nämnts är arbetsbelastningen stor på den medarbetare som arbetar mot vuxna och behovet av 

ytterligare en behandlare är avgörande för att vi ska lyckas få ner antalet kostsamma place-

ringar.   

Stödboende 

Stödboendet Navigare (Skutan) kommer finnas kvar i vår verksamhet fram till sommaren 2020 

då samtliga ensamkommande har fyllt 20 år och flyttat ut. Personal med hög kompetens finns 

på plats dygnet runt vilket ger socialtjänsten en möjlighet att under tiden fram till nästa som-

mar kunna placera ungdomar som inte kan bo hemma i stödboendet. Detta kommer att minska 

kostnader för placeringar då externa placeringar kan undvikas. 

Samverkan 

För att  lyckas med socialt arbete är det helt nödvändigt att hitta bra former för samverkan 

internt såväl som externt. Ett väl utvecklat samarbete mellan skolan och socialtjänsten är en 

förutsättning för att barn och unga ska kunna ges det bästa stödet.  En välfungerande skolgång 

är den bästa skyddsfaktorn för att inte utveckla sociala problem. 

Våren 2019 har flera olika typer av samverkansprojekt startat upp. Sedan lång tid finns sam-

verkansgruppen Spuff där skolan, elevhälsan, socialtjänsten, ungdomsgårdarna och polisen 
                                                           
2
 Spuff är en förkortning av Socialtjänst, polis, utbildning, fritid och fält 
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träffas en gång per månad. Därtill har Vändpunkten startat under våren 2019 som ett komple-

ment till SPUFF. Vändpunkten syftar till att gymnasiet, IoF genom brobyggare och enheten för 

ensamkommande barn och unga tillsammans med elevhälsan, ungdomsgårdarna och utveckl-

ingsstrateg arbeta hands-on med de utmaningar eller situationer som uppstår i ett dagligt ar-

bete med ungdomar i kommunen. Det kan handla om att fånga upp särskild ungdom på glid 

eller gemensam planera för att sommaren ska bli meningsfull och aktiv för kommunens ung-

domar.  

Socialtjänstens utmaningar 

- Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 

- Kommunerna får ansvaret för de som söker asyl redan efter 30 dagar – det ställer stora 

krav på hela kommuner att kunna tillhandahålla bostäder, skola, förskola, SFI mm 

- Integration av nyanlända kräver ett övergripande arbete då integration inte är en fråga 

som IoF varken kan eller ska lösa själva.  Som en del i detta är det av stor vikt att MEDI 

(mottagande etablering delaktighet inkludering) blir ledande på ett övergripande plan 

för kommunen i arbetet med såväl asylsökande som nyanlända.  

- Arbete med våld i nära relationer och hedersproblematik. 

- Missbrukande föräldrar och föräldrar med psykisk ohälsa. 

- Barn och unga i eget missbruk. 

- Bostäder, andrahandskontrakt. Behovet av bostäder att hyra är stort. 

- Det finns ett stort behov av bättre uppföljningar, bättre statistik och av mer forskning. 

- Bättre handläggningssystem 

- Digitalisering och e-tjänster 

- Budget, resurssättningen är låg i förhållande till det ökade antalet ärenden. 
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Datum: 2019-04-30 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000371/2019 – 600 
 
 

Ekonomiskt bistånd - kvartalsrapport januari-mars 2019 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Kommunstyrelsen tar till sig informationen.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Bildning och arbete redovisar kvartalsrapporten januari-mars 2019 avseende ekonomiskt  
bistånd i Båstads kommun. Se bilaga.   
 
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Bildning och arbete 
 
 
 



 
 

Ekonomiskt bistånd  

Klientgrupp 

I Båstad består det vanligaste hushållet, under januari-februari 2019, av en ensamstående man utan 

barn (ca 40 hushåll) efterföljt av ensamstående kvinna utan barn (ca 20 hushåll). Det är dubbelt så 

många hushåll bestående av ensamstående män utan barn än hushåll bestående av ensamstående 

kvinnor utan barn. Därefter följer hushåll bestående av ensamstående kvinna med barn (ca 15 

hushåll). 

Det är i dagsläget en relativt stabil arbetsmarknad där de som är arbetsföra kan få arbete på egen 

hand. De klienter som i dagsläget förekommer inom ekonomiskt bistånd har i huvudsak försvårande 

omständigheter som påverkar deras möjligheter att bli självförsörjande genom arbete. 

När man ser till nuläget så är det två klientkategorier som särskilt utmärkt/utmärker sig. Inte för att 

de är överrepresenterade utan för att de utgör är en märkbar förändring och utmaning.   

Personer med funktionsvariation 

Sedan hösten 2018 har det noterats en ökning av klienter med funktionsvariation av sådan karaktär 

att stödbehov finns via Vård och omsorg (LSS). Det är personer som tidigare haft aktivitetsersättning 

via Försäkringskassan men där Försäkringskassan nu ställer högre krav på att personerna ska prövas 

mot arbetsmarknaden innan de eventuellt kan erhålla sjukersättning. Detta är en klientkategori som 

tidigare funnits men varit ovanligt förekommande.   

Språkhinder 

Det är inte nytt att det finns klienter som har svårighet att lära sig det svenska språket. Däremot har 

det framförts från SFI att det är flera personer som kommer att skrivas ut vid terminens slut eftersom 

de inte gör någon progression. 

 

Utmaningar/möjligheter 

Förändringar hos Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen genomgår i dagsläget en väldigt stor organisationsförändring där reducering av 

personalstyrkan redan påbörjats och antalet kontor i landet troligtvis kommer att minska.  

Vi har i dagsläget ett välfungerande samarbete med Arbetsförmedlingen där vi med gemensamma 

resurser och insatser haft positiva resultat med att få ut människor i egen försörjning. De 

förändringar som pågår hos Arbetsförmedlingen kommer att påverka samarbetet. På vilket vis och i 

vilken utsträckning vet vi inte än men omständigheterna är försvårande.  

Arbetsförmedlingen fokuserar nu på att utveckla de digitala möjligheterna för att personer ska få rätt 

stöd från myndigheten. Digitalisering ställer krav på att enskilda klarar av att hantera digitala verktyg 

vilket vi ser kommer bli utmanande för delar av vår klientgrupp.   

Arbetsförmedlingen har även ändrat sitt arbetssätt kring personer som lämnar etableringen vilket 

kan ge effekten att lägre ersättningar betalas ut från myndigheten. Generellt pågår en åtstramning 

gällande ersättningarna från myndigheten och insats i form av extratjänster har stoppats.  



 
 

FINSAM-projektet ”kundsupport”  

Omtag har skett inom projektet där vi nu kan vänta oss en mer aktivitet i processen och således även 

mer resultat på sikt. Med den klientgrupp vi i dagsläget har, där försvårande omständigheter 

föreligger för att nå egenförsörjning, så är detta förstärkta stöd nödvändigt för att vi ska hitta nya 

vägar framåt inom målgruppen. Samverkan är centralt i detta.  

 

Språkhinder 

Det finns utmaningar i hur vi på bästa sätt ska arbeta med målgruppen för att stärka deras 

möjligheter till egenförsörjning. Utbudet av insatser särskilt riktade till målgruppen är begränsad. 

Det som är positivt är dock att socialsekreterare numera deltar i regelbundna möten med SFI lärare 

och Arbetsförmedlingen. Förhoppningen är att tidigt uppmärksamma eventuella behov och kunna 

bemöta dessa i god tid.  

 

Ekonomi 

För januari-mars 2019 har utbetalning av ekonomiskt bistånd varit lägre än för samma period 2018 

och likaså är antalet hushåll färre.   

Prognosen för 2019 är dock att en ökning av kostnaderna kommer att ske. Detta med hänvisning till 

förändringarna hos Arbetsförmedlingen, se ovan. Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse 

mot budget om -600 tkr för helåret 2019.  

Ekonomiskt bistånd, belopp per invånare i kr (0+ år) 

 

(Socialstyrelsens statistikdatabas 2019-04-11) 

 

  

 2019 

Region  Januari  Februari  Mars 

Riket 87 86 -- 

Båstad 48 46 -- 

Höganäs 43 43 -- 

Klippan 50 49 -- 

Simrishamn 45 57 -- 

Åstorp 95 90 -- 

Ängelholm 40 34 -- 

Örkelljunga 74 84 -- 

Laholm 76 79 -- 
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Ekonomiskt bistånd, Andel vuxna biståndsmottagare av befolkning, båda könen ålder 18-65+  

 2019 

Region  Januari  Februari  Mars 

Riket 1,4 1,4 -- 

Båstad 0,9 0,9 -- 

Höganäs 0,7 0,7 -- 

Klippan 0,9 1,0 -- 

Simrishamn 0,9 1,1 -- 

Åstorp 1,6 1,5 -- 

Ängelholm 0,7 0,6 -- 

Örkelljunga 1,4 1,4 -- 

Laholm 1,4 1,4 -- 

(Socialstyrelsens statistikdatabas 2019-04-11) 

 

Pågående utvecklingsarbete  

Inom enheten pågår löpande utvecklingsarbete för att effektivisera vårt arbetssätt. 

Uppdatering av riktlinjer pågår med syfte att underlätta för socialsekreterarna att hitta information 

som vägleder dem i arbetet.  

Implementering av strukturerade genomförandeplaner har påbörjats med syftet att skapa ett 

tydligare fokus på framtiden och egenförsörjning tillsammans med klienten. Detta kommer 

underlätta det löpande uppföljningsarbetet och beslutsfattandet. Införandet av genomförandeplaner 

påbörjas initialt mot målgruppen kvinnor.  

Övergripande, inom IoF, sker ett arbete för att uppmärksamma personer som är utsatta för 

hedersrelaterat våld så att tidigare insatser kan ske. Detta omfattar även arbetet med ekonomiskt 

bistånd. 

 

I tjänsten 190411 

Josephine Tegnér 

Vik. Enhetschef 
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Datum: 2019-04-29 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000264/2019-700  

 
 

Yttrande gällande rekommendation till kommunerna om gemensam finan-
siering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verk-
samheter 
 
Sammanfattning av ärendet 
SKL:s kongress har beslutat att SKL ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd 
och evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas till-
gänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska vara lätt att 
göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande.  
 
Utbildningsnämnden och vård och omsorgsnämnden har tagit beslut om att föreslå kommun-
fullmäktige att anta SKLs rekommendation. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Ekonomi 
I SKL:s grunduppdrag ingår intressebevakning, service och rådgivning samt viss verksamhets-
utveckling. Det finns en avgiftspolicy för utökade tjänster. Tjänster och stöd inom kunskaps-
styrningsområdet är, enligt SKL:s styrelse, av sådan karaktär och omfattning att de kräver till-
läggsfinansiering på samma sätt som regioner i dag tilläggsfinansierar detta. 
 
Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen som inte ryms i den ordinarie medlemsavgiften som 
kommunerna betalar till SKL. SKL:s kostnadsuppskattning är att varje kommun för ovanstå-
ende betalar ca 1,95 kr/invånare i kommunen vilket för Båstads del innebär cirka 29 000 kr 
per år från och med 2020. SKL:s rekommendation innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år 
inledningsvis) säkerställer och gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att tillsam-
mans kunna utveckla en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst och kommunal hälso- 
och sjukvård med stöd av SKL. 
 
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver merpar-
ten av kommunerna anta rekommendationen. Om merparten av kommunerna avstår från att 
anta rekommendation kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller 
kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. Kostnaden per kommun kommer dock inte 
påverkas av hur många kommuner som väljer att anta rekommendationen i det fall en merpart 
antar rekommendationen. 
 
Kostnaden om 29 000 kr årligen föreslås hanteras i budgetprocess 2020. 
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MEDDELANDE FRÅN 
STYRELSEN NR 15/2018 
2018-12-14 

Kommunstyrelserna 

Vårt ärendenr: 

18/00003 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård· och omsorgsnämnden 
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Meddelande från styrelsen - Rekommendation till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

Ärendenr: 18/00295 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 14 
december 2018 beslutat: 

1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och 
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 
kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024) . 

2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 
medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befollrningen i respektive kommun. 
De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent. 

3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där 
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. 

4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem 
meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 
2019. 

Medlen till de olika delarna i förslaget kan vid behov och med god framförhållning 
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen. Den föreslagna rekommendationen om 
gemensam finansiering med tillhörande lednings- och styrningsmodell kommer att gälla 
från 2020 förutsatt att tillräckligt många kommuner antar rekommendationen. 

Behov av ställningstagande från alla kommuner 

För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver 
merparten av kommunerna anta rekommendationen. Av ställningstagandet ska det 
framgå om rekommendationen antas eller inte. Om merparten av kommunerna avstår 
från att anta rekommendationen kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL 
tillhandahåller kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. 

För att SKL:s kansli ska kunna planera sitt arbete inför 2020 så behöver samtliga 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 

Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 

info@skl.se, Org nr: 222000-0315, www.skl.se 

Dnr: KS 000264/2019-700
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kommuner meddela SKL sitt ställningstagande avseende rekommendationen senast den 
15 juni 2018. 

Skicka din kommuns ställningstagande till registrator@skl.se med hänvisning till 
ärendenummer 18/00295. 

Bakgrund 

SKL:s kongress har beslutat att SKL ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, 
jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap 
ska finnas tillgänglig vid va1ie möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. 
Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas föiutsättningar för lärande. 

De tjänster och stöd som ingår i förslaget har aldrig finansierats inom ramen för SKL:s 
ordinarie medlemsavgift utan SKL stöttat kommunerna i denna utveckling med stöd av 
överenskommelser mellan SKL och regeringen, tillfällig gemensam finansiering från 
kommunerna eller interna tillfälliga utvecklingsmedel. Efter 2016 är de omfattande 
överenskommelserna med staten, för utveckling inom socialtjänstens område, avslutade. 
SKL rekommenderade därför i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera en 
stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst under åren 
2017-2018. Det angavs i rekommendationen att SKL i slutet av 2018 skulle återkomma 
om hur den framtida organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna 
utformas. 

En förändiing som påverkat SKL:s arbete, med de områden som förslaget omfattar, är 
att de statsbidrag som förut var riktade till området nu, efter önskemål från 
kommunerna, är generella statsbidrag. Kommunerna kan själva prioritera hur dessa 
medel ska användas - tex. genom att i samverkan finansiera, driva och förvalta 
avgörande delar för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. 

För områden där kommunerna ser behov av en hållbar och långsiktig samverkan, 
struktur och stöd krävs således nu en mer långsiktig finansiering, drift och förvaltning. 
Kommunerna behöver gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för 
de verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna tillsammans med 
SKL. 

Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med företrädare för 
medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en fortsatt gemensam utveckling för 
kunskapsstyrning inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. 

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i 
ledning och styrning av: 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård 
inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att 
utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter. 
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• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarnndersökningar och 
ut1reckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat. 

• nationell samordning för gemensam ut\reckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

Rekommendationen redovisas i bilaga 1. 

Sveriges Kommuner och Landsting 

LenaMicko 
Ordförande 



Förankrings- och beslutsprocess under 2018: 

l. Information till beredningen för socialpolitik och individomsorg 
och primärvård och äldreomsorg 19 april. 

2. Information och avstämning med Socialchefsnätverket 15 april, 
18 maj och 7 september. 

3. Information och avstämning med NSK-S 4 april,12juni och 30 
augusti. 

4. Information till RSS-nätverket 14 mars och 12 september. 
5. Information till AU 14 juni. 
6. Information till beredningen för primärvård och äldreomsorg och 

överläggning med beredningen för socialpolitik och 
individomsorg 13 september. 

7. Överläggning om förändrad tidsplan för beredningen för 
socialpolitik och individomsorg 15 november. 

8. Information till kommundirektörsnätverket 22 november. 
9. Beslut i SKL:s styrelsen 14 december. 

Vålt dnr: l8/00295 
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Inledning 
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kongress har beslutat att 
förbundet ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och 
evidensbaserad socialtjänst. Kommunerna har under senare år, i högre 
grad än tidigare, böijat samverka i frågor kring kunskapsutveckling och 
kunskapsstyrning inom socialtjänstens område. Genom att gemensamt 
utveckla och etab lera ett långsiktigt och hållba1t stöd fö r 
kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för att 
kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och ev idensbaserad 
socialtjänst av hög kvalitet. 

Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid 
varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska 
vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. 

Kunskapsstyrning omfattar de samverkande delarna; 
• Kunskapsstöd 
• Uppföljning och analys 
• Yerksamhetsutveckling, lärande och ledarskap 

En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrning ger förntsättningar för 
att socialtjänstens verksamheter har: 
• tillgång till bästa tillgängliga kunskap som också tillämpas. 
• möjligheter att kunna följa upp kvalitet och resultat samt att analysera 

dessa - genom användning av t.ex. kvalitetsregister, 
brukarundersökningar och gemensamma variabler för uppföljning. 

• brukarinflytande genom t.ex. brukarundersökningar. 
• att socialtjänstens verksamheter arbetar med ständiga förbättringar 

utifrån den kunskap som utvecklas genom uppfOljning och analys av 
kvalitet och resultat. 

Nationell samverkan mellan kommuner (och även mellan kommuner och 
landsting) med stöd och samordning av SKL bör ske inom områden där 
samverkan är mer ändamålsenligt och effektivt än att va1je huvudman 
gör arbetet var för sig. Nationella insatser utgår ifrån områden där det 
finns gemensamma utmaningar och där det bedöms troligt att 
gemensamma insatser effektivare kan bidra till målet om en jämlik och 
evidensbaserad socialtjänst. 

Nationellt gemensamma utvecklingsinsatser har skett och sker på flera 
områden. Till stora delar har arbetet utvecklats och bedrivits inom ramen 
för överenskommelser mellan staten och SKL, med stöd av tillfälliga 
centrala utvecklingsmedel inom SKL eller med tillfällig gemensam 
finans iering från kommunerna. Finansieringen har hittills varit av mer 
kortsiktig karaktär. För områden där kommunerna ser behov av en 
hållbar och långsiktig samverkan, struktur och stöd, krävs en mer 
långsiktig finans iering, drift och förvaltning. Kommunerna behöver 
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gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för de 
verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna med 
stöd av SKL. 

SKL rekommenderade i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera 
en stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad 
socialtjänst under åren 2017-2018. Det angavs i rekommendationen att 
SKL i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den framtida 
organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna utformas. 

Sedan rekommendationen antogs har behovet av kommunal 
medfinansiering ökat. En pådrivande faktor är fortlevnaden av de 
kvalitetsregister som kommunerna använder. Dessa register har 
finansierats av den sedan tidigare avslutade överenskommelsen om 
Bättre Uv för sjuka äldre mellan SKL och staten samt av 
landstingen/regionerna. Idag finansieras samtliga kvalitetsregister av 
staten och landstingen/regionerna. Dock är de nationella anslagen för 
kvalitetsregister minskade från 2018. Detta har lett till att de 
kvalitetsregister som kommunerna använder (och som förvaltas av 
landstingen) är underfinansierade och därmed har svårigheter att bedriva 
sin verksamhet som tidigare. 

Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med 
företrädare för medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en 
fortsatt gemensam utveckling för kunskapsstyrning inom socialtjänsten 
och den kommunala hälso- och sjukvården. 

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal 
finansiering och medverkan i ledning och styrning av: 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso
och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder 
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar 
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet 
och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen. 

Varför behöver kommunerna finansiera detta? 

Dessa stöd och insatser har aldrig finansierats genom medlemsavgiften 
till SKL. Stöden har tidigare utvecklats med medel genom statliga 
överenskommelser samt genom tillfällig gemensam finansiering från 
kommunerna. Undantaget är brukarundersökningarna inom IFO och 
funktionshinderområdet samt utveckling av gemensamma variabler för 
uppföljning i socialtjänsten. Där har interna utvecklingsmedel från SKL 
avsatts under fem år, bl.a. för att utveckla och etablera dessa. 
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Efter 2016 är de omfattande överenskommelserna med staten, för 
utveckling inom socialtjänstens område, avslutade. Medlen som förut var 
riktade statsbidrag är nu, efter önskemål från kommunerna, generella 
statsbidrag. Kommunerna kan nu själva prioritera hur dessa medel ska 
användas - t.ex. genom att i samverkan finansiera och medverka i 
ledning och styrning av avgörande delar för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten. 

Sveriges landsting och regioner finansierar gemensamt 2018 sammanlagt 
116,5 mk:r till SKL för motsvarande tjänster och stöd inom området 
kunskapsstyrning inom landsting/regioner: 

• K valitetsregister, Registercentrum organisationerna och 
Kansliet för kvalitetsregister = 100 mk:r. 

• Nationell patientenkät= 9,5 mk:r. 
• Stödfunktion för att stödja etableringen av 

landstingens/regionernas gemensamma system för 
kunskapsstyrning = 7 mkr. 

Utöver ovanstående delar finansierar landsNngen/regionerna i samverkan 
även andra tilläggsuppdrag inom kunskapsstyrningsområdet, så 
totalbeloppet är högre än ovan angivet. Det handlar t.ex. om stöd till 
uppföljning och analys (30 mk:r/år), landstingens samverkansmodell för 
ordnat införande av läkemedel (16,2 mk:r/år), Nationellt kliniskt 
kunskapsstöd (13,8 mk:r/år), Nationella biobanksrådet (0,8 mk:r/år) etc. 
Landstingen/regionerna finansierar därför ca totalt 177 mk:r för att 
utveckla kunskapsstyrning utanför medlemsfinansieringen. 

Om samtliga ovan beskrivna kostnader (kunskapsstyrningför både 
kommun- och region/landsting) skulle läggas till på medlemsavgiften 
skulle det innebära att medlemsavgiften till SKL näst intill skulle behöva 
fördubblas. Det är inte heller ett alternativ att dessa tjänster och stöd 
imyms inom den befintliga medlemsavgiften då det skulle innebära en 
fullständig omprioritering av hela SKL:s uppdrag. 
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Förslag till beslut 
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och 
medverkan i ledning och styrning av: 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso
och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder 
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

• stöd för uppföljning och analys genom tex. brukarundersökningar 
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet 
och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

Förslag till beslut: 
I. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, 

finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat 
inom områdena uppföljning och nationell samordning till en 
kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare 
i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024). 

1.a att kommunerna bidrar till finansieringen av de nationella 
kvalitetsregister som kommunerna använder, för att säkra 
uppfö~jningen av den kommunala hälso- och sjukvårdens 
kvalitet och resultat med 14,6 mkr årligen. Denna summa 
inkluderar medel för utveckling utöver förvaltning. 
1. b att kommunerna bidrar till finansieringen avseende stöd 
för systematisk uppföljning och analys av socialtjänstens 
kvalitet och resultat, genom tex. brukarundersökningar med 
2,4 mkr årligen. Denna summa inkluderar medel för 
utveckling utöver förvaltning. 
1. c att kommunerna genom finansiering bidrar till nationell 
samordning och stöd för att utveckla kunskapsstyrning inom 
socialtjänstens verksamheter med 2,5 mkr årligen. 
1.d att Stora AU som utgörs av arbetsutskotten för SKL:s 
socialchefsnätverk, Nationell samverkansgrupp för 
kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) och nätverket för 
regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) tillsammans 
med SKL inledningsvis utgör en interimistisk styrgrupp för att 
leda arbetet. 

2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen 
för SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på 
befolkningen i respektive kommun. De fyra största kommunerna 
får en rabatt på 10 procent. 
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3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering 
permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar 
långsiktigt. 

4. att i en skrivelse info1mera kommunerna om rekommendation 
samt be dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade 
förslaget senast den 15 juni 2019. 

Medlen till de olika delarna kan vid behov och med god framförhållning 
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen. 

För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av 
SKL från 2020 behöver merparten av kommunerna anta 
rekommendationen. Av ställningstagandet ska det framgå om 
rekommendationen antas eller inte. 

Om merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendationen 
kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller 
kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. Den föreslagna 
rekommendationen om gemensam finansiering med tillhörande lednings
och styrningsmodell kommer att gälla från 2020 förutsatt att tillräckligt 
många kommuner antar rekommendationen. 
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Uppföljning och analys 
Nationella kvalitetsregister som kommunerna använder 

Kvalitetsregister är en källa för uppföljningen av kvalitet och effektivitet 
inom kommunernas hälso- och sjukvård och en viktig del av 
kunskapsstyrningen. Genom att skapa långsiktighet och stabilitet ges 
möjlighet till utveckling av det nationellt gemensamma arbetet utifrån 
kommunernas och landstingens/regionernas behov. 

Kommunerna skulle genom gemensam finansiering få ökat inflytande 
över vilka register de önskar finansiera samt om juridiska hinder 
undanröjs en eventuell utveckling av andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

De kvalitetsregister som 2018 finansieras av stat och landsting/regioner 
och som kommunerna använder, och som därmed omfattas av förslaget 
är: 

• Senior ale1t- kvalitetsregister för trycksår, munhälsa, benbrott, 
viktminskning samt blåsdysfunlction (används av 287 kommuner) 

• Svenska palliativregistret - kvalitetsregister för verksamheter som 
vårdar personer i livets slut (används av 290 kommuner) 

• BPSD-registret - kvalitetsregister för personer med 
beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom 
(används av 289 kommuner) 

• SveDem - kvalitetsregister för en god demensvård (används av 
63 kommuner) 

• Rikssår- kvalitetsregister för svårläkta sår (används av 60 
kommuner) 

Beräknad kostnad årligen: 14,6 mkr inkl. utveckling. 

Stöd till uppföljning och analys genom t.ex. 
brukarundersökningar och utveckling av gemensamma 
variabler för uppföljning av kvalitet och resultat 

Brukarundersökningar är ett stöd för uppföljning och analys och är ett av 
flera verktyg, i kommunernas systematiska kvalitetsarbete. 

De tjänster som omfattas av förslaget är för närvarande förvaltning och 
utveckling av nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten: 

1. Brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg: 
• myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård, 

missbruks- och beroendevård samt ekonomiskt bistånd (143 
kommuner är anmälda ti Il 2018 års undersökning jämfö1t med 
87 kommuner 2017. 50 av dem använder för första gången ett 
gemensamt webbenkätverktyg för undersökningen). 
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• ensamkommande barns boendesituation, d.v.s. om 
utförarverksamheter, både kommunala och privata aktörer (60 
kommuner och åtta privata aktörer 2018 jämfört med 22 
kommuner i pilotundersökningen 2017). 

2. Brukarundersökning inom funktionshinderområdet: 
• utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri, både 

kommunala och privata aktörer (hittills är 120 kommuner och 
sex privata aktörer anmälda för 2018 jämfört med 102 
kommuner och åtta privata aktörer 2017). 

Deltagande kommuner och privata utförare betalar idag en avgift för 
användningen av de webbenkätverktyg som används i undersökningarna. 
Ett mer ändamålsenligt och gemensamt webbenkätverktyg skulle 
behövas upphandlas för insamling och hantering av data i nationella 
undersökningar som genomförs från 2020 och framåt. Kostnader för 
upphandling, förvaltning, samordning, stöd och utveckling av 
brukarundersökningarna ingår i förslaget. Utöver det tillkommer en 
kostnad per enkät. 2018 är kostnaden per besvarad enkät inom 
funktionshinderområdet 30 kr. Samma prismodell används också för 
Nationell patientenkät (NPE), där landstingen/regionerna, utöver 
finansiering för förvaltning och utveckling av NPE, också betalar ett pris 
per enkät. Detta beroende på variationerna i antal patienter och 
omfattning av undersökningarna i olika landsting/regioner samt dess 
påverkan av arbetsinsats och kostnad för att administrera 
undersökningen. I dagsläget är priset per enkät i NPE drygt 17 kronor. 

Beräknad kostnad årligen: 2,4 mkr inkl. utveckling. 
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Nationell samordning för 
gemensam utveckling av 
kunskaps styrning 
För att kunna tillhandahåUa en mer j ämlik, jämställd och evidens baserad 
socia ltjänst av hög kvalitet är det en förutsättn ing att landets kommuner 
arbetar tillsammans. Ett sådant samarbete är effektivt såväl ur ett 
ekonomiskt perspektiv som ur ett t idsperspektiv. Genom en nationell 
samordning och stöd från SKL kan kommunerna tillsammans med SKL 
generera ett mervärde för kommunernas socialtjänst och hälso- och 
sjukvård. 

För kommunerna innebär denna samordning inte bara en ökad effektivitet 
utan även att kommunerna får inflytande över den nationella 
samordningen. Den samordning som omfattas av förs laget innebär en 
vidareutveckling av: 

• Samordning mellan kommuner, RSS, SKL och myndigheter 
(i Paitnerskapet). 

• Stöd till och utveckling av arbetet i NSK-S. 

• Samordning av Huvudmannagruppen för huvudmännens talan 
med Rådet för styrning med kunskap. 

• Förutsättningarna att arbeta evidensbaserat, så att 
kommunerna tillsammans med stöd av SKL kan utveckla ett 
gemensamt system fö r kunskapsstyrning inom socialtjänstens 
verksamheter. 

• Samordn ing med landsting/regioners gemensamma system för 
kunskapsstyrning, i nuläget med fokus på de nationella 
programområden för psykisk hälsa samt barn och unga. 

Samordningen och stödet som SKL kan erbjuda innebär att SKL planerar 
och tillsammans med medlemmarna bereder och genomför samordning, 
stöd och gemensam utveckling. Samordningen, stödet och utvecklingen 
av detta innebär behov av både fysiska och digitala möten. Att de olika 
nätverken som ansvarar för socialtjänstens kunskapsutveckling träffas 
och gemensam driver på frågan är en förutsättning för att ta steg framåt 
tillsammans. Kostnaden nedan inkluderar både personal och 
möteskostnader. 1 dag finansieras nationell samordning på det här 
området både av tillfällig gemensam finansiering från kommunerna och 
genom medlemsavgiften. Till exempel finansieras möten med 
utvccklingsledare inom de ol ika sakområdena kopplat till socialtjänstens 
kunskapsstyrning samt samordning av dessa genom medlemsavgiften. 

Beriik11ad kostnad årligen: 2,5 mkr. 
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Bättre insatser för brukare 
och bättre förutsättningar för 
huvudmännen 
Nedan redovisas exempel på resultat som har uppnåtts genom 
kval itetsregister, nationella brukarundersökningar samt nationell 
samordning: 

• Mellan 2009 och 2015 har läkningstiden för svårläkta sår minskat 
med 63 procent från 146 dagar i snitt til 1 53 dagar (Rikssår). En 
halvering av kostnaderna för behandling per läkt sår har skett. 

• Mellan 2011 och 2015 minskade trycksåren från 14,3 procent till 7,5 
procent (Senior ale1t). 

• Brukarundersökningar har gett ett 100-tal kommuner förutsättningar 
att bedriva förbättringsarbete utifrån jämförbara mått och ny kunskap 
om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna. Ca 20 000 
brukare har fått möjligheten att tala om hur de upplever kvaliteten i 
socialtjänstens verksamheter. 

• NSK-S har inlett ett arbete med att på ett systematiskt sätt ka1tlägga 
kommunernas behov av kunskapsstöd. 

• Kommunerna har genom NSK-S och Huvudmannagruppen påverkat 
de statliga myndigheternas arbete med kunskapsstyrning t.ex. 
avseende förvaltning och vidareutveckling av Kunskapsguiden.se och 
inledd förstudie avseende den kommunala hälso- och sjukvården. 

• Kommunerna har genom NSK-S samverkat med 
landstingen/regionerna i kunskapsstyrningsfrågor inom områden där 
kommuner och landsting behöver agera gemensamt, t.ex. psykisk 
hälsa. 
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En önskan om medverkan 
från samtliga kommuner 

Förslaget innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år inledningsvis) 
säkerställer och gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att 
tillsammans kunna utveckla en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård med stöd av SKL. 

För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av 
SKL behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Om 
merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendation kan SKL 
inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller kommer att 
kunna erbjudas nationellt framöver. 
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Ledning och styrning av det 
gemensamt finansierade 
delarna 
Inledningsvis kommer en styrgrupp tillsättas bestående av Stora AU och 
SKL. Stora AU består av arbetsutskotten för nätverket för RSS, SKL:s 
socialchefsnätverk och NSK-S. Denna styrgrupp får mandat att föreslå en 
permanent styrmodell för de gemensamt finansierade delarna. 

När det gäller styrning och ledning avseende de nationella 
kvalitetsregister som kommunerna använder bör kommunföreträdare 
inkluderas i den befintliga ledningsfunktionen som idag består av 
landstingen/regionerna och staten. Under förutsättning att kommunerna 
antar rekommendationen och tillser medel till de kvalitetsregister som de 
använder, kommer ledning och styrning för nationella kvalitetsregister 
kompletteras med det kommunala perspektivet och kompetensen. 
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FÖLJEBREV TILL Vårt dnr: 

MEDDELANDE FRÅN 18100295 

STYRELSEN NR 15/2018 

2019-03-06 

BÅSTADS KOMMUN 
Fredrik Lennartsson ~R'IR'll!ll ::!lty 1 else . 1 Kommunstyrelserna 
Avdelningschef VOiwd- 60ÄC#'n~OYC\5nQ\'\'\· för kännedom till socialchef/motsvarande 
Vård och omsorg 2019 -03- 0 6 Y 7 förvaltningschefer 

~:~?f.8f.7. 
Rekommendation till kommunernas om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt sammanträde den 
14 december 2018: 

att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning 
(kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och nationell samordning till en 
kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket innebär ca 1,95 kr/invånare/år i 
kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023). 

att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 
medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. De 
fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent. 

att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där 
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. 

att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem meddela 
SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 2019. 

Förtydligande avseende meddelande från styrelsen: 

Finansieringen gäller enligt rekommendationen för fyra år (2020-2023). Inte 2020-
2024 som felaktigt angavs i det ursprungliga beslutsunderlaget. 

Beslutet ska meddelas SKL senast 15/6 2019. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315,info@skl.se, www.skl.se 

Bilaga 1 
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länen 



Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

2019-03-06 

Process för kommunernas ställningstagande: 

Vårt dnr: 
18/00295 

Senast den 15 juni 2019 önskar SKL svar från samtliga kommuner angående 
respektive kommuns ställningstagande till rekommendationen. Kommunens 
ställningstagande meddelas till registrator@skl.se 

Om er kommun väljer att avstå från att anta rekommendationen är vi tacksamma om 
ni kan ange vilka skäl som föranleder detta. 

En sammanställning av kommunernas ställningstagande återkopplas efter sommaren 
2019 till mottagarna av detta följebrev. SKL:s och de berörda kvalitetsregistrens 
fortsatta arbete i frågan påverkas av kommunernas ställningstagande. Förutsatt att 
tillräckligt många kommuner ställer sig bakom rekommendationen kommer 
förberedande arbete inför 2020 att påbötjas under hösten 2019. 

Länk till informationsmaterial om rekommendationen på skl.se 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Vård och omsorg 

( 
(. 

Fredrik Lennartsson Mari Forslund 

Avdelningschef Vård och omsorg Sektionschef Kvalitet och uppföljning 
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UN § 64  Dnr UN 000119/2019 - 600 

SKL:s rekommendation till kommunerna om en gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter 

 
Beskrivning av ärendet Utgångspunkten för Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendation 

är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan 
socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska vara lätt att göra rätt och 
det ska finnas förutsättningar för lärande.  

 
 SKL:s förslag omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och 

medverkan i ledning och styrning av:  
 - de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och 

sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, 
möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter.  

 - stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och 
utveckling av gemen-samma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat.  

 - nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem.  

 
 Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen som inte ryms i den ordinarie 

medlemsavgiften som kommunerna betalar till SKL. 
 
 SKL:s rekommendation innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år 

inledningsvis) säkerställer och gemensamt finansierar viktiga förutsättningar 
för att tillsammans kunna utveckla en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård med stöd av SKL. 

 
 En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrning ger förutsättningar för att 

socialtjänstens verksamheter har tillgång till bästa tillgängliga kunskap som 
också tillämpas, möjligheter att kunna följa upp kvalitet och resultat samt att 
analysera dessa, brukarinflytande genom till exempel brukarundersökningar 
samt att socialtjänstens verksamheter arbetar med ständiga förbättringar 
utifrån den kunskap som utvecklas genom uppföljning och analys av kvalitet 
och resultat.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Henrik Andersson, bildningschef, daterad 2019-03-15 

med tillhörande bilaga.  
 
Föredragande Henrik Andersson, bildningschef, föredrar ärendet.  
 
Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 
 

Föreslå kommunfullmäktige besluta att anta SKL:s rekommendation till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter..  
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Datum: 2019-03-15 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: UN 000119/2019-600 

 
 

SKL:s rekommendation till kommunerna om en gemensam finansiering av 
ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 
 
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta anta SKL:s rekommendation till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i so-
cialtjänstens verksamheter. 
 

Sammanfattning av ärendet 
 
Bakgrund 
Utgångspunkten för Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendation är att bästa 
möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och deras 
klienter. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande.  
 
SKL:s förslag omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i ledning 
och styrning av:  
- de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård inom främst 
äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för soci-
altjänstens verksamheter.  
- stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling av gemen-
samma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat.  
- nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyrningssystem.  
 
Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen som inte ryms i den ordinarie medlemsavgiften som 
kommunerna betalar till SKL. 
 
SKL:s rekommendation innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år inledningsvis) säkerstäl-
ler och gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att tillsammans kunna utveckla en 
mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård med stöd av 
SKL. 
 
SKL:s kostnadsuppskattning är att varje kommun för ovanstående betalar ca 1,95 kr/invånare i 
kommunen vilket för Båstads del innebär cirka 29 000 kr per år från och med 2020.  
 
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver merpar-
ten av kommunerna anta rekommendationen. Om merparten av kommunerna avstår från att 
anta rekommendation kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller 
kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. 
 
SKL rekommenderade i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera en stödfunktion på 
SKL för att bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst under åren 2017- 2018. Det angavs i 
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rekommendationen att SKL i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den framtida organisat-
ionen och finansieringen för detta stöd skulle kunna utformas.  
 
Sedan rekommendationen antogs har behovet av kommunal medfinansiering ökat. En pådri-
vande faktor är fortlevnaden av de kvalitetsregister som kommunerna använder. Dessa regis-
ter har finansierats av den sedan tidigare avslutade överenskommelsen om Bättre liv för sjuka 
äldre mellan SKL och staten samt av landstingen/regionerna. Idag finansieras samtliga kvali-
tetsregister av staten och landstingen/regionerna. Dock är de nationella anslagen för kvalitets-
register minskade från 2018. Detta har lett till att de kvalitetsregister som kommunerna an-
vänder och som förvaltas av landstingen är underfinansierade och därmed har svårigheter att 
bedriva sin verksamhet som tidigare.  
 
Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med företrädare för medlem-
marna, tagit fram ett förslag för att säkra en fortsatt gemensam utveckling för kunskapsstyr-
ning inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. 
 
Konsekvenser av beslut 
En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrning ger förutsättningar för att socialtjänstens 
verksamheter har tillgång till bästa tillgängliga kunskap som också tillämpas, möjligheter att 
kunna följa upp kvalitet och resultat samt att analysera dessa, brukarinflytande genom till ex-
empel brukarundersökningar samt att socialtjänstens verksamheter arbetar med ständiga för-
bättringar utifrån den kunskap som utvecklas genom uppföljning och analys av kvalitet och 
resultat.  
 
 
 
 
 
Henrik Andersson 
Bildningschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Sveriges kommuner och landsting 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
SKL:s rekommendation till kommunerna om en gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 
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Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av 
ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 

 
Beskrivning av ärendet Utgångspunkten för Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendation 

är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan 
socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska vara lätt att göra rätt och 
det ska finnas förutsättningar för lärande. SKL:s förslag omfattar en samlad 
gemensam kommunal finansiering och medverkan i ledning och styrning av:  
- de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och 
sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, 
möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter.  
- stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och 
utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat. 
- nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 
Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen som inte ryms i den ordinarie 
medlemsavgiften som kommunerna betalar till SKL. SKL:s rekommendation 
innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år inledningsvis) säkerställer och 
gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att tillsammans kunna 
utveckla en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst och kommunal  
hälso- och sjukvård med stöd av SKL. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2019-03-05, 

med tillhörande bilaga.  
 
Föredragande  Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet.  
 
Beslut Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
 Anta SKL:s rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av  

ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.  
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Datum:	2019‐03‐05	 Till: Kommunfullmäktige	

Handläggare:	Emma	Pihl	

Dnr: VN	000054/2019‐700	
	
	

SKL:s rekommendation till kommunerna om en gemensam finansiering 
av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 
	
	
Förslag till beslut 
Vård‐	och	omsorgsnämnden	föreslår	Kommunfullmäktige	att	besluta	anta	SKL:s	rekommen‐
dation	till	kommunerna	om	gemensam	finansiering	av	ett	mer	samlat	system	för	kunskaps‐
styrning	i	socialtjänstens	verksamheter.	
	
Sammanfattning av ärendet	
	
Bakgrund	
Utgångspunkten	för	Sveriges	kommuner	och	landstings	(SKL)	rekommendation	är	att	bästa	
möjliga	kunskap	ska	finnas	tillgänglig	vid	varje	möte	mellan	socialtjänstens	personal	och	deras	
klienter.	Det	ska	vara	lätt	att	göra	rätt	och	det	ska	finnas	förutsättningar	för	lärande.		
	
SKL:s	förslag	omfattar	en	samlad	gemensam	kommunal	finansiering	och	medverkan	i	ledning	
och	styrning	av:		
‐	de	kvalitetsregister	som	kommuner	använder	för	kommunal	hälso‐	och	sjukvård	inom	främst	
äldreomsorg	och	om	juridiska	hinder	undanröjs,	möjlighet	att	utveckla	andra	register	för	soci‐
altjänstens	verksamheter.		
‐	stöd	för	uppföljning	och	analys	genom	t.ex.	brukarundersökningar	och	utveckling	av	gemen‐
samma	variabler	för	uppföljning	av	kvalitet	och	resultat.		
‐	nationell	samordning	för	gemensam	utveckling	av	kommunernas	kunskapsstyrningssystem.		
	
Kostnaden	beräknas	till	19,5	mkr	årligen	som	inte	ryms	i	den	ordinarie	medlemsavgiften	som	
kommunerna	betalar	till	SKL.	
	
SKL:s	rekommendation	innebär	att	kommunerna	långsiktigt	(fyra	år	inledningsvis)	säkerstäl‐
ler	och	gemensamt	finansierar	viktiga	förutsättningar	för	att	tillsammans	kunna	utveckla	en	
mer	kunskapsbaserad	och	jämlik	socialtjänst	och	kommunal	hälso‐	och	sjukvård	med	stöd	av	
SKL.	
	
SKL:s	kostnadsuppskattning	är	att	varje	kommun	för	ovanstående	betalar	ca	1,95	kr/invånare	i	
kommunen	vilket	för	Båstads	del	innebär	cirka	29	000	kr	per	år	från	och	med	2020.		
	
För	att	tjänsterna	ovan	ska	kunna	tillhandahållas	nationellt	med	stöd	av	SKL	behöver	merpar‐
ten	av	kommunerna	anta	rekommendationen.	Om	merparten	av	kommunerna	avstår	från	att	
anta	rekommendation	kan	SKL	inte	säkra	att	tjänsterna	och	stödet	som	SKL	tillhandahåller	
kommer	att	kunna	erbjudas	nationellt	framöver.	
	
SKL	rekommenderade	i	juni	2016	kommunerna	att	gemensamt	finansiera	en	stödfunktion	på	
SKL	för	att	bidra	till	en	mer	evidensbaserad	socialtjänst	under	åren	2017‐	2018.	Det	angavs	i	
rekommendationen	att	SKL	i	slutet	av	2018	skulle	återkomma	om	hur	den	framtida	organisat‐
ionen	och	finansieringen	för	detta	stöd	skulle	kunna	utformas.		
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Sedan	rekommendationen	antogs	har	behovet	av	kommunal	medfinansiering	ökat.	En	pådri‐
vande	faktor	är	fortlevnaden	av	de	kvalitetsregister	som	kommunerna	använder.	Dessa	regis‐
ter	har	finansierats	av	den	sedan	tidigare	avslutade	överenskommelsen	om	Bättre	liv	för	sjuka	
äldre	mellan	SKL	och	staten	samt	av	landstingen/regionerna.	Idag	finansieras	samtliga	kvali‐
tetsregister	av	staten	och	landstingen/regionerna.	Dock	är	de	nationella	anslagen	för	kvalitets‐
register	minskade	från	2018.	Detta	har	lett	till	att	de	kvalitetsregister	som	kommunerna	an‐
vänder	och	som	förvaltas	av	landstingen	är	underfinansierade	och	därmed	har	svårigheter	att	
bedriva	sin	verksamhet	som	tidigare.		
	
Med	dessa	förutsättningar	som	utgångspunkt	har	SKL,	i	dialog	med	företrädare	för	medlem‐
marna,	tagit	fram	ett	förslag	för	att	säkra	en	fortsatt	gemensam	utveckling	för	kunskapsstyr‐
ning	inom	socialtjänsten	och	den	kommunala	hälso‐	och	sjukvården.	
	
Konsekvenser av beslut	
En	effektiv	och	ändamålsenlig	kunskapsstyrning	ger	förutsättningar	för	att	socialtjänstens	
verksamheter	har	tillgång	till	bästa	tillgängliga	kunskap	som	också	tillämpas,	möjligheter	att	
kunna	följa	upp	kvalitet	och	resultat	samt	att	analysera	dessa,	brukarinflytande	genom	till	ex‐
empel	brukarundersökningar	samt	att	socialtjänstens	verksamheter	arbetar	med	ständiga	för‐
bättringar	utifrån	den	kunskap	som	utvecklas	genom	uppföljning	och	analys	av	kvalitet	och	
resultat.		
	
	
	
	
	
Emma	Pihl	
Vård‐	och	omsorgschef	
	
	
	
Beslutet ska expedieras till:	
Sveriges	kommuner	och	landsting	
Kommunfullmäktige	
	
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen:	
SKL:s	rekommendation	till	kommunerna	om	en	gemensam	finansiering	av	ett	mer	
samlat	system	för	kunskapsstyrning	i	socialtjänstens	verksamheter	
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Datum: 2019-04-16 

Handläggare: Filippa Swanstein, Helene Steinlein  

Dnr: KS 000369/2019-600 

 
Båstads kommuns förberedande arbete inför att barnkonventionen  
blir lag den 1 januari 2020  
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen ger ledningsgruppen i uppdrag att förbereda ett genomgripande 
arbete för att implementera det faktum att barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. 
Detta görs genom att ledningsgruppen utser en samordnare med ansvar för att 
organisera, planera och driva arbetet i kommunen.  

2. En återkoppling till kommunstyrelsen görs i november 2019, för att ge en 
övergripande lägesbeskrivning kring hur arbetet fortlöpt inför årsskiftet.  
 

 

Sammanfattning av ärendet 
Barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020. För att Båstads kommun ska lyckas 
implementera barnkonventionen i våra verksamheter krävs förutsättningar.  
 
Elizabeth Englundh1 (sakkunnig i barns rättigheter, SKL) skriver i sin doktorsavhandling bl.a. 
att det för en framgångsrik implementering först behövs ett politiskt beslut kring frågorna. 
Därefter att förutsättningarna för det kommande arbetet är väl förankrat både politiskt och på 
förvaltningsnivå. Vidare är det viktigt att det finns någon med samordningsansvar för frågan, 
som också arbetar nära den beslutade församlingen och ledningsnivån. Aktiviteter behöver 
pågå på olika nivåer samtidigt, så att alla led deltar på något sätt. För att få arbetet att 
fortskrida är det viktigt med tydliga styrdokument, ledningens engagemang för frågan samt  
att arbetet utvärderas och följs upp.   
 
Bakgrund 
Barnkonventionen antogs av FN 1989 och den började gälla i Sverige 1990. Den är ett rättsligt 
bindande internationellt avtal där grundprincipen är att barn är individer med egna 
rättigheter. Trots att Sverige har godkänt konventionen och alltså måste följa den så har bl.a. 
Barnrättighetsutredningen2 visat att rättigheterna ofta inte fått tillräckligt genomslag i 
åtgärder och beslut. Utredningen fann istället att konventionen snarare uppfattades som en 
policy eller ett värdegrundsdokument. Trots att barnkonventionen gällt sedan 30 år i Sverige 
så har den helt enkelt ännu inte fått tillräckligt genomslag i praktiken. Det ville regeringen 
ändra på och den 13 juni 2018 röstade Sveriges riksdag ja till att barnkonventionen ska bli 
svensk lag från och med den 1 januari 2020.  

 

                                                           
1 Englundh Elizabeth (2008) Folkrätt för barn som pedagogiskt åtagande: Statligt ansvar – regionalt lärande, 
Stockholm: Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet  
2 Prop 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barns rättigheter, s.68 
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Intentionen med barnkonventionen är att stärka barnets rättigheter på alla nivåer i samhället. 
Barnkonventionen ska bidra till att synliggöra barnets rättigheter och skapa en grund för ett 
barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet där rättigheterna ska ses utifrån ett 
barnrättsperspektiv. Det innebär bl.a. att barnet är en rättighetsbärare och att vuxna är 
skyldiga att tillgodose dessa rättigheter. De vuxna har ett ansvar att skapa förutsättningar för 
barnet att åtnjuta sina rättigheter. Barnet har inga skyldigheter enligt barnkonventionen. I den 
svenska lagstiftningen har exempelvis barnet skolplikt, men barnet har också rätt att få en 
kostnadsfri utbildning. Konventionen är ett pedagogiskt verktyg och ett sammanhållet 
regelverk att förhålla sig till3.  
 
 
 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Bildning och arbete 

                                                           
3 Lundin Karphammar (2019), s. 27ff 
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UN § 61  Dnr UN 000137/2018 - 600 

Skolpeng 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun fördelar idag skolpengen utifrån antalet elever. Fördelning 

inom förskolan sker utifrån vistelsetid över/under 15 timmar per vecka. 
Fördelning inom grundskola sker utifrån följande årskursindelning; 
Förskoleklass, Åk 1-3, Åk 4-6 och Åk 7-9. Individuella bedömningar görs endast 
vad gäller tilläggsbelopp.  

 
 I Skolinspektionens ”Beslut för förskola efter tillsyn i Båstads kommun” från 

2017-09-15 står följande: ”Skolinspektionen bedömer att kommunen inte lever 
upp till skollagens krav på att resurser ska fördelas till utbildning inom 
skolväsendet efter barnen och elevernas olika förutsättningar och behov”. 
Utredningen visar att Båstads kommun inte fördelar resurser till utbildningen 
inom förskolan efter barns olika förutsättningar och behov. I intervjuerna med 
företrädare för de olika förskolorna i kommunen framkommer att det saknas 
ett behovsprövat resursfördelningssystem för förskolorna. Verksamheten 
uppfyller därmed inte författningarnas krav i dessa delar. I Skolinspektionens 
”Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Båstads kommun.” Från 
2017-09-11 står: ”Skolinspektionen bedömer att Båstad kommun inte har en 
resursfördelning som möter alla elevers behov och förutsättningar. 
Utredningen visar att Båstad kommun resursfördelar utifrån en rak elevpeng 
där alla elever oavsett förutsättningar ges samma resurser. Av utredningen 
framgår att huvudmannen saknar en modell för resursfördelning som tar 
hänsyn till exempelvis socioekonomiska faktorer, elevernas ålder och kön eller 
andra faktorer som kan vara relevanta för elevernas måluppfyllelse. 
Skolinspektionen bedömer att de extra medel som verksamheterna kan ansöka 
i form av tilläggsbelopp inte ger rektorerna tillräckliga förutsättningar för att 
erbjuda en likvärdig utbildning. Verksamheten uppfyller därmed inte 
författningens krav i denna del”. 

 
Summering förskola 
 
Föreläggande från skolinspektionen: Föreslagen åtgärd: 

 

 Se till att fördela resurser till 
utbildningen inom förskolan 
efter barnens olika 
förutsättningar och behov. 

 

 Utöver dagens 
nuvarande fördelning 
utifrån vistelsetid 
komplettera 
resursfördelningssyste
met genom att införa 
barnets ålder som 
variabel att ta hänsyn 
till. Förändringen 
innebär högre 
ersättning för barn i 
lägre ålder. 
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Summering förskoleklass och grundskola 
 
Föreläggande från skolinspektionen: 
 

Föreslagen åtgärd: 

 Se till att resurser fördelas lika 
utifrån elevernas olika 
förutsättningar och behov,  för 
att säkerställa en likvärdig 
utbildning. 

 Hänsyn ska tas till 
föräldrars 
utbildningsbakgrund 
som socioekonomisk 
faktor. Uppgift om 
föräldrars 
utbildningsbakgrund 
hämtas från 
Skolverkets officiella 
skolstatistik. Grund för 
socioekonomisk 
resursfördelning är 5 
% av nuvarande 
budget för 
undervisning och lek- 
och lärprodukter. 

 
 

Enligt kommunfullmäktiges beslut Dnr KS001093/2018-600 läggs ovan 
punkter fram som förslag till utbildningsnämnden. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Solveig Strebel, ekonom, daterad 2019-04-05 med 

tillhörande bilagor.  
 
Föredragande Inga-Britt Henriksson, skolchef, föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Susanne Jung (M) yrkar, med instämmande från Louise Dock (L), Helena Stridh 

(BP) och Ingrid Zäther (S), bifall till förvaltningens förslag med tillägget att en 
utvärdering görs då verksamhetsåret 2019/2020 är avslutat. .  

 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med tilläggsyrkande 

från Susanne Jung (M) m.fl. Efter framställd proposition finner ordförande att 
tilläggsyrkandet bifallits..  
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Beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Vid fördelning av skolpeng från och med 1 juli 2019 fördela skolpeng inom 
förskolan utifrån barnens vistelsetid och barnen ålder.  

Skolpeng (exklusive lokalvård, vaktmästeri, lokaler för fristående 
verksamheter) inom förskolan fördelas med denna fördelning utifrån fyra 
nivåer; 

• barn 1-2 år med vistelsetid 1-15 timmar/vecka (Fördelning med nyckel 
0,7) 

• barn 1-2 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka (Fördelning med 
nyckel 1,04) 

• barn 3-5 år med vistelsetid 1-15 timmar/vecka (Fördelning med nyckel 
0,6) 

• barn 3-5 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka. (Fördelning med 
nyckel 1,0) 

Lokalvård, vaktmästeri och lokaler för fristående förskolor fördelas lika 
oavsett barnets ålder eller vistelsetid. 

2. Vid fördelning av skolpeng från och med 1 juli 2019 fördela skolpeng inom 
förskoleklass och grundskolan med hänsyn tagen till föräldrars 
utbildningsbakgrund som socioekonomisk faktor. Fördelning sker genom 
att 5 % av nuvarande budget för undervisning och lek- och lärprodukter 
fördelas mellan utförarna utifrån en faktor som styrs av föräldrars 
utbildningsbakgrund. Fördelning till elever i annan kommun påverkas inte 
av socioekonomisk fördelning då statistiken tas fram per skolenhet och inte 
per elev. 

3. Enheternas över- och underskott överförs till nästkommande år. 
Underskott ska vara återställt inom 3 år efter att det uppkommit. För att 
inte alltför stora ackumulerade överskott ska uppstå begränsas även 
överskott till en period om 3 år. 

4. Uppdra åt förvaltningen att utreda konsekvenserna av föreliggande 
resursfördelningsmodell avseende små och stora skolenheter. 

5. Utvärdering görs då verksamhetsåret 2019/2020 är avslutat. 
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Datum: 2019-04-05 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Solveig Strebel 

Dnr: UN 000137/2018 

 
 

Förslag på ändrad fördelning av skolpeng för barnomsorg och grundskola  
 
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att:  
 
1. Vid fördelning av skolpeng från och med 1 juli 2019 fördela skolpeng inom förskolan utifrån 
barnens vistelsetid och barnen ålder.  
 
Skolpeng (exklusive lokalvård, vaktmästeri, lokaler för fristående) inom förskolan fördelas 
med denna fördelning utifrån fyra nivåer; 

 barn 1-2 år med vistelsetid 1-15 timmar/vecka (Fördelning med nyckel 0,7) 
 barn 1-2 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka (Fördelning med nyckel 1,04) 
 barn 3-5 år med vistelsetid 1-15 timmar/vecka (Fördelning med nyckel 0,6) 
 barn 3-5 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka. (Fördelning med nyckel 1,0) 

 
 Lokalvård, vaktmästeri och lokaler för fristående fördelas lika oavsett barnets ålder 

eller vistelsetid. 
 

2. Vid fördelning av skolpeng från och med 1 juli 2019 fördela skolpeng inom förskoleklass och 
grundskolan med hänsyn tagen till föräldrars utbildningsbakgrund som socioekonomisk 
faktor. Fördelning sker genom att 5 % av nuvarande budget för undervisning och lek- och 
lärprodukter fördelas mellan utförarna utifrån en faktor som styrs av föräldrars 
utbildningsbakgrund. Fördelning till elever i annan kommun påverkas inte av socioekonomisk 
fördelning då statistiken tas fram per skolenhet och inte per elev.  
 
3. Enheternas över- och underskott överförs till nästkommande år. Underskott ska vara 
återställt inom 3 år efter att det uppkommit. För att inte alltför stora ackumulerade överskott 
ska uppstå begränsas även överskott till en period om 3 år. 
 
4. Uppdra åt förvaltningen att utreda konsekvenserna av föreliggande resursfördelningsmodell 
avseende små och stora skolenheter.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun fördelar idag skolpengen utifrån antalet elever. Fördelning inom förskolan 
sker utifrån vistelsetid över/under 15 timmar per vecka. Fördelning inom grundskola sker 
utifrån följande årskursindelning; Förskoleklass, Åk 1-3, Åk 4-6 och Åk 7-9. Individuella 
bedömningar görs endast vad gäller tilläggsbelopp.  
 
I Skolinspektionens ”Beslut för förskola efter tillsyn i Båstads kommun” från 2017-09-15 står 
följande: ”Skolinspektionen bedömer att kommunen inte lever upp till skollagens krav på att 
resurser ska fördelas till utbildning inom skolväsendet efter barnen och elevernas olika 
förutsättningar och behov”. Utredningen visar att Båstads kommun inte fördelar resurser till 
utbildningen inom förskolan efter barns olika förutsättningar och behov. I intervjuerna med 
företrädare för de olika förskolorna i kommunen framkommer att det saknas ett behovsprövat 
resursfördelningssystem för förskolorna. Verksamheten uppfyller därmed inte 
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författningarnas krav i dessa delar. I Skolinspektionens ”Beslut för förskoleklass och 
grundskola efter tillsyn i Båstads kommun.” Från 2017-09-11 står: ”Skolinspektionen bedömer 
att Båstad kommun inte har en resursfördelning som möter alla elevers behov och 
förutsättningar. Utredningen visar att Båstad kommun resursfördelar utifrån en rak elevpeng 
där alla elever oavsett förutsättningar ges samma resurser. Av utredningen framgår att 
huvudmannen saknar en modell för resursfördelning som tar hänsyn till exempelvis 
socioekonomiska faktorer, elevernas ålder och kön eller andra faktorer som kan vara relevanta 
för elevernas måluppfyllelse. Skolinspektionen bedömer att de extra medel som 
verksamheterna kan ansöka i form av tilläggsbelopp inte ger rektorerna tillräckliga 
förutsättningar för att erbjuda en likvärdig utbildning. Verksamheten uppfyller därmed inte 
författningens krav i denna del”. 
 
 

 
Summering förskola 

 
Föreläggande från skolinspektionen: Föreslagen åtgärd: 

 

 Se till att fördela resurser till 
utbildningen inom förskolan efter 
barnens olika förutsättningar och 
behov. 

 

 Utöver dagens nuvarande fördelning 
utifrån vistelsetid komplettera 
resursfördelningssystemet genom 
att införa barnets ålder som variabel 
att ta hänsyn till. Förändringen 
innebär högre ersättning för barn i 
lägre ålder.  

 
 
 
   

 
Summering förskoleklass och grundskola 

 
Föreläggande från skolinspektionen: 
 

Föreslagen åtgärd: 

 Se till att resurser fördelas lika 
utifrån elevernas olika 
förutsättningar och behov,  för att 
säkerställa en likvärdig utbildning. 

 Hänsyn ska tas till föräldrars 
utbildningsbakgrund som 
socioekonomisk faktor. Uppgift om 
föräldrars utbildningsbakgrund 
hämtas från Skolverkets officiella 
skolstatistik. Grund för 
socioekonomisk resursfördelning är 
5 % av nuvarande budget för 
undervisning och lek- och 
lärprodukter. 

 
   
Enligt kommunfullmäktiges beslut Dnr KS001093/2018-600 läggs ovan punkter fram som 
förslag till utbildningsnämnden.  
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Bakgrund 
1. Enligt den rapport PWC levererade i samband med sin genomlysning av skolpeng 
rekommenderas i första hand ålder som grund för resursfördelning inom förskolan. Båstads 
kommun har sedan tidigare en indelning utifrån vistelsetid över respektive under 15 timmar 
per vecka. Med hänsyn tagen till rekommendationen och den skillnad det innebär med högre 
vistelsetid föreslås fördelningen utifrån vistelsetid vara kvar men kompletteras med en 
fördelning utifrån barnens ålder.  
 
Fördelning av skolpeng inom förskolan utifrån barnens vistelsetid och ålder föreslås ske med 
nyckel där; lägre nyckel innebär lägre skolpeng och högre nyckel innebär högre skolpeng. Via 
fördelning med nyckel fördelas ersättning för verksamhetsledning och IT-pedagog, måltider, 
pedagogisk verksamhet, lek och lärprodukter och fortbildning. Ersättning för lokalvård 
(lokaler för fristående regi och annan kommun) och barnomsorgsavgifter fördelas samma 
belopp per barn oavsett ålder eller vistelsetid. Av andelen barn i förskolan är ca 35% i åldern 
1-2 år och 65% i åldern 3-5 år.  Merparten (ca 85%) av barnen i förskolan har en vistelsetid 
överstigande 16 timmar/vecka. Förslaget skulle innebära en högre ersättning för barn i åldern 
1-2 år med vistelsetid över 16 timmar/vecka, för att finansiera detta sänks ersättningen för 
barn med vistelsetid under 15 timmar/vecka. 
 
2. För att finansiera en ersättning för socioekonomisk faktor fördelas 5 % av nuvarande budget 
för undervisning och lek- och lärprodukter utifrån vald socioekonomisk faktor. Fördelningen 
kommer att grunda sig på Skolverkets senaste läsårsstatistik.  
 
För läsåret 2018/19 har skolorna följande andel elever med föräldrar med eftergymnasial 
utbildning: 
Förslövs skola F-9 49 % 
Sandlyckeskolan 51 % 
Strandängsskolan 7-9 60 % 
Strandängsskolan F-6 62 % 
Västra Karup skola 58 % 
Östra Karup skola 58 % 
 
En lägre andel elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning medför ett större fördelat 
belopp. Ovan andel skulle innebära att den skola som får högst belopp fördelat, på helår, får ca 
+ 230  tkr mer än innan fördelning av socioekonomi. Den skola som enligt ovan fördelning 
skulle få lägst belopp får strax under -100 tkr lägre skolpeng, på helåret, än innan införandet av 
socioekonomisk resursfördelning.  
 
3. Underskott inom resultatenheterna bör överföras till nästkommande år och återställas av 
resultatenheten snarast. Ett underskott som inte överförs och återställs hade varit ett likställa 
med extra tillskott till kommunens egen verksamhet och skulle i det fallet innebära 
motsvarande tillskott till de enskilda huvudmännen.  
 
Angående enheternas storlek: I nuläget får den kommunala verksamheten en faktisk ersättning 
för lokalhyror och den fristående verksamheten en genomsnittlig ersättning för lokalhyror. I 
och med att en faktisk hyresersättning utgår för barn och elever inom kommunal regi tillämpas 
indirekt en ersättning som blir beroende på enhetens storlek. Någon ytterligare fördelning av; 
verksamhetsledning, måltider, elevhälsa, pedagogisk verksamhet/undervisning, lek-och 
lärprodukter, fortbildning, vaktmästeri och lokalvård, som skulle vara beroende av enhetens 
storlek föreslår förvaltningen inte ska införas 1/7-2019. 
 
Hantering och fördelning av tilläggsbelopp kommer fortsatt ske via enskilda ansökningar och 
påverkas i nuläget inte av förändringarna inom resursfördelningssystemet.  
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Konsekvenser av beslut 
Verksamhet 
En mer likvärdig fördelning för verksamheterna utifrån barn och elevunderlaget.  
 
Ekonomi 
Den totala budgeten för skolpeng är oförändrad. Förändringarna kommer dock att påverka 
såväl enskilda och kommunala utförare som både kommer få högre och lägre ersättning 
beroende på barnens varierande vistelsetid och ålder såväl som elevens socioekonomiska 
bakgrund. Skillnaderna kommer dock bli större inom förskolan än inom förskoleklass och 
grundskola i och med att de socioekonomiska skillnaderna, i föräldrars utbildningsbakgrund, 
mellan enheterna inte är alltför stora.  
 
Barnkonsekvensanalys 
En mer likvärdig fördelning utifrån barnen och elevernas förutsättningar och behov.  
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Skolchef, ekonomi, rektorer och förskolechefer 
 
 
Bilagor:  
Kommunfullmäktiges beslut Dnr KS001093/2018-600 
Skolinspektionens beslut för förskoleklass och grundskola Dnr UN 000088/2017-600 
Skolinspektionens beslut för förskola Dnr UN 000088/2017-600 
 
Samråd har skett med: 
Ekonomienheten  
Barn och skola  
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-12-19 1 av 1 

 

 

KF § 244  Dnr KS 001093/2018 - 600 

Genomlysning av skolpeng 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun fördelar i dag skolpengen utifrån antalet elever. Individuell 

bedömning görs endast vad gäller tilläggsbelopp. I Skolinspektionens "Beslut 
för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Båstads kommun" från 

 2017-09-11 står att Båstads kommun inte uppfyller författningens krav vad 
gäller resursfördelningen av skolpengen. Resurser ska fördelas utifrån 
elevernas behov och förutsättningar, för att säkerställa en likvärdig utbildning. 
Genomlysningen av skolpengen som PWC påbörjade hösten 2017 har lett fram 

 till att förvaltningen föreslår att ändra fördelningen av skolpengen genom att 
använda socioekonomisk parameter vad gäller föräldrars utbildnings bakgrund 

 i förskoleklass och grundskola och i förskolan barnens ålder och vistelsetid.  
 
Yttrande Under ärendet yttrar sig Susanne Jung (M).  
 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-12-05, § 280. 
 Prototokoll från Utbildningsnämnden 2018-12-04. 
 Tjänsteskrivelse från tf. skolchef Margaretha Ekelund-Svensson,  
 daterad 2018-10-29, med tillhörande bilagor.  
 
Yrkanden Susanne Jung (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1.  Skolpengen för 2018 inklusive uppräkning för löneökningar gäller även för 
2019. 

2.  Förvaltningen får i uppdrag att under våren 2019 arbeta fram ett eller flera 
förslag på ett hållbart skolpengssystem. Förslaget till UN-nämndens möte 
senast april 2019. 

3.  Socioekonomiska faktorer, barns och elevers vistelsetid/undervisningstid 
samt enheternas storlek ska vägas in i arbetet med nya skolpengssystemet. 

4.  Hanteringen och fördelningen av tilläggsbeloppet ska vägas in i arbetet. 

5.  Frågan om enheternas över- och underskott hanteras i samband med 
skolpengssystemet. 

6.  Den 1 juli 2019 införs det nya skolpengssystemet.  

 

 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-04-23 1 av 1 

 

 

KS au § 67  Dnr KS 000288/2019 - 200 

Exploateringsavtal med option, del av Torekov 98:1 

 
Beskrivning av ärendet Detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. är under färdigställande. Efter att den har 

antagits och vunnit laga kraft ska den genomföras. Genomförandet sker i två 
etapper på grund av rådande förutsättningar på platsen.  

 
 Detaljplanearbetet har bekostats av ägaren till fastigheten Sunnan 10, Promus 
Livsmedel AB (numera Båstad Sunnan Fastighets AB), i vidare text omnämnd 
exploatören.  Exploatören har genom tidigare upprättat planavtal med tillägg 
erhållit option att förvärva del av kommunens fastighet Båstad Torekov 98:1. I 
tillägg till planavtal har villkor som köpeskilling för marken, -och 
upplåtelseform för kommande bostäder fastlagts.  

 
 Förevarande förslag till exploateringsavtal med option reglerar exploatörens 
och kommunens ansvar i genomförande av detaljplanen. Exploateringsavtalet 
styr villkoren för överlåtelse av del av Båstad Torekov 98:1. 
Exploateringsavtalet med option omfattar endast etapp I.   

 
 Ett genomförande av etapp II måste föregås av att befintlig bensinstation flyttas 
och att sanering av marken sker till nivån känslig markanvändning. Vid 
tecknande av exploateringsavtal för etapp II ska kommunens ursprungliga krav 
om byggnation av om minst 50 % hyresrätter vidhållas och nytt beslut 
avseende försäljningspris ska fattas. Kommunen kan teckna avtal med 
exploatören men även anvisa marken i ett öppet förfarande.  

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, 2019-03-29 
 Förslag till exploateringsavtal med option 
 
Förvaltningens förslag Godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med option som ger Båstad 

Sunnan Fastighets AB rätt att förvärva delar av fastigheten Båstad Torekov 98:1 
av Båstads kommun.  

 
Föredragande  Exploateringsingenjör, Susanna Almqvist, föredrar ärendet.  
 
Notering Mats Sjöbeck (C) avstår från att delta i beslutet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

 

Godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med option som ger Båstad 
Sunnan Fastighets AB rätt att förvärva delar av fastigheten Båstad Torekov 
98:1 av Båstads kommun.  

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-03-29. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000288/2019 – 200 
 
 

Exploateringsavtal med option, del av Torekov 98:1 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med option som ger Båstad Sunnan Fas-
tighets AB rätt att förvärva delar av fastigheten Båstad Torekov 98:1 av Båstads kommun.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. är under färdigställande. Efter att den har antagits och vunnit 
laga kraft ska den genomföras. Genomförandet sker i två etapper på grund av rådande förut-
sättningar på platsen.  
 
Detaljplanearbetet har bekostats av ägaren till fastigheten Sunnan 10, Promus Livsmedel AB 
(numera Båstad Sunnan Fastighets AB), i vidare text omnämnd exploatören.  Exploatören har 
genom tidigare upprättat planavtal med tillägg erhållit option att förvärva del av kommunens 
fastighet Båstad Torekov 98:1. I tillägg till planavtal har villkor som köpeskilling för marken, -
och upplåtelseform för kommande bostäder fastlagts.  
 
Förevarande förslag till exploateringsavtal med option reglerar exploatörens och kommunens 
ansvar i genomförande av detaljplanen. Exploateringsavtalet styr villkoren för överlåtelse av 
del av Båstad Torekov 98:1. Exploateringsavtalet med option omfattar endast etapp I.   
 
Ett genomförande av etapp II måste föregås av att befintlig bensinstation flyttas och att sane-
ring av marken sker till nivån känslig markanvändning. Vid tecknande av exploateringsavtal 
för etapp II ska kommunens ursprungliga krav om byggnation av om minst 50 % hyresrätter 
vidhållas och nytt beslut avseende försäljningspris ska fattas. Kommunen kan teckna avtal med 
exploatören men även anvisa marken i ett öppet förfarande.  
 
Under förutsättning att förslag till exploateringsavtal med option godkänns av kommunstyrel-
sen och exploatören uppfyller vissa villkor i avtalet kommer ett eller flera överlåtelseavtal 
upprättas av kommunen. Exploatören medges överlåta vissa rättigheter och skyldigheter i av-
talet men endast under förutsättning att kommunen tecknat ny överenskommelse med överta-
gande part. 
 
 
Bakgrund 
2011 startades projektet ”Torekov året runt”, ett EU-finaniserat leaderprojekt som tillkom med 
syfte att stärka orten Torekov.  
Som et resultat av projektet påbörjades en detaljplan för fastigheterna sunnan 10 m.fl. efter 
beslut i kommunstyrelsen den 12 september 2012. Ett planavtal tecknades med Promus Livs-
medel AB, ägare till fastigheten Båstad Sunnan 10. Det tecknades också ett tilläggsavtal som 
gav Promus Livsmedel AB option att under vissa villkor få förvärva del av fastigheten Båstad 
Torekov 98:1. (2014-05-07, KS 1447/12-315) 
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Fastigheten Båstad Torekov 98:1 ägs av Båstads kommun. Bolaget Promus Livsmedel AB har 
sedan dess ändrat namn till Båstad Sunnan Fastighets AB.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Genom att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med option tryggas ett styrt ge-
nomförande av detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. Aktuell detaljplan skapar möjligheter att för-
täta Torekovs samhälle med nya bostäder och förbättra kvalitén på allmänna ytor i ett mycket 
centralt läge. Det är förvaltningens förhoppning att de nya bostäderna kommer att attrahera 
människor att bosätta sig i Torekov, liksom främja en flyttkedja inom samhället.   
 

Verksamhet 
Båstads kommun kommer enligt förslag till exploateringsavtal med option att ansvara för pro-
jektering och utbyggnad av allmän plats inom detaljplaneområdet på exploatörens bekostnad. 
Kommunen kommer även att ansvara för projektering och utbyggnad av vatten och avloppsan-
läggningar inom området. För detta åtagande måste resurser avsättas.  
 

Ekonomi 
I genomförandet av detaljplanen för Sunnan 10 m.fl finns åtgärder som inte kan anses nödvän-
diga för exploateringen (PBL 6 kap.) utan är att kategorisera som standardförbättring-
ar/försköning av allmän plats. Teknik och service anser att kostnaden för dessa åtgärder förde-
las mellan exploatör och kommun. Kommunens exploateringsverksamhet kommer belastas 
med ungefärligen 2 mkr, exklusive moms, en kostnad som måste lyftas till budget 2020-2021. 
Kostnad för utbyggnad av vatten och avloppsanläggningar finansieras genom uttag av anslut-
ningsavgift.     
Kommunen kommer få uppskattningsvis 3,5 mkr i intäkter från försäljning av mark i etapp ett 
under åren 2020 och 2021. Försäljning av mark etapp två uppskattats generera 3-4 mkr i in-
täkter.  
Kostnad för utbyggnad av vatten och avloppsanläggningar i området kommer att finansieras 
genom uttag av anläggningsavgift.  
 
 
Teknik och service 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Båstad Sunnan Fastighets AB, Fredrik Brodin 
NSVA, Sara Borglin & Lina Falk 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
Bjäre Kraft, Ida Hagetorn 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till exploateringsavtal med option 
 
Samråd har skett med: 
Samråd har skett med avdelningen för samhällsbyggnad, gata/park och NSVA 
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Exploateringsavtal med markoption 

Parter 
 

Båstads kommun (212000-0944), nedan kallad kommunen  
 
Båstad Sunnan Fastighets AB (556919-3732)¸ nedan kallad exploatören 
 

 

Bakgrund 
2011 startades projektet ”Torekov året runt”, ett EU-finaniserat leaderprojekt som tillkom med 
syfte att stärka orten Torekov.  
Som et resultat av projektet påbörjades en detaljplan för fastigheterna sunnan 10 m.fl. efter 
beslut i kommunstyrelsen den 12 september 2012. Ett planavtal tecknades med Promus 
Livsmedel AB, ägare till fastigheten Båstad Sunnan 10. Det tecknades också ett tilläggsavtal som 
gav Promus Livsmedel AB option att under vissa villkor få förvärva del av fastigheten Båstad 
Torekov 98:1.  Fastigheten Båstad Torekov 98:1 ägs av Båstads kommun. Bolaget Promus 
Livsmedel AB har sedan dess ändrat namn till Båstad Sunnan Fastighets AB.  
 
 

Avtalsförutsättningar 
Kvartal 2 2019 förväntas kommunstyrelsen anta detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. och under 
förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft ska den genomföras. Detta avtal reglerar 
medverkande parters ansvar i genomförandet och under vilka villkor kommunen överlåter del 
av Båstad Torekov 98:1 till exploatören. Avtalet omfattar även villkor som syftar till att tillskapa 
och bibehålla ett bestånd av hyresrätter i området.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 
etapp I 
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Detaljplanen för Sunnan 10 m. fl. genomförs i två etapper, detta avtal avser genomförande av 
etapp I. 
Kommunen har möjlighet att ingå ett nytt avtal med exploatören avseende etapp II när ett 
genomförande möjliggjorts. Ett genomförande av etapp II måste föregås av att befintlig 
bensinstation flyttas och bensinstationstomten saneras till nivån KM1. 
Vid tecknande av exploateringsavtal för etapp II ska kommunens ursprungliga krav om 
byggnation av om minst 50 % hyresrätter vidhållas och nytt beslut tas avseende försäljningspris.  
 
Det är i båda parters intresse att området utformas i enlighet med framarbetad detaljplan jämte 
tillhörande illustrationer och kvalitetsprogram. Exploateringsområdet är beläget mitt i Torekov 
och är av stort intresse för samhället. 
Villkoren i detta avtal har formulerats att kunna göras gällande mot både exploatör och nya 
parter som kan tillkomma under utbyggnadsprocessen.  
 
 

1.                   Genomförande 
 

1.1                    Iordningställande av allmän plats  
Inom detaljplaneområdet är kommunen huvudman för allmän plats och allmänna Va-
anläggningar. Kommunen ansvarar för projektering och utbyggnad av allmän plats (såsom gata, 
torg, återvinningsstation och gröna ytor) och exploatören bekostar iordningställande av allmän 
plats.   
Kommunen kommer också att ansvara för projektering och utbyggnad av de temporära 
parkeringsplatser som redovisas under p 10.4, på exploatörens bekostnad.  
Samtliga åtgärder som har identifierats inför avtalstecknande framgår av bilaga 2. Bilaga 2 
kommer att revideras under projekterings, -och upphandlingsfas.  
 
1.2  Iordningställande av kvartersmark 
Exploatören, eller annan som förvärvar fastighet av exploatören, ansvarar för att uppföra 
byggnation för bostadsändamål i enlighet med erhållet bygglov samt att iordningställa 
tillhörande kringytor/funktioner inom kvartersmark. I detta åtagande ingår också att 
iordningställa all teknisk infrastruktur inom kvartersmark fram till anvisade 
anslutningspunkter. De anläggningar som byggs med syfte att brukas av fler än de boende inom 
en fastighet ska besiktigas och när de godkänts ska de överlämnas till för ändamålet bildad 
gemensamhetsanläggning (sista stycket p 5). 

 

2.   Kostnader 
Exploatören ska betala de faktiska kostnader som uppkommer till följd av kommunens åtagande 
i p 1.1. 

A. Kommunens kostnad för eget administrativt projektstöd uppskattas uppgå till 70 000 
kronor exklusive moms.  

B. Kostnaden för iordningställande av allmän plats uppgår till uppskattningsvis 4,7 mkr 
kronor exklusive moms. Denna kostnad omfattar projektering, utbyggnad samt 
besiktning.  

C. Kostnaden för iordningställande av temporära parkeringsplatser uppgår till 
uppskattningsvis 1 mkr exklusive moms. Denna kostnad omfattar projektering, 
utbyggnad samt besiktning.  

Exploatören debiteras upparbetade kostnader i ovanstående poster halvårsvis med 30 dagars 
betaltid.  
 

                                                           
1 Känslig markanvändning 
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2.1  Övriga kostnader 
 

2.1.1 Samfinansiering 
För sådana åtgärder inom området som enligt 6 kap. PBL inte kan anses nödvändiga för 
exploateringen utan är att kategorisera som standardförbättringar/försköning av allmän plats, 
ska kommunen svara till viss del. Åtgärderna uppskattas belasta kommunens 
exploateringsverksamhet med ca 2,1 mkr, exklusive moms.  
 
2.1.2  Vatten och avloppstjänster 
Kommunens kostnader för projektering och utbyggnad av Va (vatten, -och avloppstjänster) 
finansieras genom uttag av anläggningsavgift. Kostnaden för projektering och utbyggnad av Va, 
samt upparbetade timmar för projektledare, ska särredovisas för att särskiljas från de kostnader 
som omfattas av p 2.   
Det utgår anslutningsavgift för vatten, -och avloppstjänster i enlighet med för 
anslutningstillfället gällande Va-taxa när Va-anmälan gjorts. 
 
2.1.3  Avgift för el, -fiberanslutning 
Avgift för anslutning till el, -fiber och andra nyttigheter utgår i enlighet med för tillfället gällande 
taxa. Kostnad för projektering och utbyggnad omfattas inte av p. 2. 
 

2.1.4  Bygglov mm. 
Exploatören betalar samtliga avgifter som är förenade med eventuella tillstånd som ska sökas 
och erhållas till följd av åtgärder inom kvartersmark.  
 
 

3.  Säkerhet 
För att säkerställa att kommunen kan genomföra vad kommunen åtagit sig i p 1.1 utan att stå 
egen risk ska exploatören ställa säkerhet i form av en bakgaranti eller spärrmedel till 
kommunen om 7,3 mkr.  
Bankgarantin ska vara kommunen tillhanda senast 30 dagar efter att detta avtal godkänts av 
kommunstyrelsen och detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. har vunnit laga kraft.  
 

A) 70 000 kronor, exklusive moms, utgör säkerhet för kostnad relaterad till kommunens 

administrativa projektstöd, p 2.A 

B) 5,9 mkr utgör säkerhet för kostnad relaterad till iordningställande av allmän plats, p 2.B 

C) 1,3 mkr utgör säkerhet för iordningställande av temporära parkeringsplatser, p. 2.C 

Bankgarantin skrivs successivt ner i takt med att anläggningarna färdigställts, fakturerats och 
betalats för att återlämnas när området har färdigställts.  
 
 

5.                Fastighetsbildning  
Kommunen ansöker om- och exploatören bekostar samtliga fastighetsbildningsåtgärder som 
krävs för detaljplanens genomförande. Lantmäteriförrättning söks när detaljplanen vunnit laga 
kraft och detta avtal ska läggas till grund för beslut vid lantmäteriförrättning.  
Fastighetsbildningen omfattar; 

1. Avstyckning av nya fastigheter för bostadsändamål, figur 2,3 & 4 i bilaga 3. 

2. Överföring av mark med planbestämmelse ”CH” - Centrum och handel, från fastigheten 
Båstad Torekov 98:1 till fastigheten Båstad Sunnan 10. Figur 1 i bilaga 3. 
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3. Upplösande av Torekov ga:1, då kommunen blir ny huvudman för torgytan som Torekov 
ga:1 ansvarar för. Figur 5 i bilaga 3.  

(Samtliga åtgärder redovisas i bilaga 3). 

Gemensamhetsanläggning 
Exploatören ska vidare, när bygglov erhållits för planerad byggnation, ansöka om bildande av 
gemensamhetsanläggning för anläggningar (parkering, miljöhus mm.) som är av gemensam 
nytta inom kvartersmark.   

 

6.                Fastighetsöverlåtelse 
Exploatören har genom option givits rätt att förvärva mark av kommunen, se bilaga 1. 
Marköverlåtelse sker genom att parterna ingår ett eller flera köpeavtal jämte en 
överenskommelse om fastighetsreglering.  
 
6.1                   Villkor för fastighetsöverlåtelse 
För att kommunen ska upprätta nämnda köpeavtal ska exploatören ha ställt erforderlig säkerhet 
för kommunens åtagande, p.3, samt sökt bygglov för planerad byggnation inom den fastighet 
som berörs av överlåtelse.  
Överenskommelse om fastighetsreglering, avseende mark med planbestämmelse ”CH” - Centrum 
och handel som förs från fastigheten Båstad Torekov 98:1 till fastigheten Båstad Sunnan 10, 
upprättas så snart detta avtal har ingåtts och detaljplan för Sunnan 10 m.fl. har vunnit laga kraft.  
 
6.2 Prissättning 
Exploatören ska för marken betala en ersättning motsvarar värdet av antal kvm ”ljus BTA” inom 
det överlåtna objektet. Värdet av ”ljus BTA” har genom beslut i kommunstyrelsen bestämts till 1 
000 kronor/kvm i förevarande fall. Köpeskillingen ska beräknas utifrån den byggrätt som 
redovisas i erhållet bygglov.    
 
Följande tolkning av begreppet ”ljus BTA” ska tillämpas i detta avtal. 
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För den kvartersmark, avsedd för centrum och handel (figur 1 i bilaga 3), som ska överföras från 
Båstad Torekov 98:1 till Båstad Sunnan 10 genom fastighetsreglering betalar exploatören en 
ersättning till kommunen om 285 kr/kvm. Denna ersättning motsvarar det marginaliserade 
värdet av det uppräknade marktaxeringsvärdet för fastigheten Båstad Sunnan10.  
 
 

7.  Byggnation 
Exploatören ansvarar för att etapp I bebyggs med ledning av bilagd illustration, bilagt 
kvalitetsprogram och enligt detaljplan för Sunnan 10 m.fl.   

Etapp I omfattar 18 hyresrätter, hustyp 2, och 19 bostäder i radhus, hustyp 3.   

7.1  Bygglov 
Byggnation av flerbostadshus prioriteras av kommunen varför exploatören förbinder sig att 
ansöka om bygglov senast 6 månader efter det att kommunstyrelsen godkänt detta avtal och 
detaljplanen vunnit laga kraft.  
Innan bygglov söks ska kommunen, genom kommunens exploateringsingenjör, godkänna de 
handlingar som ligger till grund för ansökan om bygglov och ges insyn i planerad 
lägenhetsfördelning.  
Detta godkännande är inte en garanti för att bygglov kommer att lämnas. Beslutande nämnd är 
myndighetsnämnden. 
 
7.2   Byggnadsskyldighet 
Exploatören förbinder sig att påbörja byggnation av hustyp 2, som enligt p 8.1 ska innehålla 
hyresrätter, senast 9 månader efter startbesked beviljats. För att byggnation skall anses 
påbörjad skall bottenplatta ha färdigställts.  
Exploatörens tillträde till marken är avhängt att temporära parkeringsplatser tillgängliggjorts, 
se p. 10.4. Skulle kommunen inte ha iordningställt parkeringsplatserna när startbesked lämnas, 
ska exploatörens byggtid enligt p. 11.2 förlängas proportionellt mot orsakad försening. 
Parkeringsplatserna ska anses iordningställda när ytan fyller sin funktion, ytan behöver inte 
vara asfalterad.   
 
 

8.     Upplåtelseform 
Att nya bostäder med olika upplåtelseform byggs i kommunen är viktigt för en hållbar 
samhällsutveckling. Det finns få hyresrätter i samhället Torekov och kommunen är angelägen 
om att de som byggs också förblir hyresrätter över tid. En hyresrätt behöver inte bara vara en 
klassisk samhällsnytta utan kan också utgöras av exempelvis kategoriboende eller ett 
hyreskooperativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyresrätter byggs i röd-
markerat område, hustyp 2. 
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8.1 Hyresrätter 
Exploatören ansvarar för att det inom exploateringsområdet uppförs enbart hyresrätter i 
området som markerats med röd färg i nedan redovisad bild under p 8.   
 

8.2  Omvandling av upplåtelseform 
De hyresrätter som uppförs får inte omvandlas till bostadsrätter under en period om 10 år, 
räknat från det datum då slutbesked lämnats för hyresrätterna. 
 
8.3   Lägenheter till kommunen 
När hyresrätterna uppförts ska kommunen vid första uthyrningstillfället erbjudas hyra två 
lägenheter. Erbjudandet ska ställas till kommunens exploateringsingenjör för vidare hantering.  
 
 

9.            Överlåtelse av villkor till annan part 
Exploatören äger rätt att överlåta rättigheter och åtaganden enligt detta avtal till annan part 
med undantag för option eller betalningsansvar enligt p. 2.  
Exploatören förbinder sig att inför ett sådant överlåtande inhämta kommunens godkännande. 
Godkännande har lämnats när ny överenskommelse innehållande tillämpliga villkor från detta 
avtal tecknats mellan kommunen och tillkommande part.  
 
 

10.  Övriga villkor 
 
10.1   Markundersökningar och markberedning 
Det ankommer på exploatören att utföra kompletterande markundersökningar i det fall det 
anses påkallat med hänsyn till omfattningen av de utredningar som gjorts i detaljplanearbetet, 
innan byggnation påbörjas.  
Exploatören äger rätt att på egen risk och på egen bekostnad utföra sådana undersökningar 
redan när detta avtal ingåtts.  
Båstads kommun överlåter marken som omfattas av detta avtal utan att iordningställa den för 
byggnation.  
 

10.2   Markföroreningar 
Båstads kommun känner inte till några andra markföroreningar inom området än de som 
sannolikt kan påträffas inom området där Torekovs Byamack AB driver bensinstation. Enligt 
miljöbalken 10 kap. § 2 är den som drivit verksamhet som orsakat förorening också skyldig att 
ansvara för efterbehandling. En mark och miljöteknisk utredning har genomförts 
bensinmackstomten. 
 
10.3  Allmänna anläggningar 
Båstads kommun tillser att allmänna anläggningar såsom vatten och avlopp, el och fiber byggs ut 
fram till fastighetsgräns. Nordvästra Skånes vatten AB (NSVA) anvisar förbindelsepunkter för 
ren-, spill-, och dagvatten. Bjäre kraft AB anvisar förbindelsepunkt för el och fiber.  
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10.4  Parkeringsplatser 
På grund av att detaljplanen inte genomförs i sin helhet utan delas upp i två etapper, måste 
temporära parkeringsplatser ordnas för befintlig handel och service i centrum. 
Kommunen ansvarar för att dessa parkeringsplatser iordningställs på exploatörens bekostnad. 
Exploatören får inte ianspråkta den yta som för närvarande används som parkering till i 
området innan kommunen hunnit iordningställa de temporära.  
 

 
 
 

11. Sanktioner 
 
11.1 Optionen upphör 
I det fall exploatören inte sökt bygglov i enlighet med villkoret i p 7.1 upphör exploatörens 
option till det markområde som utvisas i bilaga 1.  
Optionen upphör även i det fall startbesked inte har lämnats senast 4 månader efter att bygglov 
givits och detta kan hänföras till exploatören. I det fall optionen upphör, upphör även 
exploatörens betalningsansvar enligt p 2. 
Exploatören har inte rätt till kompensation för nedlagda kostnader kopplade till ingånget 
planavtal avseende detaljplan för Sunnan 10 m.fl.   
 
11.2  Färdigställande av bostadsbebyggelse 
I det fall samtliga hyresrätter inte har färdigställts senast 30 månader efter att startbesked 
erhållits utgår vite med 30 000 kronor per månad till dess slutbesked erhålls.  
Vite utfaller inte i det fall försening av byggnation kan härledas till händelser som är utom 
exploatörens rådighet, ex. vid förekomst av markförorening med efterföljande saneringsarbete. 
Det åligger exploatören att bevisa att händelsen är utom dennes kontroll. 
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11.3  Omvandling av upplåtelseform 
I det fall uppförda hyresrätter omvandlas till bostadsrätter i strid med vad som överenskommits 
i p 8.2, ska kommunen ersättas med 3 000 kr/uppförd BOA.  
 

11.4  Otillåten överlåtelse  
Skulle exploatören inte vidhålla villkoren i p 9, innebärande att rättigheter och åtaganden i detta 
avtal överlåts utan att ny överenskommelse tillkommit, är exploatören skyldig att erlägga vite 
till kommunen. Vitet ska beräknas utifrån det antal kvm BTA som den otillåtna överlåtelsen 
omfattar. Vitesbeloppet motsvarar 3 000 kronor/BTA.  
 
 

12.           Giltighet 
Detta avtal är endast bindande mellan parterna under förutsättning att kommunfullmäktige 
godkänner det, samt att detaljplan för Sunnan 10 m fl. antags och vinner laga kraft.  
 
 

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

14. Bilagor 
 Mark med option, bilaga 1 
 Identifierade åtgärder/anläggningar, bilaga 2 
 Fastighetsbildningsåtgärder, bilaga 3 
 Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. med tillhörande ”kvalitetsprogram för Torekov 98:1”, 

bilaga 4 

 
 

 
 
 
Båstad 2019- Båstad 2019- 
För Båstad Sunnan Fastighets AB För Båstads kommun 
  
 

…………………………………………………….. ……………………………………………………….. 
 Johan Swanstein 
  
 
………………………………………………………… ………………………………………………………. 
 Jan Bernhardsson 
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KS au § 65  Dnr KS 001447/2012 - 315 

Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. i Torekov - Beslut om antagande  

 
Beskrivning av ärendet Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. har varit ute på granskning under tiden 2018-10-

09 till 2018-11-06. Efter granskningen har enbart mindre redaktionella 
ändringar gjorts. Detaljplaneförslaget reglerar hela området med både etapp 1 
och 2. Exploatören, Båstad Sunnan Fastighets AB, har dock förmedlat att de i ett 
första skede bara kommer genomföra etapp 1.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, 2019-04-11  
 Bilaga 1 - Plankarta  
 Bilaga 2 - Illustration 
 Bilaga 3 - Planbeskrivning  
 Bilaga 4 - Granskningsutlåtande  
 
Förvaltningens förslag Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. godkänns för antagande.  
 
Föredragande Planarkitekt Henrik Eliasson föredrar ärendet.  
 
Notering Mats Sjöbeck (C) avstår från att delta i beslutet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

 

Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. godkänns för antagande.  

  
       

 
 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-04-11 Till: KS  

Handläggare: Henrik Eliasson  

Dnr: B15-178 

 
Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. - Beslut om antagande 

 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. godkänns för antagande.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. har varit ute på granskning under tiden 2018-10-09 till 2018-11-
06. Efter granskningen har enbart mindre redaktionella ändringar gjorts. Detaljplaneförslaget 
reglerar hela området med både etapp 1 och 2. Exploatören, Båstad Sunnan Fastighets AB, har 
dock förmedlat att de i ett första skede bara kommer genomföra etapp 1.  
 

Bakgrund 
2012-10-10 § 283 beslutade kommunstyrelsen att detaljplan för Sunnan 10 m.fl. fick upprättas 
samt att samråd fick hållas. Samrådet har genomförts under tiden 2016-03-24 till 2016-05-06 
och granskning har genomförts under tiden 2018-10-09 till 2018-11-06.  
 

Aktuellt 
Inkomna synpunkter under granskningen redovisas i granskningsutlåtandet (bilaga 4). Inför 
antagandet har enbart mindre redaktionella ändringar gjorts.  
 
Aktuellt planförslag reglerar hela området för att uppnå planens syfte att skapa förutsättningar 
för fler helårsboende i Torekov genom att utveckla Torekovs centrum med torgbildningar och 
handelsstråk samt byggnation av enbostadshus och flerbostadshus som vänder sig till alla ål-
dersgrupper. Genomförandet av detaljplanen kommer dock ske i två etapper där den första 
etappen omfattar bebyggelsen utanför bensinmackens skyddsområde. I denna etapp ligger 
macken kvar och skyddsområdet bebyggs med parkeringsplatser. Exploatören, Båstad Sunnan 
Fastighets AB, har förmedlat att de i detta skede bara kommer genomföra etapp 1. För att ge-
nomföra etapp 2 måste bensinmacken flyttas vilket medför att nuvarande arrendeavtal först 
måste löpa ut. Det blir därmed tidigast 2024-06-01 som etapp 2 kan genomföras och således 
även upp till då styrande politiker att besluta om detta.   
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Detaljplanen bidrar till att fler bostäder i anslutning till befintliga centrumnoder och kollektiv-
trafik tillskapas vilket utgör goda förutsättningar för fler helårsboende i Torekov. Totalt kan 
planen bidra till ca 55 nya lägenheter där minst hälften kommer upplåtas med hyresrätt. I 
etapp 2 möjliggörs även för två nya verksamhetslokaler mot torget i tillkommande byggnad.  
 

Ekonomi 
Planarbetet bekostas av exploatören.  
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Henrik Eliasson, Samhällsbyggnad 
Planarkitekt 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson och Henrik Eliasson – Samhällsbyggnad, Plan 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Plankarta, 2019-04-11 
2. Illustrationskarta, 2019-04-11 
3. Planbeskrivning, 2019-04-11 
4. Granskningsutlåtande, 2019-04-11 

 
Samråd har skett med: 
Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 
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utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSER
Planområdesgräns
Användningsgräns
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser

LokaltrafikLOKALGATA

Anlagd parkPARK

Gångtrafik, handel och publik verksamhetTORG

ÅtervinningsstationÅTERVINNING

Kvartersmark
BostäderB

Bostäder och centrum. Centrumfunktioner såsom kontor och handel skall finnas i
det nedre våningsplanet mot torget. Det nedre våningsplanet skall ha minst 2,7
meter i rumshöjd. Dessförinnan parkering fram till 2024-06-01.
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Centrum och handelCH

Tekniska anläggningarE

ParkeringP

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
Byggnad får inte uppföras

Marken får, med undantag av uthus, garage, miljöhus och kundvagnsgarage till en
maximal byggnadshöjd av 2,5 meter, inte förses med byggnader

g Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning avseende infarter,
parkeringar och miljöhus

u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
gång Gångväg

gc-väg Gång- och cykelväg

trädplantering Trädplantering längs med gatan
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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B15-178

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser, 2019-04-11
• Illustrationskarta, 2019-04-11
• Planbeskrivning, 2019-04-11 (denna handling)
• Granskningsutlåtande, 2019-04-11
• Samrådsredogörelse, 2018-08-09
• Fastighetsförteckning, 2018-09-26
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), 2018-09-25

Följande handlingar ingår också och finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret:
• Miljöteknisk markundersökning - PM, Sigma Civil, 2019-03-20
• Buller vid Sunnan 10 m fl, Trivector Traffic, 2019-02-05
• PM Brand - Skyddsavstånd kopplade till nyetablering av bensinstation, FSD Malmö AB,  

2015-11-19
• Kvalitetsprogram, Jais Arkitekter, 2015-02-10
• Behovsbedömning, 2014-11-18
• Radonundersökning, J&W Samhällsbyggnad, 2001-06-11
• Geoteknisk undersökning, Kjessler & Mannerstråle, 1980-04-28
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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 kallas för plan-
beskrivningen 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 
genomföras och vilka konsekvenser det får. I Plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om hur 
det ska gå till när kommunen tar fram detaljplaner. Nedan följer en kort beskrivning.

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

Samråd
Denna detaljplan handläggs med normalt planförfarande. I samrådsskedet tas ett första 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. Kom-
munen annonserar i NST om samrådet, de fastighetsägare, företag och föreningar som berörs mest 
av förslaget meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planförslaget. Alla som vill får 
lämna in skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in sammanfattas och kommenteras i en 
samrådsredogörelse.

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

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

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

Laga kraft
Planen vinner laga kraft (börjar gälla) när överklagandetiden gått ut och ingen har överklagat eller 
när eventuella överklaganden har prövats och slutgiltigt avslagits. När planen vunnit laga kraft kan 
man söka bygglov och andra tillstånd och påbörja exploateringen.
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Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i Torekov, 15 km från Båstads centrum. Området omfattar fastigheterna 
Sunnan 10, Brisen 1 samt del av Torekov 98:1 och är ca 2 hektar (20000 m2) stort. Marken består 
främst av en större gräsyta som omges av vägar och parkeringsytor. Torget med ICA-butik och bya-
mack är beläget inom planområdet. Fabriken (Vitlingen 16) och dess verksamheter finns direkt syd-
väst om planområdet. Området avgränsas av Litorinavägen i väster och i norr, den östra avgräns-
ningen följer Marieborgsplatsen samt fastigheten Torekov 98:49. I söder avgränsas området av 
fastigheten Torekov 98:146. 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för fler helårsboenden i Torekov genom att ut-
veckla Torekovs centrum med torgbildningar och handelsstråk samt byggnation av enbostadshus 
och flerbostadshus som vänder sig till alla åldersgrupper. Torekovs centrum är idag uppdelat mel-
lan torget och den gamla fabriken inom fastigheten Vitlingen 16. Vid torget finns en ICA-butik, en 
verksamhetslokal samt en bensinmack. I den gamla fabriken finns bl.a. restaurang och konditori eta-
blerade. I planen knyts dessa båda centrumnoder samman och möjliggör att Torekovs centrum kan 
fortsätta utvecklas. 

Planområdet ligger i Torekov och är cirka 20000 m2 stort.

Kommunen bedömer att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behöver göras. 

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Fastigheten Sunnan 10 ägs av Båstad Sunnan Fastighets AB. Brisen 1 ägs av Bjäre Kraft. Torekov 98:1 
ägs av Båstads kommun. 
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2011 startade projektet ”Torekov året runt”, ett EU-finansierat Leaderprojekt för att gynna lands-
bygdsutveckling. Projektets målsättning var att skapa ett åretruntlevande Torekov med uthållig 
samhällsservice och tydlig långsiktig utveckling av byn. Invånarantalet i Torekov har under flera år 
minskat och utgångspunkten i projektet var därför att skapa förutsättningar för ett växande sam-
hälle och bryta den nedåtgående trenden med utflyttande helårsboende genom att i första hand 
inspirera unga familjer att etablera sig i Torekov, både som boende och som företagare. I nuläget 
bor det ca 1000 personer i Torekov. Det är angeläget att öka andelen åretruntboende för att säkra 
servicen och ett levande samhälle i Torekov. Ett av projektets utvecklingsområden var att arbeta 
fram underlag till en detaljplan för en framtida centrumutveckling. 2013 avslutades Leaderprojek-
tet och därefter påbörjades detaljplanearbetet för att konkretisera de tankar som projektet myn-
nade ut i. 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för fler helårsboenden i Torekov genom att ut-
veckla Torekovs centrum med torgbildningar och handelsstråk samt byggnation av enbostadshus 
och flerbostadshus som vänder sig till alla åldersgrupper. Torekovs centrum är idag uppdelat mel-
lan torget och den gamla fabriken inom fastigheten Vitlingen 16. Vid torget finns en ICA-butik, en 
verksamhetslokal samt en bensinmack. I den gamla fabriken finns bl.a. restaurang och konditori eta-
blerade. I planen knyts dessa båda centrumnoder samman och möjliggör att Torekovs centrum kan 
fortsätta utvecklas. 

4. BAKGRUND OCH SYFTE
Rödstreckad linje visar planområdets avgränsning
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Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-10 § 283 att detaljplanen får upprättas samt att samråd får 
hållas för Sunnan 10 m.fl. 2018-01-10 § 9 beslutade kommunstyrelsen även vilka förutsättningar det 
fortsatta planarbetet ska utgå från gällande våningsantal och upplåtelseform. 

Översiktsplan/FÖP (fördjupad översiktsplan)
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska 
utvecklas på sikt. I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges det aktuella planområdet 
som befintlig markanvändning. Ett grönt stråk föreslås genom bebyggelsen från nordost till sydväst.

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner. 

En FÖP (fördjupad översiktsplan) avgränsas till en 
del av kommunen och ger exempel på hur olika om-
råden kan utvecklas. Den exakta utformningen fast-
ställs i detaljplanen. 

Den fördjupade översiktsplanen för Torekov antogs 
2007. I denna anges att kvaliteter i den befintliga 
miljön ska tillvaratas och utvecklas. Viktiga utgångs-
punkter i FÖP:en är bl.a. att möjliggöra en utveckling 
av Torekov och skapa nödvändigt underlag för till-
gång till god lokal service genom att tillföra ny bebyg-
gelse och att stärka kopplingen mellan de gamla de-
larna av Torekov med tillkommande bebyggelse öster 
om Litorinavägen. En utvidgning av Torekovs centr-
um föreslås mot söder över den befintliga gräsytan 
med torg, parkering, bostäder och butiker. Utsnitt ur FÖP Torekov

Detaljplan
För planområdet gäller idag detaljplan 1393 (laga 
kraft 1982-05-18) och detaljplan 1542 (laga kraft 
2001-07-30). Planerna har ingen genomförandetid 
kvar. Gällande bestämmelser för aktuellt planområde 
är ”Tp” - Parkering, ”Ch” - Centrumbebyggelse, ”Es” - 
Transformatorstation, ”Park eller plantering” samt 
”Lokalgata”. Centrumbebyggelsen får uppföras i en 
våning utan källare och taklutningen får max vara 22 
grader. 

Utsnitt ur detaljplan 1393

Kulturmiljöprogram
Planområdet omfattas av Länsstyrelsens kulturmiljöprogram Regionalt kulturmiljöprogram för 
Skåne och tillhör ”särskilt värdefulla kulturmiljöer - kulturmiljöstråk” (Per Albin-linjen). Per Albin-
linjen är en försvarslinje innehållande betongvärn och skyddsrum. Dessa uppfördes 1939-1942 och 
sträcker sig längs hela Skånes kust. Några värn finns inte inom planområdet. 

Miljöprogram
Båstad kommuns miljö- och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och 
hållbar energianvändning. I programmet anges bl.a. att hållbar förtätning ska prioriteras före ut-
bredning vid exploatering och nybyggnation.
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Marken ska användas till 
det ändamål den är mest lämpad med hänsyn till läge, beskaffenhet samt föreliggande behov. Genom 
att förtäta i direkt anslutning till service, infrastruktur och befintliga bostäder anses god hushållning 
uppnås. Planens genomförande bedöms inte påverka riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv 
eller kustzonen negativt då området saknar rekreationsvärden.  

Riksintressen
Området ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB). Området in-
går också i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1,2 §§ MB och i riksintresse 
för kustzonen enligt 4 kap 1,4 §§ MB. Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena då ingen 
rekreation förekommer i området.

Miljökvalitetsmål
Planförslaget omfattas av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Riksdagens definition av miljökva-
litetsmålet är: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och ut-
vecklas. 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.” Planförslaget bedöms 
bidra till att miljökvalitetsmålet kan uppfyllas då projektet utgör en förtätning i ett område med väl 
utbyggd infrastruktur.  

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. Dessa formuleras på olika 
sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjö-
ar och vattendrag) finns det miljökvalitetsnormer 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. Normerna är uppdaterade och fast-
ställda under 2017. 

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

Behovsbedömningen grundades på följande:
• Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner
• Planen bedöms inte påverka riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv negativt 

då aktuellt område saknar rekreationsvärden
• Ett genomförande av planen kan leda till ökade trafikrörelser, situationen ska dock ses över och 

lämpliga åtgärder prövas i planen
• 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
• Planförslaget kommer inte omfattas av någon verksamhet som berörs av PBL 4 kap 34 §. Den 

befintliga verksamheten (bensinstationen) kommer flyttas och blir då föremål för miljöutred-
ning enligt MB 10 kap 2 §. Planförslaget medför inte någon betydande miljöpåverkan och således 
föreligger inget behov av att upprätta en MKB. 

Planen bedöms sammantaget, utifrån behovsbedömningen, inte ge en sådan miljöpåverkan att en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ behöver genomföras.
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Bebyggelse
Historik 
Torekov växte upp under medeltiden i anslutning till den naturliga hamn som fanns på Bjärehalvöns 
nordvästra spets. I mitten av 1800-talet brann stora delar av fiskeläget ner och därefter byggdes byn 
upp på nytt efter en rutnätsplan. Stora delar av områdena kring hamnen är välbevarade från den här 
tiden. 

Torekovs läge medför att samhället är befriat från genomfartstrafik. Hamnen, stranden och service-
utbudet i den centrala delen är de huvudsakliga målen för extern trafik. Ursprungligen har bebyg-
gelsen växt upp längs med de två större vägarna, väg 115 samt väg 1700, men i mitten av 1900-talet 
började bebyggelsen spridas allt mer längs kusten. I slutet av 1970-talet planlades även områdena 
omkring hotellet för tätare stugbebyggelse, området har byggts ut i etapper mellan 1980 och 2000. 
På 1980-talet omvandlades delar av Torekov då detaljplan 1393 tillkom, vilken bl.a. omfattar nu ak-
tuellt planområde. Området utgörs framförallt av flerbostadshusbebyggelse i två till tre våningar. 

Torekov är det samhälle i Båstads kommun som tydligast har präglats av problematiken mellan fri-
tids- och permanentboende. Torekov har varit ett populärt turistmål ända sedan början av 1900-ta-
let då turerna till Hallands Väderö började. I dagsläget används ungefär tre fjärdedelar av husen i 
Torekov till fritidsboende, efterfrågan är hög och tillsammans med en hög prisnivå leder det till att 
det blir svårt för familjer med vanliga inkomster att förvärva bostäder på orten. Antalet invånare i 
Torekov var som högst under 1990-talet då över 1250 invånare bodde på orten. Idag bor ca 1000 
personer året runt i Torekov, förutsättningarna för service, handel, kollektivtrafik osv. blir därmed 
begränsade under större delen av året. Turistnäringen är viktig för Torekov men orten behöver fler 
invånare för att kunna utöka serviceunderlaget. 

Arkitektoniska och kulturhistoriska värden 
De äldre delarna av Torekov har höga arkitektoniska och kulturhistoriska värden. Aktuellt planom-
råde ligger dock avskiljt från den historiska delen och omges främst av bebyggelse från 1970- och 
80-talet utan några utpekade arkitektoniska eller kulturhistoriska värden. 

Bostäder 
Befintlig bebyggelse i området består av flerbostadshus och villor. Bebyggelsen är uppförd i två till 
tre våningar med tegel-, trä- och putsfasader. Flertalet uppfördes under 1970- och 80-talet, bebyg-
gelsen norr om planområdet uppfördes omkring år 2000. 

Kommersiell, offentlig och social service
Servicen i området är god, runt torget finns en ICA-butik, mäklare, bensinmack och Båtsmansgården 
servicehem. Precis utanför planområdet i sydväst finns den gamla fabriken som innehåller bl.a. post, 
affär, restaurang och konditori. 

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

Bostadsområde öster om planområdet
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Verksamheter
Nolato, beläget ca 1 km sydöst om planområdet, är en större arbetsplats med stor regional betydelse.

Mark och vegetation
Marken i planområdet utgörs främst av en grönyta som till största delen är planlagd som parke-
ring. Topografiskt är marken inom planområdet belägen ca 11 meter över havet. Planområdet är 
relativt platt förutom den centrala grönytan som ligger i en sänka ca 2 meter ner. Inga intresseom-
råden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom området. Planom-
rådet omfattas inte av skydd enligt 7 kap. MB och är inte beläget inom område som bedömts som 
ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan eller naturvårdsprogram.

Grönytan, till vänster i bakgrunden syns fabriken
Parker och torg 
Planområdet korsas av ett parkstråk längs med Litorinavägen med gång- och cykelbana. I den 
östra delen av planområdet finns ett torg med bl.a. ICA-butik och bensinmack i anslutning. I den 
södra delen finns en nätstation och en återvinningsstation.

Återvinningsstationen bredvid nätstationen

Torget med ICA-butik, mäklare och servicehem

Allmän plats
Mark planlagd för gata, park och torg är allmän plats. Större delen av grönytan i mitten är dock 
planlagd som kvartersmark - parkering. 

Vattenområden
Inom planområdet finns inga vattenområden. Ingen del av marken berörs av strandskydd. 
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Geotekniska förhållanden
I samband med att gällande detaljplan (1393) togs fram genomfördes en översiktlig geoteknisk un-
dersökning (Kjessler & Mannerstråle 1980-04-28) som visade att marken utgör god byggnadsgrund 
för normal bebyggelse. Viss begränsning av utnyttjandet kunde uppstå dels genom förekomsten av 
ytligt berg och dels genom en hög grundvattennivå med flytbenäget material. En kontroll av dessa 
faktorer bör därför göras innan grundläggningen detaljutformas. 

En radonundersökning har genomförts för Torekov 98:1 strax öster om planområdet (J&W Sam-
hällsbyggnad 2001-06-11). Mätningen genomfördes på 0,7-0,8 meters djup på 6 olika punkter och 
resultatet visade en relativt stor variation mellan de olika mätpunkterna. J&W klassar området 
som normalradonmark och rekommenderar att bostadshus ska utföras i radonskyddat utförande.  

Kulturmiljöer och fornlämningar
Planområdet omfattas av Länsstyrelsens kulturmiljöprogram Regionalt kulturmiljöprogram för 
Skåne och tillhör ”särskilt värdefulla kulturmiljöer - kulturmiljöstråk” (Per Albin-linjen). Per Albin-
linjen är en försvarslinje innehållande betongvärn och skyddsrum. Dessa uppfördes 1939-1942 och 
sträcker sig längs hela Skånes kust. Några värn finns inte inom planområdet. 

Inga kända fornlämningar finns registrerade i området. 

Gator och trafik
Trafikförsörjning sker från Litorinavägen via Slättarödsvägen (väg 1700) vars årsmedeldygnstrafik, 
ÅDT (det genomsnittliga trafikflödet per dygn utslaget över hela året) år 2012 uppgick till ca 1200 
fordon. Slättarödsvägen tillsammans med Ängalagsvägen är de två huvudsakliga infartslederna till 
Torekov. En trafikmätning har gjorts för Litorinavägen i februari 2015 som resulterade i ca 500 for-
don/dygn (250 fordon i vardera riktningen). Litorinavägen är hastighetsbegränsad till 40 km/h men 
har ett brett gaturum vilket kan inbjuda till högre hastigheter. Vid trafikmätningen i februari 2015 
mättes även hastigheterna och de flesta körde mellan 35 och 50 km/h, men ett fåtal körde betydligt 
snabbare än så. Inom planområdet ingår även delar av Kaptensgatan och Båtsmansgatan som är has-
tighetsbegränsade till 30 km/h.

Litorinavägen Kaptensgatan Båtsmansgatan

Parkering
Befintlig parkering för verksamheterna i området sker i anslutning till Båtsmansgatan/Kaptensga-
tan. Enligt gällande detaljplan är större delen av den centrala ytan planlagd för parkering men det 
är enbart en mindre del av ytan som är asfalterad. Inom området finns 48 parkeringsplatser plus 2 
handikapp-platser. Bakom ICA-butiken finns även ett fåtal parkeringsplatser.



15

Antagandehandling 2019-04-11
                       Detaljplan för Sunnan 10 m.fl.

Kollektivtrafik
Området trafikeras av busslinje nr 505 mot Förslöv och nr 523 mot Båstad. Närmsta hållplats är 
lokaliserad till Jungmansgatan ca 100 meter från planområdet. Buss 505 har avgångar varje timme 
medan buss 523 har 6 avgångar/vardag anpassade efter skolans tider. 

Närmsta tågstation är belägen i Förslöv ca 13 km från planområdet. Till Båstads nya tågstation är 
avståndet ca 17 km.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelvägar sträcker sig utefter Litorinavägen. I Cykelplan Båstads kommun (Reinertsen 
2013-12-18) redovisas ett åtgärdsförslag med ett cykelstråk längs med Kaptensgatan och Jung-
mansgatan som kan förbättra tillgängligheten till centrala Torekov. 

Teknisk försörjning
El, telefoni och bredband
Bjäre Kraft och Skanova har kabelanläggningar inom planområdet. Inom Brisen 1 har Bjäre Kraft en 
nätstation. 

Brandvattenförsörjning
En brandpost finns placerad inom planområdet vid korsningen Litorinavägen/Båtsmansgatan. Yt-
terligare brandposter finns dels öster om planområdet längs med Kaptensgatan samt nordväst om 
planområdet vid korsningen Jungmansgatan/Södra Vägen. 

Dricks-, spill- och dagvatten
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Den tekniska 
infrastrukturen är väl utbyggd i området. Längs med Båtsmansgatan finns ledningar för vatten-, 
avlopps- och dagvattenhantering.

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

Avfallshantering
Avfallshantering sker av Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR). Inom planområdet finns en be-
fintlig återvinningsstation som tillgodoser källsorteringens fraktioner. Förpacknings- och tidnings-
industrin AB (FTIAB) ansvarar för skötsel och drift av återvinningsstationen. 
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Utgångspunkter
Antalet helårsboende i Torekov är idag ca 1000 personer, förutsättningarna för service, handel, kol-
lektivtrafik osv. blir därmed begränsade under större delen av året. Turistnäringen är viktig för Tore-
kov men orten behöver fler invånare för att öka serviceunderlaget. Som ett led i detta planeras mark-
området i direkt anslutning till Torekovs centrum för bostadsbebyggelse. Området är beläget mellan 
torget med bl.a. en ICA-butik och den gamla fabriken med bl.a. restaurang och konditori. I planen ska 
dessa två centrumnoder bindas samman med ett centralt stråk vilket kommer omges av bostäder i 
form av både flerbostadshus och stadsradhus. Tack vare det centrala läget i Torekov med etablerade 
verksamheter och utbyggd infrastruktur utgör området en perfekt möjlighet till förtätning vilket kan 
bidra till fler helårsboende och därmed ett utökat serviceunderlag under hela året. 

Planområdet har idag en öppen karaktär med breda vägar, stora parkeringsytor och en bensinmack 
vilket ger ett intryck av att bilen står i fokus. I planen ska detta förändras genom att förtäta och foku-
sera på områdets centrumfunktioner. Torget med befintlig ICA-butik förstärks med fler omgivande 
verksamheter och bostäder, på så sätt kan en bättre helhet skapas där de bilorienterade funktio-
nerna samlas i periferin och fotgängare kan röra sig fritt i de centrala delarna av planområdet. 

Planområdet kommer byggas ut i etapper med anledning av bensinmackens placering. Bebyggelse 
som planeras inom 25 meter från påfyllningsledningens mynning  är inte möjlig att uppföra så länge 
macken finns kvar. Marken arrenderas ut av kommunen fram till 2024-06-01 och därefter avses 
macken flyttas till en annan plats i Torekov. Mackens nya placering är inte bestämd med det finns ett 
antal alternativ längs med de större infartsvägarna till Torekov. Eventuellt kan detta kompletteras 
med en pump i hamnen för tankning av båtar.  

Som en del i detaljplanearbetet har ett kvalitetsprogram tagits fram för att säkerställa ambitionsni-
vån i projektet (Jais Arkitekter, 2015-02-10). För att skapa en bra helhet ska byggnader och offentliga 
rum utformas med hög arkitektonisk nivå och ett varierat och intressant uttryck. Hållbarhet och 
långsiktighet ska vara i fokus avseende utformning och materialval. Målen och ledorden för projektet 
kan sammanfattas i nedanstående punkter:
• Hög kvalitetsnivå och ambition gällande både hus och markbehandling
• Höga boendekvaliteter/modern arkitektur/design-status
• Tydliga gränser privat-offentligt
• Tydliga entrérum/känsla av hemvist
• Utsikt/sol
• Inre grönskande rum

Bebyggelse
Användning 
I detaljplanen föreslås bostäder och centrumfunktioner med framförallt handel. Torget i den östra 
delen av planområdet utökas och föreslås omges av bostäder med centrumfunktioner i bottenvå-
ningen som exempelvis kan inrymma handel och/eller kontor. Den centrala delen av planområdet 
planläggs som PARK och ska utgöra ett centralt stråk som binder samman områdets centrumnoder. 
Parken kommer omges av både radhus i 2,5 våningar och flerbostadshus i 2-3 våningar. 

I den södra delen av planområdet finns idag en nätstation och en återvinningsstation. Nätstationen 
kommer ligga kvar på befintlig plats men återvinningsstationen flyttas österut och placeras i anslut-
ning till korsningen vid Kaptensgatan för att göra plats för bostäder. 

8. PLANFÖRSLAG
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Placering 
Byggnadernas placeringar är anpassade efter de funktioner som planområdet ska fylla. Befintliga 
förutsättningar utgörs av torget i öster och fabriken i väster och dessa båda noder ska bindas sam-
man med ett centralt stråk. Bostadsbebyggelsen placeras utefter Litorinavägen, Båtsmansgatan och 
Kaptensgatan, med undantag av den befintliga infarten som tas bort. Istället kommer vägen söder 
om nätstationen öppnas upp och utgöra en ny infart för planområdet samt bakomliggande bebyg-
gelse. I illustrationsbilderna nedan visas skillnaderna mellan etapp 1 och etapp 2, före och efter 
bensinmacken har flyttats.  

Illustration av planförslaget etapp 2 (Jais Arkitekter)

Illustration av planförslaget etapp 1 (Jais Arkitekter)
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Utformning
Befintlig bebyggelse i området utgörs främst av flerbostadshus i två till tre våningar med trä- och 
tegelfasader. Öster och väster om dessa finns lägre enbostadshus. Tillkommande bebyggelse inom 
planområdet ska anknyta till omgivningen och placeras i en öppen karaktär runt det centrala park-
stråket. Då det saknas både kulturhistoriska och arkitekturhistoriska värden i området införs inga 
bestämmelser om utseende på tillkommande byggnader. Det är dock önskvärt med en variation i 
material och kulör men där helheten ändå ger ett sammanhållet intryck. Detta möjliggörs genom en 
flexibilitet i planen gällande utformningen. 

I planförslaget föreslås byggnader i två till tre våningar. De två flerbostadshusen i öster närmast 
torget tillåts vara tre våningar höga men där huset närmast torget ska möjliggöra för verksamhets-
lokaler i bottenvåningen och får således vara en halvmeter högre. De tre flerbostadshusen i sydöst 
föreslås bli två våningar höga. Resterande byggnader föreslås utformas som radhus i 2,5 våningar. I 
detaljplanen regleras dessa till tre våningar då eventuella takkupor kan göra att de definieras som 
trevåningsbyggnader. För att radhusen ändå ska uppfattas som maximalt 2,5 våningar höga regleras 
att taklutningen ska vara minst 30 grader. 

I nedanstående sektion visas hur hög bebyggelsen maximalt kan bli i etapp 2 i förhållande till befint-
liga byggnader. Som referens syns även höjden på Torekovs kyrka bredvid. Höjderna anges i antal 
meter över havet. I detaljplanen regleras höjderna i antal meter över omgivande gator. 

Perspektiv över planförslaget från nordost då planområdet är fullt utbyggt (Jais Arkitekter)

Sektion genom kvarteret från norr till söder med Torekovs kyrka som referens

Ambitionen med torget är att det ska utökas för att binda samman befintliga verksamheter med de 
tillkommande. För att inte hindra renhållningsfordon från att ta sig fram planläggs Båtsmansgatan 
som lokalgata. Tillgängligheten för personbilar bör dock begränsas vilket kan åstadkommas genom 
att höja upp gatan till samma nivå som torget.  
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Solstudie
Såväl befintlig som ny bebyggelse skapar skuggor vilka mer eller mindre påverkar intilliggande be-
byggelse. Bilderna på följande sidor illustrerar sol- och skuggförhållanden för etapp 2 vid olika tid-
punkter under vårdagjämningen och sommarsolståndet. Vårdagjämningen infaller den 20 mars och 
sommarsolståndet infaller den 20-21 juni.  

Eftersom planerad bebyggelse föreslås få i princip samma höjder som bebyggelsen i omgivningen 
kommer den planerade bebyggelsen inte påverka befintliga sol- och skuggförhållanden i större ut-
sträckning. 

Vårdagjämningen kl. 9:00 Vårdagjämningen kl. 12:00

Vårdagjämningen kl. 15:00 Vårdagjämningen kl. 18:00
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Mark och vegetation
Mark och vegetation
Planens syfte är dels att förtäta med bostäder och dels att förstärka befintliga centrumnoder. Som en 
del i detta skapas en central gröning som binder ihop de både målpunkterna - fabriken och torget. 
Gröningen formas till en karaktärsfull oas som kan bli en viktig mötespunkt för de boende i kvarte-
ret. På grund av planens uppdelning mellan allmän platsmark och kvartersmark är det viktigt med 
tydliga och väldefinierade gränser. Kvalitetsprogrammet betonar att grönska ska dominera intrycket 
men att gränserna även kan utgöras av murar eller staket/plank. Mellan fastigheter och gator ska 
häckar planteras. Flerfamiljshusens parkeringsgårdar ska avskärmas med murar eller plank. Mellan 
grannar placeras murar, plank eller staket, gärna med växtlighet, och till en maximal höjd av 1,8 me-
ter. Den centrala gröningen ska upplevas som en grön miljö, häckar ska därför planteras i tomtgräns. 

Sommarsolståndet kl. 15:00 Sommarsolståndet kl. 18:00

Sommarsolståndet kl. 09:00 Sommarsolståndet kl. 12:00
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Allmän plats
Andelen allmän plats minskar med ca 2000 m2 i förhållande till gällande detaljplan (1393). Större 
delen av den befintliga gräsytan är idag planlagd som kvartersmark - parkering och saknar rekrea-
tionsvärden. Den minskade andelen allmän platsmark kompenseras med en kvalitetshöjning i om-
rådet med både den centrala gröningen som ges höga rekreationsvärden samt en förbättring av den 
offentliga torgmiljön. 

Geotekniska förhållanden
I samband med att gällande detaljplan (1393) togs fram genomfördes en översiktlig geoteknisk un-
dersökning (Kjessler & Mannerstråle 1980-04-28) som visade att marken utgör god byggnadsgrund 
för normal bebyggelse. Viss begränsning av utnyttjandet kunde uppstå dels genom förekomsten av 
ytligt berg och dels genom en hög grundvattennivå med flytbenäget material. En mer ingående geo-
teknisk utredning bör göras inför projekteringen. 

En radonundersökning har genomförts för Torekov 98:1 strax öster om planområdet (J&W Sam-
hällsbyggnad 2001-06-11). Undersökningen resulterade i en klassning som normalradonmark, 
byggnader inom planområdet ska därför uppföras i radonskyddat utförande.  

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Planområdet omfattas av Länsstyrelsens kulturmiljöprogram Regionalt kulturmiljöprogram för Skåne 
och tillhör ”särskilt värdefulla kulturmiljöer - kulturmiljöstråk” (Per Albin-linjen). Planförslaget har 
ingen påverkan på detta då det inte finns några skyddsvärn inom planområdet.

Inga fornlämningar finns registrerade i området. Om fornlämningar skulle påträffas i samband 
med markarbeten ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen underrättas i enlighet med kulturmiljö-
lagen (2 kap. 10§).  

Gator och trafik
Den nya bebyggelsen generar en viss ökad mängd biltrafik. Från nytillkomna bostäder och centru-
mändamål beräknas tillskottet bli cirka 200 fordon årsmedeldygnstrafik (ÅDT). Uppskattningen är 
beräknad med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg och baseras bl.a. på närheten till daglig-
varubutik och service samt kollektivtrafikstråk i direkt anslutning. Det finns alltid en viss osäkerhet 
när det gäller den här typen av beräkningar men enligt verktyget kan resultatet fastställas med ca 
70% säkerhet. 

För att medverka till låga hastigheter ska körytorna ha så små dimensioner som möjligt. Litorina-
vägen har idag ett brett gaturum som kan inbjuda till högre hastigheter än tillåtna 40 km/h. För att 
skapa en mer stadsmässig karaktär bearbetas gatumiljön med markbeläggning, träd, häckar, belys-
ning och parkeringar. Enkla men tydliga beläggningsmaterial eftersträvas och föreslås utformas en-
ligt följande:
• Körytor/parkering - asfalt
• Kantsten - natursten
• Trottoarer/gångväg - gatsten/marktegel/betong
• Cykelväg - Asfalt/hårt packad stenmjöl
• Radsättning vid kantsten - kullersten
• Runt alléträd - kullersten
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För att skapa goda siktförhållanden längs med gatorna införs planbestämmelser om bygglovsplikt 
för murar och plank som överstiger 0,8 meter och är placerade inom 4 meter från gata. Inom övrig 
tomtmark tillåts murar och plank upp till 1,8 meter, annars krävs bygglov. För stödmurar gäller en 
maximal höjd av 0,8 meter inom all tomtmark, annars är det bygglovspliktigt. 

Definitionen av ett plank är att genomsikten är mindre än 50% rakt framifrån. Är genomsikten 50% 
eller mer räknas det som ett staket. Detta innebär att mellanrummet mellan brädorna måste vara 
minst lika brett som brädan är bred. 

Parkering
Antalet parkeringsplatser för kunder och besökare ökar något i planförslaget. Idag finns 50 p-platser 
i området plus gatuparkeringar längs med Kaptensgatan. I planförslaget optimeras placeringar och 
utformningar av p-platserna för bättre utnyttjande av marken. Eftersom ICA inte har någon egen par-
keringsyta för kunder idag reglerar planen att 21 p-platser ska finnas kvar mot torget, placeringen av 
dessa skiljer sig dock åt mellan etapp 1 och etapp 2. Norr om ICA placeras även 16 p-platser. Dessa 
37 p-platser kommer reserveras till ICA genom planläggning som kvartersmark som fastighetsregle-
ras till Sunnan 10. Utöver dessa anordnas 12 p-platser längs med Litorinavägen samt 3 handikapp-
platser i anslutning till torget. Parkeringsplatserna längs med Kaptensgatan är inte medräknade i 
detta då dessa kommer vara möjliga att nyttja på samma sätt både idag som efter byggnationen.  Till 
etapp 1 är det möjligt att anordna 22 p-platser till genom ett mer effektivt markutnyttjande inom 
bensinmackens skyddsområde. 

Boendeparkeringar anordnas inom kvartersmark för bostäder. I aktuellt förslag finns totalt 54 lä-
genheter. Kommunen saknar p-norm och reglerar således inte hur många parkeringar som måste 
finnas  men för aktuellt område bedöms det vara rimligt med 1 p-plats per bostadsenhet. Närheten 
till service och kollektivtrafik är aspekter som kan motivera ett minskat antal parkeringsplatser. Kva-
litetsprogrammet framhäver följande angående boendeparkeringar i området:
• Samlade parkeringsgårdar ska avskärmas med plank eller mur. Carportar och parkering bör ald-

rig bli dominerande.
• Uppdelade och småskaliga lösningar prioriteras. Infart sker från omgivande befintliga gator vid 

varje hus eller liten husgrupp.
• Parkeringsgårdar till bostäderna skall kännas “hemma”, trygga och tillhöriga de boende.

Utformning mot Litorinavägen med gång- och cykelbana i anslutning (Jais Arkitekter)
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Gång- och cykeltrafik
Viktiga rörelsestråk för gående och cyklister är dels i väst-östlig riktning längs med Litorinavägen 
och dels i nord-sydlig riktning genom det befintliga bostadsområdet och vidare i Båtsmansgatans 
förlängning. Inom planområdet förbättras dessa stråk och kompletteras även med möjligheter att 
välja alternativa vägar, bl.a. genom det centrala grönstråket. För att skapa trygghet i området är det 
viktigt med både belysning och möjligheten att välja alternativa vägar. Både verksamheter och bostä-
der finns i området vilket medför att människor rör sig i området under hela dygnet, detta bidrar till 
att trygghet skapas. Gestaltningen av planområdet görs för att skapa tydlighet och orienterbarhet. På 
de ställen inom planområdet där gång- och cykeltrafik korsar gator med biltrafik är ambitionen att 
höja upp marken för att skapa säkrare miljöer för gående och cyklister. Dessa är bra förutsättningar 
för en trygg vistelsemiljö och samtidigt skapas möjlighet till sociala träffpunkter. Närheten till dag-
ligvarubutik och goda kollektivtrafikförbindelser gör det möjligt för alla, oavsett ålder och kön, att få 
ihop det dagliga livet. 

Föreslagna linjesträckningar för buss 505 och 523

Kollektivtrafik
En utbyggnad enligt planen ger möjlighet till 54 nya lägenheter, underlaget för befintlig kollektivtra-
fik kommer således öka. 

Torekov trafikeras idag av busslinje 505 och 523. Efter sista hållplatsen, Torekov busstation, vänder 
bussarna runt nätstationen och återvinningsstationen och kör ner längs Jungmansgatan igen. Efter-
som den befintliga infarten vid Kaptensgatan tas bort i planförslaget förslås en ny linjesträckning 
där både busslinje 505 och 523 kör Litorinavägen istället för Storgatan. Förslaget innebär att en ny 
hållplats placeras utanför ICA samt att Torekov busstation flyttas till hamnen där bussarna vänder. 
Detta skulle innebära att två viktiga målpunkter nås lättare av kollektivtrafik vilket ökar attraktivi-
teten. Kommunen har kontaktat Skånetrafiken som håller med om att detta vore en bra lösning för 
Torekov. I skissen nedan visas den föreslagna linjesträckningen. 
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Hälsa och säkerhet
Risk
Med anledning av bensinmackens placering har en miljöteknisk markundersökning tagits fram. Sex 
olika prover har tagits runt macken och det var enbart ett prov som marginellt överskred riktvärdet 
på PAH-H för känslig markanvändning (KM). Uppmätt halt låg på 1,6 mg/kg TS jämfört med KM som 
är satt till 1 mg/kg TS. Inga andra parametrar överskred riktvärdet för KM. Uppmätt halt av PAH-H 
är inte förvånande då området är trafikerat samt innehar en bensinmack. Den representativa halten 
ligger troligt under KM varför det inte bedöms föreligga någon risk för människors hälsa eller miljön. 
I detaljplanen planläggs dessutom större delen av området som parkering vilket även täcker den 
punkt som påvisat halter av PAH-H över KM. Med utgångspunkt från resultatet i undersökningen 
bedöms det inte finnas någon föroreningssituation på fastigheten. 
Bensinmacken drivs av Torekovs byamack AB. När arrendeavtalet löper ut och etapp 2 ska genom-
föras avses bensinmacken flyttas till en annan plats i Torekov. Verksamhetsutövaren bekostar flytten 
samt ansvarar för att det nuvarande området återställs på sådant sätt som kommunen kan godkänna. 
Enligt Miljöbalken 10 kap. 2§ gäller att den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller har 
vidtagit en åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada (verksamhets-
utövaren) är ansvarig för det avhjälpande som ska ske enligt bestämmelserna i miljöbalkens 10 ka-
pitel. 

Under etapp 1 kommer bensinmacken ligga kvar i området. Ett PM har tagits fram (FSD Malmö AB, 
2015-11-19) för att utreda vilka effekter bensinmacken har på den planerade bostadsbebyggelsen 
fram tills dess. I lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) anges att byggnader och andra an-
läggningar där brandfarliga varor hanteras samt anordningar för hantering av sådana varor ska vara 
inrättade på ett betryggande sätt med hänsyn till brand- och explosionsrisk samt konsekvenserna 
av en brand eller explosion. Det står vidare att de även ska vara placerade så att motsvarande krav 
uppfylls i förhållande till omgivningen. Mer preciserade krav kring vad som avses med betryggande 
inrättning och avstånd till omgivningen återfinns bl.a. i SÄIFS 2000:2, föreskrifter och allmänna råd 
om hantering av brandfarlig vätska. 

För bensinstationer har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) tagit fram en hand-
bok explicit avsedd för hantering av brandfarlig vara på bensinstationer. Uppfylls de riktlinjer som 
anges i denna handbok anses normalt hanteringen av brandfarlig vara ske på ett betryggande sätt. 
Normalt är det skyddsavstånden kring mätarskåp (18 m) och påfyllningsledningens mynning (25 m) 
som blir dimensionerande för hur nära en automatstation kan vara bostadsbebyggelse. 

I övrigt finns avstånd för områden där människor inte ska passera samt förbud mot öppen eld att ta 
hänsyn till. Bensinstationen ska även vara utformad på sådant sätt att tankfordon inte ska behöva 
backa för att komma till och från lossningsplatsen. Det finns möjligheter att frångå hela eller delar 
av ovanstående under förutsättning att ett likvärdigt skydd kan uppnås på annat sätt. T.ex. kan bygg-
nadstekniska åtgärder såsom centralt avstängningsbar ventilation, brandklassade fasader och speci-
alanpassade spillplattor vara åtgärder som kan ge reducering i skyddsavstånd. 

Avsikten med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i området, men fram tills dess att bensin-
macken flyttar kommer det inte vara möjligt att uppföra bostäder inom skyddsavståndet. I detalj-
planen villkoras att bygglov för bostäder inom skyddsavståndet inte får ges förrän bensinmacken 
har flyttas och markens lämplighet för bostadsbebyggelse har säkerställts enligt kraven för känslig 
markanvändning (KM). I bilden på nästa sida visas hur etapp 1 skiljer sig från etapp 2. Bostäder som 
planeras inom skyddsavståndet (röd cirkel) blir möjliga att uppföra i etapp 2 när bensinmacken är 
flyttad.
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Buller
En bullerutredning har tagits fram av Trivector Traffic. Med utgångspunkt från att trafikmängderna 
på Litorinavägen i framtiden kan uppgå till ca 1000 fordon ÅDT samt att 5% utgörs av tung trafik har 
en beräkning gjorts. De uteplatser som bedöms mest bullerutsatta och där beräkningar genomförts 
visas i nedanstående bild. 

Röd cirkel visar skyddsavståndet för bensinmacken, bostäderna i etapp 2 är möjliga att uppföra när bensinmacken har flyttat

Beräknade punkter i bullerutredningen
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I nedanstående tabell visas resultatet av beräknade ljudnivåer från punkterna i bilden ovan. Beräk-
nade värden visar frifältsvärden, dvs. att ljudreflexer i egen fasad inte är inkluderade. Det innebär att 
de beräknade ljudnivåerna direkt kan jämföras mot riktvärde för uteplats som också avser frifälts-
värden. 

Vid jämförelse med riktvärden framgår att riktvärdet vid uteplats överskrids på uteplatserna i be-
räkningspunkt 1 och 2 samt även på eventuella balkonger i beräkningspunkt 4. I bullerutredningen 
föreslås att ett 1 meter högt bullerplank (eller mur) byggs i tomtgräns mot Litorinavägen för att 
klara riktvärdena vid uteplats i beräkningspunkt 1 och 2. För att klara riktvärdena vid balkonger i 
beräkningspunkt 4 föreslås att balkongerna glasas in i riktning mot Litorinavägen och även en bit 
söderut på balkongernas sydvästra del. I detaljplanen regleras inte den exakta utformningen på bul-
lerskyddet för att möjliggöra för andra lösningar än ovan föreslagna. Planen anger därför enbart att 
bullerskydd ska anordnas så att gällande riktlinjer för buller uppfylls för bostäderna. 

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

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Båstads miljö- och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar en-
ergianvändning. Planförslaget uppfyller målen bl.a. genom att förtäta i ett område med väl utbyggd 
infrastruktur, kollektivtrafik och service. 

El, telefoni och bredband
El, telefoni och bredband avses anslutas till det befintliga ledningsnätet. I Kaptensgatans nuvarande 
sträckning finns idag ett antal ledningar som behöver flyttas för att den tilltänkta exploateringen ska 
vara möjlig. Dessa ledningar avses istället placeras under områdets nya infart söder om transforma-
torstationen. Befintliga elledningar till belysningsstolpar etc. kommer att tas bort inom parkerings-
ytor och gator som försvinner till följd av planförslagets förändringar. 

Vatten och spillvatten
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) gör bedömningen att det finns kapacitet i ledningsnä-
tet för att ansluta planområdet till vatten- och spillvattennätet. 
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Brandvattenförsörjning
En brandpost med tillräckligt flöde finns placerad inom planområdet vid korsningen Litorinavägen/
Båtsmansgatan. Ytterligare brandposter finns dels öster om planområdet längs med Kaptensgatan 
samt nordväst om planområdet vid korsningen Jungmansgatan/Södra Vägen. 

Dagvatten
Utgångspunkten för dagvattenhanteringen i området har varit att förändringar i bebyggelsemiljön 
inte får leda till ökad belastning på VA-nätet. För att åstadkomma detta har NSVA räknat ut att 160-
180 m3 fördröjningsvolym behöver tillskapas inom planområdet. Då genomförandet av detaljplanen 
kommer göras i etapper samt att det redan finns befintliga byggnader och hårdgjorda ytor, är det 
bästa att reglera hur mycket dagvatten som ska fördröjas per reducerad hårdgjord hektar. En för-
dröjningsvolym på 160-180 m3 motsvarar 400 m3 per reducerad hårdgjord hektar. Detta regleras i 
planbestämmelse. 

På grund av en hög grundvattennivå är underjordiska magasin inte den bästa lösningen, man kan 
dock göra täta rörmagasin. Eftersom parkstråket mellan bostäderna är relativt långsmalt är en möj-
lig lösning att dagvattenfördröjningen utformas med ett centralt öppet dike som kan följa en stig 
genom hela området från Båtsmansgatan i nordöst till Litorinavägen i sydväst. Utformas parken med 
slänter från kvartersmarken ner till diket kan vattnet bräddas till slänterna vid kraftiga regn utan att 
kvartersmarken påverkas. Höjdsättningen är viktig i området så att inte hus placeras i lågpunkter. 
Genom att höjdsätta bostadsområdet så att färdig golvnivå för de nya husen ligger strax ovanför 
gatunivå samtidigt som man bevarar den lägre marken mellan husen kan man skapa utrymme för 
dagvatten motsvarande ett 100-årsregn. I detaljplanen regleras därför att lägsta höjd på färdigt golv 
ska vara minst 0,3 meter över anslutande gatunivå. Detaljerad höjdsättning ska ske vid projektering 
av området. 

Avfallshantering
Den nya bebyggelsen anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering. 
Gemensamma miljöhus placeras mot omkringliggande gator antingen friliggande eller integrerade i 
flerfamiljshusen. 

I planområdet ingår även en återvinningsstation som avses flyttas österut till trevägskorsningen vid 
Kaptensgatan. Ytan är ungefär lika stor som den befintliga ytan men är något smalare för att anpassa 
till omkringliggande vägar. Området ska utformas så att tömningsfordon kan köra rakt igenom utan 
att behöva backa. För att avskärma bakomliggande bebyggelse från störningar bör området avgrän-
sas av plank eller högre buskage, detta regleras lämpligast i avtal med exploatören innan detaljpla-
nens antagande. Förpacknings- och tidningsindustrin AB (FTIAB) ansvarar för skötsel och drift av 
återvinningsstationen. 
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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.

Området ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB). Området in-
går också i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1,2 §§ MB och i riksintresse 
för kustzonen enligt 4 kap 1,4 §§ MB. Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena då ingen 
rekreation förekommer i området. Några fornlämningar finns inte heller registrerade i området. 

Planen bidrar till att fler bostäder i anslutning till befintliga centrumnoder och kollektivtrafik tillska-
pas vilket utgör goda förutsättningar för fler helårsboende i Torekov. Totalt kan planen bidra till att 
ca 55 nya lägenheter tillskapas i området fördelat på ca 35 st lägenheter i flerbostadshus och ca 20 st 
lägenheter i radhus. Minst hälften av lägenheterna kommer upplåtas med hyresrätt. Mot torget kan 
2 nya verksamhetslokaler tillskapas i bottenvåningen av tillkommande byggnad i etapp 2. 

Bebyggelsen inom planområdet anpassas till befintlig struktur både vad gäller placeringar och höj-
der. Detaljplanen bedöms därmed inte inverka på landskapsbilden. 

Utgångspunkten för dagvattenhantering i området är att förändringar i bebyggelsemiljön inte får 
leda till ökad belastning på VA-nätet. Den ökade hårdgörningsgraden medför att dagvatten måste 
fördröjas lokalt inom planområdet. Tillräcklig yta för detta finns centralt i planområdet inom grön-
stråket. 

Den nya bebyggelsen generar en viss ökad mängd biltrafik. Från nytillkomna bostäder och centru-
mändamål beräknas tillskottet bli cirka 200 bilar årsmedeldygnstrafik (ÅDT). För att medverka till 
låga hastigheter ska körytorna ha så smala dimensioner som möjligt. Litorinavägen har idag ett brett 
gaturum som kan inbjuda till högre hastigheter än tillåtna 40 km/h. För att skapa en mer stadsmäs-
sig karaktär kommer gatumiljön bearbetas. 

En bullerutredning har tagits fram med förslag på åtgärder för att berörda uteplatser ska uppfylla 
Naturvårdsverkets riktlinjer. Enligt utredningen räcker ett 1 meter högt plank eller mur i tomtgräns 
närmast Litorinavägen samt delvis inglasade balkonger för att klara riktlinjerna.  

Antalet parkeringsplatser kommer öka något i planförslaget jämfört med idag men platserna kom-
mer flyttas för ett bättre markutnyttjande. 

Den befintliga bensinstationen avses flyttas till annan plats i Torekov när det nuvarande arrendeav-
talet löper ut och etapp 2 ska genomföras. För att marken ska vara möjlig att ianspråktas för bostads-
bebyggelse måste markens lämplighet säkerställas enligt kraven för känslig markanvändning (KM). 
En miljöteknisk markundersökning har tagits fram som visar att det bara var ett prov som överskred 
riktvärdet för känslig markanvändning. Där reglerar detaljplanen för användningen parkering. Öv-
riga punkter klarade samtliga riktvärdena för KM vilket medför att marken är lämplig för ändamå-
let bostäder. Den planerade bostadsbebyggelsen inom bensinstationens nuvarande skyddsavstånd 
kommer dock inte vara möjlig att bygga ut förrän bensinstationen har flyttats. Detta medför att bygg-
nationen kommer genomföras i två etapper, före och efter bensinstationens flytt. Leaderprojektets 
grundtanke med att öka antalet bostäder i direkt anslutning till kollektivtrafik, service och handel 
kommer därför att uppfyllas fullt ut först i etapp 2 när hela projektet är genomfört. 

9. KONSEKVENSER
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Här redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfor-
dras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. Samråd genomfördes vå-
ren 2016 och granskning hösten 2018. Antagande sker under våren 2019.

Ägoförhållanden
Fastigheten Sunnan 10 ägs av Båstad Sunnan Fastighets AB. Brisen 1 ägs av Bjäre Kraft. Torekov 98:1 
ägs av Båstads kommun. 

Ett exploateringsavtal avses upprättas mellan Båstads kommun och Båstad Sunnan Fastighets AB 
innan beslut om antagande av detaljplanen. 

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Detaljplanen för Sunnan 10 m.fl är resultatet av ett samarbete mellan kommunen och fastighetsäga-
ren till Sunnan 10 (fortsättningsvis benämnd exploatören). Ansvarsfördelningen  parterna emellan 
har redan initialt  fördelats och befästs i ett antal politiska beslut. Under förutsättning att involverade 
parter fortsätter detta samarbete kommer utbyggnad av allmän plats genomföras av kommunen och 
bekostas av exploatören. Exploatören har också option på de byggrätter som tillskapats på kom-
munens mark. I det fall exploatören skulle frånträda det ingångna samarbetet kommer kommunen 
iordningställa allmän plats på egen bekostnad och sälja de byggrätter som tillskapats genom mark-
anvisningsförfarande.

Den befintliga bensinmacken drivs av Torekovs byamack AB. Gällande arrendeavtal löper ut  
2024-06-01. Bensinmacken avses då flyttas till en annan plats i Torekov. Verksamhetsutövaren be-
kostar flytten samt ansvarar för att området återställs på sådant sätt som kommunen kan godkänna. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
För att genomföra detaljplanen kommer vissa fastighetsbildningsåtgärder vara nödvändiga. Sådan 
fastighetsbildning avser upphävande av gemensamhetsanläggningen (Torekov GA:1) som bildats för 
torgytan söder om ICA samt fastighetsreglering för att säkra parkeringsplatser till ICA. Kvartersmar-
ken som tillskapas inom Torekov 98:1 behöver också hanteras, antingen genom fastighetsreglering 
eller genom avstyckning. I skissen på nästa sida redogörs för de olika regleringarna. Hur många fast-
igheter som kommer bildas inom respektive del är inte bestämt utan beror bl.a. på upplåtelseformen. 
I etapp 1 kommer 5353 m2 överföras från Torekov 98:1 till nya fastigheter. Från Torekov 98:1 över-
förs även 715 m2 till Sunnan 10 för parkering. I etapp 2 överförs 1487 m2 (922+565) från Torekov 
98:1 till nya fastigheter. Då överförs även 701 m2 till Sunnan 10 för parkering. 

10. GENOMFÖRANDE
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Servitut och ledningsrätt
I området finns servitut och ledningsrätter som förtecknats i fastighetsförteckningen. I fastighets-
förteckningen redovisas oregistrerade officialservitut avseende rätt till väg över Torekov 98:1. Servi-
tuten har mist sin betydelse sedan Torekov 98:1 planlagts med allmänna platser. 

För ledningar inom kvartersmark ska ledningsrätt bildas i det fall ledningsägaren så kräver, detta 
under förutsättning att ledningen förlagts i så kallat u-område. Eventuellt kan detta ske genom kom-
plettering av befintliga servitut och ledningsrätter. 

Gemensamhetsanläggning
Inom detaljplanen finns en befintlig gemensamhetsanläggning (Torekov GA:1) som ansvarar för tor-
gytan söder om ICA. Genom detaljplanen kommer denna yta byta huvudman och gemensamhetsan-
läggningen upplöses. Därefter kommer skötseln av torgytan istället ske av kommunen. 

Inom tillskapad kvartersmark har ytor för parkering och gemensamma funktioner skapats. För att 
säkerställa att dessa förvaltas på ett långsiktigt vis så ska en eller flera gemensamhetsanläggningar 
bildas beroende på hur kvartersmarken styckas upp. Dessa områden är betecknade med ”g” på plan-
kartan. Deltagande fastigheter i en gemensamhetsanläggning ansvarar genom sitt andelstal för för-
valtningen av anläggningen.  

Fastighetsregleringar inom planområdet
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Ekonomiska frågor
Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inklusive bullerdämpande åtgärder inom kvarters-
mark bekostas av exploatören.

Kostnader som är förknippade med att tillskapa rätt för servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanlägg-
ning och/eller annan nyttjanderätt på annans mark bekostas av ägare till respektive anläggning/
ledning.

Exploatören tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar.

Exploatören bekostar erforderlig utbyggnad av det allmänna VA-nätet inom planområdet. Anlägg-
ningsavgift avseende VA-anslutningar regleras i kommunens VA-taxa. Exploatören bekostar även ut-
byggnaden av erforderliga dagvattenanläggningar inom planområdet. 

Elanslutning uttages i enlighet med gällande taxa (för tillkommande exploateringar).

Detaljerade undersökningar som kan krävas vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas av 
berörd fastighetsägare. 

Planavtal
Ett planavtal är upprättat med Båstad Sunnan Fastighets AB angående plankostnader, utredningar, 
undersökningar, grundkarta, fastighetsförteckning etc. vilka Båstad Sunnan Fastighets AB ska stå för. 

Exploateringsavtal
För det fall kommunen genomför utbyggnad av området i samarbete med exploatör ska exploate-
ringsavtal upprättas för att på ett tydligt sätt styra genomförandets alla delar. 

Övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa. 

Tekniska frågor
Allmän platsmark
Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för iordningställande av gator, torg och park. 

Vatten och avlopp
Kommunen är huvudman för vatten och avlopp i området och ansvarar för att samtliga vattennyt-
tigheter byggs ut.

Markföroreningar
När bensinstationen flyttas ska marken återställas till samma skick som innan bensinstationen bygg-
des. Det åligger verksamhetsutövaren att utreda om verksamheten har gett upphov till förorenings-
skada enligt 10 kap. 1§ miljöbalken (1998:808). Om verksamheten orsakat sådan skada ska lämpliga 
efterbehandlingsåtgärder utredas och genomföras i samråd med tillsyningsmyndigheten. Verksam-
hetsutövaren ansvarar för detta och står för kostnaderna. 
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Bullerskydd
Exploatören ansvarar för att tillse att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller innehålls. De bulleråt-
gärder som krävs för att skapa en bra ljudmiljö ska genomföras och bekostas av exploatören. 

El, telefoni och bredband
Bjäre Kraft och Skanova har kabelanläggningar inom planområdet som kommer att beröras av pla-
nens genomförande. Flyttningar och andra åtgärder som krävs för att säkerställa anläggningarnas 
funktion ska bekostas av exploatören. 

Brandvatten
Brandvattenförsörjning skall lösas inom området och bekostas av berörda fastighetsägare.
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Denna detaljplan handläggs med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. Efter granskningen 
lämnas förslaget till politikerna för beslut om antagande. De som har lämnat synpunkter på planför-
slaget under samrådet eller granskningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller 
avslår kommunstyrelsen planen.  

Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Henrik Eliasson på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 
• Lisa Rönnberg, tidigare samhällsbyggnadschef 
• Roger Larsson, nuvarande samhällsbyggnadschef och stadsarkitekt
• Per Selldén, tidigare exploateringsingenjör
• Susanna Almqvist, nuvarande exploateringsingenjör 
• Andreas Jansson, tidigare gatu- och trafikingenjör
• Mårten Sällberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör
• Sara Borglin, NSVA

SAMHÄLLSBYGGNAD

Henrik Eliasson   Olof Selldén
Planarkitekt    Planchef

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN



 

 
 

 

Detaljplan för  

Sunnan 10 m.fl.  
i Torekov, Båstads kommun, Skåne län  
 

Granskningsutlåtande 
 

Redogörelse för granskningen 

Planförfarande 

Ärendet handläggs med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 5 kap 6§ 
(PBL 2010:900). Endast skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda och 
som inlämnats senast under granskningstiden kan åberopa rätten att överklaga 
beslut att anta en detaljplan, enligt PBL 13 kap 11§.  

Granskning 

Granskning har enligt beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 § 184 
genomförts under tiden 2018-10-09 till 2018-11-06. Sakägare, boende, myndigheter 
med flera har beretts tillfälle att yttra sig. Planförslaget har under granskningstiden 
funnits tillgängligt på kommunhuset i Båstad, biblioteket i Torekov samt på 
kommunens hemsida.  

Totalt har 46 yttranden inkommit varav 6 stycken från myndigheter, 5 stycken från 
sakägare, samt 35 stycken från ej besvärsberättigade. Av dessa 35 yttranden har 28 
enbart framfört att de håller med om innehållet i ett av de övriga inskickade 
yttrandena. Synpunkter på planförslaget berörde i huvudsak: 

• ÖP/FÖP 
• Kulturmiljö 
• Markanvändning 
• Karaktär/utformning 
• Verksamheterna vid torget 
• Buller, trafik och parkeringar 
• Markföroreningar 
• Dagvatten 
• VA 
• Markanvisning 
• Planprocessen 

I detta granskningsutlåtande bemöts först alla yttranden från myndigheter m.fl. och 
därefter resterande synpunkter ämnesvis. Synpunkter som inte tillgodoses 
motiveras under respektive kommentar. Övriga frågor och synpunkter som inte har 
med detaljplanen att göra redovisas inte i granskningsutlåtandet men 
vidarebefordras till berörd förvaltning/ansvarsområde. Samtliga inkomna 
yttranden finns tillgängliga hos Båstads kommun. Synpunkter inkomna under 
samrådsskedet redovisas i separat samrådsredogörelse.  
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Synpunkter från myndigheter m.fl. 
Länsstyrelsen 

Redogörelse för ärendet 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för fler helårsboenden i 
Torekov genom att utveckla Torekovs centrum med torgbildningar och handelsstråk 
samt byggnation av enbostadshus och flerbostadshus som vänder sig till alla 
åldersgrupper. Torekovs centrum är idag uppdelat mellan torget och den gamla 
fabriken. Vid torget finns en ICA-butik, en verksamhetslokal samt en bensinmack. I 
den gamla fabriken finns post, systembolag och andra verksamheter etablerade. I 
planen knyts dessa båda centrumnoder samman och möjliggör att Torekovs 
centrum kan fortsätta utvecklas. Planområdet ligger i Torekov och är cirka 20 000 
m2 stort. Kommunen tar fram planförslaget med normalt förfarande. För området 
gäller översiktsplan från 2008 samt fördjupad översiktsplan för Torekov från 2007. 
Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i MB 6 kap 11-18 §§ och PBL 4 kap 34 §. 

Länsstyrelsens formella synpunkter 
Hälsa och säkerhet - buller 
Trafikmätningen som kommunen har gjort visar att riktvärden för ekvivalent 
ljudnivå klaras men att maximal ljudnivå kommer att överskridas. För att klara 
bullerkraven ska bebyggelsens utformning och placering enligt planhandlingarna 
göras vid bygglovsskedet och därför anser kommunen att plankartan inte ska 
kompletteras med bestämmelser gällande åtgärder mot buller. Länsstyrelsen anser 
fortfarande att en mer detaljerad bullerberäkning bör göras. Länsstyrelsen bedömer 
att det inte är möjligt att pröva områdets lämplighet för föreslagen bebyggelse utan 
en sådan redovisning och nödvändiga bestämmelser. Utifrån den nya skrivningen 4 
kap 33a § PBL samt utifrån kommunens trafikmätning menar Länsstyrelsen att 
planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av beräknade värden för 
omgivningsbuller. Detta ska redovisas både vid bostadsbyggnadens fasad och vid 
uteplats. Det behöver också framgå av planhandlingen vilka åtgärder som krävs för 
att möjliggöra bebyggelsen och dessa åtgärder blir planens förutsättningar. 
Tillsynsmyndigheten, det vill säga kommunens, möjlighet att i efterhand ställa krav 
på verksamhetsutövaren har förändrats i och med införandet av den nya 
bullerförordningen. 

Hälsa och säkerhet – markföroreningar 
Länsstyrelsen konstaterar att frågan om markföroreningar inte har utretts och 
redovisats tillfredsställande gällande bensinstationen och anser fortfarande att en 
markundersökning bör göras för att kartlägga föroreningssituationen för 
planområdet. Det ska av planhandlingarna och utredning framgå vilka 
markföroreningar som är aktuella inom området och vilka efterbehandlingar som 
krävs för att göra marken lämplig för ändamålet, vilket saknas. Av planhandlingarna 
framkommer det inget om vilka föroreningar som uppkommit efter 2006 när 
bensinstationen flyttade till nuvarande plats. Länsstyrelsens hållning är att markens 
lämplighet ska vara helt utredd i planskedet och om så krävs ska villkor för att 
säkerställa markens lämplighet finnas enligt 4 kap 14 § PBL. För att använda 
bestämmelsen i 4 kap. 14 § punkt 4 PBL ska det vara säkerställt att marken genom 
avhjälpandeåtgärder blir lämplig för sitt ändamål, samt att avhjälpandeåtgärderna 
är realistiska och genomförbara. Villkoret måste därför föregås av en utredning som 
visar på att olika efterbehandlingsåtgärder är tillräckliga för att göra marken lämplig 
för sitt ändamål. 
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Länsstyrelsens bedömning 
Mot bakgrund av att det finns brister i handlingarna kan Länsstyrelsen komma att 
kalla in planen för prövning enligt 11 kap. PBL om planen antas utan ytterligare 
kompletteringar och förtydligande redovisning som visar på markens lämplighet 
gällande buller och markföroreningar. 

Kommentar:  

Buller 
En bullerutredning har tagits fram efter granskningen. Beräkningarna visar att för de 
två planerade byggnaderna som har uteplats mot Litorinavägen kommer riktvärdena 
överskridas med ett par decibel. Likaså kommer ljudnivåerna på eventuella balkonger 
på trevåningshuset i nordost att överskrida riktvärdet närmast Litorinavägen.  

För att klara riktvärde vid de två uteplatserna närmast Litorinavägen föreslår 
bullerutredningen att ett 1 meter högt bullerplank (eller mur) byggs i tomtgräns mot 
Litorinavägen. Bullerskyddet behöver också svänga söderut en bit längs tomtgräns i 
sydväst. För att klara riktvärdet vid balkongerna närmast Litorinavägen vid 
trevåningshuset i nordost föreslås att balkongerna glasas in i riktning mot vägen och 
även en bit söderut på balkongernas sydvästra del. Detaljplanen kompletteras med en 
utökad beskrivning av bullersituationen samt med planbestämmelse att bullerskydd 
ska anordnas så att gällande riktlinjer för buller uppfylls för bostäderna.  

Markföroreningar 
En miljöteknisk markundersökning har tagits fram efter granskningen och resultatet 
visar att det inte bedöms finnas någon föroreningssituation på fastigheten. Av de sex 
analyserade proven var det enbart ett prov som marginellt överskred riktvärdet på 
PAH-H för känslig markanvändning (KM). Uppmätt halt låg på 1,6 mg/kg TS jämfört 
med KM som är satt till 1 mg/kg TS. Inga andra parametrar överskred riktvärdet för 
KM. Uppmätt halt av PAH-H är inte förvånande då området är trafikerat samt innehar 
en bensinstation. Den representativa halten ligger högst troligt under KM varför det 
inte bedöms föreligga någon risk för människors hälsa eller miljön. Detaljplanen 
reglerar dessutom att större delen av området kommer bli parkeringsplats inklusive 
punkten som påvisat halter av PAH-H över KM. Detaljplanen kompletteras med en 
utökad beskrivning av föroreningssituationen. Planbestämmelsen ”a” behålls 
oförändrad även om undersökningen visar att samtliga punkter som planläggs för 
bostäder klarar riktvärdena för känslig markanvändning. Planbestämmelsen blir i det 
här fallet ett förtydligande att bostäder inte tillåts inom skyddsavståndet samt att 
verksamhetsutövaren måste tillse att marken återställs till ursprungligt skick när 
bensinmacken har flyttat.  

 

Lantmäterimyndigheten  

För plangenomförandet viktiga frågor där planen skulle kunna förbättras: 

Plankartan 
På plankartan finns det endast koordinatangivelser i en riktning. 

Inom planområdet finns en ledningsrätt för teleledningar, 1168-511.1. I den 
sydvästra delen av Sunnan 10 kan den utökade byggrätten eventuellt inkräkta på 
ledningsrättsområdet. För att medge fastighetsbildning behöver ledningsrätten i 
sådana fall omprövas i en lantmäteriförrättning. 

Kommentar: Plankartan uppdateras med fler koordinatangivelser.  
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I jämförelse med gällande detaljplan så har byggrätten utökats i planförslaget, detta 
med anledning av att användningsgränsen har anpassats efter den befintliga 
byggnadsfasaden. Den sydvästra delen som lantmäterimyndigheten hänvisar till utgör 
ICA-butikens entrédel varpå eventuell inkräktning på ledningsrättsområdet isåfall 
redan har skett i samband med denna utbyggnad.  

 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) framför följande:  

• På sidan 18 under rubriken utformning föreslås att gatan ska höjas upp till 
samma nivå som torget för att begränsa tillgängligheten för bilar. NSVA 
rekommenderar att gator och GC-vägar höjdsätts så att de ligger lägre än 
omgivande fastigheter så att dagvatten kan rinna av ytledes, och ha säkra 
ställen att ta vägen till, vid extrema regn. Ska delar av gatan ligga högre bör 
detta stämmas av med NSVA och lämpliga åtgärder vidtas för att säkerställa att 
dagvatten kan avledas på ett säkert sätt. 

• Dagvatten planeras att avledas i en öppen lösning i den lägre belägna delen 
mellan den nya bostadsbebyggelsen. För att säkerställa att byggnaderna 
placeras på ett sådant sätt att dagvatten inte riskerar att skada dem vid extrem 
nederbörd bör byggnadernas höjdsättning regleras i detaljplanen. Färdig 
golvhöjd ska minst 0,3 m över slutlig gatunivå vilket även bör skrivas in 
plankartan. 

• Sidan 25, Vatten och spillvatten: Ändra till ”NSVA gör bedömningen att det finns 
kapacitet i ledningsnätet för att ansluta planområdet till vatten- och 
spillvattennätet”. 

• Sidan 25, Dagvatten: Ändra sista meningen till ”Genom att höjdsätta 
bostadsområdet så att färdig golvnivå för de nya husen ligger strax ovanför 
gatunivå samtidigt som man bevarar den lägre marken mellan husen kan man 
skapa utrymme för dagvatten motsvarande ett 100-årsregn”. 

I övrigt har NSVA inget att erinra. 

Kommentar: Upphöjning av gatan är ett förslag för att öka säkerheten och 
tillgängligheten för fotgängare i anslutning till torget. Exakt hur detta ska utformas 
kommer utredas under projekteringen. Om det visar sig att det påverkar avledningen 
negativt finns andra alternativ som också kan uppfylla syftet att öka säkerheten och 
tillgängligheten.  

Planbestämmelserna gällande nockhöjder är anpassade efter de hustyper som 
exploatörens arkitekt har ritat. Med färdig golvhöjd på 0,3 meter blir det trångt att få 
plats med dessa men det bör gå att göra någon justering så att det ändå ska gå att 
lösa utan att påverka tillåten nockhöjd. Då det är viktigt att höjdsättningen görs rätt 
för att klara 100-årsregn läggs planbestämmelsen till enligt NSVAs önskemål.  

Planbeskrivningen justeras i övrigt enligt NSVAs synpunkter.  

 

Region Skåne framför följande synpunkter: 

Båstads kommun och Skånetrafiken har sedan samrådet diskuterat 
busslinjedragningen och enats om en ny linjedragning för busslinje 505 och 523. 
Region Skåne vill dock vara tydliga med att det inte finns någon överenskommelse 
eller klartecken om att den förändrade linjedragningen kan, eller ska, genomföras 
till sommaren 2019.  
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I handläggningen av detta ärende har enheten för samhällsplanering och 
Skånetrafiken deltagit. Beslut fattas med stöd av regionala utvecklingsnämndens 
beslut 2015-03-13, § 45. 

Kommentar: Kommunen är överens med Skånetrafiken angående den förändrade 
linjedragningen. Kommunen har inga synpunkter på när förändringen kan ske mer än 
att det vore önskvärt senast när tillkommande lägenheter är inflyttningsklara. Att 
handlingarna trots detta har uppgett sommaren 2019 baseras enbart på att 
Skånetrafiken själva föreslog detta. Om Skånetrafiken har ändrat sig gällande detta så 
tar kommunen bort det från handlingarna.  

Remissinstanser utan erinran 
Hyresgästföreningen Nordvästskåne  

Trafikverket  

Inkomna synpunkter redovisade ämnesvis 
I jämförelse med samrådsskedet så har antalet yttranden under granskningsskedet 
blivit färre. För ökad tydlighet behålls samma struktur som i samrådsredogörelsen 
med redovisning av frågor och synpunkter ämnesvis tillsammans med kommunens 
kommentarer på dessa. Samtliga yttranden finns tillgängliga hos Båstads kommun.  

 

ÖP/FÖP 

I ett yttrande hänvisas till nu gällande översiktsplan för Båstads kommun. Bland 
planeringsmålen på sidan 39 anges bland annat att man ska bygga inom och i 
omedelbar anslutning till befintliga tätorter eller småsamhällen och så långt är 
planförslaget i linje med översiktsplanen. Bland riktlinjerna anges också: "Bygg 
småskaligt. Traktens historia skall prägla områden och enskilda byggnader. 
Samhällena ska ha en gräns mot omgivande natur- och kulturlandskap." Aktuellt 
bebyggelseförslag anses inte vara småskaligt. 

På sidan 41, som inriktar sig mot historiskt intressanta delar av kommunen, anges 
som planeringsmål och riktlinjer följande: 

• ”Bevara historiskt intressanta miljöer. 

• Hög arkitektonisk kvalitet på ny bebyggelse. Respekt för platsen och 
sambandet. Tillkommande bebyggelse skall tillföra värden till omgivande 
byggnadstradition eller kulturlandskap. 

• Bygg med måttlig skala och volymer.”  

I den fördjupade översiktsplanen för Torekov anges att kvaliteter i den befintliga 
miljön ska tillvaratas och utvecklas. Vidare framgår det att viktiga utgångspunkter i 
FÖP bland annat är att möjliggöra en utveckling av Torekov och skapa nödvändigt 
underlag för tillgång till god lokal service genom att tillföra ny bebyggelse. I 
planbeskrivningen till det nu aktuella planförslaget framhålls att förslaget är 
förenligt med översiktsplanens intentioner vilket stämmer med att det möjliggör 
tillkommande bebyggelse. Planförslaget anses dock inte ta tillvara befintliga 
kvaliteter i den befintliga miljön. 

Bland målen i FÖP anges vidare "att tillkommande bebyggelse närmast gamla 
Torekov ges en skala som anknyter till traditionen." Detta mål anses inte uppfyllas i 
planförslaget. 
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På sidan 12 ges exempel i ord och illustration på hur grönytor och gaturum öster om 
Litorinavägen ska utformas med inspiration från gamla Torekov genom att 
gaturummen ska upplevas intima och byggas upp av gedigna material. Detta anser 
man inte heller har tagits hänsyn till i det aktuella planförslaget. 

Kommentar: Kommunen håller med om innehållet när det gäller den historiska delen 
av Torekov. Bebyggelsen vid aktuellt läge har en helt annan struktur än vad som 
beskrivs ovan där det absolut finns bebyggelse i traditionell stil men även bebyggelse 
anpassad efter sin tids ideal. Översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen är 
inte juridiskt bindande och i det här fallet anser kommunen att det kan vara motiverat 
att frångå äldre tiders byggnadsstruktur då läget med handel, service och 
kollektivtrafik medför att en högre exploateringsgrad väger tyngre än att bygga 
pastischer efter gamla tiders ideal. Utformningen av grönytor och gaturum med 
material etc. är inte motiverat att reglera i detaljplanen men det finns ett 
kvalitetsprogram som kommer ligga till grund för avtalsinnehåll där den typen av 
frågor kan regleras.  

 

Kulturmiljö 

I ett yttrande hänvisas det till Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Båstads 
kommun där Torekov tillhör "särskilt värdefulla kulturmiljöer - kulturmiljöstråk" 
(Per Albin-linjen). Följande motiv anges för bevarande: "Torekov bevarar 
karaktären av 1800-talets fiske- och sjöfartsamhälle. Den såväl i skala som i 
utformning väl bibehållna bebyggelsen är liksom gatunätet av hög kulturhistoriskt 
värde. Torekov har idag karaktären av turist- och badort. Badhuset är av betydelse 
för samhället.” I yttrandet anses det inte att planförslaget bygger vidare på denna 
karaktär med bebyggelse i en helt annan struktur. Vidare hänvisas det till 
planbeskrivningen sidan 21 som anger att planförslaget inte har någon påverkan på 
länsstyrelsens utpekade värdefulla kulturmiljöer då det inte finns några skyddsvärn 
inom planområdet. I yttrandet anser man att planförslaget har ett centralt läge i 
Torekov och en dominerande utformning vilket måste anses ha en mycket stark och 
negativ påverkan på länsstyrelsens utpekade områden. Kommunen bemöter 
synpunkterna om den dåliga anpassningen till Torekovs kulturmiljö med att 
området ligger utanför kulturmiljön och att den planerade bebyggelsen ansluter till 
omgivande bebyggelsestruktur uppförd under slutet av 1900-talet och början av 
2000-talet. Detta anses inte stämma då omgivande bebyggelse är i en respektive två 
våningar och den maximala nockhöjden på tvåvåningshusen är 7,5 meter. Att påstå 
att en anpassning skett är således vilseledande. 

Kommentar: Även kulturmiljöprogrammet beskriver den historiska delen av Torekov 
och kommunen vidhåller att detta inte är applicerbart för aktuellt planområde. Då det 
är länsstyrelsen som står bakom kulturmiljöprogrammet och de inte har framfört att 
aktuellt planförslag skulle påverka kulturmiljön finns det ingen anledning för 
kommunen att ifrågasätta länsstyrelsens bedömning.  

 

Markanvändning 

I ett flertal yttranden framförs synpunkter gällande markanvändningen i området 
med förslag på andra platser som avsedd bebyggelse kan uppföras istället. Det 
framförs att det finns brist på gemensamma ytor i Torekov och att det vore bättre 
med en lekpark eller boulebana i området istället för bostäder. Det framförs även att 
det behöver analyseras hur stort behovet är av fler hus i Torekov då allt fler hus står 
tomma, även på sommaren. Många anser inte att detaljplanen kommer lösa 
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problematiken som finns i Torekov då det även behövs arbetsplatser för att 
människor ska bosätta sig på orten. I ett yttrande framförs att det först borde göras 
en plan för hela byn där ytor säkerställs för allmänna ändamål respektive för 
bostäder. Först därefter bör en detaljplan göras för området vid ICA.  

I ett yttrande framförs att det är oklart hur cykelvägen längs med Litorinavägen ska 
utformas och om den ens får vara kvar samt att flytten av återvinningsanläggningen 
inte anses vara lämplig.  

Kommentar: Aktuellt läge är valt utifrån att där redan finns befintlig service, handel 
och kollektivtrafik och därmed är den mest lämpliga platsen för den här typen av 
bebyggelse. Att ersätta bostäderna med lekplats eller boulebana kommer inte öka 
antalet åretruntboende i Torekov. Det är dock möjligt att uppföra detta som ett 
komplement till bostäderna då den centrala ytan planläggs för allmänt ändamål. 
Kommunen håller med om problematiken som finns med att hus står tomma men kan 
inte lösa allt i en detaljplan utan där krävs andra initiativ också. Aktuellt planförslag 
möjliggör däremot både för arbetsplatser och bostäder i en form det råder brist på i 
Torekov vilket kommunen anser kan lösa problematiken till viss del. Det finns redan en 
plan för hela Torekov nämligen översiktsplanen samt den fördjupade översiktsplanen 
för Torekov. Dessa dokument beskriver Torekov på en övergripande nivå och pekar 
bland annat ut aktuellt område som lämpligt för förtätning. En revidering av 
översiktsplanen håller på att tas fram som kommer ersätta båda dessa planer.  

Cykelvägen längs med Litorinavägen kommer vara kvar och utformas enligt 
kvalitetsprogrammet, detta redogörs i planbeskrivningen. Det är inte möjligt att 
reglera detta i detaljplanen då den inte får styra mer än vad som är nödvändigt för att 
uppnå planens syfte. Kvalitetsprogrammet kommer dock ligga till grund för de avtal 
som kommer skrivas med exploatören innan detaljplanens antagande för att 
säkerställa detaljutformningen.  

Avsikten är att flytta återvinningsanläggningen till läget som föreslås i detaljplanen. 
Det är dock rimligt att anläggningen avskärmas från bostäderna vilket således 
kommer regleras i avtal. 

 

Karaktär/utformning 

Ett flertal yttranden framhäver att planerad byggnation inte bygger vidare på 
Torekovs karaktär och befintlig bebyggelsestruktur vilket leder till att idyllen av 
Torekov förstörs. Med hänvisning till planbeskrivning och illustrationskarta anses 
föreslagen byggnation kraftigt avvika från byggnadstraditionen i Torekov då 
byggnadshöjder, byggnadsutformning och den spridda placeringen av 
byggnadskropparna går stick i stäv med den befintliga strukturen. Det är inte heller 
önskvärt att skapa en stadsmässig karaktär så som den illustreras på sidan 21 i 
planbeskrivningen. I ett yttrande framförs oro för att turistnäringen kommer 
påverkas negativt om detaljplanen genomförs då turismen i Torekov till stor del 
baseras på attraktionen med småskalig bebyggelse och läget vid havet. Om 
planförslaget genomförs anses intrycket av Torekov försämras till det sämre. Istället 
föreslås att bebyggelseförslaget omarbetas till mer traditionell utformning med 
takvinklar på 45 grader, begränsad storlek på takkupor samt byggnadsplaceringar i 
mer slutna gårdsrum så att tillskottet av ny bebyggelse kan bidra till att Torekov 
bibehåller sin attraktion.  

I ett yttrande framförs att planförslagets 2,5 - 3-våningshus är bättre än tidigare 
föreslagna höga hus men att nu föreslagen bebyggelse fortfarande skulle bli 
väsentligt högre än omgivande byggnader. I det aktuella planförslaget tillåts en 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2019-04-11 
 

8 (19) 

totalhöjd på 10,2 meter och som begränsning av byggnadshöjden anges att 
takvinkeln måste vara minst 30 grader. Som jämförelse kan konstateras att det i 
planbestämmelserna för intilliggande plan (DP 1542) tillåts byggnader i två 
våningar med en nockhöjd på 7,5 meter och en byggnadshöjd på 5,0 meter. Det 
anges även att enstaka mindre kupor på max 1/4 av takets längd tillåts. Skillnaden i 
volym mellan byggnader enligt det nu aktuella planförslaget och den gällande 
planen för angränsande bebyggelse är stor. Totalhöjden 10,2 meter jämfört med 7,5 
meter ger en skillnad på 2,7 meter dvs. en hel våningshöjd vilket framgår av de enkla 
skisserna nedan. Någon begränsning av kupornas storlek ges inte. Eftersom inget 
gestaltningsprogram finns i planförslaget bör nockhöjd och byggnadshöjd för 
byggnaderna mot Litorinavägen sänkas och storleken på kupor begränsas t.ex. så att 
små kupor på högst 25 % av takets längd tillåts. 

 
Inskickad figur ovan visar skillnaden mellan regleringen av byggnadernas höjder i 
angränsande planområde, tillåtna höjder för radhusen enligt planbeteckningarna i 
nu aktuell plan och illustrationen av radhusen i planbeskrivningen. 
Planbeteckningarna för radhusen medger således en större volym än vad 
illustrationen visar. Det är därför missvisande att påstå att radhusen är avsedda att 
uppföras i 2,5 våningar när planen tillåter 3 våningar. 

Kommentar: Kommunen motsätter inte beskrivningen av Torekov som en idyll med en 
historisk bebyggelsestruktur. Kommunen vidhåller dock att aktuellt bebyggelseförslag 
skiljer sig från detta och är anpassat till den struktur som finns i den direkta 
omgivningen. Kommunen bedömer att den ”stadsmässiga karaktären” som illustraras 
på sidan 21 är en lämplig utformning av aktuellt område då läget med handel, service 
och kollektivtrafik motiverar en högre exploateringsgrad. Kommunen anser inte att 
detaljplanen kommer påverka turismen negativt då den attraktion som beskrivs finns 
längs med kusten och området runt hamnen men inte vid aktuellt planområde.  

I jämförelse med samrådsförslaget så har kommunen tagit hänsyn till inkomna 
yttranden och minskat våningsantalet och anpassat skalan till bebyggelsen i den 
direkta omgivningen. Det är riktigt att planbestämmelsernas formuleringar medför 
att även andra utformningar tillåts än vad som illustreras i planförslaget men 
exploatören har dock varit tydlig med att bebyggelsen som illustreras i 2,5 plan, där 
takkuporna placeras i linje med fasaden, är vad som avses uppföras när detaljplanen 
vinner laga kraft. Den viktigaste aspekten när det gäller anpassningen till 
omkringliggande bebyggelse är höjderna och eftersom byggnaderna ändå inte 
kommer bli högre än trevåningshusen mot torget anser inte kommunen att det finns 
anledning att ändra planbestämmelserna.  

 

Verksamheterna vid torget 

I ett yttrande framförs att det hade varit önskvärt med en beskrivning av hur 
planförslaget skulle påverka befintlig service om bebyggelsen utförs. Två viktiga 
servicefunktioner för alla Torekovbor är ICA och bensinmacken. Om ICA får 
försämrade villkor på grund av planförslagets påverkan på parkering, logistik, 
avfallshantering, entreförhållanden m.m. så kan det få förödande konsekvenser för 
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butiken. Skulle butiken behöva stänga tappar Torekov förutsättningar för såväl 
helårsboende som fritidsboende. Det framförs att bensinmacken har stor betydelse 
för boende och sjöfarten i Torekov men att det inte finns något förslag på vart 
macken ska omlokaliseras. Det är angeläget att den kommer till stånd på annan plats 
i nära anslutning till byn om den över huvud taget måste flyttas. Avslutningsvis 
framförs att det inte är möjligt att ta ställning till det framlagda planförslaget utan 
att denna viktiga plankonsekvens har redovisats. 

Synpunkter har även lämnats in separat för respektive verksamhetsutövare vid 
torget. ICA Sverige AB framför att de fortsatt invänder mot de delar i planförslaget 
som begränsar butikens verksamhet och framtida utveckling. Den största 
invändningen är mot parkeringsplatsernas placeringar och dess antal. ICA anser att 
läget på fel sida om entrén är en oacceptabel lösning som försvårar tillgängligheten 
till butiken. ICA framför att de bara kan erbjuda service till åretruntboende genom 
den försäljning som sker under juni, juli och augusti. ICA anser att ett försämrat läge 
på parkeringarna kommer leda till försäljningstapp vilket i sin tur motverkar 
detaljplanens syfte ”att säkra servicen och ett levande samhälle”. Situationen tvingar 
ICA Sverige AB att överväga om det i framtiden överhuvudtaget är möjligt att driva 
en ICA Nära-butik i Torekov om planändringen genomförs. ICA vill att parkeringen 
ska utformas med samma antal platser som idag och placeras i direkt anslutning till 
entrén. ICA framför att detta ingår i deras förhyrning och att det är felaktigt som 
granskningshandlingarna påstår att ICA inte har någon egen parkeringsyta för 
kunder. ICA anser även att påståendet att planförslaget optimerar placeringar och 
utformningar av parkeringsplatserna är felaktigt då platserna blir färre, i sämre 
lägen och för fler lokalhyresgäster. 

Även Jakobssons Bjäremäklaren AB framför synpunkter på planförslaget. Frågan om 
parkeringsplatser är angelägen för dem då de har 6 anställda som behöver 
parkering och som mest behövs minst en kundparkeringsplats per anställd för deras 
behov. Mäklaren anser att planförslaget har varit inriktat mot att lösa 
parkeringsplatserna för ICA och inte har beaktat mäklarens behov av 
parkeringsplatser. Vidare framförs att om parkeringsplatserna flyttas kan ICA även 
flytta sin entré men att detta då kommer strypa kundflödet förbi mäklaren vilket i 
förlängningen kan leda till att det blir svårt att driva mäklarverksamheten vidare. 
Angående flytten av byamacken framförs att det kan leda till ett minskat flöde till 
mäklaren då personer som tankar bilen även passar på att besöka mäklaren i 
samband med detta. Avslutningsvis framförs att byggnationen närmast mäklarens 
skyltfönster kan påverka ljusinsläppet vilket leder till hälsokonsekvenser på sikt.  

Synpunkter gällande byamacken har framförts av Torekov By AB (TBAB). TBAB 
syftar till att tillgodose drivmedel centralt i Torekov samt utveckla och driva andra 
samhällsnyttiga verksamheter i Torekov. TBAB framför att Båstads kommun under 
lång tid har arbetat med att stärka byarnas utvecklingsförmåga, bland annat genom 
renovering av samlingslokaler och bildande av byaråd. Genom ett samarbete mellan 
kommunledning, tjänstemän och Torekovs Byaråd flyttades macken till nuvarande 
plats 2006. När ägaren, Norsk Hydro, beslöt stänga macken 2008 gick byn samman 
och köpte macken i ett bolag och återstartade verksamheten 2009. Cirka 330 
privatpersoner, företag och föreningar äger gemensamt bolaget. Detta bolag arbetar 
sedan några år tillbaka med starkt stöd av sina ägare med samhällsfrågor och 
landsortsutveckling. Kommunledningen har genom sitt engagemang och sina beslut 
om macken visat sin vilja till att stödja Torekov som har kunnat behålla sin 
drivmedelsförsörjning och därmed också fått resurser att investera i byn. TBAB 
framför att samrådshandlingarna angav att exploatören erbjöd sig att bekosta flytt 
och efterbehandlingsåtgärder om byamacken gick med på detta. I 
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granskningshandlingarna går detta inte längre att utläsa varpå TBAB tolkar det som 
att erbjudandet har dragits tillbaka. TBAB framför vidare att 
granskningshandlingarna anger att macken avses flyttas till annan plats när 
arrendeavtalet löper ut 2024-06-01 och att verksamhetsutövaren (TBAB) ska 
bekosta flytten samt ansvara för att marken saneras. Denna förändring är avgörande 
för mackens kommande förutsättningar då TBAB inte har några resurser att bekosta 
flytt och sanering. TBAB står fast vid sina argument mot att flytta macken. TBAB 
framför även att de inte har fått några förslag dit macken kan omlokaliseras. Om 
macken inte kan omlokaliseras till ett centralt läge kommer detta med stor 
sannolikhet påverka försäljningen negativt varpå ett sådant alternativ troligtvis inte 
är aktuellt. Detta leder då till att de ekonomiska resurser som genom 
drivmedelsförsäljningen kommer Torekov och Bjäre till gagn kommer upphöra, i 
form av underhåll av grönytor och stränder, simskola, evenemang och infrastruktur 
(bryggor, gatubelysning, lekplatser). Genom en egen ekonomi, brett nätverk, täta 
samarbete, öppet byaråd och ett året-runt öppet bykontor har Torekov under nära 
två decennier byggt upp en stabil organisation som aktivt arbetar med utmaningar 
och fördelar en landsort bjuder. För en levande landsbygd behöver kommunens 
resurser förstärkas med ett lokalt engagemang och i bästa fall även lokala 
ekonomiska resurser.  

TBAB föreslår att detaljplanen ska arbetas om genom att först säkerställa befintliga 
verksamheters förutsättningar att fungera och utvecklas och därefter ta planeringen 
av nya bostäder när den första delen är säkerställd. Detta med anledning av 
detaljplanens syfte att "skapa förutsättningar för fler helårsboende i Torekov genom 
att utveckla Torekov centrum ..." då TBAB menar att förslaget inte ger goda 
förutsättningar att locka fler boende när befintlig samhällsservice i form av affär och 
bensinmack ges sämre förutsättningar. För att uppnå syftet framförs att 
detaljplanen delas i två delar där den första delen är en verksamhetsplan för 
befintliga verksamheters utveckling och den andra delen är en 
boendeutvecklingsplan då det finns en markyta som kan hantera ett flöde som 
fungerar under absolut högsäsong. I yttrandet framförs att TBAB vill ta över 
planarbetet genom att förvärva Båstad Sunnan Fastighets AB och göra om 
planarbetet enligt ovan. Det framförs även att TBAB är beredda att bekosta en del av 
planarbetet.  

Kommentar: Den huvudsakliga anledningen till att detaljplanen görs är att öka 
antalet åretruntboende i Torekov för att säkra den service som finns. Planförslaget 
medför att det blir en förändring men förändring är inte detsamma som försämring. 
Det är inte möjligt att behålla området precis som det ser ut idag och samtidigt 
förtäta. I planförslaget har en avvägning gjorts mellan enskilda och allmänna 
intressen för att få en så bra helhet som möjligt. Förändringarna innebär att befintliga 
parkeringar flyttas inom området och att bensinmacken på sikt flyttar till ett bättre 
lämpat läge. Kommunens ansvar är att planera utifrån vad som är bäst för samhället, i 
det här fallet innebär det en förändring men inte av sådan omfattning att befintliga 
verksamheter inte kan fortsätta bedrivas. Kommunens bedömning är att detta är 
rimliga åtgärder för att både säkra befintlig service och möjliggöra för fler 
åretruntboende i Torekov och således uppnå detaljplanens syfte. Angående frågan om 
bensinmackens läge så har kommunen försökt att diskutera frågan med Torekov By 
AB (TBAB) som arrenderar marken i dagsläget. Det finns alternativa placeringar för 
macken som även kan kompletteras med pumpar i hamnen för båtar men då TBAB 
inte har varit intresserade av någon annan placering än den nuvarande har 
kommunen istället valt att dela genomförandet av detaljplanen i två etapper så att 
bebyggelsen som ligger utanför skyddsområdet för bensinmacken kan uppföras i en 
första etapp och bebyggelsen inom skyddsområdet uppförs i den andra etappen när 
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bensinmacken har flyttats. När arrendeavtalet löper ut 2024 kommer då styrande 
politiker få avgöra om arrendet ska förlängas eller om det finns en alternativ 
placering dit macken kan flyttas. Om detta är möjligt att lösa då kommer detaljplanen 
bli möjlig att genomföra fullt ut. 

Det finns inget avtal som anger att ICA förhyr ett visst antal platser av kommunen. 
Kommunen äger marken där parkeringsplatserna finns och upplåter dessa för allmän 
parkering. Kommunen tycker det är viktigt att det finns parkeringsmöjligheter i 
området och möjliggör därför att ICA kan få ca 40 parkeringsplatser inom egen 
fastighet genom att utöka Sunnan 10. Detta medför även att avståndet mellan 
parkeringsplatserna längst bort och ICAs entré kommer bli kortare i planförslaget 
jämfört med i nuläget. Resterande allmänna parkeringsplatser kommer anordnas 
längs med befintliga gator så att antalet platser förblir oförändrat. Kommunen har 
även undersökt möjligheterna att utöka antalet parkeringsplatser i etapp 1 och genom 
en något förändrad disposition är det möjligt att få plats med 43 p-platser runt 
bensinmacken utöver de p-platser som tillskapas med utökningen av Sunnan 10. 
Detaljplanen kan inte styra vem som får nyttja dessa platser men däremot är det 
möjligt att styra detta med lokala trafikföreskrifter så det blir rotation på 
användandet av platserna. Illustrationskartan revideras med en tydligare redovisning 
av parkeringsplatserna i etapp 1.  

Det är förhållandevis få parkeringsplatser som behövs för mäklarens behov varpå 
kommunen bedömer att platserna som tillskapas längs med befintliga gator räcker för 
det behovet. En annan möjlighet är annars att göra en överenskommelse med ägaren 
till Sunnan 10 för ett antal platser bakom Sunnan 9. Kommunen bedömer inte att 
mäklarens verksamhet kommer påverkas oavsett om ICA väljer att flytta sin entré eller 
inte. Nuvarande entré ligger visserligen ut mot torget men flödet av kunder passerar 
inte mäklarens skyltfönster ändå. Kunder som är intresserade av mäklartjänster 
kommer komma om de är intresserade och då har det mindre betydelse var övriga 
verksamheters entréer placeras. Det finns även möjlighet att plocka bort träporten i 
det sydöstra hörnet av torget för att möjliggöra för ett flöde som inte finns idag. Det 
har gjorts en sol- och skuggstudie som visar att mäklarens skyltfönster inte nås av 
skuggor varken under sommarsolståndet eller under vårdagjämningen.  

TBAB har varit tydliga mot kommunen att de inte är intresserade av en flytt oavsett 
om denna bekostas av exploatören eller inte. Det har därmed ingen betydelse om det 
finns ett erbjudande eller inte då det ändå inte har förändrat TBABs inställning. 
Kommunen har med anledning av detta förtydligat att byamacken kan få finnas kvar 
åtminstone till arrendeavtalet upphör och att det därefter blir upp till då styrande 
politiker att avgöra om arredeavtalet ska förlängas eller om det är möjligt att hitta en 
alternativ placering för byamacken. Kommunen vidhåller fortsatt att detaljplanen kan 
uppnå syftet fullt ut först när byamacken flyttas och bedömer att bättre placeringar 
finns utmed infartslederna där det finns ett naturligt flöde av besökare och boende till 
Torekov. En sådan placering fångar även upp de turister som inte känner till orten 
utan bara besöker Torekov över dagen.  

 

Buller, trafik och parkeringar 

Fastighetsägare i direkt anslutning till planområdet framför att de redan i dagsläget 
besväras av godstransporter till ICA med både buller och avgaser, framförallt under 
juni-augusti. Fastighetsägarna framför att en flytt av kundparkeringen till läget längs 
med Litorinavägen skulle bidra till att en redan besvärande trafiksituation skulle 
försämras. Fastighetsägarna önskar därför att parkeringen läggs på annan plats.  
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Andra fastighetsägare framför att det kommer bli ökade störningar för dem, både 
under byggtiden och efter färdigställandet av byggnaderna med ökad tomtinsyn 
samt bli störda av den ökade trafiken. 

Kommentar: Kommunen bedömer inte att en ny parkeringsyta kommer påverka 
bullersituationen mer än vad den nuvarande inlastningen till ICA bidrar till. 
Anslutningen till parkeringen kommer dessutom bara fungera som antingen infart 
eller utfart vilket minskar störningarna jämfört med om det hade varit både in- och 
utfart på samma ställe.  

Som boende i ett centralt läge ingår att man får tåla vissa störningar. I det här fallet 
handlar det om en befintlig användning och en befintlig genomfartsgata där det redan 
förekommer viss störning med godstransporter etc. Kommunen bedömer inte att 
situationen kommer förändras avsevärt då det är en relativt liten exploatering som 
maximalt kan bidra till ca 55 nya lägenheter i båda etapperna. Planerad byggnation 
är något högre än omgivande bebyggelse men inte så pass att risken för insyn blir 
betydande. Enligt rättspraxis gäller även att man som närboende kan förvänta sig att 
centrala delar av tätorter förtätas vilket kan innebära bl.a. skymd sikt, skuggning och 
insyn, se t.ex. MÖD P 2029-18  

 
VA 

En boende i Torekov anser att befintliga vattenproblem måste lösas innan ny 
bebyggelse planeras och hänvisar till sommarens bevattningsförbud samt 
vattenreningsanläggningen som svämmade över och gjorde badvattnet otjänligt. 

Kommentar: Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) har framfört att planerad 
byggnation är så pass liten att det inte ska bidra till några problem för ledningsnätet. 
Att Torekov trots detta drabbades av bevattningsförbud och översvämmad 
reningsanläggning berodde främst på invånarnas höga vattenförbrukning i somras. 
För att undvika att problemen uppstår framöver är det viktigt att vi alla blir bättre på 
att hushålla med vattnet.  

 

Markanvisning 

Ett antal yttranden framför kritik mot kommunens markanvisning till den exploatör 
som bekostar planarbetet då de menar att kommunen förlorar rådigheten genom att 
inte genomföra projektet i egen regi. Det är visserligen positivt att 50% av 
lägenheterna kommer uppföras med hyresrätt men om kommunen hade genomfört 
projektet i egen regi hade det kunnat bli 100% hyresrätter.  

Kommentar: Anledningen till att kommunen har markanvisat området till 
exploatören beror på ursprunget till detaljplanen. I Leaderprojektet ”Torekov året 
runt” efterfrågades exploatörer som ville satsa på Torekov men varken Båstadhem 
eller någon annan visade något intresse för detta. Promus livsmedelsfastigheter, 
ägaren till ICAs fastighet Sunnan 10, hade dock gjort en förfrågan hos kommunen om 
att få utveckla Sunnan 10 varpå Promus blev tillfrågade av Leaderprojektet om de ville 
vara med och utveckla Torekov i ett större perspektiv. Promus förklarade sig villiga att 
satsa på detta och har varit med i projektet ända sedan dess.  

 

Planprocessen  

I ett flertal yttranden framförs att man vill överklaga detaljplanen och göra allt för 
att stoppa den. Det framförs även kritik mot kommunens avgränsning av 
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sakägarkretsen och hänvisar till PBL som anger att ägare till fast egendom i första 
hand räknas som sakägare men att även bostadsrättshavare, hyresgäster, 
lokalhyresgäster, arrendatorer som berörs av förslaget kan inkluderas i kretsen av 
besvärsberättigade. Med anledning av detta önskar de att kommunen innan beslut 
kompletterar listan med dem som har rätt att besvära sig med Torekov By AB, ICA 
Sverige AB samt eventuellt fler, vars verksamheter riskerar påverkas av den 
föreslagna detaljplanen. 

I ett yttrande påpekas det att genomförandetiden på 5 år innebär att bebyggelsen i 
etapp 2 blir osäker eftersom bensinmackens arrendetid går ut först 2024.  

Avslutningsvis framförs det att kommunens ambition att försöka hitta 
utvecklingsmöjligheter för Torekov är bra och att aktuellt läge kan vara lämpligt för 
förtätning om bättre hänsyn tas till ICA-affärens förutsättningar att driva sin 
verksamhet vad gäller parkering, lastning, lossning m.m. Planförslaget anses ha en 
för Torekov främmande skala med stadskaraktär så som den framställs på sidan 21 i 
planbeskrivningen. Planförslaget bör därför omarbetas så att den nya bebyggelsen 
anpassas till ortens karaktär. Utgångspunkten för omarbetningen bör baseras på 
tidigare dokument som har beslutats av kommunfullmäktige vilket bland annat 
innebär att nockhöjd och byggnadshöjd för byggnaderna mot Litorinavägen behöver 
sänkas. Om byggnadshöjden sätts till 5,5 meter, en 45-gradig takvinkel tillåts och 
storleken på kupor begränsas t.ex. så att små kupor på högst 25 % av takets längd 
tillåts så kan fortfarande radhusen uppföras i 2,5 våningar och en bättre anpassning 
ske till omgivande bebyggelse. Planbeteckningen bör inte ange 3-våningshus för 
radhusen. Ett omarbetat förslag behöver även redovisa var bensinmacken avses 
placeras. Sammanfattningsvis anser man att de omarbetningar som behöver ske 
innebär att ett nytt granskningsförslag behöver tas fram.  

Kommentar: Detaljplaneprocessen sker i enlighet med plan- och bygglagen 
(2010:900). Det är inte möjligt att överklaga en detaljplan under pågående 
planprocess utan det är först efter beslut om antagande som detta är möjligt.  

Kommunen står fast vid sin bedömning gällande sakägarkretsen då denna följer 
praxis. Syftet är inte att försämra situationen för befintliga hyresgäster utan tvärtom 
bidra till ökade möjligheter att bedriva verksamheter året om. Detaljplanen kommer 
innebära en förändring som bidrar till att antalet åretruntboende i Torekov kan öka. 
Kommunens ansvar är att se till vad som är bäst för helheten och i det här fallet 
innebär det ändrad placering på parkeringsplatser och bensinmack men inte på 
bekostnad av möjligheterna att bedriva verksamheterna vidare. Kommunen bedömer 
därmed att dessa förändringar är den bästa lösningen för helheten så att 
detaljplanens syfte uppnås.  

Genomförandetiden räknas från den dag detaljplanen vinner laga kraft, 5 år bedöms 
som en rimlig tid för detta. Efter genomförandetiden har gått ut fortsätter 
detaljplanens bestämmelser att gälla fram till dess att detaljplanen ändras eller 
upphävs. Eftersom kommunen har planmonopol är risken för detta liten.  

Kommunen gör bara redaktionella ändringar efter granskningen varpå en förnyad 
granskning inte behöver genomföras.  
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Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
Plankarta och illustrationskarta 
• Planbestämmelse läggs till om att bullerskydd ska anordnas så att gällande 

riktlinjer för buller uppfylls för bostäderna.  
• För att området ska klara av ett 100-årsregn läggs en planbestämmelse till om 

att lägsta höjd på färdigt golv ska vara minst 0,3 meter över anslutande 
gatunivå. De tillåtna nockhöjderna lämnas dock oförändrade.  

• Illustrationskartan revideras med en tydligare redovisning av 
parkeringsplatserna i etapp 1.  

• Plankarta och illustrationskarta uppdateras med fler koordinatangivelser. 

Planbeskrivning 
• Efter granskningen har både en bullerutredning och miljöteknisk 

markundersökning tagits fram. Planbeskrivningen kompletteras med en utökad 
beskrivning av buller- respektive föroreningssituationen.  

• Planbeskrivningen justeras enligt synpunkter från NSVA och Skånetrafiken.  

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

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

Myndigheter m.fl.  
Bjäre Kraft 
Hyresgästföreningen Nordvästskåne 
Lantmäterimyndigheten 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 
Region Skåne 
Skanova 
Trafikverket 
 
Sakägare och andra besvärsberättigade 
Ägaren till Nordan 1 
Ägaren till Pricken 7 
Ägaren till Sunnan 9 
Ägaren till Vitlingen 16 
Ägaren till Vitlingen 17 
Ägaren till Ålen 1 
Ägarna till Ålen 2 
Ägarna till Ålen 3 
Ägaren till Ålen 4 
Ägaren till Ålen 5 
Ägaren till Ålen 6 
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Ej besvärsberättigade 
Föreningen Torekovs Gamla Skola 
ICA Sverige AB/Torekovs Matmarknad AB 
Torekov By AB 
Torekov Byaråd 
Torekovs Hembygds- och Sjöfartsmuseum 
Torekov Solsidan Samfällighetsförening 
Torekovs Turist och Badförening 
Ägaren till Br 8 Bostadsrättsföreningen Kattegatt 
Ägaren till Dörjen 3, Garnet 4 och 11 
En delägare till Brunnen 8  
Ägaren till Dörjen 4 
Ägarna till Fladen 5, 6 och 7 
Ägarna till Flundran 6 
Ägaren till Häradsskär 2 
En delägare till Kattegatt 26 
En delägare till Kattegatt 26 
Ägarna till Koljan 2 
Ägarna till Koljan 3 
En delägare till Koljan 5 
En delägare till Koljan 5 
Ägarna till Koljan 10 
Ägaren till Koljan 11 
Ägarna till Koljan 17 
Ägarna till Koljan 21 
Ägarna till Koljan 23 
Ägarna till Kobben 2 
Ägaren till Kobben 9 
Ägarna till Krabban 16 
Ägaren till Krabban 20 
En delägare till Kroken 12 
En delägare till Kroken 12 
Ägaren till Kullen 4 
Ägaren till Kupan 4 och 6 
Ägarna till Kupan 7 samt Gibraltar 3 och 4 
Ägaren till Kupan 8 
Ägarna till Lunden 4, Påarp 10:44 samt del av Svenstorp 24:1 
Ägaren till Morups Tånge 4 
En delägare till Måseskär 4 
En delägare till Måseskär 4 
Ägaren till Möllebacken 7 
Ägaren till Möllebacken 9 
Ägarna till Möllebacken 12 
Ägaren till Nordan 2 
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Ägaren till Näringen 7 
Ägarna till Ostan 7 
Ägarna till Perstorp 3:27 
Ägarna till Perstorp 3:135 
Ägaren till Pilken 9 
Ägaren till Planteringen 1 
Ägaren till Planteringen 4 
Ägarna till Påarp 7:33 
Ägaren till Påarp 7:55 
Ägaren till Påarp 10:46 
Ägarna till Påarp 17:34 
Ägaren till Sillen 9 
Ägaren till Sillen 11 
Ägaren till Sjöstjärnan 14 
Ägaren till Sjöstjärnan 17 
Ägarna till Stormen 8 och Lyckan 1 m.fl. 
Ägaren till Stormen 21 
Ägaren till Strandsnäckan 4 
Ägaren till Svenstorp 3:171 
En delägare till Svenstorp 27:8 
Ägarna till Svinbådan 3  
Ägaren till Toften 1 
Ägarna till Torekov 98:12, 98:11, Förste Bäck 8 och 13 
Ägarna till Torekov 98:61 
Ägaren till Torekov 98:62 
Ägaren till Torekov 98:89 
Ägaren till Torekov 98:123 
Ägarna till Torekov 98:127 
Ägarna till Torekov 98:131 
Ägarna till Torekov 98:141 
Ägarna till Utgrunden 3 
Ägaren till Varan 3:9 
Ägaren till Varan 7:22 
Ägarna till Varan 7:45 
Ägaren till Varan 7:62 
Ägaren till Varan 7:71 
Ägarna till Varan 7:144 
Ägarna till Varan 8:44 
Ägarna till Varan 8:53 
Ägaren till Varan 23:1 
Ägarna till Vitlingen 2 och 3 
Ägaren till Ydrehall 11 
Ägaren till en fastighet på Tunbyvägen 
Ägarna till Tunbyvägen 44 
Ägarna till Varegårdsvägen 2 
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En boende på Agardhsgatan 29B, Båstad 
Två boende på Anders Örnes väg 9 
En boende på Blåklintsvägen 9 
Två boende på Bläsingevägen 5 
En boende på Bläsingevägen 12 
Två boende på Bläsingevägen 14 
Två boende på Bläsingevägen 24 
Två boende på Båtsmansgatan 1 
En boende på Carl Gustafs väg 16, Malmö 
Två boende på Ekdahls Lycka 12A 
En boende på Ekdahls Lycka 45B 
En boende på Fågelsångsgatan 14 
En boende på Fågelsångsgatan 16 
Två boende på Fågelsångsgatan 27 
Två boende på Fågelsångsgatan 31 och 33 
En boende på Iggesundsvägen 68, Enskede 
En boende på Irisgatan 14D, Ängelholm 
En boende på Jungmansgatan 13 
En boende på Junkersgatan 14 
En boende på Kaptensgatan 20D 
En boende på Karlavägen 85, Stockholm 
En boende på Klavaslättsvägen 23 
En boende på Kompassgränd 9 
En boende på Kummingränd 12, Enebyberg 
En boende på Källrevägen 25 
En boende på Källrevägen 131 
En boende på Lilla Stenlid 30 
En boende på Lotsgatan 9 
En boende på Lundstens gata 7 
En boende på Lundstens gata 22 
En boende på Marinavägen 7 
Två boende på Marinavägen 16 
En boende på Matrosgatan 3 
En boende på Matrosgatan 3 
En boende på Möllaregatan 3B 
En boende på Möllaregatan 10 
En boende på Ofatsvägen 1 
Två boende på Ofatsvägen 2 
Två boende på Orskärsvägen 1 
Två boende på Påarpsvägen 40 
Två boende på Påarpsvägen 138 
Två boende på Ringaregatan 3 
Två boende på Rotalyckevägen 141 
En boende på S:ta Toras väg 28 och en boende på Tejstvägen 3 
En boende på Skepparegatan 18 
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En boende på Skolmästaregatan 2 
En boende på Skrattmåsvägen 3 
En boende på Slottsvägen 80, Täby 
En boende på Slättarödsvägen 10 
En boende på Smedjegatan 
En boende på Smedjegatan 6B 
Två boende på Smedjegatan 43 
Två boende på Tejstvägen 21 
En boende på Tunbyvägen 17 
Två boende på Vallmovägen 14 
En boende på Varegårdsvägen 5 
En boende på Varegårdsvägen 42 
En boende på Varegårdsvägen 101 
En boende på Vegaltsvägen 47 
Två boende på von Gegerfeltsväg 12 
Två boende på Ydrehallsgatan 2 
En boende på Örtagårdsvägen 2A 
En boende på Örtagårdsvägen 10 
En boende i Grevie 
En boende i Torekov 
En boende i Torekov 
Två boende i Torekov 
Två boende i Torekov 
Övriga privatpersoner (6 st) som inte har uppgett fastighetsbeteckning eller adress 

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

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

Länsstyrelsen 
Lantmäterimyndigheten 
Ägaren till Nordan 1 
Ägaren till Pricken 7 
Ägaren till Sunnan 9 
Ägaren till Vitlingen 16 
Ägaren till Vitlingen 17 
Ägaren till Ålen 1 
Ägarna till Ålen 2 
Ägarna till Ålen 3 
Ägaren till Ålen 4 
Ägaren till Ålen 5 
Ägaren till Ålen 6 
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Kommunstyrelsen föreslås besluta att: 
Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. godkänns för antagande.  

 

Båstad 2019-04-11 

 

 

Henrik Eliasson 
Planarkitekt 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammant rädesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2019-04-09 

MN§42 Dnr MN 000027 /2019 - 800 

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter 

Myndighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

7av16 

Myndighetsnämnden uppdras att ansvara för kommunens uppgifter gällande 
handel med tobaksvaror och örtprodukter för rökning samt handel med 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter. 

Ansökningsavgifter för försäljningstillstånd och tillsynsavgifter för sådant 
tillstånd i enlighet med myndighetsnämndens förslag fastställs att gälla från 
och med den 1 juli 2019. 

Tillsynsavgifter för försäljning, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
i enlighet med myndighetsnämndens förslag fastställs att gälla från och med 
den ljuli2019. 

Avgifterna räknas upp årligen från och med oktober månad enligt PKV-index. 

Beskrivning av ärendet Den 1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i 
kraft. Genom den nya lagen införs krav på försäljningstillstånd för att få sälja 
tobak och att få idka partihandel med tobak. Kommunen är tillstånds- och 
tillsynsmyndighet och en organisation för att hantera det nya uppdraget 
behöver byggas upp. Kommunen har behov av att finansiera arbetet genom 
avgiftsuttag enligt självkostnadsprincipen. Nya tillstånds- och tillsynsavgifter 
föreslås därför. Vidare krävs ändringar i reglementet för myndighetsnämnden. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från alkohol- och tobakshandläggare Ildik6 Lundberg, daterad 
2019-03-25, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Tf. miljöchef Mårten Sällberg föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige 
Alkohol- och tobakshandläggaren 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2019-03-25 Till: Myndighetsnämnden 

Handläggare: Ildikó Lundberg 

Dnr: MN 000027/2019-800 
 

Kommunens tillsynsansvar – lag om tobak och liknande 

produkter  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Att hemställa att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra åt myndighetsnämnden att ansvara för kommunens uppgifter gällande 
handel med tobaksvaror och örtprodukter för rökning samt handel med 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lag (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter. 

att fastställa ansökningsavgifter för försäljningstillstånd och tillsynsavgifter för 
sådant tillstånd i enlighet med myndighetsnämndens förslag att gälla från och 
med den 1 juli 2019. 

att fastställa tillsynsavgifter för försäljning , elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare i enlighet med myndighetsnämndens förslag att gälla från 
och med den 1 juli 2019. 

att    avgifterna räknas upp årligen från och med oktober månad enligt PKV-index. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. 
Genom den nya lagen införs krav på försäljningstillstånd för att få sälja tobak och att få 
idka partihandel med tobak. Kommunen är tillstånds- och tillsynsmyndighet och en 
organisation för att hantera det nya uppdraget behöver byggas upp. Kommunen har 
behov av att finansiera arbetet genom avgiftsuttag enligt självkostnadsprincipen. Nya 
tillstånds- och tillsynsavgifter föreslås därför. Vidare krävs ändringar i reglementet för 
myndighetsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-03-11 med bilaga gällande ändring i myndighetsnämndens 
reglemente (denna skrivelse) 

Barnets bästa 

Beslutet påverkar barn och ungas rättigheter genom att kommunen ges förutsättningar 
att fullgöra sitt ansvar enligt den nya lagen och därmed gör sin del av arbetet med att 
säkra att barn och unga skyddas från att få tillgång till tobak och liknande produkter.  
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Att kommunen har kontroll över handeln med tobak och liknande produkter samt en 
organisation för ett effektivt tillsynsarbete tar tillvara barns och ungas rättigheter med 
hänsyn taget till vad som är bäst för barnen. 

Ärendet 

Lagstiftningen 

Riksdagen fattade i december 2018 beslut om en ny lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Syftet med lagstiftningen är att begränsa de hälsorisker och 
olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med 
exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter. Lagen innehåller 
bestämmelser om tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter 
för rökning och om användningen av njutningsmedel som till användningssättet 
motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Den nya lagen fångar därmed en 
vidare krets av produkter som kan rökas och reglerar såväl produktkrav och 
försäljningsregler som rökfria miljöer.  
 
Tillståndsplikten 
Enligt den nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter krävs från och 
med den 1 juli 2019 försäljningstillstånd för både detaljhandel och partihandel med 
tobaksvaror. Ett tillstånd kan gälla för viss tid eller tills vidare. En ansökan om tillstånd 
ska vara skriftlig. Tillstånd för detaljhandel meddelas av den kommun där 
försäljningsstället är beläget. Om försäljningsställe saknas meddelas tillstånd av den 
kommun där det företag som vill bedriva handeln har sitt säte eller, om företaget 
saknar säte i landet, av den kommun där företaget har ett fast driftsställe. 
 
Tillstånd för partihandel meddelas av den kommun där det företag som vill bedriva 
handeln har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, av den kommun där 
företaget har ett fast driftsställe. Partihandlare får endast sälja tobaksvaror till den som 
har försäljningstillstånd. Säljaren ska förvissa sig om att köparen har sådant tillstånd. 
 
Ett tillstånd får beviljas endast den som visar att han eller hon med hänsyn till sina 
personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att 
utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav 
som ställs upp i lagen om tobak och liknande produkter. 
 
Vid prövningen av en ansökan om tillstånd för detaljhandel får kommunen inhämta ett 
yttrande från Polismyndigheten. En ansökan om tillstånd för partihandel får inte 
bifallas utan att Polismyndigheten och Tullverkets yttranden har inhämtats. 
Myndigheterna ska yttra sig om sökandens allmänna lämplighet för verksamheten och 
ska i sina yttranden redovisa de omständigheter som ligger till grund för deras 
bedömning i det enskilda fallet. 
 
De som beviljats försäljningstillstånd ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över 
försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt 
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egenkontrollprogram. Till ansökan om tillstånd ska egenkontrollprogrammet och de 
övriga uppgifter som behövs för kommunens prövning och tillsyn bifogas. Ändrade 
uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen. 
 
Kommunen ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt lagen om tobak 
och liknande produkter samt anslutande föreskrifter. Näringsidkaren ska ge sin 
personal den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa 
lagstiftningen. 
 
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphör att gälla 
den 1 juli 2019 och bestämmelserna om dessa produkter förs istället in i Lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Kravet för att få bedriva detaljhandel 
med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare är även framöver att 
försäljningen ska ha anmälts till den kommun där försäljningen ska ske. Det ska även 
finnas ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Vidare tillkommer krav på 
produktanmälan till Folkhälsomyndigheten som innebär att elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare inte får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden 
om anmälan inte gjorts i enlighet med de krav som ställs upp. Den som tillverkar och 
importerar produkterna ska även rapportera sina försäljningsvolymer till 
Folkhälsomyndigheten. Om rapporteringsskyldigheten inte uppfylls får produkterna 
inte säljas till konsument. Styckförpackningar till elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare ska innehålla ett informationsblad och förses med en 
innehållsdeklaration. 
 
Försäljningsregler 
Även enligt den nya lagen gäller att den som lämnar ut tobaksvaror, elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare ska förvissa sig om att mottagaren har fyllt 18 år. 
Produkterna får inte lämnas ut vid misstanke om så kallad langning. Vidare finns 
fortsatt krav på skyltning med information om åldersgränsen. Även vid försäljning 
genom automat, via postorder, distansförsäljning och liknande är det försäljarens 
ansvar att upprätthålla ett system för ålderskontroll. 
 
Reglerna om marknadsföring är oförändrade och innebär att marknadsföring av 
tobaksvaror till konsument som huvudregel är förbjuden. Det som tillåts är 
marknadsföring som endast består i att tillhandahålla tobaksvaror för försäljning eller 
kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen som inte är påträngande, 
uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak. Sistnämnda kommersiella meddelanden 
ska i den omfattning det är möjligt placeras så att de inte är synliga från utsidan av 
försäljningsstället. 
 
Den nya lagen ställer liksom tidigare lagstiftning krav på att hälsovarningar ska finnas 
på tobaksvaror som tillhandahålls konsumenter och på elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. Kravet kommer numera att omfatta även örtprodukter för 
rökning. Vidare tillkommer krav på att styckförpackningar till tobaksvaror ska förses 
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med en unik identitetsmärkning och en säkerhetsmärkning. Ansvaret för märkningen 
ligger på tillverkare och importörer och tobaksvaror får inte säljas till konsument eller 
detaljhandlare om sådan märkning saknas. Nya tobaksvaror får inte säljas till 
konsumenter på den svenska marknaden utan att de först anmälts till 
Folkhälsomyndigheten.  
 
 
Tillsynsansvaret 
Kommunens tillsynsansvar enligt lagen om tobak och liknande produkter och 
anslutande föreskrifter, bortsett från rökfria miljöer, kommer från och med den 1 juli 
2019 att omfatta  

 hälsovarningar, produktpresentation och identitets- och säkerhetsmärkning 
enligt 3 kap. 1,3,4 och 7 §§ på försäljningsställen, 

 tillhandahållande av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt 2 
kap. 7-9 §§ och 3 kap. 2,5 och 6 §§ på försäljningsställen, 

 marknadsföring enligt 4 kap. 1,2 och 5-7 §§ när det gäller 
marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till försäljningsställen.  

Kommunens och polisens gemensamma tillsynsansvar enligt lagen om tobak och 
liknande produkter och anslutande föreskrifter kommer från och med den 1 juli 2019 
att omfatta 

 tillhandahållande av nya tobaksvaror enligt 3 kap. 3§ på försäljningsställen, 
 försäljning av tobaksvaror, i andra fall än när det gäller gränsöverskridande 

distanshandel, enligt 5 kap. 1, 6-10, 12 och 14 §§, 
 anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

samt egenkontroll, i andra fall än när det gäller gränsöverskridande 
distansförsäljning, enligt 5 kap. 15 och 17 §§, och 

 åldersgräns enligt 5 kap. 18 och 19 §§. 

 
I sin tillsyn får kommunen meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att 
lagstiftningen ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten 
sätta ut vite. En tillståndsmyndighet kan vidare meddela varning eller återkalla ett 
försäljningstillstånd. 
 
Övergångsbestämmelser 
Den nu gällande gamla tobakslagen (1993:581) upphör att gälla när den nya lagen 
träder ikraft den 1 juli 2019. Av övergångsbestämmelserna framgår dock att en 
detaljhandlare som före lagens ikraftträdande har anmält försäljning av tobaksvaror 
enligt 12 c § tobakslagen får fortsätta bedriva sådan försäljning, om detaljhandlaren 
senast den 1 november 2019 ansöker om tillstånd till försäljning enligt den nya lagen.  
Försäljning får efter en sådan ansökan fortsätta i avvaktan på tillståndsmyndighetens 
beslut. För försäljning som sker innan tillståndsmyndigheten har meddelat beslut i 
tillståndsfrågan ska bestämmelserna i tobakslagen gälla. 
 



 

 

 

5 (9) 

 

Gällande partihandel med tobaksvaror får sådan bedrivas utan tillstånd fram till den  
1 november 2019. Har en ansökan om tillstånd till partihandel kommit in till 
tillståndsmyndigheten före detta datum får verksamheten fortsätta till dess att beslut  
i tillståndsfrågan meddelats. 
 
En konsekvens av övergångsreglerna är att det kommer finnas ett antal detaljhandlare 
som under tiden deras ansökan om försäljningstillstånd utreds, och i vissa fall även 
under tiden ett eventuellt avslag prövas i domstol, kommer att kunna sälja tobak enligt 
reglerna i gamla tobakslagen. Detta innebär att styrdokument som reglemente, 
delegationsordning och dokumenthanteringsplaner behöver ha kvar skrivningar om 
gamla tobakslagen fram till dess att ingen handlare längre säljer tobak enligt 
övergångsbestämmelserna. Detsamma gäller avgifter för tillsyn över dessa handlare. 
Att i nuläget ange en tidpunkt för när myndighetsutövningen enligt gamla tobakslagen 
kommer att kunna upphöra är inte möjligt.  
 
Organisation och finansiering 
I Båstads kommun ansvarar myndighetsnämnden sedan tidigare för kommunens 
uppgifter avseende handel med tobak, folköl, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel och ansvaret för rökfria miljöer Någon 
anledning att utifrån den nya lagstiftningen ändra på ansvarsfördelningen kan inte ses. 
 
Myndighetsnämndens tillståndsenhet har i dagsläget en organisation för att hantera 
anmälningar om försäljning av tobak, folköl och elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt för att bedriva tillsyn över denna försäljning och kontroll av 
försäljning av receptfria läkemedel. Avseende det sistnämnda är det Läkemedelsverket 
som är tillsynsmyndighet men kommunen ansvarar för att kontrollera att försäljningen 
sker i enlighet med lagstiftningen. Tillståndsenheten har för närvarande en 
halvtidstjänst vikt åt ovan nämnda uppgifter. Finansiering sker genom uttag av avgifter 
från handlarna.  
 
Med anledning av de nya reglerna om tillståndsplikt för detalj- och partihandel 
behöver tillståndsenheten forma en organisation som möter dels handelns intresse av 
att få sina ansökningar om tillstånd prövade på ett effektivt och rättssäkert sätt, dels 
samhällets intresse av att tillståndsprövningen och tillsynen sker i enlighet med 
lagstiftningen och det bakomliggande skyddsintresset. Detta innebär i praktiken att 
tillståndsenheten behöver ha resurser för att kunna ta emot och utreda ansökningar 
om försäljningstillstånd samt för att kunna utföra det utökade tillsynsansvar som följer 
av den nya lagstiftningen.  
 
Vad gäller tillståndsansökningar kan det förutses en anhopning av inkommande 
ansökningsärenden under tiden från den 1 juli till den 1 november då övergångsregler 
för ansökan gäller för de ställen som före 1 juli är anmälda som försäljare av tobak och 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Det kan antas att en del av dagens 
tobakshandlare kommer upphöra med försäljningen då de inte är beredda att ta 
kostnaden för ett försäljningstillstånd. Det är även troligt att en del avstår från att söka 
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tillstånd på grund av att de är medvetna om att de inte kommer att vara kvalificerade 
för tillstånd beaktat lämplighetsprövningen som ska göras.  
 
De som beviljas försäljningstillstånd ska därefter fortsatt uppfylla kravet på lämplighet 
vilket blir ett av de fokusområden kommunen har att bevaka via tillsyn. Härtill 
kommer som ovan nämnts en hel del nya tillsynsområden gällande bland annat 
produktanmälan, spårbarhet och säkerhetsmärkning. Kvarstår gör det tillsynsansvar 
som förts över från den tidigare tobakslagen, till exempel avseende hälsovarningar, 
ålderskontroll, kontrollköp, marknadsföring och egenkontroll.  
 
Den tillsyn som ska bedrivas av kommunen omfattar förebyggande tillsyn, inre tillsyn 
och yttre tillsyn. Förebyggande tillsyn innefattar bland annat informationsinsatser, 
samverkan med branschen och kontrollköp. Inre tillsyn innebär kontroll av att 
lämplighetskravet är uppfyllt genom granskning av årsredovisningar och 
kreditupplysningar samt genom kontroller hos Polismyndigheten och Skatteverket. 
Yttre tillsyn är besök i verksamheterna med fokus på främst ålderskontroll, 
produktkontroll, egenkontroll och marknadsföring. Tillsynsuppdraget är utökat i 
betydande omfattning i och med den nya lagstiftningen och avgiftsuttaget behöver 
ökas jämfört med tidigare för att finansiera tillsynen.  
 
Tillstånds- och tillsynsavgifter 
Lagstöd för avgiftsuttag 
 
8 kap. 10 § Alkohollagen (2010:1622)  
Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen hos kommunen. Kommunen får ta ut 
avgift för prövningen enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen 
får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som har serveringstillstånd och av 
den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. 
 
19 b § Tobakslagen (1993:581) 
En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig 
näringsverksamhet med tobaksvaror. Lag (2005:369). 
 
8 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 
5 kap. 1 § enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. 
 
8 kap. 2 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter  
En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig 
försäljning enligt 5 kap. 1 § och av den som bedriver anmälningspliktig försäljning 
enligt 5 kap. 15 §. 
 
23 § lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
En kommun får för sin kontroll enligt denna lag ta ut avgift av den som bedriver 
detaljhandel. 
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2 kap. 5 § Kommunallag (2017:725) 
Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 
tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får 
dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning. 
 
2 kap. 6 § Kommunallag (2017:725) 
Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna 
för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. 
 
Nuvarande tillsynsavgifter gällande detaljhandel med folköl, tobak, e-cigaretter 
och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel 
 
Avgiftstariffen behöver kvarstå oförändrad så länge det finns handlare som säljer 
tobak i enlighet med övergångsbestämmelserna. Dock tas avgiften för handel med 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare från och med den 1 juli 2019 ut med 
stöd av 8 kap. 2 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 
 
Förslag till tillsynsavgifter avseende detaljhandel med folköl, e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel att gälla från och med den 1 juli 
2019 
 
Förslag till nya ansöknings- och tillsynsavgifter gällande försäljningstillstånd för 
detaljhandel och partihandel med tobaksvaror att gälla från och med den 1 juli 
2019 
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Ansökningsavgifter 
Föreslagna avgifter är beräknade efter uppskattad faktisk tidsåtgång. Total tidsåtgång 
för en genomsnittlig ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd beräknas till 8 
timmar och inkluderar åtgärder. Kostnaden per timme är beräknad med ledning av 
miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, för 
närvarande 930 kronor/timme. Förslagen till övriga avgifter har beräknats på samma 
sätt utifrån de åtgärder dessa ärenden kräver av myndigheten.  
 
Tillståndsprövningens olika delar  
Arbetsuppgift  
 

Tid – svårt ärende Tid – enkelt ärende  Tid – tillfälliga 

Admin – grund:  
Grundläggande 
administration, 
mottagande av ansökan 
och administration av 
denna. Skapa objekt och 
ärende.  

0,5 0,5 0,5 

Fakturera 
ansökningsavgift.  

0,5 0,5 0,5 

Granskning av ansökan, 
kontroll av om alla 
handlingar bifogats  
 

0,5-1 0,5 0,5 

Skicka ut bekräftelse på att 
ansökan är komplett.  
(tillsammans med 
faktura?) 
 

0,5 0,5 0,5 

Begäran om eventuella 
kompletteringar 
 

0,5 0 0,5 

Remiss till polismyndighet, 
tullverket och 
skatteverket.  
 

0,5-1 0,5-1 0,5-1 

Vandelsprövning:  
Granska yttranden, 
kontroll av kredituppgifter 
(ekonomiska 
förhållanden), personlig 
lämplighet.  

2 1 1-2 

Utredning av eventuella 
bulvanförhållanden.  
 

1 0,5 0,5 

Granskning av köp av 
verksamhet/pengarnas 
spårbarhet.  

0,5 0,5 0,5 
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Prövning:  
Slutgiltig prövning av 
totalen, granskning av ekp, 
ev. utredningsbesök, 
samsyn och granskning av 
tidigare ärenden hos 
myndigheten.  

1-2 0,5-1 0,5-1  

Beslut om tillstånd  
 

1 1 1 

Beslut om avslag – ärende 
till nämnd/direktionen  
 

3 0 1 

Överprövning, eventuella 
domstolsförhandlingar  
 

1 (men kan ta 
extremt lång tid) 

0 0 

Totalt 
 

Ca 13 timmar Ca 8 timmar Ca 8 timmar 

 
 

Förslag till avgifter för ansökan om försäljningstillstånd – 2019 
 
Stadigvarande försäljningsställe                                            7  440 kr  motsvarar 8 timmar 
Tillfälligt försäljningsställe                7 440 kr  motsvarar  8 timmar 
 
Timtaxa               930 Kr/timme 
 
Avgift för hantering av anmälan vid dödsfall, 
elektroniskt cigaretter            1 860 Kr motsvarar två timmar 
 
Fast årlig tillsynsavgift             2 790 Kr motsvarar 3 timmar 
 
Klagomålshantering med tillsyns              930 Kr/timme 
 
Granskning av rapporter och andra              930 Kr/timme 
 
Avviken handläggningstid med utökat tillsynsbehov       930 Kr/timme 
 

  

Ildikó Lundberg 
Alkohol- och tobakshandläggare 

  
  

 
Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak  
och liknande produkter Lag (2018:2088) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fastställd av Kommunfullmäktige i Båstads kommun 2019-  
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Inledande bestämmelser om bland annat timtaxa, och för vad miljö tar ut avgift 
 
1 §  Denna taxa gäller avgifter för Båstads kommuns myndighetsnämnds kostnader för 

prövning och tillsyn enligt lag (2018-2088) om tobak och liknande produkter, och enligt 
de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Taxan är beslutad med stöd av  
5 kap. 1 och 2 §§ i lagen. 

 
2 §  Vid tillämpningen av denna taxa är för år 2019 timtaxan 930 kronor per hel timme 

handläggningstid. 
 
3 §  Myndighetsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera timtaxan med 

den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på Sverige Kommuner och Landstings webbplats i oktober 
månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad år 2017. Det 
indexreglerade beloppet avrundas till närmaste jämna krontal. 

 
4 §  Myndighetsnämnden tar ut avgifter enligt denna taxa för: 

- prövning av ansökan om tillstånd, se 7 § 
- handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan, se 8-10 §§, och 
- handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt, se 11-13 §§. 

 
5 §  Myndighetsnämnden tar inte ut avgifter enligt denna taxa för: 

- handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte kräver någon 
utredning och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på 
egenkontroll inom det område som klagomålet avser, 

- handläggning av överklaganden av nämndens eller en överinstans beslut samt 
yttranden i överklagade ärenden, eller 

- handläggning av åtalsanmälningar. 
 
 
Avgift för prövning 
 
6 §  För prövning av ansökan enligt 5 kap. 1 § tobakslagen (2018-2088) om tillstånd för 

försäljning av tobaksvaror tas en kostnad ut motsvarande åtta timmars tillsyn, vilket 
för år 2019 motsvarar 7440 kr. Prövning som på grund av brister i ansökan eller 
egenkontrollprogram överstiger åtta timmar debiteras som löpande timavgift, vilken 
beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 
med timtaxan. 

   Verksamhetsutövaren ska betala avgift för prövning för varje försäljningsställe som 
ansökan avser, och ska betala avgift för prövning även om ansökan avslås eller avvisas. 
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Avgift för hantering av anmälan 
 
7 §  För handläggning av anmälan enligt 5 kap. 8 § tobakslagen (2018-2088) om att 

tobaksförsäljning övertas av dödsbo eller förvaltare tas en kostnad ut motsvarande två 
timmars tillsyn, vilket för år 2019 motsvarar 1860 kr. 

 
8 §  För handläggning av anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnings-

behållare tas en kostnad ut motsvarande två timmars tillsyn, vilket för år 2019 
motsvarar 1860 kr. 

  

9 § Handläggning och granskning som på grund av brister i anmälan eller 
egenkontrollprogram överstiger två timmar debiteras som löpande timavgift, vilken 
beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 
med timtaxan. 

 
Fast årlig tillsynsavgift 
 
10 §  För regelbunden tillsyn över verksamheter med tillstånd för försäljning av tobaksvaror 

eller med anmäld försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
debiteras en årlig tillsynsavgift motsvarande 3 timmars tillsyn från och med året efter 
beviljat tillstånd eller godkänd anmälan, vilket för år 2019 motsvarar 2790 kr. 

  
I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår: 

- den tid som handläggare lägger ner på planerad tillsyn på plats, 
- tid som använts för kontrollköp, 
- förberedelser inför tillsynen eller kontrollköp, 
- restid i samband med tillsynsbesök eller kontrollköp, 
- upprättande av protokoll, beslut och andra skrivelser, samt 
- granskning av rapporter och andra redovisningar. 

 
I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår inte: 

- tillsynsinsatser som beror på brister i verksamheten, 
- handläggning och tillsyn på grund av klagomål, 
- handläggning vid utökat tillsynsbehov om tiden för den utförda tillsynen väsentligt 

avviker från den fasta handläggningstiden i taxan. 
 
11 §  I de ärenden där nämnden tar ut timavgift tar vi betalt för all nedlagd tid som gått åt för: 

- inläsning av ärendet, 
- kontakter med parter, 
- samråd med andra myndigheter, 
- inspektioner och kontroller, 
- restid, 
- beredning i övrigt av ärendet, samt 
- föredragning och beslut i ärendet. 
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Avgift tas ut för minst en hel timme handläggningstid och därefter varje påbörjad halvtimme. 
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen avgift ut. 

Myndighetsnämnden tar ut avgift med 1,5 gånger ordinarie timavgift för de kontroller som 
utförs under vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, eller som utförs under lördagar, 
söndagar eller helgdagar. 
 
 
Avgift för tillsyn i övrigt 
 
12 §  För övrig tillsyn gäller att myndighetsnämnden kan ta ut timavgift för nämndens 

handläggning enligt tobakslagen (2018-2088), enligt föreskrifter som beslutats med stöd 
av lagen eller enligt EU:s förordningar inom tobakslagens tillämpningsområde, om 
verksamhetsutövaren inte istället ska betala en prövningsavgift eller en fast årlig 
tillsynsavgift. Timavgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden 
multipliceras med timtaxan. 

 
 
Vem ska betala avgift 
 
13 §  Avgift för prövning av tillstånd ska betalas av den sökande. 

 Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som lämnar in anmälan. 

 Fast årlig tillsynsavgift ska betalas av den som driver försäljningsstället den första 
januari innevarande år. 

Avgift för övrig tillsyn ska betalas av den som driver försäljningsstället. 
 
14 §  Verksamhetsutövaren ska betala avgifter enligt denna taxa till Båstads kommun. 

Betalning ska ske inom den tid som myndighetsnämnden anger i beslut om avgift eller i 
fakturan. 
Betalas avgiften inte inom angiven tid tillkommer dröjsmålsränta på det obetalda 
beloppet i enlighet med 6 § räntelagen (1975:635). Vid utebliven betalning skickas krav 
enligt kommunens policy varvid lagstadgade avgifter debiteras. 

 

Tillsynsinsatser som inte ingår i den fasta årliga tillsynsavgiften debiteras som löpande 
timavgift, vilken beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan. 

10 §  Årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift skall betalas från 
och med det kalenderår då verksamheten påbörjats om inget annat anges. Avgift skall 
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.   

  

 

 Nedsättning av avgift och överklaganderätt 
 
15 §  Om det finns särskilda skäl får myndighetsnämnden, med hänsyn till verksamhetens 

omfattning, kontrollbehov eller övriga omständigheter, sätta ner eller efterskänka 
avgiften. 
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16 §  Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut om avgift ska göra detta hos 

Förvaltningsrätten i Malmö. 
 

17 §  Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Båstads kommun. Betalning skall ske 
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.   

 
 
 
 
 
 
Ildikó Lundberg 
Alkohol- och tobakshandläggare 
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KS au § 68  Dnr KS 000287/2019 - 200 

Försäljning av verksamhetsmark, del av Västra Karup 1:100 

 
Beskrivning av ärendet I Västra Karup finns ett ca 1,5 Ha stort område som 1981 planlades för 

ändamålet ”små-industri”. Området är tämligen outnyttjat, en tomt styckades 
av och såldes 1982. 

 
 Båstads kommun fick i början av mars 2019 en förfrågan avseende tomtmark 
för lagerlokal med tillhörande uppställningsytor från Mehmnet Qerimaij, ägare 
till företaget Memet AB. Mehmet, vidare kallad köparen, var främst intresserad 
av en tomt inom Vistorps industriområde i Förslöv, men på grund av bristande 
tillgång presenterade teknik och service istället ett markområde i Västra Karup. 
Köparen meddelade tämligen omgående att han hade för avsikt att genomföra 
ett förvärv av markområdet. Den blivande verksamhetstomten i Västra Karup 
mäter ca 5 000 kvm och ska avstyckas i samband med försäljning. En lokalgata 
är utbyggd i området och tomten ansluter till denna. Vatten och avlopp samt el 
är framdraget.   

 
 För att kunna avyttra tomten måste kommunen besluta om ett försäljningspris, 
då ett sådant saknas.  Teknik och service föreslår att priset för det specifika 
markområdet ska vara 100 kr/kvm baserat på följande faktorer; kostnad för 
utbyggnad av infrastruktur, rådande marktaxeringsvärden jämte ett för 
området sannolikt marknadsvärde.  I priset ingår inte anslutningsavgift för 
varken vatten och avloppstjänster eller el.   

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, 2019-03-29 
 Karta över området 
 Förslag till köpeavtal 
 
Förvaltningens förslag Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för ca 5 000 kvm av fastigheten 

Västra Karup 1:100 varigenom marken säljs till Memet AB för en köpeskilling 
om 100 kr per kvadratmeter.  

 
Föredragande  Exploateringsingenjör, Susanna Almqvist, föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

 

Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för ca 5 000 kvm av fastigheten 
Västra Karup 1:100 varigenom marken säljs till Memet AB för en köpeskilling 
om 100 kr per kvadratmeter.  

 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

190329\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 
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Datum: 2019-03-29. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000287/2019 – 200 
 
 

Försäljning av verksamhetsmark, del av Västra Karup 1:100 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal för ca 5 000 kvm av fastigheten Västra Karup 
1:100 varigenom marken säljs till Memet AB för en köpeskilling om 100 kr per kvadratmeter.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
I Västra Karup finns ett ca 1,5 Ha stort område som 1981 planlades för ändamålet ”små-
industri”. Området är tämligen outnyttjat, en tomt styckades av och såldes 1982. 

 
Båstads kommun fick i början av mars 2019 en förfrågan avseende tomtmark för lagerlokal 
med tillhörande uppställningsytor från Mehmnet Qerimaij, ägare till företaget Memet AB. 
Mehmet, vidare kallad köparen, var främst intresserad av en tomt inom Vistorps industriom-
råde i Förslöv, men på grund av bristande tillgång presenterade teknik och service istället ett 
markområde i Västra Karup. Köparen meddelade tämligen omgående att han hade för avsikt 
att genomföra ett förvärv av markområdet. 
Den blivande verksamhetstomten i Västra Karup mäter ca 5 000 kvm och ska avstyckas i sam-
band med försäljning. En lokalgata är utbyggd i området och tomten ansluter till denna. Vatten 
och avlopp samt el är framdraget.   
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För att kunna avyttra tomten måste kommunen besluta om ett försäljningspris, då ett sådant 
saknas.  Teknik och service föreslår att priset för det specifika markområdet ska vara 100 
kr/kvm baserat på följande faktorer; kostnad för utbyggnad av infrastruktur, rådande mark-
taxeringsvärden jämte ett för området sannolikt marknadsvärde.  I priset ingår inte anslut-
ningsavgift för varken vatten och avloppstjänster eller el.   
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Föreslagen försäljning är en del av genomförandet av upprättad detaljplan från 1981. Det är 
positivt för Västra karups samhälle med en etablering som kan generera arbetstillfällen.  
 

Verksamhet 
Med utgångspunkt i att föreslagen försäljning genomförs måste en plan för åtkomst till övrig 
tomtmark i området upprättas och kostnadssättas.  
 

Ekononomi 
Försäljningen genrerar intäkter till kommunen om ca 500 000 kronor. Intäkterna beräknas till 
kvaltal 3 2019.  
Kommunen bör vid kommande försäljningar ansvara för att iordningställa ”enklare” tillfart till 
kvarstående tomtmark med utgångspunkt i att föreslaget försäljningspris beräknats täcka 
kostnaden för utbyggnad av infrastruktur i området.  
Kommunen kommer också genom NSVA komplettera området med ytterligare anslutnings-
punkter till kommande tomter. Den kostnaden ska täckas av anläggningssavgifter. 
 
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Memet AB, Mehmet  Qerimaij 
NSVA, Lina Falk 
Bjäre Kraft AB, Ida Hagedorn 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till köpeavtal 
Karta över området 
 
Samråd har skett med: 
Ärendet har samråtts med NSVA och Bjäre kraft. 
 
 



 

Köpeavtal 
Parter 

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

Köpare: Memet AB (org.nr 556958-5002) nedan kallad köparen. 

 

 

§ 1  Objekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom ca 5 000 kvadratmeter av fastigheten Båstad Västra-Karup 
1:100, i följande text kallad fastigheten, till köparen under de villkor som härefter anges.   

Fastighetens läge och ungefärliga omfattning framgår av till avtalet hörande bilaga 1. 

 

 

§ 2  Köpeskilling 

För fastigheten ska köparen erlägga en köpeskilling motsvarande 100 kronor/kvm.  

 

§ 3 Köpeskillingens erläggande 

Överenskommen köpeskilling ska erläggas senast 45 dagar efter att lantmäteriförrättning 
vunnit laga kraft. Säljaren fakturerar köparen överenskommen köpeskilling. 



 

§ 4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder fastigheten när köpeskilling enligt § 3 har erlagts. 

 

§ 5  Markområdets skick 

Fastigheten belastas av en arrenderätt för jordbruk som säljaren i samband med ingående av 
detta avtal kommer att säga upp. Fastigheten överlåts för övrigt fri från kända belastningar 
(gravitationer, nyttjanderätter, servitut, ledningsrätter mm.), och i befintligt skick. 

Anslutning till el och Va finns vid fastighetsgräns.   

Säljaren har inte genomfört någon miljöteknisk undersökning inom fastigheten. 

Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten.  

 

§ 6  Skada 

Säljaren svarar för skada på fastigheten innan tillträdesdagen och köparen för skada på 
fastigheten efter tillträdesdag. 

I det fall köparen inte tar hänsyn till avtalad tillträdesdag och påbörjar åtgärder på 
fastigheten är köparen skyldig att återställa markområdet på säljarens uppmaning om köpet 
inte fullbordas.  

I det fall förorening skulle upptäckas inom fastigheten 3 månader efter tillträde ska säljaren 
stå för sanering till nivån ”mindre känslig markanvändning”.  

Om kostnad för sådan sanering överstiger intäkten från överenskommen köpeskilling har 
säljaren rätt att häva avtalet. 

 

§ 7 Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på 
fastigheten fram till tillträdesdagen tillkommer respektive belastar säljaren.  

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på 
fastigheten efter tillträdesdagen tillkommer respektive belastar köparen. 

  

§ 8 Lantmäteriförrättning 

För köpets fullbordan krävs fastighetsbildning. Säljaren ansöker om och bekostar 
lantmäteriförrättning med utgångspunkt i ingånget köpeavtal.  

Säljare och köpare är medvetna om, och godtar, att fastigheten storlek kan komma att 
avvika från den uppskattade ytangivelse som anges i § 1. Fastighetsbildning ska genomföras 
med utgångspunkt i gällande detaljplan för ”Karup 1:1”, upprättad den 24 januari 1981.  

 

§ 9 Byggnadsskyldighet 

Köparen ska ha påbörjat byggnation senast 8 månader efter att tillträde har skett. För att 
byggnation ska anses påbörjad ska köparen har gjort stadigvarande grundläggningsåtgärder 
inom fastigheten (exempelvis gjutit bottenplatta).  



I det fall byggnation inte påbörjats inom 8 månader från tillträdesdagen räknat, faller detta 
avtal.  

 

§ 10   Övriga villkor 

I köpeskillingen ingår inte anslutning till kommunala vatten och avloppstjänster, inte heller 
anslutning till elnät ingår.  

Köparen har åtkomst till fastigheten från befintlig lokalgata. Önskar köparen angöra 
fastigheten söderifrån är köparen själv skyldig att anordna ny tillfartsväg.  

Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att det godkänts 
av kommunstyrelsen. 

I det fall detta avtal faller ska vardera part stå sina egna kostnader och eventuellt erlagda 
prestationer ska återgå.  

 

§ 11  Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpeavtal är endast bindande om de upprättats skriftligen 
mellan parterna samt godkänts av kommunstyrelsen.  

 

§ 12 Tvist 

Eventuell tvist som uppstår med grund i detta köpeavtal skall slutligt avgöras i allmän 
domstol. 

 

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

Båstad 2019-    Båstad 2019-  

För säljaren    För köparen 

 

……………………………………………………………                            ……………………………………………………… 
Johan Swanstein  
 
 
……………………………………………………………  ……………………………………………………….       
Jan Bernhardsson     
 

Ovanstående egenhändiga namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 

 

…………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………. 
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KS au § 69  Dnr KS 000324/2019 - 200 

Prospekt för tomter i Östra Karup  

 
Beskrivning av ärendet Med anledning av att kommunen under 2017 iordningställt allmän plats i det 

kommunala utbyggnadsområdet ”Östra Karup 6:7” i enlighet med antagen 
detaljplan, och därigenom upparbetat kostnader som ska täckas, behöver 
kommunen sälja tomter i området. 

 
 Tomterna i Östra Karup släpptes till tomtkön samtidigt som tomterna i 
kommunens andra område, Heden. Intresset för Heden har varit stort och 
flertalet tillgängliga tomter har sålts under 2017 och 2018. I relation till Heden 
har intresset för Östra Karup varit måttligt.  

 
 Teknik och service har tillsammans med avdelningen för samhällsbyggnad gjort 
en analys av rådande förutsättningar med den input som återkopplats från de 
tomtspekulanter kommunen varit i kontakt med. Rådande marknad, läge, 
gällande planbestämmelser och tomtpris i kombination är vad förvaltningen 
uppfattar hindra en god omsättning av tomterna.  

 
 Ett förslag till prospekt har därför arbetats fram i samarbete med avdelningen 
för samhällsbyggnad. Prospektet är utformat i all enkelhet, innehållande det 
som en intressent behöver veta om området och kommande 
tilldelningsprocess. Förfarandet kan beskrivas som ett mycket förenklat 
tävlingsförfarande med några få givna förutsättningar. I det fall exploatören 
väljer att inkomma med förslag till parhusbebyggelse föreslås en rabatt om 15 
% på beslutat tomtpris, detta för att stimulera till en variation av bebyggelse 
och upplåtelseform inom området. 

 
 Exploatörerna kan lämna in sina förslag till byggnation fram till den 30 augusti 
2019, varpå ett urvalsarbete följer. Tilldelning av byggrätter föregås av beslut i 
kommunstyrelsen.   

  
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, 2019-04-09 
 Förslag till prospekt för kommunala tomter i Östra Karup 
 
Förvaltningens förslag  Godkänna upprättat förslag till prospekt för 15 tomter inom kommunens 

utbyggnadsområde i Östra Karup.  
      
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

 

Godkänna upprättat förslag till prospekt för 15 tomter inom kommunens 
utbyggnadsområde i Östra Karup.  
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Datum: 2019-04-09. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000324/2019 – 200 
 
 

Prospekt för tomter i Östra Karup  
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna upprättat förslag till prospekt för 15 tomter inom kommunens utbyggnadsområde i 
Östra Karup.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att kommunen under 2017 iordningställt allmän plats i det kommunala ut-
byggnadsområdet ”Östra Karup 6:7” i enlighet med antagen detaljplan, och därigenom uppar-
betat kostnader som ska täckas, behöver kommunen sälja tomter i området. 
Tomterna i Östra Karup släpptes till tomtkön samtidigt som tomterna i kommunens andra om-
råde, Heden. Intresset för Heden har varit stort och flertalet tillgängliga tomter har sålts under 
2017 och 2018. I relation till Heden har intresset för Östra Karup varit måttligt.  
 
Teknik och service har tillsammans med avdelningen för samhällsbyggnad gjort en analys av 
rådande förutsättningar med den input som återkopplats från de tomtspekulanter kommunen 
varit i kontakt med. Rådande marknad, läge, gällande planbestämmelser och tomtpris i kombi-
nation är vad förvaltningen uppfattar hindra en god omsättning av tomterna.  
 
Teknik och service har kommunicerat tre alternativa sätt att hantera kommande tomtförsälj-
ning och har fått i uppdrag att ta fram ett prospekt att förmedla de exploatörer som anmält 
intresse av att bygga på kommunal mark i Båstads kommun. 
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Ett förslag till prospekt har därför arbetats fram i samarbete med avdelningen för samhälls-
byggnad. Prospektet är utformat i all enkelhet, innehållande det som en intressent behöver 
veta om området och kommande tilldelningsprocess. Förfarandet kan beskrivas som ett myck-
et förenklat tävlingsförfarande med några få givna förutsättningar. I det fall exploatören väljer 
att inkomma med förslag till parhusbebyggelse föreslås en rabatt om 15 % på beslutat tomt-
pris, detta för att stimulera till en variation av bebyggelse och upplåtelseform inom området. 
 
Exploatörerna kan lämna in sina förslag till byggnation fram till den 30 augusti 2019, varpå ett 
urvalsarbete följer. Tilldelning av byggrätter föregås av beslut i kommunstyrelsen.   
  
Bakgrund 
Detaljplan 1673 vann laga kraft den 9 december 2016 och området har byggts ut på kommu-
nens bekostnad under 2017. Inom området har 51 nya fastigheter bildats varav 44 tillhör Bå-
stads kommun. Två tomter är förmedlade genom tomtkön och en tomt avsedd för flerbostads-
hus har sålts till Gösta Bengtssons bygg AB.  
Sju olika byggherrar har visat intresse för en eller flera tomter i området men har av olika skäl 
ej fullföljt. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
För Östra Karup som samhälle är det kommunala bostadsområdet viktigt. Samhället har drygt 
500 invånare och med det kommunala området fullt utbyggt, med ett medeltal om två personer 
per hushåll, skulle invånarantalet öka med omkring 30 %. Ett ökat antal invånare bidrar till 
bättre underlag för service och allmänna funktioner i samhället.  I det fall området skulle be-
byggas med parhus kan det också medföra att en flyttkedja främjas i samhället.   
Det är kommunens ansvar att marknadsföra området och skapa goda förutsättningar byggnat-
ion.  
 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut för inte med sig några kända konsekvenser för verksamheten. 
 

Ekonomi 
Båstads kommun har investerat ca 13,5 mkr, exkluderat vatten och avlopp, i området som ska 
täckas av intäkter från tomtförsäljning. För varje nybildad fastighet betalar kommunen årligen 
fasstighetsskatt och avgift till vägföreningen. Denna kostnad uppgår i dagsläget till ca 130 tkr, 
en kostnad som kommer att reduceras med varje tomt som säljs i området.  
Förevarande förslag till beslut skulle kunna innebära att kommunen ges möjlighet att sälja 
samtliga tomter till byggherrar som förbinder sig uppföra parhus, vilket medför att kommu-
nens intäkter från tomtförsäljning i området kan bli ca 700 tkr mindre än förväntat.   
 
 
 
Teknik och service  
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
NSVA, Lina Falk 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till prospekt för kommunala tomter i Östra Karup 
 
Samråd har skett med: 
Samråd har skett med avdelningen för samhällsbyggnad och NSVA 
 
 



Intresserad av att bygga i

ÖSTRA KARUP
i Båstads kommun?



Båstads kommuns vision 2030

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



GÖTEBORG
99 min

CPH FLYGPLATS
105 min

MALMÖ
83 min

BÅSTAD

HALMSTAD
17 min

HELSINGBORG
36 min

LUND
71 min

VARBERG
58 min

Naturnära byggrätter i vackert 
område

Är du intresserad av att bygga i Östra ka-
rup, Båstads kommun? Då är du välkom-
men in med ett utformningsförslag till 
Båstads kommun!

Östra Karup är beläget i nordostra delen 
av Båstads kommun. Området vid foten 
av Hallandsåsen med utsikt norrut, är 
den mest attraktiva bostadsmarken i Öst-
ra Karup. Området har stora kvaliteter; 
mötet mellan kulturlandskap och natur 
samt närhet till både E6:an och tågstatio-
nen i Hemmeslöv, till lokal service med 
bland annat förskola, skola och bibliotek, 
samt Båstads centrum och verksamhets-
områden i anslutning till motorvägen. 
Mitt emellan Östra Karup och Båstad 

finns även en golfbana. Från Östra Karup 
har du nära till omvärlden. Ta dig till job-
bet i bil  via E6:an eller cykla 15 minuter 
till  stationen för ta tåget till Helsingborg, 
Halmstad, Lund eller  Göteborg. Sedan 
tunneln genom åsen öppnades har den 
lilla orten vid havet närheten till den 
stora världen bara ett stenkast bort. 

Det aktuella området möjliggör bostäder 
i olika upp låtelse- och boendeformer 
med  fokus på social och ekologisk håll-
barhet.

Varmt välkommen att bli en del av 
framtida Båstad!



Östra karup - ortofoto

0m 100m 200m

BUSSHÅLL-
PLATS

HALLANDSÅSEN

Området
De tomter inom detaljplan 1673 som tillgängliggörs i detta prospekt har markerats 
med röd färg och är totalt cirka 11 300 m2

Kringytor består av öppna fördröjningsmagasin, naturområde. Området är beläget i 
anslutning till förskola, skola. Cirka 800 m väster om området är Äpplegårdens golf-
bana belägen.

Området har nära till goda kommunikationsmöjligheter, Båstads järnvägsstation 
ligger ca 2500 m väster om tävlingsområdet. Busshållplats för linje 525 ligger längs 
Viktor Ewalds väg samt intill Östra Karups skola strax nordost alternativt ost om 
planområdet. Busslinjen går  mellan  Båstads centrum, järnvägsstationen och Östra 
Karup.



FB-webb östra karup o båstad

0m 400m 800m

fb-webb inzom

JÄRNVÄGSSTATION

CENTRALA 
BÅSTAD

HALLANDSÅSEN



Utdrag ur plankarta 1673, laga kraft 2016-12-09, ej skalenlig

Gällande detaljplan och andra förutusättningar
Gällande detaljplan för området är 1673 (se länk: http://bastad.engelholm.se/Filer/
Bastad/Planer/1673.pdf).

Byggnation av parhus prioriteras vid urval. 15% rabatt gäller på beslutat tomtpris vid 
byggnation av parhus. (se länk: http://www.bastad.se/kommun-och-politik/press-
rummet/nyhetsarkiv/nu-slapper-vi-tomterna-ostra-karup/).

Byggnation ska ha kommit igång inom ett år från att överlåtelseavtal ingåtts med 
kommunen.

Byggnation måste överensstämma med gällande detaljplan.

Förslag får inte omfatta enstaka tomter utan samtliga inom område 1, 2 eller 3, eller 
samtliga inom område 1-3.

Kommunen tilldelar byggrätterna efter  politiskt beslut.

1.

2. 3.



Utdrag ur plankarta 1673, laga kraft 2016-12-09



Detta vill vi att din intresseanmälan ska innehålla
• Val av delområde med prioritering om flera områden väljs.

Förbehåll
Båstads kommun förbehåller sig rätten 
att besluta vilket eller vilka förslag som 
bäst passar in i området och att inhämta 
uppgifter om byggherrens tidigare pro-
jekt och solvens.

Inlämning
Utformningsförslag ska vara Båstads 
 kommun tillhanda senast 2019-08-30. 

Utformningsförslag ska sändas till
Båstads kommun
att. Susanna Almqvist
Samhällsbyggnad
Box 41
269 80 Båstad

(Besöksadress: Vångavägen 2, Båstad)

Frågor
Vid eventuella frågor kontakta

Susanna Almqvist, exploaterings
ingenjör, Olof Selldén, planchef eller 
Camilla Nermark, planarkitekt.

Kontaktuppgifter: 
Susanna
Epost: susanna.almqvist@bastad.se
Telefonnummer: 0431  770 63

Olof
Epost: olof.sellden@bastad.se
Telefonnummer: 0431  777 31

Camilla
Epost: camilla.nermark@bastad.se
Telefonnummer: 0431  770 72

  

• Upplåtelseform

• Byggherrens namn, adress och orga-
nisationsnummer

• Namn på byggherrens kontaktper-
son, telefonnummer och e-mail

• Registreringsbevis, högst 3 månader 
gammalt

PM Projektförslag (A3, PDF, skp-fil)

• Beskrivning av förslaget i text

• Representativa fasader och  sektioner 
av byggnader.

• SketchUp-modell över aktuellt 
 område i enkel vit volymskiss där 
våningsantalen är markerade, utan 
materialtexturer.
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KS au § 70  Dnr KS 000289/2019 - 200 

Markanvisningsavtal, Heden etapp III, Eksjöhus  

 
Beskrivning av ärendet Genom tidigare beslut i kommunstyrelsen har option tilldelats och 

markanvisningsavtal upprättats för område 1,2 och 4 inom området Heden, 
etapp III. Det beslutades också i kommunstyreslen att option till område 3 inte 
skulle tilldelas. Anledningen till sistnämnda beslut var att exploatören med det 
vinnande bidraget för område 3 grundat sitt projekt i möjligheten att använda 
det statliga investeringsstödet för uppförande av hyresrätter. Det statliga 
investeringsstödet drogs tillbaka vid årsskiftet 2018/2019. Under våren 2019 
har det tydligt indikerats att det statliga investeringsstödet sannolikt kommer 
att återinföras för att motivera marknaden att fortsätta uppföra hyresrätter.  

 
 Tävlingsbidraget tillhörande Eksjöhus Bostad AB har utvärderats i samma 
ordning som övriga och genererade 30 poäng.  
 Bidraget utmärker sig främst avseende de ekonomiska och ekologiska 
aspekterna men möjliggör en tilltalande övergång från villabebyggelse till 
bakomliggande, tätare bebyggelse med flerbostadshus. Anpassning till platsen 
förutsättningar har således beaktats väl av exploatören.  

 
 Eksjöhus Bostad AB ställer sig positiva till att ingå ett markanvisningsavtal med 
kommunen som görs beroende av att det statliga investeringsstödet faktiskt 
återinförs. Förslag till markanvisningsavtal har därför upprättats, innehållande 
de villkor kommunen ställer för överlåtelse av mark med tillhörande byggrätt 
inom område 3, Heden etapp III. Markanvisningsavtalet tillämpas under 
byggnationsfasen och säkrar de villkor som inte med bindande verkan kan 
vidhållas i ett överlåtelseavtal. Avtalet innehåller en mängd villkor kopplade till 
ställda krav/kriterier och exploatörens utfästelse att infria dessa. Vissa villkor 
har kopplats till sanktioner. I det här specifika avtalet behöver inte kommunen 
inte säkra nivån på ingångshyran eller upplåtelseform då exploatören genom 
att delfinansiera projektet med statligt investeringsstöd åtar sig hålla en 
hyresnivå om 1350 kronor/kvm BOA.  Exploatören får heller inte omvandla 
hyresrätterna till bostadsrätter inom en tidperiod om 15 år. 

 
 Teknik och service anser att utgångspunkten vid försäljning av kommunal 
tomtmark bör vara att överenskommen köpeskilling motsvarar värdet av 
byggklar mark. Med anledning av att det kan finnas faktorer som är dolda för 
båda parter vid avtalets ingående har sanktionen avseende färdigställandetid 
anpassats att endast omfatta de förseningar som exploatören kan anses ha 
rådighet över. 

 
 Teknik och service anser att markanvisningsavtalet har utformats på ett sätt 
som borgar för att motparten infriar det som utfästs i insänt tävlingsbidrag. 
 Förslag till markanvisningsavtal har kommunicerats med, och godkänts av, 
ansvarig hos Eksjöhus Bostad AB. 

 
  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, 2019-04-04  
 Tävlingsbidrag Heden  
 Markanvisningstävling Heden  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-04-23 2 av 2 

 

 

 Projektförslag Eksjöhus  
 Eksjöhus markanvisningsavtal  
 
Förvaltningens förslag  Tilldela Eksjöhus Bostad AB option att teckna markanvisningsavtal med 

Båstads kommun för område 3, Heden etapp III och godkänna förslag till 
upprättat markanvisningsavtal med Eksjöhus Bostad AB för område 3, Heden 
etapp III.  

 
Föredragande  Exploateringsingenjör, Susanna Almqvist, föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 
 

Tilldela Eksjöhus Bostad AB option att teckna markanvisningsavtal med 
Båstads kommun för område 3, Heden etapp III och godkänna förslag till 
upprättat markanvisningsavtal med Eksjöhus Bostad AB för område 3, Heden 
etapp III. 
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Datum:  2019-04-04. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000289/2019 – 200 
 
 

Markanvisningsavtal, Heden etapp III, Eksjöhus Bostad AB 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att tilldela Eksjöhus Bostad AB option att teckna markanvisningsavtal med Båstads kommun 
för område 3, Heden etapp III och godkänna förslag till upprättat markanvisningsavtal med 
Eksjöhus Bostad AB för område 3, Heden etapp III. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Genom tidigare beslut i kommunstyrelsen har option tilldelats och markanvisningsavtal upp-
rättats för område 1,2 och 4 inom området Heden, etapp III. Det beslutades också i kommun-
styreslen att option till område 3 inte skulle tilldelas. Anledningen till sistnämnda beslut var att 
exploatören med det vinnande bidraget för område 3 grundat sitt projekt i möjligheten att an-
vända det statliga investeringsstödet för uppförande av hyresrätter. Det statliga investerings-
stödet drogs tillbaka vid årsskiftet 2018/2019. Under våren 2019 har det tydligt indikerats att 
det statliga investeringsstödet sannolikt kommer att återinföras för att motivera marknaden 
att fortsätta uppföra hyresrätter.  
 
Tävlingsbidraget tillhörande Eksjöhus Bostad AB har utvärderats i samma ordning som övriga 
och genererade 30 poäng.  
Bidraget utmärker sig främst avseende de ekonomiska och ekologiska aspekterna men möjlig-
gör en tilltalande övergång från villabebyggelse till bakomliggande, tätare bebyggelse med 
flerbostadshus. Anpassning till platsen förutsättningar har således beaktats väl av exploatören.  
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Eksjöhus Bostad AB ställer sig positiva till att ingå ett markanvisningsavtal med kommunen 
som görs beroende av att det statliga investeringsstödet faktiskt återinförs. Förslag till mar-
kanvisningsavtal har därför upprättats, innehållande de villkor kommunen ställer för överlå-
telse av mark med tillhörande byggrätt inom område 3, Heden etapp III. 
Markanvisningsavtalet tillämpas under byggnationsfasen och säkrar de villkor som inte med 
bindande verkan kan vidhållas i ett överlåtelseavtal. Avtalet innehåller en mängd villkor kopp-
lade till ställda krav/kriterier och exploatörens utfästelse att infria dessa. Vissa villkor har 
kopplats till sanktioner.  
I det här specifika avtalet behöver inte kommunen inte säkra nivån på ingångshyran eller upp-
låtelseform då exploatören genom att delfinansiera projektet med statligt investeringsstöd åtar 
sig hålla en hyresnivå om 1350 kronor/kvm BOA.  Exploatören får heller inte omvandla hyres-
rätterna till bostadsrätter inom en tidperiod om 15 år. 
 
Teknik och service anser att utgångspunkten vid försäljning av kommunal tomtmark bör vara 
att överenskommen köpeskilling motsvarar värdet av byggklar mark. Med anledning av att det 
kan finnas faktorer som är dolda för båda parter vid avtalets ingående har sanktionen avse-
ende färdigställandetid anpassats att endast omfatta de förseningar som exploatören kan anses 
ha rådighet över. 
 
Teknik och service anser att markanvisningsavtalet har utformats på ett sätt som borgar för att 
motparten infriar det som utfästs i insänt tävlingsbidrag. 
Förslag till markanvisningsavtal har kommunicerats med, och godkänts av, ansvarig hos Ek-
sjöhus Bostad AB. 
 
  

Bakgrund 
Den 7 juli 2018 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till inbjudan 
till markanvisningstävling för området Heden, etapp III och uppdrog förvaltningen att genom-
föra markanvisningstävling. (dnr. KS 001417/2017-135) 
Den 9 januari togs beslut i kommunstyrelsen att option för byggrätt inom området Heden, 
etapp III, skulle tilldelas GBJ Bostadsutveckling AB (område 1 och 4) jämte Karin Petterssons 
arkitektbyrå AB & Victurum AB (område 2) till följd av genomförd markanvisningstävling. 
Kommunstyreslen tog samtidigt beslut att inte tilldela område 3 på grund av bristande förut-
sättningar. 
Markanvisningsavtal har sedan dess upprättats och godkänts för GBJ Bostadsutveckling AB och 
Karin Petterssons arkitektbyrå AB & Victurum AB genom beslut i kommunstyrelsen den 13 
mars 2019.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut tecknas avtal med angiven part i syfte att genomföra vad 
som angivits i insänt tävlingsbidrag, vilket innebär att Eksjöhus Bostad AB ska uppföra 36 hy-
resrätter med redovisad utomhusmiljö inom område 3, Heden etapp III. Beslutet innebär också 
att kommunen förbinder sig att överlåta del av Hemmeslöv 10:10 (under fastighetsbildning) 
när vissa villkor infriats.  
 
Verksamhet 
Kommunen kommer under 2019 bygga ut nödvändig infrastruktur i området för att exploatö-
ren ska ges rätt förutsättningar att genomföra sitt projekt.  
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Ekonomi 
Utbyggnad av infrastruktur i området har uppskattats belasta kommunens exploaterings-
budget med 3, 5 mkr under 2019.  
Kostnad för utbyggnad av vatten och avloppsansläggningar i området finansieras genom uttag 
av anslutningsavgift.  
2 832 000 kronor förväntas tomtförsäljningen till Eksjöhus Bostad AB generera i intäkter 
under 2020. 
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Eksjöhus Bostad AB, Johan Karlsson 
Enheten för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
NSVA, Lina Falk 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Tävlingsbidrag Eksjöhus Bostad AB 
2. Förslag till markanvisningsavtal 

 
Samråd har skett med: 
Samråd har skett med enheten för samhällsbyggnad och NSVA. 
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Tävlingsbidrag för Heden 
 

Båstads kommun 

  



 

 

Förteckning över inlämnade handlingar 

 

Formella handlingar  

- Uppgifter och kontaktuppgifter om exploatören Eksjöhus Bostad AB 

- Uppgifter och kontaktuppgifter om hyresrättsförvaltaren Rivieragruppen i Båstad 

AB 

- Registreringsbevis (separat bilaga)   

 

Projektförslag  

- Presentation från Möller arkitekter (separat bilaga) 

 

Anbud 

- Val av delområde  

- Preliminär tidplan  

- Byggherrens referensprojekt  

  



 

 

Uppgifter och kontaktuppgifter, Eksjöhus Bostad AB 

 

Eksjöhus Bostad, exploatören  

Eksjöhus Bostad AB är ett nystartat bostadsutvecklingsbolag sedan 2017. Bolaget utvecklar 

bostäder av hög funktionalitet och kvalité till attraktiva priser. Vi arbetar från råmark till 

färdigt projekt.  

För oss är helheten i området vi utvecklar oerhört viktigt och vi drivs av att skapa 

kvalitativa och trivsamma bostadsmiljöer. Hur den yttre miljön i form av trädgårdsrum och 

gaturum utformas tillsammans med husens arkitektur lägger grunden för ett trivsamt 

boende.  

 

Ägare, erfarenhet och kompetens  

Inom Eksjöhus Bostad:s organisation och ägargrupp finns en omfattande erfarenhet av 

bostadsutveckling och bostadsbyggnation. LindholmsGruppen AB tillsammans med 

BOATI Sverige AB (BOATI) är ägare till Eksjöhus Bostad. I Eksjöhus Bostad är Johan 

Karlsson VD och Peter Carlsson produktionschef. Tillsammans kommer vi att leda och 

genomföra aktuellt projekt.  

Bakom BOATI står Peter Carlsson och Johan Karlsson. Peter Carlsson var en av grundarna 

till Kärnhem som startades 2003 och Johan Karlsson var delägare och VD i Kärnhem från 

2008 fram till bolaget såldes 2016 till OBOS koncernen. Under den tid vi var aktiva i 

bolaget utvecklades företaget till en nationell aktör som både var inriktad på 

stadsutveckling av flerbostadshus och grupphusområden. Tillsammans har vi 50 års 

erfarenhet av projektutveckling och kan uppvisa många genomförda projekt runt om i 

Sverige.  

LindholmsGruppen AB är ägare (privat koncern i fjärde generationen) till Eksjöhus 

koncernen som innefattar både småhustillverkning, sågverk och transporter. Sedan 1941 

har man byggt bostäder i Sverige och utomlands. LindholmsGruppen omsätter 800 Mkr och 

producerar årligen cirka 500 småhus. Finansiellt är LindholmsGruppen mycket starka med 

ett eget kapital som uppgår till över 700 Mkr.  

Inför satsningen med Eksjöhus Bostad har LindholmsGruppen investerat i en helt ny 

bostadsfabrik som invigdes i december 2017 i Eksjö.  

Med en ny och modern bostadsfabrik uppnår vi ett industriellt byggande i trä som innebär 

att kvalitén höjs, byggnationen blir mer kostnadseffektiv samt att byggtiderna förkortas.  

 

 

 

 



 

 

Fokus på klimatsmarta bostäder till rimliga kostnader 

Vi kan erbjuda kvalitativa och klimatsmarta bostäder till rimliga kostnader genom att 

Eksjöhus Bostad producerar samtliga sina bostäder industriellt i träbyggnadsteknik.  

Bostadsfabrikens anläggning är en av de modernaste i Sverige vilket bidrar till att vi 

verkligen kan utmana det traditionella byggandet. 

Den industriella processen tillsammans med lokal råvara i trä möjliggör att vi kan 

producera bostäder med högre kvalité i en kontrollerad inomhusmiljö med god arbetsmiljö. 

Lägre kostnader uppnår vi genom en effektivare och rationellare produktion och där 

materialspill kraftigt reduceras.  

Tekniken innebär att bostaden byggs med en hög färdigställandegrad i fabrik inomhus i 

Eksjö för att sedan transporteras till byggarbetsplatsen för montage.  

Med metoden förkortas byggtiderna avsevärt vilket leder till kostnadsbesparing i form av 

lägre etableringskostnader och lägre byggkreditivkostnader. Bostadsområdet blir dessutom 

färdigställt betydligt snabbare vilket är positivt för de boende och grannar i närområdet.  

 

Kontaktuppgifter 

- Johan Karlsson, VD - Eksjöhus Bostad AB, Tel: 070-730 66 35 

- Mail: johan.karlsson@eksjohusbostad.se  

- Webb: www.eksjohusbostad.se  

 

 

  

mailto:johan.karlsson@eksjohusbostad.se
http://www.eksjohusbostad.se/


 

 

Uppgifter och kontaktuppgifter, Rivieragruppen i Båstad AB 

 

Rivieragruppen, hyresrättsförvaltaren  

Rivieragruppen är ett lokalt förankrat företag som har som ambition att bygga upp ett eget 

förvaltningsbestånd i Båstad och Bjärehalvön.  

Första projektet är byggt på Stensåvägen i Båstad. 

Rivieragruppen kommer att förvärva det färdigutvecklade projektet i Heden av Eksjöhus 

Bostad.  

I detta projekt skall Rivieragruppen hyra ut lägenheter till låga hyresnivåer för att attrahera 

en bred målgrupp.   

 

Kontaktuppgifter 

- Peter Carlsson, VD - Rivieragruppen i Båstad AB, Tel: 070-814 26 51 

- Mail: rivieragruppen@telia.com 

  



 

 

Anbud 

Vision för Heden 

För Heden är vår vision att skapa ett mycket attraktivt boende i parkmiljö. Husen och 

trädgårdsmiljön utförs med arkitektoniska kvaliteter som förhöjer boende kvalitén i 

området.  

Husen utförs helt i träbyggnadsteknik för mindre koldioxidpåverkan. Tak utförs med 

sedumtak för att höja det arkitektoniska intrycket och även bidra till fördröjning av 

dagvatten samt ökad biologisk mångfald.  

Projektet utförs i flera olika lägenhetsstorlekar mellan 1 till 3 rum och kök för att tilltala 

flera olika människor i olika livssituationer.  

Projektet genomförs med en hyresnivå om 1350 kr/BOA. Detta innebär att projektet 

kommer att ta del av det statliga stödet för hyresrättsbyggnation med låga hyror.    

Hyresnivån på 1350 kr/BOA innebär att månadshyror i projekt Heden blir cirka: 

- 1 rok på 31 kvm – 3500 kr/månad  

- 2 rok på 51 kvm – 5800 kr/månad  

- 3 rok på 65 kvm – 7300 kr/månad 

 

Val av delområde 

Delområde 3.  

 

Preliminär tidplan 

Byggstart planeras till Q3/Q4 2019 med en inflyttning under Q3/Q4 2020.  

 

Byggherrens referensprojekt (separata bilagor) 

- Brf Sjöhagen i Eksjö, 19 bostäder.  

- Brf Slåtteräng på Åkerbruksområdet i Svedala, 18 bostäder. 

- Brf Skogsparken på Svärtinge Skogsbacke området i Norrköping, 18 

bostäder.  

- Brf Blomstergången på Bredviksområdet i Växjö, 18 bostäder.  

 

 

 



Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse

HEDEN
i Båstads kommun



Båstads kommuns vision 2030

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

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

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

Varmt välkommen att bli en del av 
framtida Båstad!



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

GÖTEBORG
99 min

CPH FLYGPLATS
105 min

MALMÖ
83 min

BÅSTAD

HALMSTAD
17 min

HELSINGBORG
36 min

LUND
71 min

VARBERG
58 min



Områdesbeskrivning
I norra Hemmeslöv breder milslång sandstrand ut sig längs Laholms bukten, i norr 
gränsar tävlingsområdet till Skummeslövs naturreservat, ett tall beväxt dynlandskap. 
I öst av gränsas Hemmeslöv av Västkustbanan och en  mosaik av åkrar, söderut  reser 
sig Hallandsåsen upp ur ett i övrigt flackt landskap. 

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

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

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

JÄRNVÄGSSTATION

HEDEN

BÅSTAD 
HAMN

CENTRALA 
BÅSTAD

LAHOLMSBUKTEN

HALLANDSÅSEN

SKUMMESLÖVS 
NATURRESERVAT

BUSSHÅLL-
PLATS

ALLARP

HEDEN, 
ETAPP III



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

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

Varierande lägenhets storlekar och låg 
boendekostnad är en kommunal mål-
sättning, liksom väl planerade utomhus-
miljöer som  inspirerar till möten och 
samvaro.  

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

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

Tänk på att tydligt redovisa det unika i 
just ditt tävlingsbidrag i både text och 
bild.
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Utdrag ur Båstads kommuns primärkarta 2018-03-08
Koordinatsystem: Sweref99 1330
Höjdsystem: RH2000

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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap 8 § 2

LokalgataGATA1

NaturområdeNATUR

Kvartersmark,  4 kap 5 § 3

BostäderB

Tekniska anläggningarE

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS
Placering,  4 kap 5 § 2

Friliggande huvudbyggnad / huvudbyggnader  ska placeras minst 4 m från
fastighetsgräns.
Komplementbyggnad / komplementbyggnader ska placeras minst 6 m från gräns
mot gata och minst 1 m från övriga tomtgränser. För byggnad närmare än 4 m från
grannfastighet gäller särskilda brandkrav.
Garage/carport får sammanbyggas med huvudbyggnad om byggnaden inte
placeras närmare än 4 meter från gräns till annan fastighet.
Murar och plank som ligger närmare än 4 m från fastighetsgräns mot allmän
platsmark får inte överstiga 0,8 m.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap 11 § 1

Fastigheten får bebyggas med friliggande enbostadshus, flerbostadshus,
gruppbyggda parhus, radhus och / eller kedjehus.

Vid byggnation av gruppbyggda parhus, radhus och / eller kedjehus är minsta
tillåtna tomtstorlek är 250 m2 per bostadsenhet och maximalt 40 % av tomtarean
får upptas av byggnad (er) inkl komplementbyggnad. Huvudbyggnad får uppföras i
högst 2 våningar och med en högsta nockhöjd om 8,3 meter (exkl eventuell
skorsten).

I det fall fastigheten bebyggs med friliggande enbostadshus är högsta tillåtna
byggnadsarean 250 m2 varav 40 m2 reserveras för komplementbyggnad. Högsta
tillåtna nockhöjd avseende huvudbyggnad är 8,3 meter (exkl eventuell skorsten).
Minsta tillåtna storlek på fastighet för friliggande enbostadshus är 600 m2.

I det fall fastigheten bebyggs med flerbostadshus får högst 1/5 av fastigheten
bebyggas. Största byggnadsarean per flerbostadshus är 500 m2.

Marken får inte förses med byggnad. Mindre skärmtak
över entréer får dock anordnas. Max 3,0 m2 per entré.

0.0
Högsta nockhöjd i meter avseende flerbostadshus.
Hisschakt får anordnas utöver nockhöjd. Högsta
nockhöjd avseende komplementbyggnad är 3,5 m.

Utformning,  4 kap 16 § 1

Lägsta höjd på färdigt golv skall vara minst 0,3 m över anslutande gata.
Kompletterande kontroll av eventuell förekomst av organisk jord under
schaktbotten av sand ska ske genom provschakt före grundläggning.

Utförande

schaktbotten av sand ska ske genom provschakt före grundläggning.

Utförande,  4 kap 16 § 1

Källare får inte finnas

Markens anordnande och vegetation,  4 kap 13 § 1

Parkering  ska lösas inom kvartersmark. Minst 1 parkeringsplats per bostadsenhet
krävs.
Endast 50 % av fastighetsarean får hårdgöras

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap,  4 kap 7 §

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats

Genomförandetid,  4 kap 21 §

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

Ändrad lovplikt,  4 kap 15 § 1

Bygglov krävs inte för murar och plank som ligger närmare allmän platsmark än 4
meter och är lägre än 0,8 m, inte heller för murar och plank som är lägre än 1,5
meter på övrig tomtmark.. Bestämmelsen gäller under planens genomförandetid.

Skala:1:1000 (A1) 1:2000 (A3)

100 meter9080706040 503020100

Beslutsdatum Instans

SAMRÅDSHANDLING 2018-05-02
 

Illustrationskarta Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning
Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande

Planarkitekt
Camilla Nermark

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun

Skåne länBåstads kommun,
Hemmeslöv i Båstad
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3,
Plankarta tillhörande detaljplan för

PLANKARTA

PLANOMRÅDETS LÄGE

Båstad
station

Centrum

OMRÅDE 1

OMRÅDE 3

OMRÅDE 3

OMRÅDE 2

OMRÅDE 4

Vildapelvägen

Korpvägen



Grundläggande förutsättningar
• Samtliga handlingar som berör mark-

anvisningstävlingen finns tillgängliga 
på kommunens  hemsida:   
 www.bastad.se/markanvisningheden

• Tävlingsområde: Del av  fastigheten 
Hemmeslöv 10:10.

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

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

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

• Fastigheten berörs inte av  några 
 kända föroreningar. En  översiktlig 
geo teknisk undersökning och 
en hydro geologisk utredning 
har genom förts på kommunens 
 bekostnad. 

• Fastigheten berörs inte av  några 
 kända fornlämningar. Skulle 
 ut redningar visa att det ändå finns 
fornlämningar tar Båstads  kommun 
merkostnaderna för  denna åtgärd 
(dock ej stillestånds kostnader).

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

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

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

• Tävlingsdeltagare förbinder sig vid 
tecknande av markanvändnings-
avtal för område 1 & 3 att erbjuda 
 kommunen 1 lägenhet i vardera 
område. 

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



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

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

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

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

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



Tidplan 

• Markanvisningstävlingen  publiceras 
andra kvartalet år 2018

• Tävlingstiden löper till den 30:e 
 september 2018

• Urvalsprocess pågår oktober -
november 2018

• Vinnare annonseras efter beslut 
i  kommunstyrelsen, preliminärt 
 december 2018

• Markanvisningsavtal tecknas första 
kvartalet 2019



1. Förteckning över inlämnade 
 handlingar (A4, PDF)

2. Formella handlingar (A4, PDF)

• Uppgifter om-, och kontaktupp gifter 
till exploatören.

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

• Registreringsbevis, högst tre 
 månader gammalt.

3. PM Projektförslag (A3, PDF, skp-fil)

• Beskrivning av förslaget i text: 
 k oncept, gestaltning, hur området 
ska upplevas tryggt, tillgängligt, hur 
gårdsmiljöer/allmänna ytor ska 
användas, energi försörjning, och hur 
området svarar för de  boendes olika 
livsskeden.

• En uppskattning av antal m² BTA i 
tävlingsbidraget och antal lägen heter.

• Situationsplan som redovisar 
 förslaget och hur det för håller sig till 
kringliggande befintliga områden.

• Minst en sektion som visar  relationen 
mellan  föreslagen  bebyggelse och 
lokalgata.

• Representativa fasader och  sektioner 
av byggnader.

• Parkeringslösningar för bil och cykel.

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

4. Anbud (A4, PDF)

• Val av delområde med prioritering 
om flera områden väljs.

• Preliminär tidsplan för byggnation av 
föreslagen bebyggelse.

• Byggherrens referensprojekt, minst 
två stycken.

Allt material lämnas in såväl i fysiskt 
 format som i digitalt utskrivbart format 
på USB-minne. PM Projektförslag  lämnas 
in i tre exemplar. Tävlings förslag ska 
lämnas på svenska.

Tävlingsbidrag och inlämningskrav



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

• Område 1 och 3 ska enbart innehålla  
hyres rätter

• Samtliga handlingar listade 
 under rubrik Tävlingsbidrag och 
inlämnings krav är redovisade.

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

Ekonomiska aspekter

• Uppskattad hyresnivå i kr/kvm/år

• Energiförsörjning

Sociala aspekter

• Lägenhetsfördelning

• Arkitektur

• Trygghet

• Gemensamhetsytor

• Kreativitet, lekfullhet och konst

Ekologiska aspekter

• Ekosystemtjänster

• Byggteknik ur ett hållbarhets- och 
livscykelperspektiv

Övergripande aspekter 

• Helhetslösning

• Hur förslaget möter framtiden

Båstads kommun förbehåller sig:

• Fri prövningsrätt av lämnade 
 tävlingsbidrag. Tävlingsbidrag som inte 
följer givna förutsättningar  kommer inte 
att beaktas.

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

• Rätten att ta referenser avseende 
tävlings bidragslämnarens tidigare 
genom förda projekt.

• Rätten att helt eller delvis  bryta 
 tävlingen om Båstads kommun  bedömer 
att inlämnade tävlingsbidrag inte upp-
fyller ställda krav eller förväntningar 
utan ersättningsskyldighet.



Inlämning
Tävlingsbidraget ska vara Båstads 
 kommun tillhanda senast 2018-09-30. 

Tävlingsbidraget lämnas i slutet  neutralt 
kuvert och märkes:

Heden – markanvisningstävling, 
 Tävlingsbidrag.

Tävlingsbidrag ska sändas till
Båstads kommun
att. Olof Selldén
Samhällsbyggnad
Box 41
269 80 Båstad
(Besöksadress: Vångavägen 2, Båstad)

Frågor
Vid eventuella frågor kontakta

Susanna Almqvist, exploaterings-
ingenjör, Olof Selldén, planchef eller 
Camilla Nermark, planarkitekt.

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

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

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

Information och uppdateringar om 
markanvisnings tävlingen redovisas på 
kommunens hemsida: 

www.bastad.se/markanvisningheden.
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Översiktsplan
Skala 1:1000

Koncept

Vi har tagit fasta på närheten
till naturen och de fina värden
som redan finns kring Heden.
Utifrån detta har vi skapat ett
småskaligt projekt med 6 två-
våningshus grupperat som tre
mindre enheter innehållande
totalt 36 hyresrätter.
Husen är spänstigt vinkelställ-
da mot gatan vilket ger ett vari-
erat och spännande intryck.
Även parkeringar och gårds-
miljön följer denna vinkel vilket
ger en tilltalande helhet.
Ut mot gatan har varje hus ett
litet välkomnande entrétorg och
dessa förbinds med ett gång-
stråk som löper längs hela om-
råde 3. Längs detta stråk står
även en trädrad vilket ger ett
grönt ombonat gaturum sam-
tidigt som det anknyter till den
ambitionsnivå kommunen har
i området.
Husen vänder sina uteplatser
mot söder / väster och öppnar
upp mot kringliggande grön-
område vilket ger en trevlig
känsla av hus i park.
Parkeringarna ligger in mellan
husen och ramas in av små
fina förrådsbyggnader och
grönskande häckar. 3 mindre
enheter med parkering ger de
boende närhet till bilen samtid-
igt som det blir en del av den
trygga helheten.
Från området löper ett antal
stråk ut i de allmänna grön-
området och på så vis blir det
lätt att röra sig oavsett var man
kommer ifrån eller är på väg.
I den södra delen finns även
mindre kvarterslekplats i an-
slutning till de skyddade gång-
stråken.
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Flygvy från norr

Gårdsmiljö & allmänna ytor

I vyn nedan går det att se hur
de små entrétorgen vänder sig
ut mot gatan. Här syns också
gångstråket som förbinder en-
heterna.
Med de olika vinklarna bildas
fina små rum mellan husen och
naturliga siktlinjer ut mot om-
givningen.
Häckar ramar in entrétorgen
samtidigt som husen skyddas
i utsatta lägen.
Välkomnande entréplanteringar

och träden utåt gatan ger om-
rådet ytterligare grön finess.
Grusgångarna, de gräsarmer-
ade körytorna på parkeringen
och inte minst de gröna sedum-
taken är valda för sina goda
egenskaper med den naturligt för-
dröjda infiltrationen. På köpet
ger det även en estetiskt med-
veten och modern känsla som
vi tycker är viktigt i ett område
med ambitioner så som Heden
i Båstad.

Tryggt och tillgängligt

Den sociala tryggheten och en
hållbarhet över tid handlar fram-
för allt om att skapa lagom stora
enheter med en god "vi-känsla".
Detta ger i sin tur ger trygghet
och gemenskap.
Det handlar om att skapa goda
boendemiljöer som håller över
tid oavsett vilket skede i livet
man befinner sig i.
Ett boende som man vill bo i och
där det är lätt att trivas vilket gör
att man vill bo kvar länge.
En god boendemiljö kallar vi det!

Tillgängligheten inom området är
god. Husen ligger lite upphöjda
men nås enkelt via en låg entré-
ramp.
Samtliga bostadskomplement
samt angöring ligger i nära an-
slutning till respektive hus.
Lägenheterna är utformade ut-
ifrån normalnivån i svensk stand-
ard.
Trapphusen är förberedda och
de raka trapporna går enkelt att
komplettera med en rejäl platt-
formslift om behov uppstår.
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Situationsplan
Skala 1:500

Ytsammanställning:

BYAhus                 1461 m2

BYAkompl             343 m2

BYA 
total          1804 m2

BTAhus                 2489 m2

BTAkompl                343 m2

BTA 
total          2832 m2

BOA total         1765 m2

Sammanställning:

1 RoK - 31m2                - 12 st
2 (3) RoK - 50,7 m2 - 12 st
3 RoK - 65,5 m2       - 12 st
Totalt                        36 lgh

Parkering                 38 P

Cyklar i förråd          36 st
Cyklar invid entré     36 st

Lägenheterna

Lägenheterna är välstuderade
och mycket yteffektiva utan att
ge avkall på fina boendekvalitéer.
Detta borgar för att hyran blir rim-
lig och att det blir möjligt för folk
med vanlig ekonomi att bo i en
helt nybyggd lägenhet.
Varje hus har en 1:a, en 2 (3):a
och en 3:a per plan. Detta ger en
bra variation och målgruppen blir
därför också bred.
Lägenhetsstorlekarna spänner
mellan 31 och 66 m2.
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Entréfasad mot gata
Skala 1:100

Trädgårdsfasad mot grönområde
Skala 1:100

Välkomnande
entréburspråk

Sedumtak som skiftar
med årstiderna

Partier med
liggande panel

Skyddande tak
över balkongerna

Lätta spjälräcken

Avskärmande väggar
mellan balkonger

Fasader i naturligt
silvergrå träpanel

Lgh frd i
samklang

Planteringar
och cykelställ

Uteplatser med
upphöjt trädäck

Gestaltning

Husen har en tydlig anknytning
till naturen med sin grånade
panel och sina gröna sedumtak
som skiftar vackert med årstid-
erna.
Volymerna är enkla och ger
med sina nätta mått nästan en
paviljongkänsla.
Fönsersättningen har ett vari-
erat lugn och ackompanjeras
av partier i liggande panel.
Fönsterytan är generös och en
del partier går ned till golv vilket
ger ett vackert ljusspel långt in i
bostäderna.
Balkongerna ligger samlat mot

söder och väster.
Även balkonger, skärmväggar
och skyddande tak tar upp temat
med den grånade panelen.
Räckena utgörs av lätta spjäl-
räcken med för maximalt ljusin-
släpp och fina utblickar.
Entréburspråken sträcker sig väl-
komnande ut i entrétorgen.
Ett skulpturalt skärmtak i träpanel
likt balkongerna är en detalj som
skyddar entréerna och dess port-
telefoner omsorgsfullt.
Invid varje entré finns vackra plan-
teringar till glädje för både boende
och besökare.

Bostadskomplementens arki-
tektur anknyter till huvudbygg-
naderna.
Även dessa får gröna sedum-
tak som dessutom blir vackra
för de boende att titta ner på.
Den nätta utkragande takfoten
ger husen en profil samtidigt
som det skyddar utsatta trä-
fasader.
Huvudbyggnaderna avslutas
uppåt av en takhuv som också
denna ger husen en spänstig
profil samtidigt som tanken är
att i möjligaste mån samla ihop
yttertakets installationer.
Sammantaget vackra punkthus
som blir en fin länk mellan de lite
högre flerfamiljshus i norr och de
lägre villorna i söder.

Energiförsörjning

Att bygga så att man får ett
energieffektivt hus handlar om
tekniska lösningar i stort och
smått.
Allt ifrån energibesparande be-
lysning och snålspolande arm-
aturer till täta välisolerade hus.
Uppvärmningen av bostäderna
och varmvattenproduktionen
sker genom värmepumpsan-
läggning från berg, mark eller
luft i vattenburet system.
Alternativt kopplas området till
det lokala gasnätverket.
Ventilationsanläggningen har
återvinningssystem för bra in-
omhusklimat och en låg energi-
förbrukning.
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Sektion 01, från högre hus genom område 3 och ut mot grönområdet med villor på andra sidan
Skala 1:400

Sektion 02,  från högre hus genom område 3 som möter befintlig poppelrad
Skala 1:400

Trädgårdsfasad med vinkel
Skala 1:100

Skyddad entré
under skärmtak

Välkomnande
entréburspråk

Sedumtak som skiftar
med årstiderna

Partier med
liggande panelFransk balkong

Skyddande tak
över balkongerna

Lätta spjälräcken

Avskärmande väggar
mellan balkonger

Fasader i naturligt
silvergrå träpanel

Byggteknik ur ett hållbarhet &
livscykelperspektiv

Byggtekniken för vårt Heden
bygger på färdiga volymelement
producerade utifrån modern trä-
byggnadsteknik som i sig är ett
miljöriktigt, resurssnålt och håll-
bart sätt att bygga ur ett livs-
cykelperspektiv.
Modulerna tillverkas under opti-
mala förhållande färdiga att flytta
in i när dom lämnar fabriken.
På så vis minimeras också antal-
et transporter till arbetsplatsen
och kvaliteten på bygget säker-
ställs.
För att uppnå en högklassig arki-
tektur med fina detaljer och en
hög grad av platsanpassning
så platsbyggs fasaderna och tak-
en. På så vis utnyttjar vi det bästa
med de förproducerade och tids-
effektiva modulerna samtidigt
som vi har friheten att anpassa
husens yttre helt utifrån platsens
förutsättningar och själ.
Inget konstigt men å andra sidan
ett helt nytt sätt att bygga hus…

Ett boende för alla livsskeden

Hedens läge är ett attraktivt bo-
ende för dem som vill njuta av
närheten till tallskog och hav.
Dessutom i nära anslutning till
såväl buss som tågförbindelser.
Detta, ihop med vår lägenhets-
fördelning som är jämt fördelad
på 1:or, 2:or och 3:or, gör att
hyresrätten når ut till en bred
målgrupp. Allt ifrån den unga
hyresgästen, den lilla familjen,
ensamstående och äldre.
Kvarteret har villakvaliteér med
sina trevliga omgivningar sam-
tidigt som det erbjuder hyres-
rättens bekväma sätt att bo.
Allt till en mycket rimlig hyra.
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Markanvisningsavtal – Heden, etapp III, 
delområde 3 

Parter 
 

Fastighetsägare: 
Båstads kommun, 269 80 Båstad   212000-0944 
, i följande text omnämnd kommunen 
 
Exploatör: 
Eksjöhus Bostad AB    559119-5879 
Box 255, 575 23 Eksjö  
, i följande text omnämnd exploatören 
   

 

1. Bakgrund 
Markanvisningsområdet är beläget inom den kommunalt ägda fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:10. 
Området har planlagts i två omgångar, den senaste detaljplanen vann laga kraft 2019-01-04 och den 
upprättades för att tillskapa nödvändig struktur för tillfart och annan infrastruktur till de anvisade 
tomterna. Kommunen är ansvarig för detaljplanens genomförande och huvudmannaskapet är enskilt.  
En öppen markanvisningstävling har genomförts för att generera förslag till exploatering av området. 
För delområde 3 lämnades det högst poängsatta bidraget in av Eksjöhus Bostad AB. 

 

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

3.1 Överlåtelse och fastighetsbildning 
Fastighetsbildning pågår för att avstycka delområde 3 till en ny fastighet. Fastighetsbildningen 
bekostas av Båstads kommun.  
Den nybildade fastigheten överlåts till exploatören enligt de villkor som följer av detta 
markanvisningsavtal.  I följande text omnämns delområde 3, fastigheten. 

 

3.2 Köpeavtal  
För överlåtelse av fastigheten ska separat köpeavtal upprättas. Exploatören erlägger köpeskilling 
motsvarande och 1 000 kronor/ redovisad BTA1. 
För att kommunen ska upprätta köpeavtal för överlåtelsen ska investeringsstöd ha återinförts enligt 
vad som anges i p 4.2.5 och exploatören ska ha sökt och erhållit bygglov för planerad byggnation.  

 
 

4. Markanvisningsvillkor 
 
4.1 Villkor enligt inbjudan och bedömt tävlingsbidrag 
Exploatören ansvarar för att fastigheten exploateras i enlighet med inlämnat tävlingsbidrag, gällande 
detaljplan och preciserade krav/kriterier i ”Inbjudan till markanvisningstävling för Heden, etapp III”; 

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

 Exploatören ska leverera presenterad fördelning av lägenhetsstorlekar, i det fall fördelningen 
avviker från tävlingsbidraget ska kommunen godkänna avvikelsen.  

 Exploatören förbinder sig att samt l iga  bo städer som uppförs  inom fast ighet  3  
utgörs av hyresrätter som ska förvaltas av Rivieragruppen i Båstad AB, genom för ändamålet 
bildat bolag.   

 Exploatören förbinder sig tillse att hyresnivån, vid första uthyrningstillfället, för tillskapade 
hyresrätter inte överstiger 1 350 kr/BOA.  

 Exploatören ska erbjuda kommunen att hyra 1 lägenhet inom fastighet 3. 
 

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

när markanvisningsavtal tecknats.  
 

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

 

 
 
 

                                                           
1 Beräknas med grund i det antal BTA som redovisas i givet bygglov. 
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4.2.3 Bygglov 
Innan bygglov söks ska kommunen genom dess exploateringsingenjör godkänna handlingarna och 
redovisad lägenhetsfördelning. Detta godkännande av bygglovshandlingarna är inte på något sätt en 
garanti för att bygglov kommer att lämnas. Beslutande nämnd i bygglovsärenden är 
myndighetsnämnden. 
 
Exploatören ska ha ansökt om bygglov senast 6 månader efter att detta avtal godkänts av 
kommunstyrelsen för att få behålla sin option att förvärva fastigheten.  
 

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

4.2.5 Investeringsstöd för byggnation av hyresrätter 
För att exploatören ska ha möjlighet att fullfölja de åtaganden som är kopplade till detta avtal krävs 
att investeringsstöd för byggnation av hyresrätter går att söka och erhålla. Investeringsstödet 
avvecklades under 2018 men förväntas återinträda i juni 2019.  
Exploatören förbinder sig att söka investeringsstöd hos länsstyrelsen så snart bygglov för planerad 
byggnation erhållits. Exploatören ansvarar själv för inhämta nödvändig information om de villkor som 
ställs för investeringsstöd och exploatören står själv risken i det fall investeringsstöd inte kan 
erhållas.  
 
Om investeringsstöd inte återinträder som förväntat, senast 3 månader efter att detta avtal godkänts 
av kommunstyrelsen så faller detta avtal och vardera part står sina egna nedlagda kostnader. 
 

4.2.6 Överlåtelse av avtal 
Exploatören äger rätt att med kommunens godkännande överlåta rättigheter eller åtaganden i detta 
avtal till ett av Eksjöhus Bostad AB helägt dotterbolag.  
 

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

 

6. Sanktioner 
 

6.1 Optionen upphör 
I det fall investeringsstödet inte återinträder eller exploatören underlåter att söka bygglov i enlighet 
med vad som anges i p 4.2.3 upphör optionen att gälla och kommunen är fri att teckna avtal med 
annan intressent.  
 

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

med 25 000 kronor per ingången månad till dess bottenplatta har gjutits. 

 I det fall byggnation inom överlåten fastighet inte färdigställts senast 18 månader efter att 
startbesked givits utgår vite med 75 000 kronor per ingången månad till dess slutbesked 
erhålls. Vitesbeloppet begränsas till att maximalt kunna uppgå till 2 000 000 kronor.  
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 Vite utfaller inte i det fall försening av byggnation kan härledas till händelser som är utom 
exploatörens rådighet, ex. vid förekomst av markförorening med efterföljande 
saneringsarbete eller förekomst av arkeologi. För denna omständighet har exploatören 
bevisbördan.  

 
 

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

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

 

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

 
Bilagor 

 Inbjudan till markanvisningstävling  för Heden, etapp III. 

 Tävlingsbidrag, Eksjöhus Bostad AB. 
 
 
 
 
 
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt.  
 

 
Eksjö 2019- Båstad 2019- 
Eksjöhus Bostad AB                          För Båstads kommun 
 
 

…………………………………………………. ……………………………………………….. 
 Johan Swanstein 

 
 
…………………………………………………. ……………………………………………….. 
 Jan Bernhardsson 
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KS au § 71  Dnr KS 000619/2017 - 350 

Svar på motion - Ställplatser för husbilar och husvagnar 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet har inkommit med en motion om att man bör se över möjlighet 

till ställplatser för husbilar och husvagnar. Motionären vill att kommunen 
undersöker och kostnadsberäknar ett eventuellt införande av ett antal 
ställplatser it ex. Båstad och Torekov. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från park- och gatuchef Marie Eriksson, 2019-04-09  
 Kartbilaga  
 Motion - Ställplatser för husbilar och husvagnar, 2017-05-30 
 
Förvaltningens förslag 1. Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med ärendet i syfte att upplåta 

mark till en privat aktör för att tillhandahålla ställplatser för husbilar under 
2019 på Prästliden enl. bifogad kartbilaga. 

 
1. Motionen anses besvarad. 

 
Föredragande  Park- och gatuchef Marie Eriksson föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

 

1. Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med ärendet i syfte att upplåta 
mark till en privat aktör för att tillhandahålla ställplatser för husbilar under 
2019 på Prästliden enl. bifogad kartbilaga. 

 

2. Motionen anses besvarad. 

 

 
 
 

 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-04-09 

Handläggare: Marie Eriksson 

Dnr: KS 000619/2017-350 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på motion om ställ platser för husbilar och husvagnar. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1 (2) 

1. Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med ärendet i syfte att upplåta mark till en 
privat aktör för att tillhandahålla ställplatser för husbilar under 2019 på Prästliden enl. 
bifogad kartbilaga. 

2. Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Centerpartier har inkommit med en motion om att man bör se över möjlighet till ställplatser 
för husbilar och husvagnar. 
Motionären vill att kommunen undersöker och kostnads beräknar ett eventuellt införande av 
ett antal ställplatser it ex. Båstad och Torekov. 

Bakgrund 

2011 fanns det 1,5 miljoner husbilar i Europa, varav 60 000 dessa var registrerade i Sverige. 
2019 finns det 1,7 miljoner husbilar i Europa varav 92 500 av dem är svenskregistrerade. Un
der senare år ha husbilsturismen i Sverige ökat, vilket även medfört ett ökat behov av lämpliga 
ställplatser för denna växande målgrupp. 

Begreppet ställ plats är relativt nytt och det råder en viss förvirring vad begreppet faktiskt in
nefattar. Husbilsdestination Sverige definierar begreppet: "Ett för ändamålet lättillgängligt 
avsatt markområde för uppställning/övernattning under kortare tid" 

Definitionen för Personbil klass Il enligt transportstyrelsen: 
Personbil klass Il är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsut
rymme och utrustat med åtminstone: 

Fast monterade sittplatser 
Fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sov
platser 
Fast monterad utrustning för matlagning och lagring och bord 

I Båstad finns ingen centralt placerad ställplats för husbilar. På Prästliden finns en parkerings
yta för fordon klass Il. Gällande regelverk medger parkering av husbilar, men inte någon form 
av camping, vilket det automatisk övergår till när övernattning sker på platsen. Camping tillåts 
inte i någon form på kommunala parkeringsytor. Dock används ytan flitigt sommartid av husbi
lar och till viss del husvagnar och tält 



2 (2) 

Sättet att bruka en husbil skiljer sig från hur man brukar en husvagn. Husbilar är mer rörliga 
och stannar sällan mer än en natt på varje ställe. Husvagnar stannar normal längre på samma 
placering än husbilar. 

I Båstad finns tre campingar i privat regi, varav två stycken i anslutning till Båstads tätort. Att 
som kommun erbjuda centralt belägna ställplatser för husbilar vore ett olämpligt sätt att kon
kurrera med det privata näringslivet. Att erbjuda ställplatser kan inte anses falla inom ramen 
för kommunens kärnverksamhet. 

Aktuellt 

I Båstad är Prästliden den än så länge bäst lämpade ytan för en ställplats. Eftersom kommunen 
inte ska konkurrera med det privata näringslivet, har Teknik & Service inlett samtal med en 
privat aktör om att upplåta en försöksyta för ställplatser för husbilar på Prästliden under 2019. 
Om 2019 faller väl ut kommer möjligheten om ett längre markavtal att ses över. 

I Torekov har i dagsläget inga väl lämpade ytor identifierats, därför kommer det eventuella 
markupplåtelsen i Båstad på Prästliden prioriteras under 2019. 

Målsättningen är att skapa förutsättning för övernattning korta perioder för husbilar på en 
centralt belägen placering. Husvagnar och tält kommer även fortsättningsvis vara förbjudna på 
den föreslagna ytan och hänvisas till de två campingar som finns i närområdet. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Att kunna erbjuda centralt belägna sfällplatser för framför allt husbilar, är positivt för Båstads 
kommun som turistmål och som varumärke. En grundförutsättning är att ställplatsen upprätt
hålls som just en ställplats och inte utvecklas till ett centrumnära billigt campingalternativ. 

Ekonomi 

I dagsläget finns inte de ekonomiska förutsättningar eller resurser inom den kommunala verk
samheten för att upprätthålla en acceptabel standard gällande renhållning och service på en 
ställplats. Genom att upplåta ytan till en privat aktör, sker ingen konkurrens med privata nä
ringsidkare. Kommunen tar ut avgifter för marken enligt gällande taxa och uppnår målet för en 
budget i balans. 

Marie Eriksson, Park och gatuchef 
Teknik & Service 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion 
Kartbilaga 
Samråd har skett med: 
Alexander Ejwertz Johanzon, Trafik- och gatuingenjör 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
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När man åker genom tätorter i södra Sverige ser man allt fler skyltar Ställplats, 
åtföljd av en symbol för husvagn eller husbil. 

Ställplats är en korttidsuppställning av husvagnar och husbilar när man besöker 
en tätort t ex för sevärdheter eller en bit mat. 

Båstad har vad vi vet inga uppskyltade ställplatser och vi tror att det vore en god 
och vänligt inbjudande syn om våra l:>esökare får se väluppskyltade och 
arrangerade ställplatser. 

Centerpartiet föreslår därför att Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att 
undersöka och ekonomiskt berälma införande av ett antal ställplatser i t ex Båstad 
och Torekov. 
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När man åker genom tätorter i södra Sverige ser man allt fler skyltar Ställplats, 
åtföljd av en symbol för husvagn eller husbil. 

Ställplats är en korttidsuppställning av husvagnar och husbilar när man besöker 
en tätort tex för sevärdheter eller en bit mat. 

Båstad har vad vi vet inga u ppskyltade ställ platser och vi tror att det vore en god 
och vänligt inbjudande syn om våra besökare får se väluppskyltade och 
arrangerade ställplatser. 

Centerpartiet föreslår därför att Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att 
undersöka och ekonomiskt beräkna införande av ett antal ställplatser it ex Båstad 
och Torekov. 
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KS au § 75  Dnr KS 000518/2017 - 600 

Provisoriska lokaler för Västra Karups skola  

 
Beskrivning av ärendet Västra Karups skola F-6 står inför byggnation och modernisering. 

Programhandlingar är under framtagande för kommande beslut av projektens 
omfattning, tidplan och kostnad. För att kunna genomföra byggnationen krävs 
det provisoriska lokaler under byggtiden. Förvaltningen föreslår inhyrning av 
intilliggande fastighet till skolan som ägs av Bjärekraft.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, 2019-04-12  
 
Förvaltningens förslag 1. Kommunen tecknar hyresavtal avseende Bjärekrafts f d kontors- och 

lagerlokaler i Västra Karup. 
 

 2. Finansiering av hyres- och driftskostnader hänförliga till inhyrning av 
Bjärekrafts lokaler finansieras med medel som står till kommunstyrelsens 
förfogande. 

 
Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Kerstin Gustafsson (M): Tillägg punkt 2: kommunstyrelsens förfogande 2019.   
 
Propositionsordning Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom 

tilläggsyrkandet.  
     
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

 

1. Kommunen tecknar hyresavtal avseende Bjärekrafts f d kontors- och 
lagerlokaler i Västra Karup. 

2. Finansiering av hyres- och driftskostnader hänförliga till inhyrning av 
Bjärekrafts lokaler finansieras med medel som står till kommunstyrelsens 
förfogande 2019. 

 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-04-12 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jan Bernhardsson  

Dnr:  

 
Inhyrning av lokal under byggtiden av Västra Karups skola. 
 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

att kommunen teckna hyresavtal avseende Bjärekrafts f d kontors- och lagerlokaler i Västra Karup. 

att finansiering av hyres- och driftskostnader hänförliga till inhyrning av Bjärekrafts lokaler finansieras med 
medel som står till kommunstyrelsens förfogande. 

 

Sammanfattning av ärendet 
 
Västra Karups skola F-6 står inför byggnation och modernisering. Programhandlingar är under framtagande för 
kommande beslut av projektens omfattning, tidplan och kostnad. För att kunna genomföra byggnationen krävs 
det provisoriska lokaler under byggtiden. Förvaltningen föreslår inhyrning av intilliggande fastighet till skolan 
som ägs av Bjärekraft. 
 

 
Bakgrund 
 
Västra Karups skola står inför en nybyggnation då delar av den befintliga byggnaden har nått sin tekniska livs-
längd med brister som måste åtgärdas. 
Skolan har också behov att moderniseras till dagens lärmiljöer. 
Större del av skolans verksamhet bedrivs idag i skolmoduler men behov finns av ytterligare tillfälliga skolloka-
ler under byggtiden.  
Förvaltningen har tagit fram förslag på tillfällig skollokal under byggtiden genom inhyrning av intilliggande 
fastighet som ägs av Bjärekraft.  
Kostnader för verksamhetsanpassning, bygglov mm bedöms till 500 tkr. 
Förvaltningen har också undersökt möjligheten att hyra in ytterligare skolmoduler som ett alternativ till inhyr-
ning av Bjärekrafts lokaler. Inhyrning av ytterligare skolmoduler skulle ge en ökad hyreskostnad med ca 400-
600 tkr/år och engångskostnader för etablering, montage och demontage av skolmodulerna på ca 2 500 tkr 
jämfört med inhyrning av Bjärekrafts lokaler.  
 
 

Aktuellt 
Förvaltningen håller på med framtagande av programhandlingar för nybyggnation av Västra Karups skola F-6. 
Planeringen är att programhandling, projektering och upphandling sker under 2019. Genomförande av bygg-
nationen beräknas under 2020-2021. 
För att kunna utrymma och riva skolan så måste skolan ersättas med tillfälliga skollokaler. 
Delar av skolans verksamhet bedrivs redan idag i skolmoduler men det finns behov av ytterligare provisoriska 
lokaler för att kunna genomföra byggnationen. Förvaltningen föreslår inhyrning av intilliggande fastighet som 
ägs av Bjärekraft. 
Hyreskostnad för inhyrningen är 600 000 kr/år. Hyrestid är från 2019-05-01 till 2021-12-31.  
Driftkostnaden beräknas till 250 000 kr/år och kostnad för verksamhetsanpassning till 500 000 kr. 
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Konsekvenser av beslut 
 
Ekonomi 
2019: Hyreskostnad 8 månader blir 400 000 kr och driftkostnaden för 8 månader blir 167 000 kr. 
2019: Kostnad för verksamhetsanpassning till 500 000 kr. 
2020: Hyreskostnad 600 000 kr och driftkostnad 250 000 kr. 
2021: Hyreskostnad 600 000 kr och driftkostnad 250 000 kr. 
 
Finansiering av ovanstående föreslås för 2019 ske genom beviljande av driftsmedel som står till Kommunsty-
relsens förfogande och för 2020 och 2021 föreslås ta med till framtida budgetbeslut. 
Utav avsatt budget till Kommunstyrelsens förfogande på 2 600 tkr är 35 tkr utnyttjat. 
Förslaget innebär att ytterligare 1 067 tkr utnyttjas från budget som står till Kommunstyrelsens förfogande för 
2019. 
 
 
 
Jan Bernhardsson, Teknik och service  Elisabet Edner 
 
 
Teknik och servicechef   Ekonomichef 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Teknik och service 
Ekonomienheten 
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KS au § 77  Dnr KS 000593/2016 - 200 

Beställning - utredning av fastighetsorganisationen  

 
Beskrivning av ärendet Förvaltningen har ett uppdrag att utreda ägandet och förvaltning av 

kommunens verksamhetsfastigheter. Tre alternativ på organisationer 
presenterades för Kommunstyrelsen 2017-06-07 med utgångspunkt att 
Båstads kommun ska uppnå en effektiv och långsiktig fastighetsförvaltning.  
 Kommunstyrelsen återremitterade ärendet med uppdrag att komplettera 
utredningsunderlaget. Förvaltningen föreslår tillsammans med Båstadhem att 
komplettera utredningen med ytterligare två alternativ på ägande och 
organisation. Syftet med att utöka utredningen är att uppnå en helhet av 
förvaltning och ägande av kommunens fastigheter där kommunen har 
verksamheter. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, 2019-04-17  
 
Förvaltningens förslag Komplettera pågående fastighetsutredning med två ytterligare alternativ på 

ägande och organisation: 
 1. Överföra kommunens direktägda fastigheter till ett nytt lokalbolag som blir 
systerbolag till Båstadhem AB samt bildande av ett moderbolag som ägare till 
Båstadhem AB och det nya lokalbolaget.  
 2. Överföra Båstadhem ABs fastigheter där kommunen har verksamheter t e x 
vårdboenden till kommunen för förvaltning och ägande i egen regi i 
förvaltningsform. 
 3. Halva kostnaden 93 tkr för utredningen finansieras med medel som står till 
kommunstyrelsens förfogande. 
 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

 

Komplettera pågående fastighetsutredning med två ytterligare alternativ på 
ägande och organisation: 

1. Överföra kommunens direktägda fastigheter till ett nytt lokalbolag som blir 
systerbolag till Båstadhem AB samt bildande av ett moderbolag som ägare till 
Båstadhem AB och det nya lokalbolaget.  

2. Överföra Båstadhem ABs fastigheter där kommunen har verksamheter t e x 
vårdboenden till kommunen för förvaltning och ägande i egen regi i 
förvaltningsform. 

3. Halva kostnaden 93 tkr för utredningen finansieras med medel som står till 
kommunstyrelsens förfogande. 

 
 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-04-17 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jan Bernhardsson  

Dnr: KS 000593/2016-200 

 
 
Förvaltning av kommunens fastigheter/verksamhetslokaler –  
kompletterande utredning. 
 
Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

att komplettera pågående fastighetsutredning med två ytterligare alternativ på ägande och organisation. 
 

1. Överföra kommunens direktägda fastigheter till ett nytt lokalbolag som blir systerbolag till Båstadhem 
AB samt bildande av ett moderbolag som ägare till Båstadhem AB och det nya lokalbolaget.  

2. Överföra Båstadhem AB´s fastigheter där kommunen har verksamheter t e x vårdboenden till kom-
munen för förvaltning och ägande i egen regi i förvaltningsform. 

 
att halva kostnaden 93 tkr för utredningen finansieras med medel som står till kommunstyrelsens förfogande. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Förvaltningen har ett uppdrag att utreda ägandet och förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter. 
Tre alternativ på organisationer presenterades för Kommunstyrelsen 2017-06-07 med utgångspunkt att Båstads 
kommun ska uppnå en effektiv och långsiktig fastighetsförvaltning.  
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet med uppdrag att komplettera utredningsunderlaget. 
Förvaltningen föreslår tillsammans med Båstadhem att komplettera utredningen med ytterligare två alternativ 
på ägande och organisation. Syftet med att utöka utredningen är att uppnå en helhet av förvaltning och ägande 
av kommunens fastigheter där kommunen har verksamheter. 
 
 
Bakgrund 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-04-27 förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram förslag på en 
organisation för förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter. 
Förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter utförs sedan 2011 av Båstadhem via ett förvaltningsavtal 
enligt beslut av Kommunfullmäktige 2010. 
Underlag till beslutet var en utredning utförd av Fasticon som belyste förutsättningar för en samordnad fastig-
hetsförvaltning. 
Utredningen rekommenderade i första hand en överföring av definierade delar av kommunens fastighetsbe-
stånd till Båstadhem AB. I andra hand rekommenderades en samordning via förvaltningsavtal med Båstadhem 
vilket Kommunfullmäktige beslutade. 
Båstadhem AB begärde 2016-12-19 uppsägning av förvaltningsavtalet för omförhandling.  
Då utredning pågår om framtida organisation för förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter så har 
Kommunstyrelsen beslutat att förlänga nuvarande avtal att gälla t o m 2019-04-30. 
 
Tre alternativ på ägande och organisationer presenterades för Kommunstyrelsen 2017-06-07 med utgångspunkt 
att Båstads kommun ska uppnå en effektiv och långsiktig fastighetsförvaltning.  
 
Alternativen som utredningen behandlade var: 
 Överföra kommunens direktägda fastigheter till ett nytt dotterbolag till Båstadhem AB. 
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 Behålla kommunens direktägda fastigheter med en ny organisation för förvaltning av fastigheterna. 
 Fortsätta med förvaltningsavtalet med förbättringar och ökat samarbete mellan befintliga organisationer. 
 
Vid Kommunstyrelsen sammanträde 2017-06-07 beslutades återremittera ärendet till förvaltningen med föl-
jande uppdrag: 
 Genomlysa Båstads kommuns totala fastighetsbestånd. 
 Inhämta Båstadhems synpunkter på utredningen. 
 Bjuda in Ängelholmshems VD och ordföranden i kommunstyrelsen i Ängelholm till Båstad för att infor-

mera om deras process vid övertagande av verksamhetslokaler från Ängelholms kommun. 
 Följa upp Fasticons utredning och tillföra ärendet dessa slutsatser i handlingsplanen. 
 Belysa vad de tre förslagen får för organisationseffekter. 
 
Förvaltningen svarade på återremissen till Kommunstyrelsens möte 2018-02-14.  
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen med ytterligare uppdrag att: 
 Inhämta mer kunskap från andra aktörer. 
 Hur ”låser” kommunen ägandet av fastigheterna i ett dotterbolag till Båstadhem så att de inte blir föremål 

för handel. 
  Ta fram en ekonomisk analys för ombildningskostnaden för kommunens fastigheter samt stämpelskatt 

och gör en bedömning utifrån möjliga lösningar. 
 
Vid ägarmöte med Båstadhem 2019-03-04 framkom förslag på att utöka utredningen med ytterligare alternativ 
på organisation och ägande av kommunens fastigheter. Förslaget är att i utredningen undersöka kostnadsmäss-
iga och organisatoriska effekter av att även ta med de fastigheter som Båstadhem äger där kommunen har verk-
samhet i ex vårdboenden för en större helhet.  
 
De tillkommande alternativen är: 
 Överföra kommunens direktägda fastigheter till ett nytt lokalbolag som blir systerbolag till Båstadhem AB 

samt bildande av ett moderbolag som ägare till Båstadhem AB och det nya lokalbolaget.  
 Överföra Båstadhem AB´s fastigheter där kommunen har verksamheter t e x vårdboenden till kommunen 

för förvaltning och ägande i förvaltningsform. 
 
 
Aktuellt 
 
Förvaltningen har i uppdrag att utreda olika alternativ på ägande och förvaltning av kommunens fastigheter för 
att uppnå en effektiv och långsiktig fastighetsförvaltning. Utredningen som avser tre alternativ är återremitte-
rad till förvaltningen för komplettering. 
Vid ägarmöte med Båstadhem framkom förslag på att utöka utredningen med två ytterligare alternativ som 
innebär att alla fastigheter som kommunen har verksamhet i renodlas i en organisation och ägande. 
Utredningen innebär att ta fram kostnadsmässiga och organisatoriska konsekvenser avseende ombildnings-
kostnader, stämpelskatt, LOU, fastighetsvärdering mm. 
Då samtliga alternativ innebär en ekonomisk analys för ombildningskostnader mm föreslås anlita en extern 
konsult att utföra uppdraget. Kostnaden är 186 tkr som delas lika mellan Båstadhem och kommunen. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen föreslår att 93 tkr finansieras med medel som står till Kommunstyrelsens förfogande. 

Utav avsatt budget till Kommunstyrelsens förfogande på 2 600 tkr har 35 tkr utnyttjas. 

 
 
Jan Bernhardsson, Teknik och service   Elisabet Edner 
 
 
 
Teknik och servicechef    Ekonomichef 
 
Beslutet ska expedieras till:  
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KS au § 78  Dnr KS 001485/2016 - 200 

Förlängning av förvaltningsavtalet med Båstadhem  

 
Beskrivning av ärendet Båstadhem har sedan 2011 förvaltat kommunens direktägda fastigheter. 

Förvaltningsuppdraget är reglerat i ett förvaltningsavtal som gäller till och med 
2019-04-30. 2016 gav kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrag till 
förvaltningen att utreda och komma med förslag på organisation för förvaltning 
av kommunens fastigheter. Då utredningen pågår om framtida organisation för 
förvaltning av kommunens fastigheter så föreslår förvaltningen att nuvarande 
förvaltningsavtal förlängs att gälla till och med för 2019-12-31. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, 2019-04-11  
 Bilaga 1 - Förvaltningsavtal  
 Bilaga 2 - Budget 2019  
 
Förvaltningens förslag Godkänna förlängning av nuvarande förvaltningsavtal att gälla till och med 

2019-12-31.  
    
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
 

Godkänna förlängning av nuvarande förvaltningsavtal att gälla till och med 
2019-12-31.  

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2019-04-11 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jan Bernhardsson  

Dnr: 0001485-2016-200 

Förvaltning av kommunens fastigheter – förlängning av förvaltningsavtal. 
 
Förslag till beslut 
 

1. Godkänna förlängning av nuvarande förvaltningsavtal att gälla till och med 2019-12-31.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Båstadhem har sedan 2011 förvaltat kommunens direktägda fastigheter. Förvaltningsuppdraget är reglerat i ett 
förvaltningsavtal som gäller till och med 2019-04-30.  
2016 gav kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrag till förvaltningen att utreda och komma med förslag på 
organisation för förvaltning av kommunens fastigheter.  
Då utredningen pågår om framtida organisation för förvaltning av kommunens fastigheter så föreslår förvalt-
ningen att nuvarande förvaltningsavtal förlängs att gälla till och med för 2019-12-31. 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2010 att all fastighetsförvaltning inom den kommunala koncernen ska samord-
nas och utföras av Båstadhem. För att reglera hur fastighetsförvaltningen ska utföras samt hur Båstadhem ska 
ersättas upprättades ett förvaltningsavtal mellan Båstadhem och kommunen.  
Förvaltningsavtalet upphör 2019-04-30. 
Förvaltningen har ett pågående utredningsuppdrag avseende hur förvaltningen av de kommunala fastigheterna 
ska bedrivas framgent.  
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2018-02-14 och gav förvaltningen i uppdrag att inhämta mer kun-
skap från andra aktörer, hur ”låser” kommunen ägandet av fastigheterna i ett dotterbolag till Båstadhem så att 
de inte blir föremål för handel och ta fram en ekonomisk analys för ombildningskostnaden för kommunens 
fastigheter samt stämpelskatt och gör en bedömning utifrån möjliga lösningar. 
 

Aktuellt 
Båstadhem har sedan 2011 förvaltat kommunens direktägda fastigheter. Förvaltningsuppdraget är reglerat i ett 
förvaltningsavtal som gäller till och med 2019-04-30.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016 i uppdrag till förvaltningen att utreda och komma med förslag på 
organisation för förvaltning av kommunens fastigheter. Utredningen pågår efter att Kommunstyrelsen har åter-
remitterats den till förvaltningen för att kompletteras. Under tiden som utredningen pågår måste nuvarande 
förvaltningsavtal förlängas. Förvaltningen föreslår att nuvarande förvaltningsavtal förlängs att gälla till och 
med 2019-12-31. 
 
Konsekvenser av beslut 
 
Ekonomi 
Kommunen ersätter Båstadhem enligt de uppräkningar som gäller enligt nuvarande förvaltningsavtal. 
 
 
 
Teknik och service 
Jan Bernhardsson, Teknik och servicechef 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Teknik och service 
Båstadhem 
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Pa rter 
Detta avtal upprättas mellan Båstads kommun (212000-0944) och dess helägda bolag 
Båstadhem AB (556527-7059). 

Avta istid 
Detta avtal gäl ler under tiden 2011-04-01-2011-12-31, varefte r det upphör automatiskt. 
Detta avtal skal l under 2011 ersättas av ett nytt och mera långsiktigt förvaltningsavtal som 
också tydligare reglerar förhållandet mellan Båstad hem som hyresvärd och varje enskild 
kommunal verksamhet som hyresgäst. Ett nytt avta l för 2012 skall upprättas före årsskiftet, 
och innehålla en skrivning om avstämning av utfallet för 2011, d.v.s. en överenskommelse 
om hur man hanterar ekonomiska avvikelser i förhållande till den ersättning som bestämts i 
detta avtal. Principen ska vara att Båstadhem ska hållas ekonomiskt skadeslöst såvida inte 
Båstad hem själva förorsakat skadan. Samtidigt är Båstadhem skyldiga att fortlöpande 
rapportera det ekonomiska läget i allmänhet och i synnerhet sådana avvikelser som kan leda 
till underskott gentemot förvaltningsavtalets ersättningsnivåer. 

Syfte och bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat att all fastighetsförvaltning inom den kommunala 
koncernen skall samordnas från och med 1 april 2011. Beslutet har inneburit att Båstadhem 
köpt kommunens industrifastighetsbolag Butab efter det att kommunen köpt alla Butabs 
obebyggda fastigheter jämte skolfastigheten "Dillen". Båstadhem har för avsikt att renodla 
fastighetsinnehavet i Butab, vilket kommer att innebära någon eller några 
fastighetsförsäljningar. Några ytterligare förändringar beträffande kommunens och 

Båstadhems ägande skall inte ske. Kommunen kommer således även framgent att äga sina 
fastigheter och Båstadhem sina . 

Enligt fu llm äkt iges beslut skall all fastighetsförvaltning, exklusive lokalvård och 
grönyteskötsel, samordnas och utföras av Båstadhem. 

Beslutet innebär också att all personal inom kommunens fastighetsavdelning erbjuds 
övergång till anställningar i Båstad hem. l<ommunen kommer så ledes inte att ha någon egen 
fastighetsfö rva ltn i ng. 

För att reglera hur fast ighetsförvalt ningen skall utföras samt hur Båstad hem skall ersättas 
upprättas detta förvaltningsavtal mellan parterna. 

För att komma igång inom den stipulerade tidsramen och i avvaktan på att kommunen fattat 

beslut om hur dess internhyressystem skall utformas upprättas nu ett tillfälligt 
förvaltningsavtal för 2011. Detta avtal skall sedan ersättas med ett betydligt mer långsiktigt 
förvaltningsavtal från och med 2012. 



Båstadhem utifrån fastigheternas underhållsbehov. Det ankommer på Båstadhem att bevaka 

och initiera eventuella utökade underhållsbehov så att kommunen kan hantera sådana i sin 

ordinarie budgetprocess. Båstadhem ska ll kommunicera underhållsplanen med de 

verksam hetsansvariga inom kommunen. 

Avgränsning 
Förvaltningsavtalet avser således inte lokalvård eller grönyteskötsel inom kommunens 

fastigheter. 

I bilaga 3 redogörs för gränssn ittet mellan fastighetsskötarna inom Båstadhem och 

kommunens verksamhetsvaktmästare som finns i delar av verksamheten. Bilagan är under 

slutbearbetning och ska ll när den är klar fogas till detta avtal som bilaga 3. 

Kommunen betalar som ägare för sina fastigheter skatter och försäkringar samt belastar 

respektive fastighet med en kalkylerad kapitaltjänstkostnad (avskrivningar och intern ränta) 

utifrån fastigheternas bokförd a värde och de investeringar som görs/gjorts i fastigheterna. 

Som ägare ansvarar kommunen för större åtaganden som betraktas som investeringar i 

fastigheterna. Kommunen beslutar också självt om större om- och tillbyggnader, omfattande 

renoveringar samt eventuell nyproduktion av fastigheter. 

Under 2011 kommer investeringsmedel för mindre investeringar (det så kallade 

ramans laget) att ligga kvar hos kommunen. Detta anslag avser mindre ombyggnader samt 

anpassning och utveckling av lokaler. Till 2012 kommer ett sådant ekonom iskt utrymme att 

ligga i kommunens pengsystem, vilket betyder att varje chef då själv får bära eventuella 

kostnadsökningar till följd av önskemål från verksamheten om ombyggnader, tillbyggnader, 

etc. I det läget blir sådana investeringar en fråga mellan varje kommunal verksamhetschef 

som hyresgäst och Båstadhem som hyresvärd. 

Ersättning 
För 2011 ersätter kommunen Båstad hem för fastighetsförvaltning med samma belopp som 

upptagits i den kommunala budgeten för fastighetsförvaltning i egen regi. Ersättning utgår 

med 9/12 av årsbudgeten för tiden 1 april - 31 december 2011. 

För 2011 innebär detta: 

Ersättning för drift och löpande förvaltning 

Ersättning för fastighetsunderhåll enligt plan 

lnvesteringsmedel (total investeringsram 2011) 

*)Specifikation enligt bilaga 1) 

13.192 tkr * 
3.757 tkr * 

0 tkr 

På sikt har kommunen för avsikt att ta fram ett internhyressystem som får till följd att 

Båstadhem får ett hyres-förhållande med varje kommunal verksamhetsansvarig. Därigenom 

kommer en väsentlig del av ersättningen från kommunen till Båstadhem att kanaliseras via 

kommunens verksamhetsansvariga. 

Kommunen betalar Båstadhem kvartalsvis i förskott. 



Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt. 

Båstad den 27 oktober 2011 

För Båstadhem AB 

·~ ,,,,
r;c;//h4_ 
Robert Falk 
Vd 

Tomas Rikse 
l<omrnunchef 



Generella Riktlinjer 

Generella riktlinjer ger en översiktlig kännedom om ansvarsfördelningen mellan hyresgäst och 

hyresvärd. Fördelningen styr både det ekonomiska ansvaret och den praktiska hanteringen. 

Generellt gäller att verksamheten i de förhyrda lokalerna bedrivs under sådan tillsyn att slitage på 

och i byggnaderna minimeras och att hyresgästen påtalar fel och brister till hyresvärden så snart 

felen upptäcks. Hyresgästen skall väl vårda lokalerna och har skyldighet att vidta de åtgärder som 

krävs för den löpande skötseln såsom städning, tvättning av målade ytor och rengöring av maskinell 

utrustning. 

För alla förändringar och ingrepp både i och av lokaler såväl ut- som invändiga, skall medgivande 

hämtas av hyresvärden före genomförandet. Samtliga åtgärder som kan relateras till en förändring av 

hyresgästens verksamhet ansvarar hyresgästen för. 

Villkoren i hyresavtalet gäller alltid i första hand. 



Hyresgäst ansvarar för: 

';- Hissa o hala flaggor 

fa.. l<ontroll och stängn ing av fönster och dörrar 

);;- Kontroll och släckn ing av belysning 

°? Upplåsn ing och låsning av dörrar 

:P- Verksamhetsrelaterad utrustning, ej fastmonterad i fastigheten 

:?- Skador som uppkommer pga felaktig/bristande städn ing eller annan oaktsamhet 

;.;.. Myndighetskrav: skyddsåtgärder och arbetsmiljökrav som är verksamhetsberoende 

:P- Lös egendom tex maskiner av hushå llsmodell såsom micro, kaffekokare o bänkdiskmaskin. 

> Byte av förbrukningsmateriel såsom glödlampor, lysrör, glimtändare t ill fast monterad tak

och väggarmatur samt byte av säkringar och övrigt förbrukningsmaterial 

:>;>- Förbrukningsmateriel till ej fast monterad tak- och väggarmatur, såsom glödlampor, lysrör, 

glimtändare, säkringar och övrigt förbrukningsmaterial 

'/7 Solavskärmningar, solskydd invändiga för verksamhet 

°?- Grindar invändiga 

);.> Efterbeställning av nycklar 

)>- Lösa entremattor, lösa garderober och skåp 

Teknik 8t service ansvarar för: 

'?- Tomtmark 

> Skötsel o underhåll av tomtens ytskikt, växter inkl. träd o buskar 

>- Lekställningar, stolpbelysning, staket och övrig utrustning som finns idag 

'r Sopning o städning 

P.. Ledningar i mark, större markskador samt ytor med asfaltsbeläggning 

'r Snöröjning och sandning, men arbetet bedrivs i nära samverkan mellan Båstadhem och 

Tekn ik & Service enligt ett samverkansavta l 



Underlag fördelning Budget 2019

Obj Verk m2 MEDIA UH Övrigt ADM
Totalt till 

Bhem 2019
Skutan, boende 0104 9101 B&A Borren 17 180 31,4 21,6 21,0 0,0 74,1
Dillen Lilla KC 0105 9101 B&A Dillen 1 499,8 272,6 162,2 14,6 949,1
Kunskapscentrum0105 9101 B&A Båstad 109:2 5 970 677,0 560,6 191,7 183,0 1 612,3
Scala Biografen 0119 9101 B&A Neptunus 1 173 75,8 16,1 11,7 3,9 107,5
Musteriet 0148 9101 B&A Borren 12 300 61,2 75,9 28,0 9,9 175,1
Kulturskola/Ungdomsgård0309 9101 B&A Förslöv 4:101 570 70,0 41,9 0,7 13,6 126,1
Strandängsskolan F-60100 9101 B&S Akvarellen 15 9 295 1 431,0 485,0 347,4 284,0 2 547,4
Strandängsskolan 7-90101 9101 B&S Akvarellen 15 636,8 416,9 56,2 12,3 1 122,3
Strandängsskolan A-huset0103 9101 B&S Akvarellen 15 0,0
Äppelbyn 0106 9101 B&S Plommonet 2 967 221,8 202,4 96,1 19,9 540,2
Päronbyn 0107 9101 B&S Plommonet 2 467 121,2 156,4 53,9 10,1 341,5
Malens förskola 0108 9101 B&S Malens förskola 458 147,8 134,1 28,4 45,3 355,6
Östra Karups skola0200 9101 Djäknebol 1:9 1 640 81,0 217,7 161,9 38,4 499,0
Moduler Östra Karups skola0200 9101 B&S 111,2 26,2 8,8 25,6 171,8
Förskola Östra Karup0208 9101 B&S Östra Karup 6:7 1 147 152,6 81,7 82,7 13,2 330,3
Förslövs skola LM0300 9101 B&S Förslöv 4:101 3 545 304,6 453,5 282,9 109,0 1 149,9
Förslövs skola moduler0314 9101 B&S 0,0
Högstadium Förslöv 0301 9101 B&S Förslöv 4:101 4 301 516,0 72,4 26,8 130,0 745,2
Skogsbyn 0303 2014 T&S Förslöv 4:101 0 183,2 98,1 99,2 15,9 396,4
Ängsbyn 0304 9101 B&S Slammarp 64:58 651 107,0 240,4 100,2 17,3 464,9
Skogsbyn moduler0313 9101 B&S 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Backabyn Grevie 0401 9101 B&S Hålarp 4:58 394 69,8 283,2 39,5 5,4 397,9
Västra Karups skola0500 9101 B&S Västra Karup 1:311 984 263,8 378,4 278,2 49,1 969,5
Västra Karups skola moduler0510 9101 B&S 0,0
Klockarebyn 0502 9101 B&S Västra Karup 1:31 423 40,5 154,3 66,3 15,5 276,7
Sandlyckeskolan,Torekovs 0600 9101 B&S Räkan 1 1 717 685,0 254,0 176,2 47,7 1 163,0
Brandstation Båstad0128 9101 T&S Båstad 2:237 985 192,0 136,2 38,4 20,8 387,5
Brandstation Förslöv0310 9101 T&S Slammarp 4:1 156 53,7 25,3 13,4 8,4 100,9
Id hall Båstad 0102 9101 T&S Akvarellen 15 1 676 104,0 187,0 19,3 37,4 347,7
Centralförråd 0133 9101 T&S Malen 1:104 800 209,0 197,4 31,1 70,9 508,4
Id-hall östra Karup0201 9101 T&S Djäknebol 1:9 817 67,3 31,7 -0,6 16,6 115,1
Id-hall Förslöv 0302 9101 T&S Förslöv 4:101 1 984 243,8 30,3 2,5 40,4 317,0
Idrottshall V K skola0501 9101 T&S Västra Karup 1:31 791 133,1 29,7 5,4 17,3 185,4
Idrottshall Sandlyckeskolan0601 9101 T&S Räkan 1 882 186,0 69,6 37,3 20,3 313,2
Bjäredalen, FD TRV lokaler0322 9101 T&S Vistorp 9:2 1 859 229,7 97,1 132,2 60,5 519,4
Omsorgsboende Vistorp 0321 9101 T&S Vistorp 13:3 200 21,6 19,9 14,2 3,2 58,9
Kommunkontor, kommundel0113 9107 T&S Citadellet 1 3 738 620,0 275,0 92,6 120,0 1 107,5
Plommonet Socialkontor0115 9107 T&S Plommonet 1 629 71,0 22,9 51,5 18,1 163,5
Fd Scoutstuga 0132 2014 T&S Båstad 109:67 59 0,0 0,3 4,8 3,6 8,6
Villa Böske 0416 2014 T&S Böske 37:1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Svenstad 0509 2014 T&S Svenstad 4:6 389 0,0 1,7 1,3 7,1 10,2
Kärnhuset/ Fontänhuset0111 8002 T&S Valnöten 2 215 0,0 26,8 20,0 13,2 60,0
Kommunkontor, post o polis0114 8002 T&S Citadellet 2 1 102 263,0 66,2 32,5 18,9 380,6

Total 50 464 8 883 5 860 2 816 1 540 19 100

Total 2018 50 670 9 074 5 985 2 845 1 537 19 440
Kontroll diff -190,7 -124,1 -28,8 3,0 -340,6



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-04-23 1 av 1 

 

 

KS au § 79  Dnr KS 000214/2019 - 200 

Avtal om brandvattenförsörjning  

 
Beskrivning av ärendet Brandposterna är en del av den kommunala infrastrukturen. Brandposter och 

anordningar för brandsläckning ska hållas funktionsdugliga. För att säkerställa 
vattenförsörjning för brandsläckning har respektive kommun genom NSVA, 
Räddningstjänsten och enskilda fastighetsägare ett ansvar. 

 
 Detta avtal utgör ett styrande dokument för hur brandvattenförsörjningen via 

brandposter ska byggas ut, underhållas och skötas i Båstads kommun, samt hur 
kostnaden av densamma ska regleras mellan skatte- och taxefinansierad 
verksamhet. Avtalet har tagits fram gemensamt av Räddningstjänsterna inom 
respektive kommun och NSVA. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, 2019-02-28 
 Avtal om brandvattenförsörjning  
 Bilaga om kostnadsfördelning/ekonomisk överenskommelse  
 
Förvaltningens förslag  1. Godkänna bilagt förslag till avtal om brandvattenförsörjning 

2. Ge Teknik- och servicechefen i uppdrag att underteckna av 
Kommunstyrelsen godkänt avtal om brandvattenförsörjning.      

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

 

1. Godkänna bilagt förslag till avtal om brandvattenförsörjning 

2. Ge Teknik- och servicechefen i uppdrag att underteckna av 
Kommunstyrelsen godkänt avtal om brandvattenförsörjning. 

 

 
      

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-02-28 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS000214/2019 

 
 
 

Avtal om brandvattenförsörjning 
 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Att godkänna bilagt förslag till avtal om brandvattenförsörjning 
2. Att ge Teknik- och servicechefen i uppdrag att underteckna av Kommunstyrelsen 

godkänt avtal om brandvattenförsörjning 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Brandposterna är en del av den kommunala infrastrukturen. Brandposter och anordningar för 
brandsläckning ska hållas funktionsdugliga. För att säkerställa vattenförsörjning för 
brandsläckning har respektive kommun genom NSVA, Räddningstjänsten och enskilda 
fastighetsägare ett ansvar. 
 
Detta avtal utgör ett styrande dokument för hur brandvattenförsörjningen via 
brandposter ska byggas ut, underhållas och skötas i Båstads kommun, samt hur kostnaden av 
densamma ska regleras mellan skatte- och taxefinansierad verksamhet. 
Avtalet har tagits fram gemensamt av Räddningstjänsterna inom respektive kommun och 
NSVA. 
 
Aktuellt 
Överenskommelsen har upprättats mot bakgrund av att det inte har funnits en samsyn mellan 
parterna och att det har funnits skillnader mellan kommunerna inom NSVA för hur frågan 
hanteras. I flertal av kommunerna har det inte heller funnits en ekonomisk reglering och/eller 
avtal mellan den som ska underhålla och sköta brandposterna (NSVA) och huvudmannen 
(kommunen). Dokumentet avser att beskriva förutsättningarna och ansvar, samt ge riktlinjer 
för hur arbetet med anläggningen ska bedrivas. 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Avtal om brandvattenförsörjning förutsätter en investerings- och driftsbudget hos den 
skattefinansierade verksamheten och den taxefinansierade verksamheten från och med 
budgetår 2020 i enlighet med den tillhörande ekonomiska överenskommelsen. 
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Avtal om brandvattenförsörjning inkl. bilaga om kostnadsfördelning/ekonomisk 
överenskommelse 
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FÖRORD 

Detta dokument baseras på de arbeten som redovisas i Avtal för 
brandvattenförsörjning som har tagits fram gemensamt av NSVA och 
respektive delägarkommuns räddningstjänst under hösten 2015 till våren 
2016, med WSP som projektledare. Denna överenskommelse avser att 
klarlägga kostnadsfördelningen mellan NSVA och dess respektive 
ägarkommun.  
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1 INLEDNING 
Detta dokument avser att reglera hur kostnader gällande brandpostnät ska 
fördelas inom de samverkande ägarkommunerna där NSVA förvaltar de 
allmänna VA-anläggningarna. 

 
Figur 1. Ägarkommunerna. 

Huvudmännen (kommunerna) har överenskommit att genom det 
interkommunala VA- bolaget  NSVA, långsiktigt samverka om förvaltning och 
drift av delägarkommunernas allmänna VA-anläggningar. 

NSVA ska, på ett resurseffektivt sätt, ansvara för förvaltning, drift, underhåll, 
förnyelse och förbättringar av delägarkommunernas VA-anläggningar samt 
bedriva därmed förenlig verksamhet. VA-anläggningar inkluderas även av 
brandposter inom respektive kommun, som detta dokument avser att reglera. 

2 TIDIGARE AVTAL  
Detta avtal ersätter alla tidigare uppgörelser och avtal gällande förvaltning, 
drift och underhåll av brandposter mellan huvudmannen och NSVA. 

3 ÖVERGRIPANDE FÖRDELNING 
NSVA föreslår en budget i form av en 3 års prognos i samband med 
kommunens årliga budgetplanering. Denna prognos justeras sedan årligen 
inför varje årsbudgetering, då förutsättningar kan komma att förändras. 
Respektive ägarkommuns budget baseras på antalet brandposter i nätet 
samt ett underhållsbehov utifrån varje kommuns brandposters 
förutsättningar. 

Tillsammans med prognosen presenteras en aktivitetsplan, som visar på de 
aktiviteter som planeras under året och som budgeten bygger på.  

3.1 BEHOVSBEDÖMNING 
Det har av NSVA och räddningstjänsten utförts en gemensam 
behovsbedömning av antalet brandposter för brandvattenförsörjningen i 
aktuell kommun. För prognosen används identifierat behov för Båstad, vilket 
ger att ut av dagen (år 2017) finns det behov av 707 st, vilket nedanstående 
kostnadsfördelning baseras på. 

Bjuv

Landskrona

Helsingborg

Åstorp

Svalöv

Båstad
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3.2 KOSTNADSFÖRDELNING 
För att säkerställa att brandsläckningsarbeten inom kommunen ska kunna 
genomföras utifrån bästa förutsättningar, krävs att brandposter är 
fungerande vid utryckningstillfällen. För att säkerställa ett väl fungerande 
brandpostnät krävs kontinuerligt underhåll samt åtgärder på nätet. I tabellen 
nedan listas dessa nödvändiga aktiviteter. 

Den initiala årskostnaden prognostiserade utifrån nedanstående nyckeltal för 
åtgärderna och med antaganden om omfattningen av arbetena. Dessa är 
framtagna utifrån NSVA:s erfarenheter, genomförda entreprenader och 
budgetofferter från entreprenörer. Utgångsläget har varit att NSVA anlitar 
entreprenör för arbetena, men det kan även vara aktuellt att dessa arbeten 
utförs av egen personal. Detta kommer att beslutas om i ett senare skede.  

Efter varje år sker en uppföljning av det verkliga utfallet så att dessa värden 
kan justeras och utgöra en grund för nästa års prognos. 

Prognosen baseras på en kostnadsfördelning, som utgår från 
behovsbedömningen, där NSVA respektive räddningstjänsten har identifierat 
vilka brandposter de har behov av. 

 
Figur 2. Illustration av kostnadsfördelningen för drift- och underhållskostnader. 

I nedanstående sammanställning tas endast med kostnaderna för de delar 
som belastar aktuell kommun och som detta avtal omfattar.  

Kostnader för genomförande av behovsbedömningen belastar varje parts 
driftbudget.  Drift- och underhållskostnader för deras spolposter belastar 
NSVA:s driftbudget. 

3.2.1 Investeringar 

Utbyte av brandposter bedöms kunna ske genom: 

 Utbyte i samband med NSVA:s ledningsprojekt 
 Löpande reinvesteringar 
 Utbyte av identifierade ej fungerande, prioriterade brandposter 
 Akutinsatser för utbyte av läckande brandpost 

Då NSVA genomför utbyte av ledningar, så ersätts även brandposterna. 

Kostnads-
fördelning

Behov

Behovs-
bedömning

NSVA+RT

Gemensamt

50/50 
fördelning

Räddnings-
tjänsten

100% 
kommunen

NSVA

100% NSVA
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NSVA har uppskattat att 5 % av brandposterna ej fungerar. Det innebär att 
det för Båstad finns 35 brandposter inom kommunen som anses vara 
defekta. Dessa bedöms ersättas inom en 5 årsperiod. 

De brandposter som det inte har funnits ett behov av kommer att avvecklas 
och tas ut drift. Rivning av dessa sker i samband med andra arbeten och 
belastar NSVA:s driftbudget. 

Tabell 1. Använda nyckeltal för olika aktiviteter. 

Aktivitet Intervall Kostnad 

Utbyte i samband med reinvestering- 
och saneringsprojekt 

 25 000 kr/BP 

Löpande reinvesteringar  70 000 kr/BP 

Reinvesteringar för ej fungerande, 
prioriterade brandposter 

 70 000 kr/BP 

Drift och underhåll, okulär besiktning + 
funktionstest  

Enkel: 
vartannat år 

Avancerad: 
vart 6:e år 

400 kr/BP 

Avveckling av brandpost, enkel1  400 kr/BP 

Avveckling av brandpost, avancerad2  35 000 kr/BP 
1 Borttagning av flagga, röd propp och uppdatering av GIS 
2 Grävning i samband med brandpostläcka eller närliggande arbete 

3.2.2 Besiktning och kontroll 

NSVA har bedömt att initialt behövs en okulär besiktning och ett enkelt 
funktionstest för varje brandpost vartannat år. Denna bedömning kommer att 
omvärderas efter första årets utfall. En avancerat funktionskontroll med 
okulär besiktning görs sedan var 6:e år. 
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3.2.3 Sammanställning 

Tabell 2. Prognostiserad årskostnad (kkr/år), fördelat på VA-taxa och skatt de fem första åren för 
Båstad. 

Aktivitet Årskostnad (kkr/år) 

 VA-taxa Skatt 

Reinvesteringar inom reinvesterings- och 
saneringsprojekt 

36 46 

Löpande reinvesteringar 176 225 

Reinvestering för ej fungerade, prioriterade 
brandposter 

178 228 

Drift och underhåll 44 54 

Avveckling av brandpost, enkel2 23 - 

Avveckling av brandpost, avancerad2 40 - 

Total årlig kostnad för reinvestering de 
första fem åren1 

390 499 

Total årlig kostnad för reinvestering efter 
det femte året1,4 

212 149 

Total årlig kostnad för drift de första fem 
åren1,4 

843 54 

Total årlig kostnad för drift efter de första 
fem åren1,4 

44 54 

1 Se bilagd beräkningsark för beräkningsgången  
2 Engångskostnad 
3 Utan engångskostnad för ”avveckling enkel”. 
4 Hänsyn tas ej till nytillkomna brandposter    

3.2.4  Nyinstallationer inom utbyggnadsområden 

Vid nybyggnation i utbyggnadsområden är det exploatören som bekostar de 
nya brandposterna inom området. Placering av brandposter ska följa de 
riktlinjer som finns angivet i: 

Avtal för brandvattenförsörjning. Överenskommelse för NSVA:s 
ägarkommuner.  

Efter färdigställandet och garantibesiktning överlåts dessa brandposter till 
kommunen som anlitar NSVA till att förvalta och drifta brandposterna likt 
övriga brandposter inom kommunen som är placerade på allmän platsmark. 

4 FAKTURERING 
Fakturering sker kvartalsvis och ska vara NSVA tillhanda inom 30 dagar. 

5 AVTALSTID OCH UPPSÄGNING 
Detta avtal gäller från 2017-01-01 till och med 2021-01-01.  
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6 ÖVERLÅTELSE 
Ingen av parterna (huvudman, NSVA) har rätt att utan den andre partens 
skriftliga godkännande, överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta 
avtal till tredje man. 

7 TYSTNADSPLIKT 
Då dricksvattennätet anses som ett civilt skyddsobjekt, förbinder sig parterna 
att iaktta sekretess om innehållet i detta avtal såvida detta ej strider mot 
reglerna om offentlighet och sekretess. 
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121 88 Stockholm-Globen  
Besök: Arenavägen 7  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 
 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500 
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 700 
medarbetare. www.wsp.com 
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FÖRORD 
Detta dokument har arbetats fram under hösten 2015 till våren 2016 och omfattar 
avtal mellan NSVA och ägarkommunernas räddningstjänster gällande brandposter. 
Dokumentet klargör ansvarsfördelningen mellan de olika berörda instanserna, hur 
infrastrukturen ska vidmakthållas samt hur arbetsgången ska ske. 

Under arbetets gång har flertalet workshops hållits mellan NSVA och 
ägarkommunernas räddningstjänster, där WSP har agerat projektledare samt 
författat detta dokument.  
Tabell 1 Medverkande personer i arbetsgruppen för framtagning av detta dokument 

Mats Norberg Gruppchef ledningsnät NSVA 

Dejan Tucakov Utredningsingenjör NSVA 

Christer Nilsson Avdelningschef RT Bjuv och Svalöv 

Pelle Pettersson Operativ chef RT Båstad 

Fredric Hermansson Avdelningschef Helsingborg, RSNV 

André Bengtsson Stf räddningschef RT Landskrona 

Staffan Winstedt Räddningschef RT Åstorp 

Fredrik Christensson Uppdragsansv./Projektledare WSP 

Veronica Andersson Handläggare WSP 

 

Till detta avtalsdokument finns en ekonomisk överenskommelse mellan NSVA och 
respektive ägarkommun för att hantera kostnadsfördelningen.  

 

 

 

KONSULT 
WSP Process 

Box 714 
251 07  Helsingborg 

Besök: Järnvägsgatan 13 
Tel: +46 10 7225000 
Fax: +46 10 7225418 

WSP Sverige AB 
Org nr: 556057-4880 

Styrelsens säte: Stockholm 
http://www.wspgroup.se 
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1 INLEDNING 
Detta avtal utgör ett styrande dokument för hur brandvattenförsörjningen via 
brandposter ska byggas ut, underhållas och skötas inom kommunerna Båstad, 
Helsingborg, Landskrona, Bjuv, Svalöv och Åstorp. 

Avtalet har tagits fram gemensamt av Räddningstjänsterna inom respektive 
kommun och NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp). 

1.1 Bakgrund 
Överenskommelsen har upprättats mot bakgrund av att det inte har funnits en 
samsyn mellan parterna och att det har funnits skillnader mellan kommunerna för 
hur frågan hanteras. I flertal av kommunerna har det inte heller funnits en 
ekonomisk reglering och/eller avtal mellan den som ska underhålla och sköta 
brandposterna (NSVA) och huvudmannen (kommunen).  

Dokumentet avser att beskriva förutsättningarna och ansvar, samt ge riktlinjer för 
hur arbetet med anläggningen ska bedrivas. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANSVAR 
Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag, vilket bl.a. omfattar 
räddningstjänst respektive tillhandhållande av vatten och avlopp. 

Respektive kommun äger infrastrukturen i kommunen, där t.ex. dricksvattennätet 
och dess brandposter utgör en del av detta. De ansvarar för att denna sköts och 
underhålls inom verksamhetsområdet för allmänt vatten och avlopp.  

Vidare skall varje kommun svara för att bränder och skador till följd av bränder 
förebyggs. Kommunen skall också främja annan olycks- eller skadeförebyggande 
verksamhet i kommunen.  

Mål, organisation och resurser för räddningstjänst fastställs i kommunala 
handlingsprogram. Sådana handlingsprogram skall finnas både för 
olycksförebyggande verksamhet och för operativ räddningstjänst. Verksamheten 
leds av en räddningschef 
som till sitt förfogande har 
räddningsstyrkor på 
strategiska platser i 
kommunen.  

För att kommunerna ska 
kunna uppfylla sina 
åtaganden har ansvaret 
för verksamheterna 
fördelats ut till NSVA 
respektive 
Räddningstjänsten. 

 

Kommunen

Huvudman

NSVA

Drift av VA-nätet

Räddningstjänsten

Utför räddningsinsatsen
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2.1 Dagens nät 
Idag finns det totalt ca 6 500 brandposter fördelat över de sex kommunerna. Dock 
uppstår det områden inom verksamhetsområdena där ej fullgod täckning finns och 
detta gäller för alla delägarkommuner. För att ett fullgott brandsläckningsarbete ska 
kunna garanteras genom brandposter, krävs utbyggnad av nätet samt att fler 
brandposter installeras. 

2.2 Ägandedirektiv NSVA 
De nordvästskånska kommunerna Båstad, Helsingborg, Landskrona, Bjuv, Svalöv 
och Åstorp har kommit överens om att genom NSVA, långsiktigt samverka om 
förvaltning och drift av delägarkommunernas allmänna VA-anläggningar. 

Delägarkommunerna är, såsom ägare av sina respektive VA-anläggningar, 
huvudmän för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna inom respektive 
kommun och följer bestämmelserna i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.   

NSVA ska på ett resurseffektivt sätt ansvara för förvaltning, drift, underhåll, 
förnyelse och förbättringar av delägarkommunernas VA-anläggningar samt bedriva 
därmed förenlig verksamhet. NSVAs verksamhet syftar till att skapa en effektiv 
organisation genom att utnyttja stordriftsfördelar och få underlag för högre 
kompetens utan att överge det lokala inflytandet. 

NSVAs mål är att uppnå hög trygghet och kvalitet vad gäller vattenproduktion och 
distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten samt 
omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Bolaget ska även i övrigt svara upp 
mot kundernas behov och förväntningar. 

2.3 Räddningstjänsterna 
En grundförutsättning för att räddningsinsatser ska kunna genomföras effektivt är 
att det finns tillgång till brandvatten. I städernas tätorter anordnas 
brandvattenförsörjningen via brandposter. Med tillgång till brandvatten avses både 
avstånd till brandpost och flöde i brandpost. 

I tätorter sker brandutryckningar oftast med höjdfordon och släckbil eftersom 
brandposter utnyttjas vid släckarbeten. Inom tätorter har räddningstjänsten inte 
resurser att hantera brandvattenförsörjning med tankbilar. Därför är brandposter en 
förutsättning för ett effektivt brandsläckningsarbete inom tätorter.  

Utanför definierade tätorter sker brandvattenförsörjningen på annat vis, t.ex. 
genom tankbilar, branddammar, privata brandposter eller liknande. 

2.4 Ansvarsfördelning 
Brandposterna är en del av den kommunala infrastrukturen och förekomsten av 
brandposter är beslutade av kommunfullmäktige. 

Brandposter och anordningar för brandsläckning ska hållas funktionsdugliga i 
enlighet med detta dokument. För att säkerställa vattenförsörjning för brand-
släckning har respektive kommun genom NSVA, Räddningstjänsten och 
fastighetsägare följande ansvar. 
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Kommunen ska: 
 säkerställa att erforderlig brandvattenförsörjning finns. 

 se till att exploatörer följer riktlinjerna enligt detta dokument vid 
anläggandet av brandposter. 

 kontakta NSVA vid nyinstallation av brandposter, så att kartmaterial 
kan uppdateras. 

 
Kommunerna ska genom NSVA: 
 anlägga och underhålla brandposter för brandvattenförsörjning. 

 ajourhålla kartdatabas för brandposter. Kartdatabas ska uppdateras 
snarast efter genomförd fysisk förändring i brandpostnätet. 

 ansvara för att brandposter är tydligt utmärkta. 

 se till att Räddningstjänsten underrättas om planerade och akuta 
förändringar på brandpostnätet och övrig brandvattenförsörjning.  

 underhålla utpekade uppställningsplatser för mobila pumpar och 
andra anordningar för brandvattenförsörjning. 

 med hänsyn till dricksvattendistribution tillgodose att efterfrågad 
brandvattenkapacitet erhålls (se begräsningarna enligt detta 
dokument). 

 informera fastighetsägare inom verksamhetsområden till privata 
brandposter om deras ansvar. 

 att vid nyanläggning eller ombyggnader av vattenledningsnätet 
säkerställa att detta utformas enligt detta dokument. 

 föreslå placering av brandpost vid exploateringsskeden/ 
planeringsskeden i enlighet med detta dokument. 

 ansvarar för att riktlinjer enligt detta dokument säkerställs vid 
planeringsskeden. 

 

Kommunerna ska genom räddningstjänsten: 
 förfoga över att släckutrustning och personal enligt antaget 

handlingsprogram enligt lag om olyckor. 

 meddela NSVAs kundservice vid större vattenuttag och/eller 
bränder. 

 som remissinstans bevaka att kravet på erforderlig brandvatten-
försörjning tillgodoses. 
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Fastighetsägare av privat brandpost ska: 
 anlägga och underhålla privata brandposter för brandvatten-

försörjning. 

 ansvara för att privata brandposter är tydligt utmärkta (de privata 
brandposterna finns normalt inte med i stadens kartdatabas). 

 ansvara för säkerhet, underhåll och skötsel i och omkring av 
fastighetsägaren ägda vattentag, uppställningsplatser för mobila 
pumpar samt andra anordningar för brandvattenförsörjning. 

 dokumentera privata brandposter och dess skötsel i det 
systematiska brandskyddsarbetet. 

 på begäran ska egenkontroll kunna uppvisas med avseende på 
brandskydd, där återströmningsskydd och kapacitetsuttag redovisas. 
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3 TEKNISKA RIKTLINJER 
Ledningsnätet för dricksvattendistribution är dimensionerat utifrån att kunna förse 
abonnenterna med ett dricksvatten av erforderlig kvalité och kvantitet, i enlighet 
med gällande lagstiftning och föreskrifter. Det är NSVA:s uppgift att tillgodose att 
VA-huvudman uppfyller dessa krav. 

En grundförutsättning för att räddningsinsatser ska kunna genomföras effektivt är 
att det finns tillgång till brandvatten, avseende både avstånd till brandpost och 
flöde i brandpost. Kommunen tillhandahåller vatten för effektiv brandsläckning med 
brandförsvarets utrustning. 

Grundnivå utgörs av VAV P83 Allmänna vattenledningsnät och VAV P76 Vatten till 
brandsläckning. 

3.1 Utformning av brandposter 
Utloppskoppling på brandpost ska vara enligt Svensk standard Typ B (Bajonett-
koppling), beteckning ska vara av typ RSK 7034218.  

Brandposter ska vara tydligt utmärkta med röda märkningsskyltar. Brandposter 
som räddningstjänsten inte har behov för, men som av NSVA avser nyttja för drift 
av nätet ska märkas ut med blå flagg. 

I detta dokument anges också avvikelser från VAV-normerna som kan godtas. 

3.2 Prioritetsordning 
Första prioritet är att dricksvattennätet ska leverera ett dricksvatten av erforderlig 
kvalité och kvantitet.  

Det är kommunens ansvar att skydda människors liv, hälsa, egendom och miljö 
genom att se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder samt skador till följd 
av bränder. Detta genom tex. anläggande av brandposter. 

3.3 Utformning av brandvattenförsörjningen 
Nedanstående regler gäller för placeringen av brandposter, samt utformningen av 
dricksvattensystemet för att erhålla erforderliga antal brandposter med tillräcklig 
kapacitet. 

Som underlag vid utglesning och vid utbyggnation skall tabell 1 och 2 tillämpas. 
Dock ska utglesning inte leda till försämrade brandsläckningsmöjligheter. Vid 
nyanläggning av brandposter ska placeringen generellt ske med 150 meter 
inbördes avstånd.  
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Tabell 2. Försörjning av vatten för brandsläckning. 

Område: Ansvar: 
Tätorter NSVA: Räddningstjänsten: 

Generellt 

 

 

 

Brandposter placeras normalt 
med 150 meter inbördes 
avstånd.  
(riktvärde 75 meter avstånd mellan 
brandpost och uppställningsplats för 
släckfordon). 

Slangutläggning från brandpost 
till släckenhet vid brandplatsen. 

Avstånd förväntas vara högst 50 
meter mellan släckenhet och 
byggnadens angreppsväg. 

Undantagsfall 
(vid bebyggelse 
med friliggande 
villor (enligt 
tabell 3 nedan)) 

Brandposter kan vid specialfall 
placeras med 300 meter 
inbördes avstånd. 1 

(Avstånd som maximalt 150 meter 
mellan brandpost och 
uppställningsplats för släckfordon) 

Slangutläggning från brandpost 
till släckenhet vid brandplatsen.  

Avstånd förväntas vara högst 50 
meter mellan släckfordon och 
byggnadens angreppsväg. 

Privata 
fastightsägare 
i tätort Fastighetsägare: Räddningstjänsten: 

Privata 
brandposter 

Om avstånd från kommunal 
brandpost till byggnadens 
angreppsväg överstiger 150 
meter krävs brandpost inne på 
den aktuella fastigheten. I 
enskilda fall kan privat brand-
post behövas även vid kortare 
avstånd. Placering efter samråd 
med räddningstjänsten. 
Brandpost bekostas och 
underhålls av fastighetsägaren.  

Slangutläggning från brandpost 
till släckenhet vid brandplatsen. 

Avstånd förväntas vara högst 50 
meter mellan uppställningsplats 
för släckenhet och byggnadens 
angreppsväg. 

Utanför tätort 
Kommunen eller 
fastighetsägare: Räddningstjänsten: 

Vatten från 
vattentag och 
pumpplatser 

 

På landsbygd bör det normalt 
finnas tillgång till brandvatten 
inom en kilometer.   

Transport av vatten sker med 
mobil pump och slangsystem 
alternativt med hjälp av 
vattenenheter (tankbilar) i 
skytteltrafik. Planeras i samråd 
med räddningstjänsten. 

1 Gäller ej Landskrona kommun som har egna antagna riktlinjer om endast 150 meter 
inbördes avstånd mellan brandposter. 
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Tabell 3. Släckvattenbehov enligt VAV P83 mars 2001. 

Beskrivning 
Släckvatten 
förbrukning (l/s) 

Bostadsområden eller andra jämförbara områden med 
serviceanläggning 

Friliggande villor 10* 

Flerfamiljshus lägre än 4 våningar, radhus och 
kedjehus  

10 

Större bostadsbebyggelse  20 

Friliggande villor (vid undantagsfall) 10* 

Industriområden, enstaka industrianläggningar eller andra från 
brandsynpunkt jämförbara områden 

Låg brandbelastning**, dvs. brandsäkra byggnader 
utan upplag av brännbart material. 

10 

Normal brandbelastning**, dvs. brandsäkra 
byggnader utan större upplag av brännbart material, 
tex skolor, vårdanläggningar och kulturbyggnader. 

20 

Hög brandbelastning** såsom snickerifabrik, 
brädgårdar och dylikt. 

40 

Exceptionell brandbelastning** såsom 
oljehanteringsanläggning och dylikt. 

>40*** 

*Från enskild brandpost bör 10 l/s normalt kunna tas ut. Lokala förutsättningar kan medge 
viss variation 
**Med brandbelastning avses mängden brännbart material per ytenhet 
***Bestäms i samråd med räddningstjänsten. Från enskild brandpost bör vid system med 
brandposter 10 l/s kunna tas ut. 

3.3.1 Friliggande villor 
Friliggande villor förekommer oftast i utkanten av städerna, i exempelvis 
villaförorter eller mindre samhällen. I vissa fall är det även något glesare mellan 
villorna än inom de tätbebyggda områdena. Vid dessa fall kan 300 meter mellan 
brandposter tillämpas, det ska dock inte användas som standard, utan endast vid 
undantagsfall då det inte finns möjlighet till tätare placering av brandposter. 

3.3.2 Övriga undantagsfall 
Dricksvattenledningarna dimensioneras utifrån att tillgodose dricksvatten-
försörjningen, enligt VAV P83 Allmänna vattenledningsnät. 

Då brandvattenförsörjning inte kan tillgodoses med brandpost på grund av för små 
dimensionerade vattenledningar, kan erforderlig brandvattenförsörjning istället ske 
genom t.ex.: 
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 Ändledningar (ledning utan förbrukning, med risk för stillastående vatten 
och därmed även en större risk för bakterietillväxt och vattenkvalitets-
försämring) förses med återströmningsskydd, som placeras företrädesvis i 
ett separat teknikhus. 

 Spolpost som har mindre kapacitet används för understöd. 
 Lokala reservoarer anläggs och förses med brutet vatten och förses med 

återströmningsskydd, som placeras företrädesvis i ett separat teknikhus. 
 Dagvattenmagasin utformas för att även kunna användas för 

brandvattenförsörjning genom mobil motorpump. 
 Brandvattendamm i kombination med spolpost. 
 Tankbil. 

Vilken teknik som används, bestäms i det enskilda fallet och i samråd mellan 
räddningstjänsten och NSVA. 

3.4 Detaljutformningar 
För att säkerställa en erforderlig brandvattenförsörjning utan att äventyra 
dricksvattensäkerheten, finns det ett antal faktorer som ska beaktas vid 
utformningen av dricksvattensystemet. 

3.4.1 Placering och åtkomst 
Brandpost får inte placeras i lågpunkt eller i parkeringsruta med tanke på 
åtkomlighet. Om brandpost behöver placeras i en körbana, bör det om möjligt 
eftersträvas att passage med räddningsfordon fortfarande kan ske även när 
brandposthuvud är monterat. Samråd kan ske med berörd räddningstjänst 
angående placering av brandpost. 
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4 ARBETSSTRUKTUR 
NSVA ansvarar för förvaltning, drift, underhåll, förnyelse och förbättringar av 
delägarkommunernas brandposter. För att eftersträva samsyn mellan de olika 
kommunernas räddningstjänster och NSVA, bör arbetsgången i hanteringen av 
brandposter vara likartad och därför följa samma arbetsvägar. 

NSVA:s ansvarsområden: 
 för remisser från stadens aktörer vid projektering samt i plan- och 

byggprocesser och tar hänsyn till detta dokument. 
 för att räddningstjänsten får tillgång till uppdaterade kartor, vilket även 

omfattar att kartorna sträcker sig över kommungränserna. 
 Att a-jourhålla ett aktuellt kartmaterial över brandposterna 
 för tömning av brandposter vintertid. 
 för att utföra behovsbedömning av brandposter och sanera bort de som det 

inte finns behov av. 
 för att godkända brandposter förses med en röd flaggskylt. 
 för att icke godkända brandposter åtgärdas, som det finns behov av.  
 utföra fälttester som säkerställer funktionsdugligheten. 

 
Räddningstjänstens ansvarsområden: 

 att inhämta aktuellt kartmaterial över brandposterna från NSVA 
 för tillsyn av privata brandposter sker enligt eget tillsynsprogram. 
 för att rapportera brister till NSVA. 
 att bevaka brandvattenförsörjningen i remissärenden, bygglovsärenden, 

planprocesser och liknande. 
 att bevaka brandvattenförsörjningskraven vid förändringar av 

bebyggelsestrukturen/användningen i befintliga områden. 

4.1 Behovsbedömning 
Behovet och det nödvändiga antalet brandposter i dricksvattennätet bestäms 
utifrån typen av bebyggelse i området. Genomgång görs av befintlig 
placeringsstruktur i förhållande till aktuell bebyggelse  

De brandposter som det inte finns behov av för brandvattenförsörjning, tar NSVA i 
samråd med räddningstjänsterna beslut om ifall de ska plockas bort eller om de är 
behövliga för andra ändamål som t.ex. underhållspolposter eller för andra 
driftändamål. I dessa fall övertar NSVA helt ansvaret för deras underhållsarbete.  

NSVA ansvarar för att de brandposter som det har befunnits finnas behov av är 
funktionsdugliga, vilket säkerställs genom fälttester och kontroller. 
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Figur 1. Behovsbedömning och beslutsgång för att säkerställa funktionsdugliga 
brandposter. 

För de fall det har befunnits att brandposter ska rivas, så görs detta efter hand och 
i samband med annat underhåll i nätet. 

4.2 Drift och underhåll 
Det åligger NSVA att brandposterna hålls lättillgängliga och underhållna så att 
funktionen behålls tillförlitlig. Brandposter ska anordnas eller skötas, så att frysning 
förhindras under vintertid. 

De brandposter som inte uppfyller kraven ska åtgärdas alternativt tas ur drift om 
det är så att erforderligt avstånd fortfarande kan upprätthållas. Utmärkningen ska i 
dessa fall tas bort. 

Privata brandposter på den egna fastigheten ska skötas och underhållas av 
fastighetsägaren. 

4.2.1 Fälttester av brandposter 
För att säkerställa att brandposterna är funktionsduglig och levererar erforderlig 
mängd vatten, behöver dessa genomgå kontroller.  

Kontrollerna utförs i två olika omfattningar och med olika intervall. 
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4.2.1.1 Okulär besiktning samt enkel funktionskontroll 
En okulär besiktning utförs årligen av NSVA och vid detta tillfälle kontrolleras 
följande: 

        Betäckning 
        Flagga 
        Yttre skador 
        Djup 
        Låspropp 
        Klo/Bajonett 
        Hylsa 
        Flödeskontroll med öppning/stängning 
        Kontroll av dränering 
        Läckagekontroll 
        Tömning trumma/skyddsrör 
        Tömning BP rör 
        Packning i trumma/skyddsrör 

4.2.1.2 Utökad funktionskontroll 
Funktionskontrollen är ett komplement till den okulära besiktningen och utförs vart 
6:e år som då ska omfatta bl.a.:  

Utökad funktionskontroll 

        Tryckkontroll med mätinstrument 
        Flödeskontroll med mätinstrument 
        Renspolning av vattenledning 

NSVA ansvarar för att upprätta detaljerad arbetsinstruktion samt kontrollprotokoll 
för hur denna kontroll ska gå till. 

4.2.1.3 Brandposter som tas ur drift 
Brandposter som tas ur drift ur brandvattenförsörjnings synpunkt, ska inte längre 
markeras med röd flagg. Men NSVA kan fortfarande ha ett intresse i att behålla 
posten för andra syften och ändamål, då kan en annan typ av flagg användas. 

4.3 Dokumentation 
NSVA ska föra ett aktuellt kartmaterial som räddningstjänsterna tillhandahålls. 

Det åligger räddningstjänsten att ha ett tekniskt system som kan hantera 
kartmaterialet. 

4.3.1  Avvikelsehantering 
Påträffade avvikelser i kartmaterial, brandposter mm, som räddningstjänsten 
upptäcker ska rapporteras till NSVA. 
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Ej godkända brandposter, ska anges i kartunderlaget tills dess att de är åtgärdade.  

4.3.2 Uppdateringar 
Det åligger Räddningstjänsten att inhämta aktuellt kartmaterial från NSVA. 

Privata fastighetsägare ansvarar för att uppdaterat kartmaterial finns och att 
räddningstjänsten förses med dessa. Det åligger räddningstjänsten att kontrollera 
att fastighetsägaren har uppfyllt sina åtaganden. 

4.4 Förändringar i brandpostnätet 
Remiss skickas till räddningstjänsten för yttrande vid: 

 förändringar av befintligt brandpostnät 
 projektering av brandposter i nya områden och  
 arbeten som medför att brandpostnätet påverkas  

4.5 Skadereglering  
Vid skada ska en skadeutredning ske av tredje part. Merkostnader ska betalas av 
part som orsakat skadan. 

4.6 Framtida arbetsprocess 
För det fortsatta arbetet att utveckla dessa rutiner samt för att uppdatera den 
bilagda kostnadsfördelningen utifrån gjorda arbeten, kommer halvårsvisa 
avstämningsmöten att hållas. Det åligger NSVA att kalla till dessa möten, där bl.a. 
följande ska avhandlas: 

 Kartor och gjorda uppdateringar 

 Utveckling av tekniska system för hantering kartmaterial 

 Uppdateringar av detta dokument 

 Översyn av ansvarsfördelningar 

 Hantering av driftstörningar 

 Uppföljning av genomförda arbeten och ambitioner 

 Ekonomiskt utfall och framtagning av prognoser 

Det finns även ett behov för respektive kommun att genomföra en utredning som 
klarlägger åtgärdsbehovet för att klara uppsatta krav enligt tabell 2 samt att 
beskriva dess konsekvenser. 
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KS au § 88  Dnr KS 000291/2019 - 900 

Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Förändringar i Lagen om offentlig upphandling trädde i kraft i januari 2017, 

vilket nu föranleder en uppdatering av Båstads kommuns Inköps- och 
upphandlingspolicy. Lagändringen innebar bl a att det i högre grad i 
upphandlingarna ska ställas krav på miljö-, social-, och etisk hänsyn samt att 
det i högre grad ska ställas krav som främjar att även små och medelstora 
företag i större omfattning ska kunna delta i upphandlingarna. I och med 
lagändringen betonas även högre grad av innovationsupphandlingar. Detta 
tillsammans med kraven på enbart elektroniska anbud samt krav på e-faktura 
har inneburit att uppdateringar av Båstads kommuns Inköps- och 
upphandlingspolicy är nödvändiga, där dessa punkter nu betonas ytterligare.   

 
 Ytterligare en skillnad från tidigare lagstiftning är betoningen på livscykeltänk 

vid upphandlingar, inte enbart priset för varan eller tjänsten utan kostnaderna 
för varan eller tjänsten under hela dess livslängd ska beaktas i största möjliga 
mån vid upphandling.  

 
 I samband med uppdateringen av Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads 

kommun har en motsvarande uppdatering av tillämpningsanvisningarna 
genomförts.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från upphandlingschef Ann-Helen Klasson, 2019-04-09  
 Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun 
 
Förvaltningens förslag  Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun antas.  
 
Föredragande Upphandlingschef Ann-Helene Klasson föredrar ärendet.  
       
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

 

Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun antas. 

 

 

       
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

190409\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2019-04-09. Till: Kommunfullmäktige  

Handläggare: Ann-Heléne Klasson 

Dnr: KS 000291/2019 
 

 
 

 
Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar inköps- och upphandlingspolicy. 

 
Bakgrund 
Förändringar i Lagen om offentlig upphandling trädde i kraft i januari 2017, vilket nu föranle-
der en uppdatering av Båstads kommuns Inköps- och upphandlingspolicy. Lagändringen inne-
bar bl a att det i högre grad i upphandlingarna ska ställas krav på miljö-, social-, och etisk hän-
syn samt att det i högre grad ska ställas krav som främjar att även små och medelstora företag i 
större omfattning ska kunna delta i upphandlingarna. I och med lagändringen betonas även 
högre grad av innovationsupphandlingar. Detta tillsammans med kraven på enbart elektro-
niska anbud samt krav på e-faktura har inneburit att uppdateringar av Båstads kommuns In-
köps- och upphandlingspolicy är nödvändiga, där dessa punkter nu betonas ytterligare.  Ytter-
ligare en skillnad från tidigare lagstiftning är betoningen på livscykeltänk vid upphandlingar, 
inte enbart priset för varan eller tjänsten utan kostnaderna för varan eller tjänsten under hela 
dess livslängd ska beaktas i största möjliga mån vid upphandling. I samband med uppdatering-
en av Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun har en motsvarande uppdatering 
av tillämpningsanvisningarna genomförts.  
 
 
 
 
Kommunkontoret  
Ann-Heléne Klasson, Upphandlingschef 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ann-Heléne Klasson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun 
 
Samråd har skett med: 
Ledningsgruppen. 
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Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun 

Denna policy för inköp- och upphandling gäller för Båstads kommun samtliga 

verksamhetsområden/nämnder inklusive kommunens kommunala bolag.  

Policyn ska ge vägledning till hur anställda och förtroendevalda ska agera när det gäller 

upphandling och inköp. Kommunkontoret/upphandlingsenheten fastställer 

tillämpningsanvisningar som förtydligar policyn.  

Upphandling definieras som köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, tjänster och 

byggentreprenader. Policyn omfattar även direktupphandling.  

Upphandling är en strategisk funktion med ett kommungemensamt intresse. Inköps- och 

upphandlingsprocessen ska präglas av effektivitet, kompetens och samverkan. 

Kommunen inkluderat de kommunala bolagen ska ha en helhetssyn på upphandlingar 

och ta tillvara på de vinster som följer av en samordning av kommunens olika behov.  

Mål 

Kommunens mål är att upphandlingar och inköp ska tillföra kommunen ett mervärde 

genom hög kvalitet i köpta varor och tjänster, bättre totalekonomi samt utveckling av 

hållbarhet. Upphandlingarna ska genomföras enligt gällande lagstiftning med en tydlig 

målsättning att de möjligheter som lagstiftningen ger används så långt detta är möjligt.  

Syfte 

Syftet med policyn är att säkerställa att varor, tjänster och byggentreprenader köps med 

rätt kvalitet, till rätt kostnad och med affärsmässighet. Tydliggöra och ge vägledning för 

verksamhetsområden, nämnder och bolags upphandlingar och inköp.  

Vid genomförandet av upphandlingar är det av stor vikt att förutsättningarna för små 

och medelstora företag att lämna konkurrenskraftiga anbud beaktas. Innovativa 

lösningar är även att beakta.  

Upphandlingar ska också användas för att främja, 

- Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär 

- Effektiva offentliga inköp 

- En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens 

- En rättssäker offentlig upphandling 

- En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar 

- En miljömässigt ansvarsfull upphandling 



- Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle 

Upphandling ska också användas för att främja angelägna samhällsmål som hållbar 

miljö, minskad ekonomisk brottslighet samt ta sociala och etiska hänsyn som ligger 

inom ramen för gällande lagstiftning. 

Ansvar  

Ansvaret för upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader ligger på respektive 

verksamhetsområde/nämnd/bolag. När två eller flera 

verksamhetsområden/nämnder/bolag har likartade behov ska en samordnad 

upphandling ske genom upphandlingsenheten. Kommunen ska ha en helhetssyn på 

inköp och upphandlingar och tillvarata de vinster som följer av en samordning av 

kommunens behov. 

Ansvaret för kommunens samordnade avtal ligger hos kommunstyrelsen. Dessa avtal 

tecknas av upphandlingsenheten. Samtliga avtal ska alltid följas.  

Varje verksamhet ska utse kontaktperson för inköps- och upphandlingsfrågor.  

Personal med ansvar för inköp och upphandlingar ska känna till och följa kommunens 

policy och anvisningar och ha erforderlig kompetens för uppgiften. 

Chefer ansvarar för att gällande lagar, inköps- och upphandlingspolicy och anvisningar 

följs. 

Anskaffningsprocessen  

Anskaffningsprocessen innefattar förstudie (behovsanalys och strategi), upphandling, 

inköp, leverans, fakturahantering och uppföljning.  

Upphandling är en strategisk uppgift och processen ska präglas av effektivitet, 

kompetens och samverkan för bästa måluppfyllelse. Upphandling som genomförs på rätt 

sätt kan medverka till kommunens verksamhetsutveckling.   

Affärsmässighet 

Affärsmässighet uppnås genom att den konkurrens som finns på marknaden utnyttjas. 

Kommunen ska i sina upphandlingar ställa relevanta krav, vara tydlig, samt göra 

upphandlingarna kända på marknaden. 

Leverantörerna ska behandlas likvärdigt och icke-diskriminerande. Upphandlingarna 

ska genomföras på ett öppet sätt. Principerna om ömsesidigt erkännande och 

proportionalitet ska iakttas. 

Affärsetik 

Begreppet affärsetik innefattar både affärsmässighet och att inte ta ovidkommande 

hänsyn, samt även ett i övrigt etiskt agerande. 



Leverantörer och anbudsgivare är viktiga partners och ska känna trygghet i relationen 

gentemot kommunen. När det gäller känslig information ska inte sådan utlämnas på 

annat sätt än vad som är tillåtet eller tvingande enligt gällande lagar och avtal. 

Inga orimliga eller onödiga krav ska ställas så att någon anbudsgivare eller leverantör 

gynnas eller missgynnas. 

Anställda som har personliga intressen i leverantörsföretag (jäv) ska inte medverka i 

upphandlingar eller inköp när det finns risk att val av leverantör påverkas. 

Otillbörliga gåvor och tjänster från befintliga och potentiella leverantörer får inte 

förekomma. Rese- och logikostnader vid besök hos eller vid resor tillsammans med 

leverantörer ska alltid betalas av kommunen. 

Leverantörer ska inte lovas något eller utnyttjas på ett sådant sätt som kommunen inte 

har befogenheter eller laglig möjlighet att uppfylla. Alla överenskommelser ska vara 

skriftliga. 

Hänsyn till små och medelstora företag 

En tydlig ambition med den offentliga upphandlingen ska vara att mindre och 

medelstora företag ska ha möjlighet att delta som anbudslämnare. Dessa företag kan ha 

fördelar som kommunen och bolag i sitt arbete ska försöka ta tillvara, men detta kan 

också innebära att mindre företag mer aktivt initierar utökade samarbetsformer.  

Seriösa leverantörer  

Kommunen har ett intresse av att de företag som får uppdrag, i alla led, är seriösa 

företag som sköter sina skatteregistreringar och sina betalningar. Krav ska ställas som 

gör att hela underentreprenörskedjan löpande kan kontrolleras under hela avtalstiden. 

Ramavtal 

Ramavtal ingås med en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkor för avrop 

under en viss given tidsperiod. Genom kategorigrupp/avtalsgrupp ska kommunens 

samlade kompetens tas tillvara för att skapa så bra gemensamma ramavtal som möjligt. 

Ett aktivt deltagande från de verksamheter/bolag som har den mest lämpliga 

kompetensen inom produktområdet förutsätts. 

Avtalstrohet  

Ramavtal ingås med en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkor för avrop 

under en viss angiven tidsperiod och medför att kommunen är rättsligt bunden att följa 

det som anges i respektive avtal. Avtalstrohet mot tecknade ramavtal skapar 

förutsättningar för att uppnå bra affärsmässiga villkor samt innebär att kommunens 

trovärdighet som kund ökar. Det skapar också ett ökat intresse från leverantörer att 

delta i upphandlingar. Vid inköp och innan eventuell upphandling sker ska alltid 

förekomsten av ramavtal kontrolleras. Finns ramavtal ska dessa användas. 

Avtalstroheten ska följas upp årligen. 



Direktupphandling 

När avtal saknas får direktupphandling användas om upphandlingens värde understiger 

det lagstadgade värdet för direktupphandling eller om det finns synnerliga skäl. Med 

synnerliga skäl avses skäl som inte kunnat förutses och som inte beror på den egna 

verksamheten. Den som ansvarar för direktupphandlingen ska följa gällande 

tillämpningsanvisningar. 

Miljökrav 

Miljömedvetenheten ska hållas på en hög nivå och miljöanpassade lösningar ska 

prioriteras så långt detta är förenligt med gällande upphandlingslagstiftning. 

Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier är ett stöd i arbetet för att kunna 

ställa relevanta miljökrav.  

Ekonomisk hållbarhet 

Hänsyn ska tas till varans eller tjänstens hela livscykel. Fokus ska ligga på kostnader 

hänförliga till produktens och inte endast på pris.  

Sociala och etisk hänsyn  

Sociala och etiska hänsyn ska beaktas så lång det är möjligt med hänsyn till gällande 

upphandlingslagstiftning.  

Hänsyn ska tas till alla invånares behov att få tillgång till det som upphandlas. Tekniska 

specifikationer ska bestämmas med hänsyn till tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning eller utformning med tanke på samtliga användare behov. Vid 

upphandling av tjänster eller byggentreprenader ska krav ställas på rutiner i fråga om 

arbetsmiljö. 

Innovation 

Upphandlings- och inköpsprocessen ska, när det är möjligt, utformas så att 

innovationsvänliga lösningar, företags- och näringsutveckling stimuleras.  

Arbetsmiljökrav 

Krav som säkerställer god arbetsmiljö ska ställas så långt det är möjligt enligt gällande 

upphandlingslagstiftning.  

Samverkan 

Genom att samordna och samverka vid upphandlingar kan kommunen som helhet 

uppnå bästa möjliga affärsvillkor samt aktivt påverka kvalitet, miljö och sociala/etiska 

hänsyn. Samordningen innebär även att kommunen kan minimera de administrativa 

kostnaderna för upphandlingar och inköp. Vid upphandling har alla en skyldighet att 

delta i diskussioner om samordning även om det innebär jämkning av de egna behoven. 

Helhetens behov ska alltid vara det primära. 

Båstads kommun samverkar även med andra kommuner i länet så långt det är möjligt. 
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KS au § 82  Dnr KS 000313/2019 - 900 

Granskning av personalenkäten 2018  

 
Beskrivning av ärendet Företaget EY har på uppdrag av kommunrevisionen följt upp processen kring 

arbetsmiljöenkäten som genomfördes på kommunkontoret 2018, som ledde till 
att kommunen och dåvarande kommundirektör gick skilda vägar. Uppföljning 
utgår från frågeställningen rörande bakgrunden till och kvalitetssäkringen av 
enkäten samt huruvida det förelåg en uppsägning av kommundirektören.  

 
 Granskningen visar att EY sammantaget finner att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet behöver vidareutvecklas, arbetsgivaransvaret tydliggöras 
för kommundirektören och rollfördelningen mellan politik och 
tjänstemannaorganisationen behöver arbetas med. Vad gäller frågan om det 
förelåg en uppsägning av kommunaldirektör förekom det ingen sådan från 
arbetsgivarsidan. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer, 2019-04-11  
 Granskning av personalenkäten 2018  
 
Förvaltningens förslag Tjänsteskrivelsen antas som svar på revisionens granskning av 

personalenkäten 2018. 
 
Föredragande  HR-chef Philipp Seuffer föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:  

 

Tjänsteskrivelsen antas som svar på revisionens granskning av 
personalenkäten 2018.  
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Datum: 2019-04-11 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Granskning av personalenkäten 2018 
 
 

Förslag till beslut 
 
Ärendet är ett informationsärende till Kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Företaget EY har på uppdrag av kommunrevisionen följt upp processen kring abretsmiljöenkäten som genom-
fördes på kommunkontoret 2018, som ledde till att kommunen och dåvarande kommundirektör gick skilda 
vägar. Uppföljning utgår från frågeställningen rörande bakgrunden till och kvalitetssäkringen av enkäten samt 
huruvida det förelåg en uppsägning av kommundirektören.  
 
Granskningen visar att EY sammantaget finner att det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver 
vidareutvecklas, arbetsgivaransvaret tydliggöras för kommundirektören och rollfördelningen 
mellan politik och tjänstemannaorganisationen behöver arbetas med. Vad gäller frågan om det 
förelåg en uppsägning av KD förekom det ingen sådan från arbetsgivarsidan. 
 

 
 

Bakgrund 
Se rapport ”Granskning av personalenkäten 2018 REV 000043/2018-912”. 
 

Aktuellt 
 
Arbetsgivaren har sedan ovannämnda ärende hunnit genomföra en medarbetarundersökning 
med en extern leverantör hela Båstads kommun. Resultatet för medarbetarundersökningen 
arbetas med i på samtliga arbetsplatser kommunen. Vidare har flera insatser vidtagits och på-
går i syfte att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen.  
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Klicka här för att ange text. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Granskning av personalenkäten 2018 
 
Samråd har skett med: 
Klicka här för att ange text. 
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Granskning av personalenkäten 2018 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun följt upp pro
cessen kring arbetsmiljöenkäten från 2018, som ledde till att kommunen och dåva
rande kommundirektör gick skilda vägar. Uppföljningen utgår ifrån frågeställningar rö
rande bakgrunden till och kvalitetssäkring av enkäten samt huruvida det förelåg en 
uppsägning av kommundirektören. Huvudsakligen har granskningen genomförts ge
nom intervjuer, då bl.a tillgången till dokumentation av bakgrundsfaktorer är knapp
händig 

Vi har full förståelse för att det uppstod en svårhanterad situation då kritik riktades 
mot kommunens högsta tjänsteperson, samtidigt som detta faktum snarast föranleder 
ett extra systematiskt och genomtänkt arbetssätt för att utreda den uppkomna situat
ionen. Det finns olika uppfattningar om när informationen nådde kommunstyrelsen el
ler enskilda ledamöter men vi bedömer att kommunstyrelsen reagerade sent på den 
uppkomna situationen. 

Vi kan konstatera att hanteringen av enkäten inte följt modellen för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, vilket skapat förvirring och osäkerhet, då arbetsmiljöenkäten inte 
hanterats i linjeorganisationen utan under begreppet kommunhuset. Vid tidigare ar
betsmiljöenkät användes extern kompetens för genomförandet, vilket inte skedde 
denna gång. Själva processen kring enkätutskicket är behäftad men rad fel: ingen ver
kar ha tagit ansvar för frågornas relevans, säkerställt möjlighet att följa upp resultatet, 
säkerställt att rätt personer fick enkäten och enkätens tekniska säkerhet samt i vilket 
forum resultatet ska presenteras. Vår bedömning är att det vid just detta tillfälle hade 
varit mer påkallat än tidigare att använda en extern part. Det framkommer Inte heller 
att företagshälsovården kopplats in, vilket kunde fungerat som stöd till olika parter. 

I vår bedömning av kommunstyrelsens agerande ser vi kommunstyrelsen som ett kol
lektiv och att styrelsen därmed bedöms som en helhet, även om vi vet att det inom 
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kommunstyrelsen funnits olika uppfattningar om problemets art och omfattning. Det är 
vår uppfattning att hela processen med personalenkät har handlat om i vilken grad sty
relsen har haft förtroende för kommundirektören eller inte. Det är vår uppfattning att 
styrelsen skulle hanterat frågan internt utan att lägga ut frågan till personalen. Vi ser 
därför personalenkäten som uttryck för bristande ansvarstagande för styrning och led
ning för kommunstyrelsen som helhet. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 
1> ta ett helhetsgrepp över det systematiska arbetsmiljöarbetet 
11> tydliggöra sitt arbetsgivaransvar för kommundirektören 
... initiera ett arbete kring rollfördelningen mellan politiken och tjänstemannaorgani

sationen 

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen senast 2019-05-16 med särskilt beak
tande av ovanstående rekommendationer. 

P~ uppdrag av revisorerna i Båstads femun ' 

s~~nr ( Ingvar And~r-e-as_s_o_n _ __ _ 

Revisionens ordförande - Revisionens vice ordförande 
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Building a bettcr 
wor l1ing world 

1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun följt upp processen 
kring arbetsmiljöenkäten från 2018, som ledde till att kommunen och dåvarande kommundi
rektör gick skilda vägar. Granskningen utgår ifrån frågeställningar kring: bakgrunden till att 
enkätundersökningen genomfördes, huruvida enkäten kvalitetssäkrades och om det förelåg 
en uppsägning av kommundirektören. 

Granskningens resultat pekar på ett antal brister. Den viktigaste iakttagelsen är att det finns 
brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet på övergripande nivå. Den situation som upp
stod under hösten och vintern har hanterats valhänt. Dels borde de problem som uppstod 
under hösten 2017 ha adresserats tidigare och dels beställde kommunstyrelsen en enkät ut
anför det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet. Bedömningen är att det skett en rollsam
manblandning mellan linjeorganisationens ansvar i arbetsmiljöfrågor och politikens ansvar. 

På en mer konkret nivå genomfördes enkätundersökningen utan säkerställande av kvali
teten. Grunden för detta var krav på att enkäten skulle genomföras med enbart interna resur
ser, trots den prekära situationen och att lagstiftningen inte accepterar ekonomiska begräs
ningar ifråga om att utreda arbetsmiljöfrågor. Resultatet blev att enkäten kom att ifrågasättas, 
då enkäten riktade sig till en ny organisatorisk enhet, Kommunhuset, som inte finns organisa
toriskt, utskick av enkäten till fler personer än de som arbetar på kommunhuset, möjlighet att 
svara på enkäten flera gånger. Den systematiska hanteringen av enkäten uteblev, därmed 
betydligt sämre möjlighet att analysera resultatet och inte heller möjlighet att se bakomlig
gande orsaker. 

Utifrån en situation där konfliktlinjerna passerar kommundirektören, den högsta tjänsteman
nen, borde kommunen tagit hjälp av externt stöd, t ex via företagshälsovården . Förutsättning
arna hade då varit bättre för en mer gedigen process kring enkäten och det hade funnits ex
ternt stöd till organisationen. Ytterligare stöd hade kunnat ges kring vad som krävs i rollen 
som kommundirektör och stöd i utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Slutligen leder ovanstående till ett konstaterande om att rollfördelningen mellan politiker och 
tjänstemän behöver tydliggöras. Politiken behöver vara medveten om risken för suboptime
ring av verksamheten, då inte rågången respekteras eller att diskussionen hålls levande om 
var gränsen går. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

"' ta ett omtag om det systematiska arbetsmiljöarbetet och se till att avrapportering och 
åtgärder sker enligt de krav som finns, 

"' klargöra vem eller vilka i kommunstyrelsen som tar det direkta arbetsgivaransvaret i 
förhållande till kommundirektören och 

"' initiera en diskussion om rollfördelning mellan politiker och tjänstemän 
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2. Inledning 
Utifrån att detta kapitel delvis har missförståtts i samband med faktagranskningen vill vi göra 
några förtydliganden. Kapitlet utgörs av revisorernas granskningsplan, dvs den plan reviso
rerna antog före det att granskningen genomfördes. Revisionsfrågorna kan uppfattas som 
felaktiga i dagens ljus, men de beslöts utan den information som revisionen sedan har in
hämtat. Vi har dock låtit frågorna kvarstå i sitt ursprungliga skick, eftersom de ändå varit sty
rande i sättet att genomföra granskningen på samt att rapporten följer SKYREV:s rekommen
dationer, vilket innebär att bakgrunden till val av granskningsområde ska framgå av rappor
ten. 

Granskningen är revisionell, vilket betyder att granskningen ska ligga till grund för bedömning 
av kommunstyrelsen och hur denna styrt och lett verksamheten. Fokus i granskningen har 
legat på kommunstyrelsen och kommunens högre tjänstemän, vilket innebär att det gjorts en 
avgränsning i granskningen. Det innebär att alla som berörts av enkäten eller av att kom
mundirektören avgått inte har intervjuats. 

2.1. Bakgrund 

Revisionen har under våren 2018 träffat den tidigare kommundirektören (KD), personalchef 
och kommunstyrelsens arbetsutskott med utgångspunkt i den arbetsmiljöenkäten som skick
ade ut under februari 2018. I de inledande intervjuerna har framkommit att kommunstyrelsen 
varit beställare av enkäten och att den skulle tillställas den personal som hade sin arbetsplats 
i kommunhuset, men också att enkäten skickades ut till fler personer än de som skulle kunna 
sägas vara placerade på kommunhuset. Enkäten hade en svarsfrekvens på 69%. Det har 
också framgått av intervjuer att enkäten· varit behäftad med ett antal brister. Enkäten var inte 
låst i betydelsen av att enkäten kunde besvaras fler gånger. Det har inte heller gått att urskilja 
olika enheters svar, varför enkätens betydelse som analysverktyg varit låg. Enkätens resultat 
var sedan den grund som kommunstyrelsen använde då beslut fattades om att gå skilda vägar. 

Mot bakgrund av det som framkommit i den grundläggande granskningen beslutar revisorerna 
att granska beredningen av beslutet att genomföra personalenkäten samt processen kring att 
kommunen och KD gick skilda vägar. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens övergripande syfte är att bedöma på vilka grunder kommunstyrelsen beslöt att 
genomföra personalenkäten, i vilken grad enkäten kvalitetssäkrades samt processen kring att 
kommunen och KD gick skilda vägar. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

1> Vilka utgångspunkter och vilken bakgrundsfakta fanns som föranledda enkäten? 

l> Kvalitetssäkrades processen kring framtagandet och sammanställningen av enkätfrå
gorna? 

l> Vilka mått och steg vidtogs för att säkerställa den tekniska kvaliteten av enkätförfaran
det? 

"" Föreligger uppsägning av KD och har i så fall detta följt gängse regler på arbetsmark
naden? 
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2.3. Genomförande 

Granskningen sker genom dokumentstudier och intervjuer. Granskningen är genomförd sep
tember 2018 - november 2018. 

2.4. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens ana
lyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier kan ofta hämtas från lagar och förarbe
ten, föreskrifter och interna lagregelverk, policys och fullmäktigebeslut. 
I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

~ Beslut i kommunstyrelsen avseende enkät och uppsägning 
~ God praxis i samband med enkäter till personal 
~ Regelverk på svensk arbetsmarknad 
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3. Iakttagelser 

3.1. Vilka utgångspunkter och vilken bakgrundsfakta fanns som föranledda enkäten? 

3. 1.1. Dokumenterade händelser i ärendet 

Nedan lämnas en kort sammanfattning av vilka handlingar som finns registrerade i anslut
ning till enkäten och till att KD avslutade sin anställning. Utöver nedanstående händelser har 
handlingar skickats inom förvaltningen, i regel beslut i arbetsutskottet eller i kommunstyrel
sen som skickas för kännedom, eller att inkommen handling skickats till handläggande tjäns
teman. 

2018-01-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott - Psykosocial arbetsmiljö i kommunhuset. 
Kerstin Gustafsson (M) väcker ett nytt ärende med anledning av personalens oro kring den 
psykosociala arbetsmiljön i kommunhuset. I inlagan yrkas att en arbetsmiljöenkät med inrikt
ning på den psykosociala arbetsmiljön genomförs snarast och redovisas till kommunstyrel
sen i mars 2018, att målgruppen är chefer och medarbetare i kommunhuset och att upplägg 
av enkät och genomförande redovisas till arbetsutskottet den 20 februari. 
Beslutet är att ärende får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

2018-02-14 Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning är densamma som i protokoll från arbetsutskottet. Kommunstyrelsen be
slutar om att ärende får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

2018-02-20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Under informationspunkter (§27) anges att tf HR-chef lämnar en lägesrapport kring Arbets
miljöenkät i kommunhuset. 

2018-03-19 HR-avdelningen - Resultat av arbetsmiljöenkäten i kommunhuset 
Power-Point presentation av alla frågor och fritextsvar. Resultatet presenteras för persona
len. 

2018-03-20 Information HR-avdelningen - Resultat av arbetsmiljöenkäten i kommunhuset 
Power-Point presentation av syfte med enkät, genomförande av enkäten samt en samman
fattning av enkätsvaren. 

2018-03-20 Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott - Psykosocial arbetsmiljö i kommun
huset 
Resultatet av arbetsmiljöenkäten redovisas. Beslutet är att arbetsutskottet tar till sig informat
ionen. 

2018 -04-04 Kommunstyrelsens protokoll §113 
I protokollet anges att kommunstyrelsen förlorat förtroendet för KO mot bakgrund av enkä
tens resultat utifrån dennes sätt att styra och leda den kommunala förvaltningen. Efter vote
ring i kommunstyrelsen beslutas att uppdra åt förhandlingsutskottet att: teckna överenskom
melse om avslut med KD, att uppdra åt förhandlingsutskottet att rekrytera visstidsanställd KD 
samt att anställningen ska utannonseras för att möjliggöra för såväl interna som externa sö
kande, att rekrytering av tillsvidareanställd KO påbörjas efter valet 2018 och att paragrafen 
ska justeras omedelbart. 
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2018-04-04 Skrivelse - Reservation från Bjärepartiet 
Bjärepartiet lämnar reservation till kommunstyrelsebeslutet §113 

2018-04-06 Protokoll förhandlingsutskottet 
Utskottet beslutar att HR-chefen får i uppdrag att inleda förhandling om avslut av anställning 
av kommundirektör. 

2018-04-17 Protokoll förhandlingsutskottet 
Utskottet beslutar att godkänna överenskommelse om avslut av anställning enligt förvaltning
ens förslag och att kommunstyrelsens ordförande och HR-chef bemyndigas att underteckna 
överenskommelsen. 

2018-04-30 överklagan från privatperson 
Privatperson överklagar kommunstyrelsens beslut under §113 då den klagande anser att 
kommunstyrelsens beslut innebär en uppsägning utan saklig grund och att det inte anges i 
beslutet. Vidare framförs att det ska göras en laglighetsprövning av beslutet då ärendet inte 
fanns med i kallelsen, avsaknad av beslutsunderlag och beredning av ärendet. 

2018-04-30 Skrivelse - Förvaltningsrätten Anmodan 
Kommunen ska inkomma med kompletterande handlingar. 

2018-05-14 Skrivelse - Föreläggande om att inkomma med yttrande över laglighetsprövning 
Kommunen anmodas att inkomma med yttrande över överklagandet. 

2018-05-30 Skrivelse -Anstånd om att lämna in yttrande och kommunstyrelsens delegat
ionsordning 

2018-05-31 Upprättad skrivelse angående laglighetsprövning enligt kommunallagen 
Tjänsteskrivelsens förslag är att kommunstyrelsen svarar enligt föreslaget yttrande. 

2018-05-31 Upprättat yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen 
Kommunjuristen har upprättat kommunens svar till Förvaltningsrätten. I yttrandet hänvisas till 
att kommunallagen inte föreskriver ett beredningstvång på nämndsnivå och att kommunsty
relsens reglemente inte heller anger ett beredningstvång. Vidare framförs att ett civilrättsligt 
avtal inte är möjligt att överklaga. 

2018-06-07 Protokoll kommunstyrelsen - Yttrande över laglighetsprövning 

2018-06-08 Skickat till Förvaltningsrätten i Malmö 

2018-06-14 Anmodan från förvaltningsrätten i Malmö 
Kommunen ska inkomma med kommunstyrelsens delegationsordning, 

2018-10-02 Dom från förvaltningsrätten angående laglighetsprövning 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

3.1.2. Sammanfattning av bakgrundsfaktorer utifrån intervjuer 

Det uppges i intervjuer att det i kommunens anställningspolicy skulle framgå att en ny KO 
skulle ha kommunal erfarenhet, erfarenhet av att arbeta med politiker på kommunal nivå och 
erfarenhet av att vara chef över andra chefer. Någon policy med en sådan kravspecifikation 
finns inte utan kraven ska ha funnits med rel<ryteringsannonsen för en ny KD. I rekryteringen 
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av KD under juni 2017 frångicks dessa kriterier och istället anställdes en KD utan dokumen
terade erfarenheter av detta. 

Under hösten 2017 slutade ett antal chefer: skolchef, HR-chef, upphandlingssamordnare, 
samhällsbyggnadschef, ekonomichef. Den nya KD genomförde en omorganisation genom att 
anställa en chef för verksamhetsstöd, som i sin tur var chef för ekonomichef, upphandlings
samordnare, HR-chef och IT-chef, vilket uppges inte ha varit förankrat bland verksamhetom
rådescheferna. I faktagranskningen framhålls dock att omorganisationsfrågan behandlats på 
CESAM, kommunens ledningsgrupp, kommunledningskontorets ledningsgrupp samt KSAU. I 
intervjuer framkommer att det inte genomfördes avslutssamtal med de chefer som slutade på 
grund av bristande förförtroende från de som slutade. Samtidigt flyttades integrationsavdel
ningen till kommunkontoret under kommunstyrelsen, för att efter en kort period flyttas tillbaka 
till verksamhetsområdet Bildning och arbete under utbildningsnämnden. 

Av intervjuer framkommer att information om en försämrad arbetsmiljö under hösten/vintern 
2017 har nått politiker vid olika tider. Från något håll uppges att information framkom så tidigt 
som oktober 2017 till att information nådde politiken först i januari 2018 på kommunstyrel
sens arbetsutskott. Samtidigt framförs att fackliga ombud ska ha informerat kommunstyrel
sen och ha framfört krav på en psykosocial enkät tidigt under hösten. Parallellt ska det ha 
förts en diskussion under hösten 2017 på kommunstyrelsens arbetsutskott med anledning av 
de motsättningar som uppstått mellan KD och verksamhetsområdeschefer. Dessa diskuss
ioner tolkas olika i intervjuer, från att arbetsmiljöproblemen redan uppstått under hösten till 
att det var en mer naturlig konsekvens av ett nytt ledarskap med ett annat fokus än tidigare. 

Det är ett samlat intryck från de intervjuade att den nya KD lade stor vikt på frågor som rörde 
eventuella oegentligheter parallellt med ett fokus på att sänka kostnader för resor, hotell och 
representation. Det framkommer inte att den nya KD vid något tillfälle fått stöd i sin ledarroll 
eller handledning i någon form, eller haft ett medarbetarsamtal. I faktakontrollen framkommer 
det att kommunstyrelsens ordförande enligt "Instruktion för kommundirektören" har ett upp
följningsansvar visavi kommundirektören samt ett ansvarar för löne- och medarbetarsamtal 
med kommundirektören1. I intervjuer understryks kommunchefens speciella roll, då KD dels 
är högsta chef för förvaltningsorganisationen och dels innehar den funktion som ska vidare
förmedla och ansvara för att genomföra de styrande politikernas vilja. 

3.1.3. Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljöansvaret åligger kommunstyrelsen, som enligt riktlinjer ska delegera arbetsmiljö
uppgifter till KD med en personlig och skriftlig arbetsmiljödelegation. Dock I är inte en sådan 
skriftlig och personlig delegation ha upprättats mellan kommunstyrelsen och KD. Däremot ska 
det finnas personliga arbetsmiljödelegationer mellan KD och verksamhetsområdescheferna. 

Kommunen har tecknat samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Samverkan bed
rivs på tre nivåer: medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar på gruppnivå och samverkansgrupper 
på organisationsnivå. 

När det gäller undersökning av arbetsmiljön ska alla chefer undersöka arbetsmiljön i sin verk
samhet genom årliga arbetsmiljöronder tillsammans med arbetsmiljöombud. I ronden ingår 

1 Instruktion för kommundirektören. Antagen av kommunstyrelsen den 6 december 2017, §288 Dm: KS 000910/2017-901. 
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även att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vartannat år ska det genom
föras en medarbetarenkät där bl a den sociala arbetsmiljön ska undersökas. Vid uppkomna 
arbetsmiljörisker ska dessa hanteras i en handlingsplan. Utöver detta finns inga begränsningar 
på hur ofta samverkansgrupper lokalt eller centralt kan sammankallas. 

Ärliga utvärderingar av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska rapporteras i linjeorganisat
ionen, vilket betyder att verksamhetsområdeschefer rapporterar till KD, som i sin tur redovisar 
resultat till centrala samverkansgruppen och kommunstyrelsen. Verksamhetsområdesche
ferna redovisar resultat också i sina samverkansgrupper. 

Kommunen har ett avtal med externt företag kring företagshälsovård. 

I intervjuer refereras till den senaste arbetsmiljöenkäten som genomfördes i oktober 2016. En
ligt planen skulle HR-avdelningen redovisa en kommunövergripande handlingsplan senast i 
juni 2017. På kommunstyrelsemöte i juni 2017 beslutas om att bordlägga ärendet. HR har 
redovisat en sammanställning på verksamhetsområdenas prioriterade åtgärder. I november 
2017 beslutar kommunstyrelsen att förhandlingsutskottet får i uppdrag att bereda ett ärende 
om arbetsmiljö i Båstad kommun, med fokus på arbetsbelastning, psykisk och fysisk arbets
miljö, och vad som krävs för att behålla medarbetare, rekrytera nya och bli en attraktiv arbets
givare. 

3.1.4. Bedömning 

En grundläggande frågeställning är hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs i kommu
nen. Utifrån ovanstående har det tagit lång tid att fatta ett beslut om enkäten från 2016. Kom
munen har inte använt modellen för det systematiska arbetsmiljöarbetet i samband med enkä
ten under våren 2018. Begreppet kommunhuset är inte en organisatorisk del och utgör därmed 
inte en samverkansgrupp. Uppenbarligen har detta bidragit till en förvirring om vilka medarbe
tare enkäten riktade sig till . Kommunhuset är inte detsamma som kommunkontoret, vilket hade 
varit den naturliga grupp som enkäten skulle riktat sig till. Dock ska påpekas att en enkät, som 
enbart riktades till kommunkontoret, inte hade inkluderat verksamhetsområdescheferna. 

Att initiativet kom från kommunstyrelsen, utan inblandning av den centrala samverkansgrup
pen, och att krav fanns om att resultatet skulle redovisas till kommunstyrelsen först, har bidragit 
till den förvirring som rådde om hur enkäten skulle hanteras. Noterbart är att stöd från före
tagshälsan inte efterfrågades. Från kommunstyrelsen har enligt intervjuer ställts krav på att 
inga extra pengar skulle tillskjutas för genomförandet. Istället skulle enkäten genomföras med 
enbart interna resurser. Förståelsen i kommunstyrelsen för den uppkomna situationen verkar 
har varit låg. Om det fanns problem i ledningsgruppen för kommunens högsta tjänstemän, 
framstår det som märkligt att inga extra resurser skulle tillskjutas. I ett sådant läge finns inga 
interna överordnade som kan bedöma situationen och peka på möjliga lösningar. 

Det är vår bedömning att kommunen borde utnyttjat en extern part för genomförandet av en
käten, en part som hade kunnat fungera som ett stöd till ledningen. HR-avdelningen fick upp
draget att genomföra enkäten, men är också en del av kommunkontoret, som skulle svara på 
enkäten och samtidigt vara ett stöd till KD i ett flertal frågor. I den uppkomna situationen är det 
viktigt att ge enkätförfarandet objektiva förutsättningar. Genomförandet blev hafsigt med dåliga 
enkätverktyg och i slutändan en avrapportering till personalen som inte uppfattades som se
riös. Arbetsmiljölagen anger att när intern kompetens saknas, ska sakkunnig hjälp användas, 
vilket inte skedde i detta fall . 

8 



Suifdim1 il beHer 
workintj world 

Vi har inte tagit del av någon dokumentation som styrker att modellen för systematiskt arbets
miljöarbete diskuterades vid något tillfälle, eller att det fanns en diskussion om det bästa tillvä
gagångssättet. Slutsatsen är att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte fungerat på övergri
pande plan, vilket ställer krav på att kommunsstyrelen tillsammans med kommundirektör i fort
sättningen tillskansar sig tillräcklig kompetens om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är 
också viktigt att HR-avdelningen ges förutsättningar att upprätthålla den process som finns i 
samverkansavtalet. Med tanke på att tidigare arbetsmiljöenkät inte avrapporterades till kom
munstyrelsen förrän ett år efter genomförandet. 

Samtidigt ska det sägas att när kritik riktas mot KO är det inte helt uppenbart hur arbetsmiljö
processen ska hanteras. Därför behöver det tydliggöras vem eller vilka i kommunstyrelsen 
som har ansvar för medarbetarsamtal med en KO, ansvar för det arbetsmiljömässiga perspek
tivet. KO-rollen är specifik i kommunala sammanhang. 

3.2. Kvalitetssäkrades processen kring framtagandet och sammanställningen av en
kätfrågorna Iakttagelser och vilka mått och steg vidtogs för att säkerställa den 
tekniska kvaliteten av enkätförfarandet? 

3.2.1. Iakttagelser 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-14 att det skulle genomföras en enkät riktad till perso
nal i kommunhuset. Som tidigare noterats framhålls i intervjuer att det redan i kommunstyrel
sebeslutet skapades problem, eftersom Kommunhuset inte finns organisatoriskt. Föreligger 
arbetsmiljöproblem sker undersökning normalt i linjeorganisationen. En del uppfattade beslu
tet om kommunhuset som liktydigt med kommunkontoret, dvs de centrala funktionerna för 
ekonomi, HR, upphandling, IT, kommunkansliet och verksamhetsområdescheferna. Andra 
uppfattade det mer bokstavligt, dvs alla som har sin arbetsplats i kommunhuset. I det senare 
fallet inkluderar det bl a chefer och underställda i andra verksamhetsområdesområden, med 
andra ord personal som inte hade kommunchefen som verksamhetsområdeschef. Någon ut
trycker det i intervjuer som en "salig blandning av folk". I andra intervjuer anges att den första 
tanken med enkäten var att den skulle rikta sig till KD:s närmsta chefer samt direkt under
ställda chefer på kommunkontoret, men att det fanns fler i kommunhuset, som kunde vara 
berörda. En annan orsak till att vända sig till en större population vara att de närmsta che
ferna utgjorde ett för litet urval. 

I intervjuer framkommer olika uppfattningar om anledningen till att processen kring enkäten 
utformades som den gjordes. Det framförs att några krävde anonymitet för att det underlättar 
ärliga svar, dvs ingen spårbarhet till vilken del av kommunhuset som den svarande represen
terade. Ingen vet varför man valde tillvägagångssättet och varför HR-avdelningen inte tydligt 
kommunicerade att enkätens upplägg inte skulle komma att fungera, i betydelsen av att det 
blir omöjligt att använda enkätsvaren i ett förbättringsarbete på avdelnings- eller enhetsnivå. 

Enkäten sändes ut via e-post, efter en sändlista som heter Kommunhuset, vilken tillhanda
hållits av IT-avdelningen. Listan som användes finns inte längre tillgänglig, eftersom det kon
tinuerligt sker förändringar av vilka som har kommunhuset som sin arbetsplats. I e-postmed
delandet fanns en länk till enkäten. Enligt HR-avdelningen fick alla samma länk, vilket inne
bär att det tekniskt sett inte fanns någon spärr på hur många gånger någon skulle kunna ha 
besvarat enkäten, dvs ingen spärr som låser svaret till en specifik mejladress. Kommunen 
har inte tillgång till ett eget digitalt enkätverktyg, varför ett gratisprogram användes. Enligt in
tervjuade fanns krav från kommunstyrelsen att enkäten skulle skötas med befintliga resurser 
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och att det inte tillsköts medel för att t ex upphandla tjänsten. Från intervjuer framhålls att det 
rent tekniskt inte förelåg några problem med att svarade på enkäten. 

När det gäller kvalitetssäkring av enkäten framkommer olika uppfattningar. Enligt intervjuer 
är frågorna hämtade från Prevent2, men att det också lagts till kommunspecifika frågor. Inter
vjuer ger olika bilder om kvalitetssäkringen av frågeställningarna. I ena änden av skalan 
framkommer att tidigare HR-chef garanterade enkätens kvalitet och resultatens pålitlighet 
och att han godkänt upplägget tillsammans med KO och att utformningen var HR-chefens 
ansvar. I andra änden av en skala framhålls att KO inte befattade sig med uppdraget från 
kommunstyrelsen eller att beslutet passerade KO och dåvarande HR-chef utan godkän
nande. Andra menar att frågeställningarna förankrats hos KO men att det inte ledde till ett 
mer formellt godkännande och att HR-avdelningen påpekat bristerna i metodvalet men fått 
besked av KO att genomföra enkäten ändå. Någon framför också att kommunstyrelsen skulle 
haft möjlighet att godkänna frågeställningarna i enkäten men att det aldrig skedde. Ytterligare 
kommentar är att HR skulle använda en enkät som var provad tidigare, för att minska risken 
för ifrågasättande. 

Det förkommer en del diskussion om enkäten huvudsakligen var riktad mot KO. Av de inter
vjuade framkommer att många uppfattade att enkäten just var riktad mot KD:s ledarskap. Nå
gon uppfattar frågorna som tuffa och är kritisk mot frågeställningarna med anledning av att 
det är problematiskt att göra en enkät och att den aktuella hade en del övrigt att önska. 
Andra intervjuade bedömer att frågorna var de vanliga i en psykosocial enkät om arbetsmil
jön. Vidare framhålls att det inte fanns ett grupptryck kring hur man som enskilda person 
skulle svara och det inte heller fanns en diskussion om att det gick att fylla i enkäten flera 
gånger. Oaktat kvaliteten på enkäten framhålls att det var positivt att personal fick möjlig
heten att uttrycka sina uppfattningar. 

Det föreligger också osäkerhet om hanteringen av enkätens resultat, skulle resultaten redovi
sas först till kommunstyrelsen eller till personalen. Delar av kommunstyrelsens ledamöter 
ville ta del av resultatet före någon annan fick informationen, då kommunstyrelsen såg sig 
som beställare, men fick nej, med motiveringen att resultatet skulle hanteras inom strukturen 
för samverkan. Det framhålls att den slutliga ordningen för avrapportering var ett beslut från 
KO. Avrapporteringen gjordes av KO tillsammans med representant för HR-avdelningen den 
19 mars och till kommunstyrelsen den 20 mars. Resultatet skulle ha redovisats den 7 mars, 
men det kunde inte ske, eftersom sista dag för besvarande av enkäten var den 8 mars. 

Enkäten bestod av 38 flervalsfrågor samt två fritextfrågor, vilka formulerades enligt följande: 
"Vilka förändringar behövs för att din arbetsmiljö ska bli bättre" och "Övrigt att tillägga som 
inte framkommit i tidigare frågor/svar?" . Enkäten skickades ut till 140 personer och 97 perso
ner besvarade den, vilket ger en svarsfrekvens på 69%. Enligt uppgifter i intervjuer arbetade 
dock enbart 110 personer vid tillfället i kommunhuset. Fritextsvaren utnyttjades av 88% av 
respondenterna. Ingen påminnelse skickades ut. Enkätens frågor ska vara uppbyggda kring 
tematiska områden samt med tillägg för kommunspecifika frågor. Två frågeställningar avser 
tydligt kommunchefens arbete enligt: "Jag har förtroende för kommundirektören i Båstad 
kommun" och" Kommunikationen till och från kommundirektören fungerar bra". 

3.2.2. Bedömning 

Det går inte att få fram vilka som verkligen hade påverkan på enkätens utformning eller pro
cessen runt enkäten. Klart är att det blir en rollsammanblandning mellan kommunstyrelsens 

2 En ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK 
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ledamöter och olika företrädare för förvaltningen. I ena delen av skalan uppfattats enkäten som 
en beställning från kommunstyrelsen och i andra änden av skalan som en del av det systema
tiska arbetsmiljöarbetet. En sådan otydlighet kan skapa ett ifrågasättande av enkätens legiti
mitet och resultat. I avrapporteringen till personalen framgår av presentationsmaterialet att KD 
redogör för enkätens tekniska svagheter, vilket blir en betoning av på tekniska aspekter och 
inte de innehållsliga. 

Enkätens grundfrågor avser genomgående respondentens närmsta chef, samtidigt som det 
finns två frågor som rör kommundirektören. Av de 11 O personer som arbetade i kommunhuset 
har inte samtliga KD som närmsta chef, vilket gör att enkäten särskilt pekar ut KD. Svaren 
kommer därmed att dels innehålla svar som avser KD som närmsta chef och dels KD i en 
annan chefsroll, vilket understryker ett särskilt utpekande. 

3.3. Har uppsägningen av kommunchefen följt gängse regler på arbetsmarknaden? 

3.3.1. Iakttagelser 

Frågan huruvida KD sades upp enligt gängse regler på arbetsmarknaden faller, då uppgörel
sen mellan KD och kommunen innebar att KD sa upp sig själv. KD hade ett vanligt anställ
ningsavtal utifrån rådande kollektivavtal (Allmänna bestämmelser), och inget särskilt kom
mundirektörsavtal, samtidigt som KD var kommunens högsta tjänsteperson. Kommunens be
dömning var att denna dubbeltydighet kunde bli svår att hantera arbetsrättsligt. I ett särskilt 
"VD-avtal" kunde villkor upprättats för hur avslutande av tjänst kunde ske samt vilka ersätt
ning som KD skulle ha rätt till vid arbetsgivarens uppsägning eller egen uppsägning. Enligt 
LAS är en tillsvidareanställd kommundirektör undantagen lagstiftningens regler på grund av" 
arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig 
ställning". Det ska inte heller ha utdelats några reprimander som gett KD chans att förändra 
de områden som eventuellt kunde kritiserats och därmed ingen grund enligt avtal för uppsäg
ning. 

3.3.2. Bedömning 

Det är förvånande att kommunen tecknat ett vanligt anställningsavtal (AB) med KD. För fram
tiden är det väsentligt att kommunen tecknar rätt typ av avtal, som skapar tydlighet kring vilka 
villkor som gäller. 

Såväl tjänstemannaorganisationen som politiker i kommunen behöver bli tydliga om rollför
delningen och hur tillit kan skapas mellan dem. A ena sidan behöver kommunstyrelsen bli 
klar över vem eller vilka som ikläder sig rollen som arbetsgivarrepresentant och ansvarar för 
att återkoppla till KD om hur dennes arbete utvecklas; Är det kommunstyrelsen, presidiet, 
ksau, förhandlingsutskottet, kommunalrådet eller personalchefen? Samtidigt föreligger en 
svårighet i att hantera KO-rollen i det systematiska kvalitetsarbetet, om kommunen vill fånga 
medarbetares uppfattningar på olika nivåer i organisationer och i olika fora. 

En viktig iakttagelse är att tjänstemannaorganisationen inte förmått att förklara enkätens roll i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet och att inte kunnat upprätthålla den beslutade strukturen. 
Samtidigt behöver politiken ha en djupare förståelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
och arbeta utifrån en tydliggjord ansvarsfördelning när det gäller arbetsgivaransvaret för KD. 
Förväntningar på HR-chefen i detta sammanhang behöver också bli tydliga. 
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4. Sammanfattande bedömning 
Granskningens resultat pekar på ett antal brister. Det gäller framför allt brister i det systema
tiska arbetsmiljöarbetet på övergripande nivå. Det problem som uppstod under hösten 2017, 
och uppenbarligen accentuerades under vintern, kunde rimligtvis ha adresserats tidigare. 
Istället togs initiativ från kommunstyrelsen, utanför det ordinarie systematiska arbetsmiljöar
betet, med resultat att enkäten ledde till omedelbara konsekvenser, utan en systematisk ana
lys och möjlighet att se bakomliggande orsaker. Generellt kan sägas att det skett en rollsam
manblandning mellan linjeorganisationens ansvar och politikens ansvar. Detta är ett problem 
som behöver klarläggas i organisationen. Politiken behöver vara medveten om risken för 
suboptimering av verksamheten då inte rågången respekteras eller att diskussionen hålls le
vande om var gränsen går. 

När väl beslut fattats om att genomföra en psykosocial enkätundersökning har kommunsty
relsen infört begränsningar, trots att lagstiftningen inte tar hänsyn till ekonomiska argument 
när det gäller att utreda arbetsmiljömässiga problem. HR-avdelningen skulle genomföra en
käten med befintliga resurser och såvitt granskningen kunnat utreda beslutades detta utan 
någon analys av vilka konsekvenser detta skulle medföra. Resultatet blev osäkerhet kring re
sultatets reliabilitet och riskerar att flytta fokus från resultat till tekniska frågor. En annan kon
sekvens var att HR-avdelningen skulle ta fram enkäten med frågor särskilt riktade till sin 
egen förvaltningschef och parallellt stötta denne i frågor som uppstår som en konsekvens av 
enkäten. Det är vår bedömning att detta sammantaget resulterat i dåliga förutsättningar för 
enkätens genomförande. Frågetecken kan också ställas kring att känsliga uppgifter hanteras 
i en gratisprogramvara. 

En rimlig slutsats av ovanstående hade varit att använda extern hjälp, t ex via företagshälso
vården. Det finns inga garantier för ett annat resultat med externt stöd, men det hade kunnat 
föras en diskussion kring det lämpliga i att genomföra en enkät för kommunhuset, när det till 
stor del handlade om relationen mellan verksamhetsområdeschefer och KO. Ytterligare stöd 
hade kunnat ges kring vad som krävs i rollen som KO och stöd i utvecklingen av det syste
matiska arbetsmiljöarbetet. Jämför med hanteringen av arbetsmiljöenkäten från 2016. 

Kommunstyrelsen behöver ta ett omtag om det systematiska arbetsmiljöarbetet och se till att 
avrapportering och åtgärder sker enligt de krav som finns. Dessutom behöver kommunstyrel
sen klargöra vem eller vilka som ikläder sig arbetsgivaruppdraget i förhållande till KO. 

4.1. Revisionsfrågor 

Revisionsfrågor Svar 

Vilka utgångspunkter och vilken bak- Bakgrunden var att ett förhållandevis stort antal 
grundsfakta fanns som föranledda enkä- chefer hade slutat. Signaler om en försämrad ar-
ten? betsmiljö framkom under hösten 2017 och vin-

tern 2017/18. Inte minst påverkades högre 
tjänstemän. Dock har signalerna tolkats olika av 
politiker i kommunen. 

ICvalitetssäkrades processen kring fram- Processen kvalitetssäkrades inte. De tjänstemän 
tagandet och sammanställningen av en- som konkret arbetade med enkäten är inte kvar 
kätfrågorna i organisation, varför det finns osäkerhet i be-

dämningen. Samstämmiga uppgifter betonar att 
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Vilka mått och steg vidtogs för att säker- enkäten skulle genomföras med befintliga resur-
ställa den tekniska kvaliteten av enkät- ser, vilket bl a innebar användande av gratispro-
förfarandet? gramvara för den elektroniska enkäten. 
Föreligger uppsägning av KD och har i så Formellt sätt föreligger ingen uppsägning av 
fall detta följt gängse regler på arbets- kommundirektören, då kommundirektören sa 
marknaden? upp sig själv. 

4.2. Rekommendationer 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

,.. ta ett helhetsgrepp över det systematiska arbetsmiljöarbetet 
,.. tydliggöra arbetsgivaransvaret för kommundirektören 
,.. initiera ett arbete kring rollen mellan politik och tjänstemannaorganisationen 

Båstad den 7 januari 2019 

Lars Eriksson 
EY 

Malin Lundberg 
EY 
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Datum: 2019-04-30. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Fredrik Hedesand 

Dnr: KS 000208/2019 
 
 
 

Val av representanter för färdtjänst i Båstads kommun 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att välja Rustan Svensson (M) till representant i Politiker-
rådet för färdtjänstfrågor, Gitte Dahlin (L) till representant i Kundrådet för färdtjänstfrågor, 
samt Fredrik Hedesand, Chef Verksamhetsstöd, till representant i Tjänstemannarådet för färd-
tjänstfrågor hos Skånetrafiken. 
 

Bakgrund 
Färdtjänsten i Båstads kommun har sedan tidigare överlämnats till Region Skåne och Skånetra-
fiken. Medlemmarna i samarbetet har att utse en politikerrådsrepresentant, kundrådsrepre-
sentant, samt en tjänstemannarådsrepresentant.  
Representanterna är Skånetrafikens direkta informationskanal inom respektive råds områden. 
Val av representanter gäller tills nya representanter väljs och meddelas till Skånetrafiken. 
 
 
 
 
Fredrik Hedesand 
Verksamhetsstöd, Kommunkontoret 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Skånetrafiken, Region Skåne 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Uppdatering kontaktinformation 
 
Samråd har skett med: 
Johan Swanstein Olsson 
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KS au § 83  Dnr KS 000122/2019 - 900 

Remiss från Finansdepartementet - SOU 2018:74 - Lite mer lika. 
Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 

 
Beskrivning av ärendet Regeringen har beställt en utredning av kostnadsutjämningen för kommuner 

och landsting. Slutsatserna utav utredningen är nu på remissrunda och 
eventuellt svar ska lämnas in senast den 17 maj 2019. För kommuner innebär 
remissen en inbjudan att lämna synpunkter. För Båstads kommun innebär 
förslaget utifrån dagens förutsättningar en lägre avgift i till 
kostnadsutjämningen med 52 kr per invånare, vilket motsvarar ca 0,8 mkr om 
modellen gällt för beräkningsåret 2018.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, 2019-04-17  
 Förslag till yttrande - Sveriges kommuner och landsting  

Remiss från Finansdepartementet - SOU 2018:74 - Lite mer lika. Översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 

 
Förvaltningens förslag   Båstads kommun tillstyrker förslaget. 
 
Föredragande  Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet.  
 
Yrkande  Kerstin Gustafsson (M): Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet 

till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  
 
Propositionsordning Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 

yrkandet.  
       
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 
utan förslag till beslut.  

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-04-17 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000122/2019-900  

 
 

Yttrande gällande den Remiss från Finansdepartementet - SOU 2018:74 - Lite 
mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 
 

Förslag till beslut 
 
Båstads kommun tillstyrker förslaget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har beställt en utredning av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting. 
Slutsatserna utav utredningen är nu på remissrunda och eventuellt svar ska lämnas in senast 
den 17 maj 2019. För kommuner innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. För Bå-
stads kommun innebär förslaget utifrån dagens förutsättningar en lägre avgift i till kostnadsut-
jämningen med 52 kr per invånare, vilket motsvarar ca 0,8 mkr om modellen gällt för beräk-
ningsåret 2018. 
 
Bakgrund 
Den kommunalekonomiska utjämningen består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, 
strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/-avgift. Kostnadsutjämningen syftar till 
att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner att tillhandahålla invånar-
na service oberoende av opåverkbara, strukturella förhållanden. Systemet ska alltså inte ut-
jämna för skillnader i ambitionsnivå eller effektivitet. Kostnadsutjämningen är helt finansierad 
inom kommunsektorn och staten har ingen del av finansieringen (till skillnad mot inkomstut-
jämningen som till största delen finansieras av staten). Det solidariska ansvaret för kostnadsut-
jämningen kan ses som ett sätt att markera det kommunala självstyret.  
 
 Utredningen fick i uppdrag att utreda och uppdatera kostnadsutjämningen. I direktiven anges 
att översynen ska överväga om det nuvarande systemet i tillräcklig grad fångar upp större 
samhällsförändringar och med anledning av detta eventuellt föreslå förändringar i de delmo-
deller som finns, nya delmodeller eller om delmodeller ska utgå. I uppdraget ingår också att 
analysera möjligheterna att förenkla utjämningen. Utredaren föreslog att förändringarna ge-
nomförs år 2020, vilket ställer krav på en snabb beredning i regeringskansliet. 
 
Den profil som det nuvarande systemet har innebär att kostnadsutjämningen omfördelar från 
kommuner med i genomsnitt stark socioekonomi, tät bebyggelse och stor befolkning till kom-
muner med svag socioekonomi, gles bebyggelse och liten befolkning. Förslagen i utredningen 
förstärker profilen. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Kostnadsutjämningen består för kommunerna av nio delmodeller och för landstingen av tre 
delmodeller. Därutöver finns en för kommunerna och landstingen gemensam delmodell avse-
ende kollektivtrafik. I varje delmodell beräknas en s.k. standardkostnad för respektive kom-
mun och landsting. Skillnader i ambitionsnivå, effektivitet och avgiftsuttag ska inte beaktas vid 
beräkningen av standardkostnaden. En kommuns standardkostnader summeras till en struk-
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turkostnad. Om kommunens strukturkostnad är högre än den genomsnittliga strukturkostna-
den i hela landet får kommunen ett kostnadsutjämningsbidrag som motsvarar mellanskillna-
den. Om i stället kommunens strukturkostnad är lägre än den genomsnittliga strukturkostna-
den ska kommunen betala en kostnads utjämningsavgift. Denna beräkningsmetod tillämpas 
även för landstingen. 
 
För Båstads kommun innebär förslaget en minskad avgift om 52 kr per invånare vilket motsva-
rar ca 0,8 mkr om modellen applicerats på 2018 som är jämförelse året. Utjämningen varierar 
dock varje år beroende på befolkningssammansättningen i kommunen och i landet. Under pe-
rioden 2014-2018 har kostnadsutjämningsbeloppet varierat mellan 6,9-13,8 mkr som en del 
av den totala skatteintäktsbasen om 0,6 miljarder för Båstads kommun.  
 
Se tabell 1 för Båstads kommuns avvikelser i delmodellerna mot den genomsnittliga struktur-
kostnaden. 
 
Tabell 1 

Båstads kommun kostnadsutjämning per invånare 2018  
  Idag  Förslag Förändring 

Totalt -934 -882 52 

varav 
   Förskola -2172 -1967 204 

Grundskola -1528 -1439 89 

Gymnasium 55 32 -23 

Kommunal vuxenutbildning (ny) 0 -102 -102 

IFO -1586 -1536 50 

Äldreomsorg 4644 4552 -92 

Kollektivtrafik 134 196 62 

Barn och unga med utländsk bakgrund (utgår) -137 0 137 

Befolkningsförändring -171 -180 -9 

Bebyggelsestruktur -249 -251 -1 

Lön 75 -186 -261 
 
 
I kostnadsutjämningen för kommuner föreslås följande förändringar av modelluppsättningen. 

 Modellen Barn och unga med utländsk bakgrund utgår.  
 Lönemodellen tas bort som egen modell, men merkostnadsberäkningarna för löner 

läggs in i respektive verksamhetsmodell.   
 Befolkningsförändringsmodellen tas bort som egen modell och dess delkomponenter 

fördelas till andra delmodeller.  
 Kompensationen för kraftig ökning av barn 1–5 år inkluderas i modellen Förskola, fri-

tidshem och pedagogisk omsorg.  
 I modellen för äldreomsorg utgår normkostnaderna för ogifta och ersätts istället med 

normkostnader för ensamboende. 
 Kompensationen för kraftig förändring av barn 7–18 ersätts av en komponent för 

kompensation av kraftig förändring av antal barn 6–15 år som inkluderas i modellen 
Förskoleklass och grundskola. 

 En komponent för kompensation av kraftig förändring av antal unga 16–18 år som in-
kluderas i modellen Gymnasieskola.  



 
 

 

3 (3) 

 

 Kompensationen för Eftersläppningseffekter och för Minskning av total befolkning in-
kluderas i den nya delmodellen Verksamhetsövergripande kostnader.  

 Modellen för Bebyggelsestruktur fördelas till två modeller.  
 Kompensationen för Gator och vägar och Räddningstjänst inkluderas i den nya mo-

dellen Infrastruktur och skydd.  
 Kompensationen för Administration, Uppvärmningskostnader och Byggkostnader in-

kluderas i den nya modellen Verksamhetsövergripande kostnader.  
 En helt ny delmodell införs för Kommunal vuxenutbildning. 

 
Det ses som positivt att en högre grad av indexering införs i systemet vilket skapar en bättre 
aktualitet. 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomichef, kommundirektör, finansdepartementet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Remiss från Finansdepartementet - SOU 2018.74 - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjäm-
ningen för kommuner och landsting 
Utkast SKLs remissvar kostnadsutjämningen 190412 
 
Samråd har skett med: 
Fredrik Hedesand 
 



 

 FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt ärendenr: 
19/00270 

Bilaga 1        

 2019-04-11 Ert dnr: 
 
   

 

  

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
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Avdelningen för ekonomi och styrning 

Anders Folkesson 
Måns Norberg 

 

 

Kostnadsutjämningsutredningens betänkande ”Lite mer lika” 
(SOU 2018:74) 
 

Sveriges Kommuner och Landsting tillstyrker i huvudsak förslaget.  

Det bör dock först sägas att utjämningssystemen måste ses i sin helhet, där det är 
viktigt att alla kommuntyper, såväl växande som krympande kommuner får 
förutsättningar att bedriva välfärd med god kvalitet. Sveriges Kommuner och 
Landsting har tagit fram en prognos på utjämningssystemens omfördelning till år 
2030. Den visar att kommuner och regioner med befolkningstillväxt kommer att få ett 
avsevärt försämrat utfall framöver och färre kommuner och regioner kommer betala 
väsentligt mer till betydligt fler.  

Kommunerna och regionerna påverkas relativt kraftigt av alla delar: 
inkomstutjämningen, kostnadsutjämningen, strukturbidraget samt regleringsposten, 
varav inkomstutjämningen är den största posten i systemet. Utredaren har enbart haft i 
uppdrag att utreda kostnadsutjämningen, trots att sambandet med strukturbidraget är 
betydande, genom att strukturbidraget kompenserar för delar som även 
kostnadsutjämning beaktar, exempelvis befolkningsunderlag och tidigare 
arbetslöshetsnivå. Att enbart utreda en enskild del av utjämningssystemet kan därför 
vara väsentligt svårare än att granska hela systemet. 

Nedan vill förbundet särskilt lyfta några delar som regeringen bör överväga i det 
fortsatta beredningsarbetet. 

8.2 Hälso- och sjukvårdsmodellens vårdbehovsuppskattning förenklas 
och förbättras  
Det är positivt att den nuvarande modellen med drygt 800 kostnadsceller tas bort, då 
den varken är transparent eller möjlig att följa upp. Det är också positivt att 
beräkningsunderlaget hämtats från tre regioner, inte bara Region Skåne. Kansliet 
bedömer att modellens träffsäkerhet har varit svag för regioner med ett bostadsbestånd 
som väsentligt skiljt sig mot Skånes. 

Gleshetskompensationen bygger på problematiska antaganden 

Utredaren föreslår några förändringar i gleshetskomponenten, bland annat räknas 
gleshetskompensationen upp och indexeras. Förbundet ser positivt på den föreslagna 
indexeringen.  
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Själva gleshetskomponenten är dock problematisk på flera sätt. Beräkningsmodellen 
är inte transparent och bygger även fortsättningsvis huvudsakligen på drygt 20 år 
gamla antaganden: 

- Modellen utgår från att medborgarna konsumerar all hälso- och sjukvård inom 
den egna regionen, trots att bland annat sex procent av den somatiska 
slutenvården utförs av andra regioner  

- Kompensation ges endast för fiktiva bassjukhus (”akutsjukhus med jourkedjor 
inom kirurgi, medicin, anestesi och röntgen, där avstånden är långa till andra 
sjukhus, även BB”) med befolkningsunderlag under 100 000 invånare, inte för 
den övriga specialiserade hälso- och sjukvården.  

- Kompensation för små vårdcentraler ges endast vid befolkningsunderlag under 
5 600 invånare.  

- Alla sjukresor antas göras inom den egna regionen (och till de fiktiva 
enheterna) 

Sveriges Kommuner och Landsting menar att dessa antaganden underskattat kostnader 
som småskalighet och gleshet innebär för hälso- och sjukvården, inte minst för en 
region som Gotland, vars ö-läge dessutom ytterligare fördyrar hälso- och 
sjukvårdsproduktionen. Dagens modell underskattar litenhet när exempelvis gränsen 
för att få kompensation för små vårdcentraler satts vid 5 600 invånare. Den föreslagna 
uppräkningen lindrar visserligen problemen, men de grundläggande problemen med 
antagandena och kostnadsfunktionerna kvarstår. 

Vidare anser förbundet att kompensationen för sjukresor bör ändras. En skillnad 
mellan merkostnaderna för sjukresor och övriga komponenter i gleshetsmodellen är 
att kostnadsdata för sjukresor och ambulans- och sjuktransporter samlas in årligen. 
Dessa uppgifter bör ligga till grund för utjämningen beträffande sjukresor. Dessutom 
finns ett tydligt samband mellan behov av sjukresor och regionernas gleshet och 
ytstorlek, därför vore invånardistans ett bättre mått på behov av sjukresor. 

7.6 Fortsatta möjligheter att påverka IFO-modellens utfall 

Sveriges Kommuner och Landsting har under lång tid  kritiserat variabeln ”långvarigt 
ekonomiskt bistånd”, eftersom den ger negativa kommunalekonomiska incitament att 
reducera antalet individer med långvarigt försörjningsstöd. Det medför att kommuner 
som har höga ambitioner och är framgångsrika med sitt arbete att begränsa det passiva 
biståndstagandet får ett försämrat utfall i kostnadsutjämningen med 110 000 kronor 
per individ. Det skapar negativa incitament när kommunerna förlorar ekonomiskt på 
detta, trots att åtgärderna med all sannolikhet är positiva både för individen och 
samhällsekonomin. Det är mot denna bakgrund positivt att utredaren föreslår att 
variabeln tas bort.  

Förbundet ställer sig frågande till den föreslagna variabeln, ”barn i ekonomiskt utsatta 
hushåll”. Till denna variabel kvalificeras barnen antingen genom att hushållet har låga 
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inkomster eller att ekonomiskt bistånd betalats ut någon gång under året. Ekonomiskt 
bistånd förklarar majoriteten av de barn som variabeln omfattar och innefattar från 
såväl långvarigt bistånd under hela året som någon enstaka utbetalning av mindre 
belopp. Ett extra barn som faller inom variabelns definitioner ger i förslaget mer än 60 
000 kronor i utjämningsberäkningen, oavsett det utbetalda biståndets omfattning. 
Förbundet menar att detta faktum snarare ökar påverkbarheten i förslaget kontra 
befintlig utjämningsmodell, där sju månaders bistånd under ett år krävs.  

Sveriges Kommuner och Landsting anser att det är inte förenligt med 
kostnadsutjämningens principer att ytterligare öka delmodellens påverkbarhet. 
Förbundet anser att officiell data i stället bör användas. Ett sådant alternativ är andel 
barn i hushåll med inkomst under 60 procent. Förklaringsgraden sjunker visserligen 
med några procentenheter till 53 procent, men det är mindre viktigt i jämförelse med 
att delmodellens opåverkbarhet väsentligen stärks. 

7.7 Viktigt att följa äldreomsorgsmodellens åldersprislappar 
Sveriges Kommuner och Landsting tillstyrker den föreslagna äldreomsorgsmodellen. 
Det är positivt att normkostnadernas indelning ändras från civilstånd till 
samboende/ensamboende.  

De nya normkostnaderna bygger på en uppräkning av 2009 års beräkningar. 
Äldreomsorgen står inför stora utmaningarna. Antalet 80-åringar ökar med 30 procent 
till 2025. Kommer behovet av äldreomsorg vara oförändrat mellan de olika 
åldersgrupperna eller förändras i takt med att livslängden ökar? Vår prognos för 
äldreomsorgsmodellen pekar på en kraftigt ökad omfördelning från dagens 9 mdkr till 
17 mdkr (år 2030). Förbundet menar därför att det kommer bli särskilt viktigt att följa 
vård- och omsorgsutvecklingen för de olika åldersgrupperna. 

7.4 Frågetecken kring gymnasiemodellens programvalsfaktor 
Gymnasiemodellen saknar regelrätt socioekonomisk variabel, även om 
programvalsfaktorn till viss del beaktar detta genom att samtliga elever tillskrivs en 
kostnad. Utredarens förslag förstärker programvalsfaktorns socioekonomiska prägel 
genom att inkludera 16-18-åringar som inte går i gymnasiet. Därmed uppstår en risk 
att programvalsberäkningen kan komma att kompensera en kommun två gånger för 
samma individ, dels när individen inte går gymnasiet som 16-18-åring, dels när den är 
19-20 år och går i gymnasiet. 

7.5 Positivt att en delmodell för Kommunal vuxenutbildning införs 
SKL tillstyrker förslaget om införande av en utjämningsmodell för vuxenutbildning. 
Förbundet vill dock påtala tveksamheter vad gäller den föreslagna modellens 
indikatorer för grundläggande vuxenutbildning samt svenska för invandrare.  

En betydande andel av eleverna inom den grundläggande vuxenutbildningen läser 
svenska som andra språk. Många av dessa är högutbildade. SKL skulle önskat att 
utredningen klarlagt hur dessa elevers utbildningsbakgrund fångas i den 
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utbildningsstatistik som ligger till grund för indikatorn, och därmed hur dessa elevers 
behov av grundläggande vuxenutbildning fångas av indikatorn.   

Kostnader för nyanlända elever som deltar i svenska för invandrare bör till stor del 
vara finansierade av statsbidrag via den så kallade flyktingschablonen. SKL skulle 
önskat att utredningen klarlagt hur väl indikatorn fångar behoven hos de elever som 
kommunerna har huvudsakligt finansieringsansvar för, som till exempel 
anhöriginvandrare till personer utan flyktingbakgrund. 

7.8.2 Gator och vägar 

Gator och vägar avviker från andra verksamheter genom betydande intäktsskillnader 
mellan kommuner. Den nuvarande och föreslagna kompensationen beaktar inte dessa 
intäkter, främst från parkeringsavgifter. Det bör i kommande utredningar studeras om 
intäkterna påverkar kommunernas strukturella behov, vilket i så fall bör ingå i 
kostnadsutjämningen. 

9 Kollektivtrafik 
SKL tillstyrker utredningens förslag på länsvis behovsberäkning av kollektivtrafik, 
och därmed också förslaget till utjämningsmodell för kollektivtrafik för regioner. 

SKL kan inte bedöma utredningens förslag på kommunvis behovsberäkning av 
kollektivtrafik för de län som inte skatteväxlat för ändrat huvudmannaskap. Flera av 
de kommuner som förslaget berör är några av landets till ytan största och mest glest 
befolkade kommuner. Förbundet menar att det är problematiskt att använda en 
statistisk ansats för att förklara skillnader i strukturellt behov för dessa. SKL hade 
hellre sett att en mer selektiv ansats använts, där de specifika förutsättningarna i de 
aktuella länen utgjort utgångspunkt för analysen. 

6.3 Annan modell för beräkning av merkostnader för verksamheter i 
områden med gles bebyggelse bör prövas i framtiden 
Gleshetskompensation är kanske kostnadsutjämningens svåraste dimension. Hur 
mycket dyrare per elev är en skola med få elever jämfört med en normalstor skola? 
Under tjugotalet år har gleshetskompensationen byggt på en GIS-modell som placerar 
ut fiktiva enheter utifrån vissa antaganden, vilka får en stor påverkan på bedömd 
merkostnad för gleshet. Ett annat problem med GIS-modellen är att den utgår från att 
all välfärd konsumeras inom den egna kommunen eller regionen. Sålunda beaktas inte 
Gotlands specifika förutsättningar, för att nämna ett exempel. 

Utredaren har i stort valt att behålla flertalet antaganden om optimal enhetsstorlek och 
enbart uppdatera med befolkningsdata och räkna upp gleshetskompensationen utifrån 
kostnadsutvecklingen i respektive verksamhet. Ett problem med detta 
tillvägagångssätt är att ingen ny empirisk analys gjorts av hur fördyrande gleshet är. 
Det är därför svårt att bedöma hur träffsäker gleshetskompensationen är. 
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Sveriges Kommuner och Landsting anser att hela gleshetskompensationen borde ha 
genomgått en fullständig översyn, både gällande modellen och dess antagande. Med 
tanke på dess betydelse för att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar anser 
Sveriges Kommuner och Landsting att en annan modell än Struktur för att beräkna 
gleshetskompensation i framtiden bör prövas.  

Utjämningssystemen måste följas systematiskt och fortlöpande 
Den svenska förvaltningsmodellen bygger på att kommunal och regional nivå har 
ansvaret för de centrala välfärdsområdena och rätt att beskatta invånarnas 
förvärvsinkomster. För att upprätthålla kommunalt självstyre och skapa ekonomisk 
likvärdighet krävs att staten fördelar det generella statsbidraget genom ett 
inkomstutjämningssystem och att behovsskillnaderna inom kommun- respektive 
regionkollektivet hanteras inom ramen för kostnadsutjämningssystemet .  

Denna ordning har varit positiv för stat-kommun-relationerna sedan dess införande i 
början av 1990-talet. Förbundet ser därför med oro på avvikelser mot denna ordning 
under senare tid. Statsbidraget för likvärdig skola är ett sådant exempel på riktade 
bidrag som särskilt kompenserar för olika förutsättningar, vilket borde ha ingått i 
kostnadsutjämningen och det generella statsbidraget. 

Vissa delar av strukturbidraget är starkt kopplat till kostnadsutjämningen, exempelvis 
befolkningsunderlaget och kommunernas arbetslöshetsnivå mellan 1998 och 2002. 
Förbundet framförde i ett remissvar (dnr 2014/2297) att åtminstone det senare borde 
ha ingått i en översyn. 

Kostnadsutjämningens omfördelning kommer att öka kraftigt under 2020-talet. Bara 
de demografiska effekterna förväntas öka äldreomsorgsmodellens omfördelning från 
knappt 10 mdkr till 17 mdkr år 2030 (i 2018 års priser). Idag finns ingen kontinuerlig 
uppföljning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Det är, enligt 
förbundets mening, anmärkningsvärt med tanke på att systemen omfördelar 150 
miljarder kronor brutto och kommer alltså att ytterligare öka i betydelse framöver.  

Finansdepartementet behöver säkerställa att systemets träffsäkerhet bevakas. Tidigare 
har Statskontoret haft detta uppdrag. Det är sannolikt en lämpligare ordning att 
finansdepartementet bildar ett nätverk med berörda statliga myndigheter (exempelvis 
SCB, Skolverket, Socialstyrelsen och Trafikanalys) och Sveriges Kommuner och 
Landsting. Nätverket bör regelbundet följa och diskutera verksamheternas faktiska 
utveckling utifrån kostnadsutjämningens behovsbegrepp. Det finns även ett behov av 
att förenkla kostnadsutjämningen, vilket skulle kunna öka systemets legitimitet. 

Ett dylikt nätverk skulle även kunna förenkla analysarbetet för kommande 
utjämningsutredningar. Avsaknaden av löpande uppföljning gör att samtliga 
utredningar, mer eller mindre, får börja från början, vilket är en stor nackdel, 
exempelvis om utredningsuppdraget är att se över hur fördyrande som småskalighet 
eller svag socioekonomi är. Det ökar också risken att utredningsarbetet snarare 
fokuserar på att statistiskt förklara kostnads- istället för behovsskillnader. 



 FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt ärendenr: 
19/00270 

Bilaga 1 

 2019-04-11 Ert dnr: 
 
   

 

  

 

Beräkningssätten måste vara tydliga i förordningen  
LSS-utjämningens förordning är tydlig kring hur den beräknas och hur ofta de olika 
variablerna ska uppdateras. Detsamma kan inte sägas om förordningen om 
kommunalekonomisk utjämning, vilket medför att SCB:s arbete att beräkna utfallet 
försvåras. I det nedanstående nämns några beräkningar som behöver förtydligas i 
förordningen. 

Ett exempel på behovet av förtydligande finns exempelvis om gränspendlare ingår i 
lönemodellens variabel ”arbetande utanför kommunsektorn”. I utredarens förslag till 
förordningstext har variabelns benämning ändrats från nuvarande ”andelen av 
befolkningen över 15 år som inte arbetar i kommun eller landsting” till ”antal 
förvärvsarbetande, ej i kommuner och landsting” (jämför sid 69 och sid. 91), trots att 
samma begrepp sägs användas. 

Senast tillgängliga data för gränspendlingen är från 2014 och risken finns att 
statistiken inte kommer att kunna uppdateras. Därmed riskerar man således att fastna i 
data som inte är möjlig att uppdatera. Data för pendling till Finland saknas också, 
varför utredaren föreslår att den finska gränspendlingen inte ska ingå. Förordningen 
måste konkretisera hur eventuell ny gränspendlingsuppgifter ska hanteras. Sveriges 
Kommuner och Landsting anser att all gränspendling bör hanteras på samma sätt som 
pendling över kommungräns. 

Sveriges Kommuner och Landsting anser även att utredarens förslag på beräkning av 
merkostnader på grund av elevers programval i gymnasieskolemodellen bör 
förtydligas. Den föreslagna beräkningen utgår, bland annat, från kommunens andel 
16-18-åringar som går i gymnasieskolan - gymnasiefrekvensen. SKL ser en risk i att 
antalet elever i gymnasiesärskolan påverkar kommunens värde för denna variabel, 
vilket skulle göra den missvisande utifrån det variabeln antas spegla. SKL ser även en 
risk att elever som läser en del av gymnasieutbildningen utomlands påverkar 
gymnasiefrekvensen. 

Förordningen bör förtydliga om kompensationerna för regionernas löneindex 
respektive index för bemanning i glesbygd ska finansieras på samma sätt, det vill säga 
med ett enhetligt avdrag för samtliga regioner. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
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KS au § 84  Dnr KS 001281/2017 - 906 

Firmateckning - giro och bankräkningar 

 
Beskrivning av ärendet Med anledning av ändrade personalförhållanden föreligger förslag om 

förändring av rätten att teckna kommunens firma avseende bankärenden.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Firmateckning - Giro och bankräkningar från ekonomichef 

Elisabet Edner, 2019-02-22  
 
Förvaltningens förslag:  1. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2018-09-05, § 201, upphävs. 
 

2. Kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens l:e vice ordförande, 
ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Christel Crespin, ekonom Lena Törnros 
och ekonomiadministratörer Camilla Jönsson och Pia Mattsson utses att två i 
förening, teckna kommunens bankärenden exklusive upptagande av lån och 
kreditkort. Dessa regleras via delegationsordningen. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

 

1. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2018-09-05, § 201, upphävs. 

2. Kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens l:e vice ordförande, 
ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Christel Crespin, ekonom Lena Törnros 
och ekonomiadministratörer Camilla Jönsson och Pia Mattsson utses att två i 
förening, teckna kommunens bankärenden exklusive upptagande av lån och 
kreditkort. Dessa regleras via delegationsordningen. 

 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2019-02-22 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabet Edner  

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Firmateckning – Giro och bankräkningar 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2018-09-05, § 201, upphävs 
2. Kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens l:e vice ordförande, ekonomichef 

Elisabet Edner, ekonom Christel Crespin, ekonom Lena Törnros och ekonomiadminist-
ratörer Camilla Jönsson och Pia Mattsson utses att två i förening, teckna kommunens 
bankärenden exklusive upptagande av lån och kreditkort. Dessa regleras via delegat-
ionsordningen. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av ändrade personalförhållanden föreligger förslag om förändring av rätten att 
teckna kommunens firma avseende bankärenden. 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-04-23 1 av 1 

 

 

KS au § 85  Dnr KS 001280/2017 - 906 

Firmateckning - lagsökning, betalningsföreläggande mm 

 
Beskrivning av ärendet Föreligger behov av uppdatering av beslut gällande firmateckning – lagsökning, 

betalningsföreläggande mm. med anledning av ny ekonom och nya 
ekonomiadministratörer.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Firamteckning - Lagsökning, betalningsföreläggande mm från 

ekonomichef Elisabet Edner, 2019-02-22 
 
Förvaltningens förslag 1. Ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Lena Törnros och 

ekonomiadministratörerna Pia Mattsson och Camilla Jönsson, bemyndigas att 
var för sig teckna kommunens firma i lagsökning, betalningsföreläggande, 
stämningar och hänskjutningar.  

 
 2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2018-09-05, § 202, upphävs därmed. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

 

1. Ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Lena Törnros och 
ekonomiadministratörerna Pia Mattsson och Camilla Jönsson, bemyndigas att 
var för sig teckna kommunens firma i lagsökning, betalningsföreläggande, 
stämningar och hänskjutningar.  

2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2018-09-05, § 202, upphävs därmed. 

 

      
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2019-02-22 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabet Edner  

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Firmateckning – Lagsökning, betalningsföreläggande mm. 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Lena Törnros och ekonomiadministratörerna Pia 
Mattsson och Camilla Jönsson, bemyndigas att var för sig teckna kommunens firma i 
lagsökning, betalningsföreläggande, stämningar och hänskjutningar.  

2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2018-09-05, § 202, upphävs därmed. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger behov av uppdatering av beslut gällande firmateckning – lagsökning, betalningsföre-
läggande mm. med anledning av ny ekonom och nya ekonomiadministratörer. 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-04-23 1 av 1 

 

 

KS au § 86  Dnr KS 000632/2018 - 905 

Firmateckning av Båstads kommuns förvaltade stiftelser 

 
Beskrivning av ärendet Föreligger behov av uppdatering av beslut gällande firmateckning – av Båstads 

kommuns förvaltade stiftelser med anledning av personalförändringar.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Firmateckning av Båstads kommuns förvaltade stiftelser från 

ekonomichef Elisabet Edner, 2019-02-22 
 
Förvaltningens förslag 1. Ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Lena Törnros, ekonomiadministratör 

Camilla Jönsson, utses att två i förening eller med kontrasignering av 
ekonomiadministratör Pia Mattsson, teckna av Båstads kommun förvaltade 
stiftelser.  

 
 2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2018-09-05, § 203, upphävs därmed.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

 

1. Ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Lena Törnros, ekonomiadministratör 
Camilla Jönsson, utses att två i förening eller med kontrasignering av 
ekonomiadministratör Pia Mattsson, teckna av Båstads kommun förvaltade 
stiftelser.  

2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2018-09-05, § 203, upphävs därmed. 

 

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2019-02-22 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabet Edner  

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Firmateckning – Båstads kommuns förvaltade stiftelser 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Lena Törnros, ekonomiadministratör Camilla 
Jönsson, utses att två i förening eller med kontrasignering av ekonomiadministratör Pia 
Mattsson, teckna av Båstads kommun förvaltade stiftelser.  

2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2018-09-05, § 203, upphävs därmed. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger behov av uppdatering av beslut gällande firmateckning – av Båstads kommuns för-
valtade stiftelser med anledning av personalförändringar. 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-04-23 1 av 1 

 

 

KS au § 87  Dnr KS 000315/2019 - 906 

Uppföljning av nämndernas intern kontroll 2018 

 
Beskrivning av ärendet Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan 

för den interna kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som 
kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 beslutat om framgår att varje 
verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för 
verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 

 
 I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 
§ 209) framgår att varje nämnd ska rapportera resultatet från uppföljningen av 
sina respektive interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. Med utgångspunkt 
från nämnde rnas och styrelsernas rapporter ska kommunstyrelsen utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll. I det fall förbättringar behöver 
göras ska kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonom Lena Törnros, 2019-04-11  
 Uppföljning av intern kontroll 2018 för myndighetsnämnden  
 Uppföljning av intern kontroll 2018 för utbildningsnämnden  

Återrapportering av intern kontroll 2018, kvartal 4 för vård- och 
omsorgsnämnden  

 
Förvaltningens förslag Uppföljningen av 2018 års interna kontrollplan för vård- och omsorgsnämnden, 

myndighetsnämnden och utbildningsnämnden läggs till handlingarna. 
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
 

Uppföljningen av 2018 års interna kontrollplan för vård- och omsorgsnämnden, 
myndighetsnämnden och utbildningsnämnden läggs till handlingarna.  

 
      

 
 

 



IT1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Datum: 2019-04-11 

Handläggare: Lena Törnros 

Dnr: 000745/2018-906 

Till: Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 

Uppföljning av intern kontroll 2018 för nämnderna 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Uppföljningen av 2018 års interna kontrollplan för vård- och omsorgsnämnden, myndig
hetsnämnden och utbildningsnämnden läggs till handlingarna. 

Bakgrund 

Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för den 
interna kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 
§ 284 beslutat om framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som 
ansvarar för verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 

I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 § 209) 
framgår att varje nämnd ska rapportera resultatet från uppföljningen av sina respektive 
interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. Med utgångspunkt från nämndernas och 
styrelsernas rapporter ska kommunstyrelsen utvärdera kommunens samlade system för 

. intern kontroll. I det fall förbättringar behöver göras ska kommunstyrelsen också ta 
initiativ till sådana. 

Aktuellt 

Förvaltningen redovisar här vård- och omsorgsnämnden, myndighetsnämnden och 
utbildningsnämndens uppföljning av intern kontrollplan för 2018. 

Beslutet skall expedieras till: 

Revisionen, Utbildningsnämnden, Myndighetsnämnden, Värd- och omsorgsnämnden och ekono
miavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Återrapportering av intern kontroll 2018, kvartal 4 för vård- och omsorgsnämnden 
Uppföljning av intern kontroll 2018 för myndighetsnämnden 
Uppföljning av Intern kontroll 2018 utbildningsnämnden 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-02-05 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000137 /2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Återrapportering av intern kontroll 2018, kvartal 4 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen av intern kontrollplan kvartal 4 2018 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina 
verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden antog 2017-11-15 en kontrollplan för 
verksamheten inom sitt ansvarsområde för 2018. 

Aktuellt 
Enligt intern kontrollplan för vård- och omsorgsnämnden ska verksamheten redovisa 
två gånger /år en samma11ställning över rekryterings läget, vakanser och sjukskrivningstal. 

Kontrollmoment för att redovisa ·sammanställning av uppföljning: 

1 (2) 

1 sambandet med införandet av styrkort har det skapats en tydligare struktur för uppföljning 
av sjukskrivningstalen och övertidsuttaget, statistiken som kan tas fram ger möjligheter för 
mer avancerade analyser. 
När det gäller frånvaro ska alltid medarbe~aren ha kontakt med ansvarig chef i syfte att fånga 
upp problem samt arbeta med lösningar. Vid längre sjuksla-ivningar följs rutin från HR
avdelningen och en handlingsplan utarbetas för medarbetaren. 
Vård-och omsorgsverksamheten har arbetat med att öka grundbemanningen inom alla enheter 
för att minska såväl övertidsuttag som i förlängningen sjukskrivningar. 
Särskilt hemvården har haft svårt att rekrytera utbildad personal både tillsvidare anställningar 
och timvikarier trots omfattande annonseringar. I vård- och omsorgsboende har det gått rela
tivt bra att rekrytera, det har funnits en stabil vikarie grupp att tillgå men den börjar att 
minska. Inom stöd och omsorg har det varit många sökande till lediga tjänster med bra kompe
tens. Rekryteringsläget för sjuksköterskor är svårt då det finns en brist i hela landet. Här har 
kommunerna haft en fördel med färre antal helger att arbeta samt lite högre lön att erbjuda 
men nu är sjukvården i fatt och erbjuder bättre arbetsvillkor och högre löner. 

Vård- och omsoq~sboende 
Finns inte någon vakant rad i nuläget, alla tjänster är tillsatta. Sjukskrivningstalen minskade i 
början på kvartal tre men har ökat igen i slutet av året, har några som är långtidssjukskrivna. 

Hemvård 
Finns en vakant tjänst med placering i Förslöv, inget vakant i Torekov /Västra-Kamp. På hem
vårds område norr har det varit hög arbetsbelastning och svårt att tillsätta vakanta tjänster 
under hösten. Rekryteringsläget är tufft inom hell1Vården och det är svårt att hitta utbildad 
personal. Sjukskrivningstalen gick ner under hösten men ökade igen i slutet av året då förkyl
ningar och influensa gjorde sitt intrång. 



2 (2) 

Stöd och omsorg 
Personal läget ser bra ut och det finns inga vakanser i nuläget. Till lediga tjänster är det flera 
sökande med bra kompetens. Låga sjukskrivningstal inom stöd och omsorg över lag. 

Korttidsenheten/mottagningsteamet 
Har haft fyra vikariat att tillsätta under hösten, tre föräldravikariat och en långtidssjukskriv
ning, dessa vakanser är tillsatta. Inte så mycket sjukskrivning över lag men har några som varit 
långtidssjukskrivna. 

Hälso- och sjukvårdsenheten 
Det har funnjts två vakanta sjukskötersketjänster under hösten varav en är tillsatt och en till
sätts av pooltjänst. Klarade sommaren utan att ta in sjuksköterskor från bemanningsföretag. 
Sjukskrivningstalet inte särskilt högt överlag men har någon långtidssjukskrivning. 

Myndighetsenheten/Kommunrehab 
Inga vakanta tjänster på rehab- eller myndighetsenheten. Haft en pensionsavgång på myndig
hetsenheten men kunde rekrytera person med utbildning och erfarenhet. Överlag inte mycket 
sjukfrånvaro men på grund av att det är mindre verksamheter så blir sjuktalen höga då det är 
långtidssjukskriven personal. 

Konsekvenser av beslut 
Enligt Handlingsplanen som är utarbetad av vård och omsorgs ledningsgrupp efter genomlys
ningen av vård och omsorg för att få en budget i balans har samtliga enhetschefer ålagts ett 
besparingskrav om 10-15 procent på övertidskostnaden per enhet. För medarbetarna leder ett 
minskat övertidsarbete till minskad risk för ohälsa och sjukfrånvaro. Enhetscheferna har också 
i uppdrag att minska sjukfrånvaron inom verksamheten. En minskad sjukfrånvaro leder till 
ökad kontinuitet och kvalitet för vård- och omsorgstagaren. 
På arbetsplatsträffar tas det upp och diskuteras den psykosociala arbetsmiljön och vad som 
kan göras i vardagen för välbefinnande. 

Ingrid Pettersson 
SAS 

Bes lutet ska expedieras t ill: 
Vård- och omsorgschefen 
Ekonomiavdelningen 
Revisionen 
Kansli 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Intern kontrollplan 2018 för Vård och omsorg 

Samråd har skett med: 
Enhetschefer inom Vård och omsorg 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnd 

~ 
(!. 
':I 

\~ ~ -a i .,, 
... ~~ -a ... 

Vård- och omsorg 

Rutin för debitering av vård och Kontroll mot utförd 
1 

omsorgsavgifter insats 

Att journalföring 
2 Granskning av journaler följer lagstadgade 

krav 

Förvaring. 
Granskning av 

3 kommunövergripande 
temperatur, 

basläkemedelsförråd 
inventering av 
läkernedelsförråd 

Att betalda fakturor 
4 Granskning av Jeverantörsfakturor 

är korrekta 

Systematiskt arbetsmiljöarbete -
Redovisa 

5 sammanställning av 
SAM 

årlig uppföljning 

Sammanställning över Redovisa 
6 rekryteringsläge/ vakanser/ sammanställning av 

sjukskrivningstal uppföljning 

Redovisning av avvikelser/ Redovisa 
7 synpunkter/ klagomål samt sammanställning av 

vidtagna åtgärder årlig uppföljning 

Intern kontrollplan återrapportering 20 2018 

Återrapporterings• 2019-02-04 

~ '1- ..i 
~~ ~ 0 

... -<) ~ 

'Q i ~ 1- \~ ~i Aktuellt 
~~ '; % .,, ?- ?- p..~ resultat 

Avgifts- 2 ggr/år/ 

handläggare 
Mars/Sep 20% av alla fakturor JA 
tember 

2 ggr/år/ 10% av Lss journaler 
Stab Mars/Sep Var 20:e Sol journal JA 

ternber Var 20:e Hsl journal 

Genomgång av 
2 ggr/år/ basläkemedels-förråden, 

Mas Mars/Sep dä r temeratur och JA 
tember inventering utifrån avtal 

kontrolleras. 

Kontroll av tio 
leverantörsfakturor hos 

Stab 1 gg/år respektive 
beslutsattestant inom 
verksamhetsområdet 

Stab 1 gg/år Enligt rutin JA 

Stab 2 ggr/år 

Sammanställning av 

Stab 1 gg/år 
inkomna 

JA avvikelser /synpunkter / k 
lagom ål 

~ 
111 ., 
~ 

'"' 

X 

X 

X 

X 

X 

Symbolförteckning aktuellt resultat 

Grön - inga avvikelser 

Röd - avvikelser - risk föreligger 

Återrapportering 

Kommentar 
~ ;i:: ~ < eventuella 111 

~ 
111 

~ ~ avvikelser/ 
N w "" 

åtgärder 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

Avser föregående kalenderår. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-01-04 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2017-001260 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Uppföljning av intern kontrollplan 2018 för myndighetsnämnden 

Förslag till beslut 

Uppföljningen av intern kontrollplan för myndighetsnämnden 2018 godkänns och rappor
ten översänds till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I reglementet för intern kontroll (KF § 209 /2014) framgår att kommunstyrelsen med ut
gångspunkt från nämndernas och styrelsernas rapporter ska utvärdera kommunens sam
lade system för intern kontroll. I det fall förbättringar behöver göras ska kommunstyrelsen 
också ta initiativ till sådana. 

Avtillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen (KS § 285/2014) beslutat om fram
går att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för verksam
heten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 

Samhällsbyggnad hade endast ett fåtal mindre avvikelser i de kontrollerade momenten. 
Inom bostadsanpassningsdelen rapporterades inga avvikelser. Inom miljö- och hälso
skyddsområdet rapporterades en avvikelse i ett klagomålsärende där vi med anledning av 
tidsbrist inte skyndsamt handlagt ärendet. Inom bygglovsidan finns brister i hur avgiften 
för så kallade attefallsåtgärder ska beräknas enligt taxan. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 

samhällsbyggnads chef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000 -0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rw 201~.l l.2• 



2 (2) 

Beslutet expedieras till: samhällsbyggnad, kommunstyrelsen, kommunrevisionen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Uppföljning av intern kontroll 2018 för myndighetsnämnden 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nurnrner: 212000-0944 
sarnhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad se :-d"l ' 11.1~ 
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Myndighetsnämnd 

~ 
~· 
~ 'a '1c' 
~ %~ "' ~ ; 0 a ... ~ 

Samhällsbvtnmad, bve:e:lov 

Dokumentation av Kontroll av att nämndens 

bygglovshandläggning: 
protokoll vad avser 
byggärenden innehåller 

Kontrollen görs på 
lagstadgad information samt huvudbeslut i 
att rätt information finns byggärenden. 
med från tjänsteskrivelsen. 

Kontroll av att beslut om 
Strandskyddsärenden: dispens från strandskyddet 
Kontroll av rutiner är korrekt avseende 

lokalisering och lagstöd. 

Dokumentation av Kontroll av hantering av 
bygglovshandläggning: Attefallsärenden och att dess 
Kontrollen görs på olika moment följs samt att 

1 
beviljade handlingar registrerats i 
Attefallsärenden. ärendet. 

Bostadsanpassning: Är ansöknings-blanketten 
Kontroll att alla dokument korrekt ifylld? Är medicinskt 

2 
är inkomna. utlåtande inskickat? 

Stämmer fakturan överens 
med fattat beslut? 

Rutin för fakturering av Kontroll av att rätt avgifter 
bygglov- plan- och tagits ut samt har rätt 
strandskvddsave:ifter kodsträne:. 

Symbolförteckning aktuellt resultat 

Intern kontrollplan återrapportering 2018 Grön - inga avvikelser 

Röd - avvikelser - risk föreligger 

Återran1 orterin" 

~ Kommentar 
lll '1c' 

..... 
~ ~ ~ [ .... ~~~~ eventuella ~~ ~ ~ "' "' ~ .... % ~ ~· ia-, i;. Aktuellt g g g avvikelser/ 

~ ~ ; ';$"' .... 

"' p. p. p. ~ resultat ,.. N "" oj>. åtl!'ärder 

En gång per Stickprov, val av . 1~ 

Miljöhandläggare halvår / två ärenden görs av ja ja Välj färg '·-.. , .. 
ärenden administratören . 

! -

-

' -~ ~ . 
Bygglov- En gång per Stickprov, val av - ,, 
handläggare/ år/ två ärenden görs av ja ja Välj färg :·.,,,,. ·_c; 

administratör ärenden administratören i;.:, 
L:~ ~ " 

' .-
Bygglov- Granskning av två . 

En gång per .. 
handläggare/ ärenden per • · .. Två avvikelser i hur avgiften ska beräknas 
administratör 

halvår, två 
bygglovhandläggare. I ._ - enligt taxan. Förslag till åtgärd: tas upp på 

ärenden per 
Val av vilka ärende 

ja ja Välj färg .,. beredningsmöte för diskussion/samsyn 
handläggare ... 

görs av 
' 

mellan handläggarna. 
administratören. 

Administratör 

En gång per 
Kontrollant/assis-

halvår, tre 
tentväljer 

ja ja Välj färg 
slumpmässigt tre ärenden 
ärenden. ' ~ 

, ... L 0 

Administratör 
Stickprov på 2 st 

Kvartalsvis ja Ja Välj färg 
ärenden 



\ ~ \ \ \ \ C· \~ .~ ~ Kommentar ';) -a ~ I»~ ..-I ~ ~ ~ ~ 
~ 

... ~~~~ even tuella i~ ~~ ~ ~ l>l 

~ ~ 
l>l 

\ ~ ~ .... % ~~~~ Aktuellt [ [ avvikelser/ 
~~ e. e. ~ .... ":' "' ~ ~ ~ ~ resultat ~ N w "" åteärder 

Rutin för kontering av Kontroll av att både Administratör 
Stickprov av två 

2 
intäkter och kostnader inkommande och utgående 

Kvar talsvis intäkts- och två Ja Ja Välj färg 
faktu ror konteras rätt i 

kostnadsposter. enlill'het med kodolanen. 
Samhällsbvll'!!llad miliö 
Livsmedelsverksamheter Kontroll av tidsåtgång vid Miljöchef 

Stickprov (5) från 
1. 

få r tillsyn i enlighet med genomförda inspektioner i En gång per 
ärendehanterings- Ja Ja Välj färg 

beslutad tillsynstid fö rhållande till avgiftsbeslut halvår 
system Ecos 

Klagomålsärenden Kontroll av att Miljöchef 
Stickprov (2) från 

handläggs effektivt och klagomålsärenden handläggs En gång per Totalt sett är det ett ärende som avviker 
2. 

skyndsamt framåt och följe r upprättad halvår 
ärendehanterings- Ja Ja Välj färg 

på grund av tidsbrist. 
rutin. system Ecos 

Tydlighet och förståelse i Kontroll av att besluten Miljöchef Stickprov från 
expedierade beslut inom innehåller lagstadgad 

En gång per 
ärendehanterings-

3 miljötillsyn information, bra språkbruk system Ecos, val av Ja Ja Välj färg 
och är tydliga. halvår 

ärenden görs av 
administratören 

Kommunlednine, kommunkansliet 

1. 
Rutin för registrering av Kontroll av korrekt utförd Nämndsekreterare 

4 ggr/år Ja Ja Välj färg allmänna bandlinll'ar registrering i Ciceron 
Utbetalning av Kontroll av att sökt N ämndsekreterare 

2. 
ersättningar till ersättning överensstämmer 

4 ggr/år Ja Ja Välj färg 
förtroendevalda med utbetald ersättning. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-01-14 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson Bildningschef 

Margareta Ekelund Svensson Tf Skolchef 

Dnr: UN 000466/2017 

Uppföljning av intern kontrollplan 2018 för Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 
Fastställa uppföljning av intern kontrollplan för 2018 avseende Utbildningsnämnden, samt 
sldcka uppföljningen vidare till Kommw1styrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Det är sju punkter som utgjort grund för 2018 års interna kontrollplan inom utbildningsnämn
dens ansvarsområde. En av punkterna har utgått då det inte längre finns handkassor på fri
tidsgårdarna. I övrigt.är den enda avvikelsen att inom några enheter är inventarieförteckning
ar fortfarande under upprättande. 

Bakgrund 
Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för den interna 
kontrollen. Avtillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 beslutat 
om framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för verk
samheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 
I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 § 209) framgår 
att varje nämnd ska rapportera resultatet från uppföljningen av sina respektive interna kon-
trollplaner till kommunstyrelsen. -

Aktuellt 
Den interna kontrollplanen 2018 för utbildningsnämnden innehöll sammanlagt sju punkter: 

Rutiner för placeringar av vuxna och barn inom individ och familj 
Handkassa avseende försäljning av godis på fritidsgårdarna. 
Kontroll av skolplikt 
Kontroll av inventarieförteckning 
Rutin för registrering av aJlmänna handlingar 
Utbetalning av ersättning till förtroendevalda 
Skyndsamt besvarande av inkomna skrivelser till kommunen 

Handkassorna inom fritidsgårdarna är avskaffade därmed har ingen uppföljning av dessa 
gjorts. I övrigt är den enda avvikelsen att inom några enheter är inventarieförteckningar fort
farande under upprättande. 

Beslutet ska expedieras ti l l: 
Bildningschef 
Tf Skolchef 
Ekonom Bildning och arbete 
Bilaga: uppföljning av intern kontrollplan 2018 för Utbildningsnämnden Båstads kommun 



Intern kontrollplan 2018 för utbildningsnämnden i Båstads kommun 

Åt rt errappo ermg 

Kommentar - eventuella 
Kontroll- Kontroll- Rutin Kontroll avvikelser/ 

Rutin/system moment ansvar Frekvens Metod upprättad utförd åtgärder 
Bildning och 
arbete 

Genomgång av 
Rutiner för placeringar Kontroll av rutiner samt 

En gång per 
pågående 

1 av vuxna och barn inom att debiteringar är loF-chef placeringar, Finns X 

individ och familj korrekta 
tertial 

underlag och 
fakturor 

Kontroll av rutiner och 
Genomgång av Kontrollmom 

Kassa avseende 
intäkter avseende En gång per 

försäljningsrutiner entet utgår då 
2 försäljning av godis och Chef fritidsgårdar och redovisning Utgår handkassan 

dryck på fritidsgårdarna 
försäljning av godis och tertial 

samt stickprov upphört 
läsk. 

avseende kassan 
I arn 111 1 11 

Kontroll att alla elever i 
Elever födda visst år Rutiniir 
kontrolleras via 

3 Kontroll skolplikt en viss åldersgrupp Administratör 4 ggr/å 
folkbokföring och 

Finns X utarbetad 
fullgör sin skolplikt 

skolans listor 
under2018 

Bildning och 
arbete/Barn och skola 

Årets inköp i 

4 Inventarieförteckning 
Kontroll av 

Chef/rektor 
En gång per inventarieförtecknin 

Inventarieförteckningar är under utarbetande 
inventarieförteckning tertial gen jämförs med 

utfall i Hvoergene. 

Klkkansli 

Ett aktuellt/ pågå-

Kontroll av korrekt 
ende ärende i 

Rutin för registrering av Ciceron söks fram 
5 utförd registrering i Registrator 4 ggr/år Finns X 

allmänna handlingar 
Ciceron 

och kontrolleras 
utifrån upprättad 
checklista. 

sida 1 av 2 



3 stickprov på sökt 

6 

ersättning 
Kontroll av att sökt 

kontrolleras 3 
X 

Utbetalning av 
ersättning Nämndsekreterar 

4 ggr/år månader efter att Finns ersättningar till 
överenstämmer med e 

den är inskickad till förtroendevalda 
utbetald ersättning. 

HR-servicecenter för 
utbetalning 

Kontroll av att inkomna 
Stickprov 3 inkomna 

Skyndsamt besvarande skrivelser besvarats 
skrivelser från 

Finns X av inkomna skrivelser skyndsamt i enlighet Registrator 6 ggr/år 
allmänheten enligt 

till kommunen. med gällande 
upprättad-checklista 

lal!stiftninll: 

7 

sida 2 av 2 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-04-23 1 av 1 

 

 

KS au § 89  Dnr KS 000151/2019 - 900 

Svar på medborgarförslag - Beslut om 3-4:ans stängning ska vara ett 
ärende hos kommunfullmäktige 

 
Beskrivning av ärendet Förslagsställaren vill att den förtida stängningen av Bjärehemmet ska vara ett 

beslutsärende i kommunfullmäktige.  Det kommunfullmäktige har att ta 
ställning till är således huruvida det ska vara ett ärende för kommunfullmäktige 
eller ej – inte om verksamheten ska avvecklas eller vara kvar. 

 
Mot bakgrund av att kommunfullmäktige redan behandlat ärendet genom 
budgetbeslutet den 19 december 2018 föreslås att medborgarförslaget avslås. 
Det framkommer i budgetförslaget att förvaltningen får i uppdrag att 
”successivt avveckla det särskilda boendet på Bjärehemmet bland annat till 
förmån för det nya vård och omsorgsboende i Förslöv” (Samverkan för Bjäres 
budget, s.3). Sakfrågan är även föremål för debatt under den överläggning som 
sker i ärendet den 19 december.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2019-04-10  

Medborgarförslag - Beslut om 3-4:ans stängning ska vara ett ärende hos 
kommunfullmäktige, 2019-02-19 

 
Förvaltningens förslag  Medborgarförslaget avslås. 
 
Notering  Mats Sjöbeck (C) deltar inte i beslutet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

 

Medborgarförslaget avslås. 

 

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

190410\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2019-04-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000151/2019 – 900 
 
 

Svar på medborgarförslag - Beslut om 3-4:ans stängning ska vara ett ärende 
hos kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget avslås. 
 
Aktuellt 
Förslagsställaren vill att den förtida stängning av Bjärehemmet ska vara ett beslutsärende i 
kommunfullmäktige.  Det kommunfullmäktige har att ta ställning till är således huruvida det 
ska vara ett ärende för kommunfullmäktige eller ej – inte om verksamheten ska avvecklas eller 
vara kvar. 
 
Mot bakgrund av att kommunfullmäktige redan behandlat ärendet genom budgetbeslutet den 
19 december 2018 föreslås att medborgarförslaget avslås. Det framkommer i budgetförslaget 
att förvaltningen får i uppdrag att ”successivt avveckla det särskilda boendet på Bjärehemmet 
bland annat till förmån för det nya vård och omsorgsboende i Förslöv” (Samverkan för Bjäres 
budget, s.3). Sakfrågan är även föremål för debatt under den överläggning som sker i ärendet 
den 19 december. 
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag 
 
 



LJ/.,QTA S K MMUN 

B'äre 20190219 2019 -02- 1 9 
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Medborgarförslag till Båstad kommunfullmäktige, att hantera skyn.ds-amt? .Q.(1.,:-.:te.d:: 

Vi vill att frågan om 3 :4ans förtida stängning ska vara ett beslutsärende för kommunfullmäktige av 
följande skäl: 

1) det föreligger en risk- och konsekvensanalys helt utan forskning eller medicinsk förankring; 
se ex på länkar här nedan. Analysen fanns heller inte med i underlaget till 
beslutet.(budgetförslaget från SfB) 

Forskare Må1ien Lagergren https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smmland/farligt-for-aldre-att-flytta 

Anna Bäsen, medicinjournalist https://www.expressen.se/halsoliv/anna-basen/anna-basen-att-flytta

aldre-ar-dodligt/ 

Yngve Gustavsson; Professor i geriatrik vid Umeå universitet, även känd från SvT-

programmet "Sveriges bästa hemtjänst": https://www.expressen.se/kronikorer/li vsfarligt-flytta

skora-gamla/ 

2) det påstås att "åtta vård- och omsorgstagare har uttryckt önskan om flytt till annat vårdboende" 
Märkligt då att anhöriga inte kan få svar på om far/ mor är en av de åtta, om det finns en lista, men 
ändå inte och att det inte funkar att svara på frågor över huvud taget. Enhetschefen "har inte tid." 
Vem ska vi då fråga, vem "har tid" och vem har frågat våra anhöriga (vård- och omsorgstagarna i 
fråga) och hur har frågan ställts? 

3) I lokalförsö1jningsplanen (antagen i Vård och Omsorgsnämnden 18 dec 2017) står att de boende 
på Bjärehemmet ska få bo kvar tills det nya boendet i Förslöv är klaii, varför frångå detta? 

4) Bostad i särskilt boende är den enskildes hem (Socialstyrelsen) Enligt kvarboendeprincipen har 
en person med kontrakt på sin lägenhet i ett särskilt boende alltid rätt att bo kvar: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/ Artikelkatalog/ Attachments/18227/2011-1-12. pdf 

5) Vi har lämnat in en namninsamling till kommunen, med drygt 1000 namnunderskrifter som 
stöder vår önskan att ha Bjärehemmet kvar. Var finns den? 

/Sås{0c( I? /2 20/C( 
01i och datum Namn 

!SoSlc.r-/1 
bL/O T D) J~-{ ~ 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-04-23 1 av 1 

 

 

KS au § 90  Dnr KS 000227/2019 - 700 

Svar på medborgarförslag - Förtida stängning av 3-4:an på 
Bjärehemmet 

 
Beskrivning av ärendet Förslagsställaren vill att den förtida stängningen av Bjärehemmet ska vara ett 

beslutsärende i kommunfullmäktige.  Det kommunfullmäktige har att ta 
ställning till är således huruvida det ska vara ett ärende för kommunfullmäktige 
eller ej – inte om verksamheten ska avvecklas eller vara kvar. 

 
 Mot bakgrund av att kommunfullmäktige redan behandlat ärendet genom 
budgetbeslutet den 19 december 2018 föreslås att medborgarförslaget avslås. 
Det framkommer i budgetförslaget att förvaltningen får i uppdrag att 
”successivt avveckla det särskilda boendet på Bjärehemmet bland annat till 
förmån för det nya vård och omsorgsboende i Förslöv” (Samverkan för Bjäres 
budget, s.3). Sakfrågan är även föremål för debatt under den överläggning som 
sker i ärendet den 19 december. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2019-04-12  
 Medborgarförslag - Förtida stängning av 3-4:an på Bjärehemmet, 2019-03-12  
 
Förvaltningens förslag Medborgarförslaget avslås. 
 
Notering Mats Sjöbeck (C) deltar inte i beslutet.     
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

 

Medborgarförslaget avslås.  

      
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-04-12. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000227/2019 – 700 
 
 

Svar på medborgarförslag - Förtida stängning av 3-4:an på Bjärehemmet 
 
 

Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget avslås. 

 
Aktuellt 
Förslagsställaren vill att den förtida stängning av Bjärehemmet ska vara ett beslutsärende i 
kommunfullmäktige.  Det kommunfullmäktige har att ta ställning till är således huruvida det 
ska vara ett ärende för kommunfullmäktige eller ej – inte om verksamheten ska avvecklas eller 
vara kvar. 
 
Mot bakgrund av att kommunfullmäktige redan behandlat ärendet genom budgetbeslutet den 
19 december 2018 föreslås att medborgarförslaget avslås. Det framkommer i budgetförslaget 
att förvaltningen får i uppdrag att ”successivt avveckla det särskilda boendet på Bjärehemmet 
bland annat till förmån för det nya vård och omsorgsboende i Förslöv” (Samverkan för Bjäres 
budget, s.3). Sakfrågan är även föremål för debatt under den överläggning som sker i ärendet 
den 19 december.. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag 
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Dnr.~ .. QQ.Q2k.~~C1 
.... .... 0••··················•11•0•• 1110 

Medborgarförslag till Båstad kommunfullmäktige, att hantera skyndsamt, 

Vi vill att frågan om 3:4ans förtida stängning ska vara ett beslutsärende för 
kommunfullmäktige av följande skäl: 

1) det föreligger en risk- och konsekvensanalys helt utan forskning eller medicinsk 
förankring; 
se ex på länkar här nedan. Analysen fanns heller inte med i underlaget 
(budgetförslaget från SfB) 

Forskare Mårten Lagergren https://www.svt.se/nyheter/lokalUsormland/farligt-for-aldre-att
flytta 

Anna Bäsen, medicinjournalist https://www.expressen.se/halsoliv/anna-basen/anna

basen-att-flvtta-aldre-ar-dodligU 

Yngve Gustavsson ; Professor i geriatrik vid Umeå universitet, även känd från SvT

programmet "Sveriges bästa hemtjänst": https://www.expressen.se/kronikorer/livsfarligt

flytta-skora-gamla/ 

2) det påstås att "åtta vård- och omsorgstagare har uttryckt önskemål om placering vid en 
eventuell förtida flytt." 
Märkligt då att anhöriga inte har blivit informerade om önskemålen. Varför detta? Vem har 
frågat våra anhöriga (vård- och omsorgstagarna i fråga) och hur har frågan ställts? 

3) I lokalförsörjningsplanen ( antagen i Vård och Omsorgsnämnden 18 dec 2017) står att 
de boende på Bjärehemmet ska få bo kvar tills det nya boendet i Förslöv är klart, varför 
frångå detta? 

4) Vi har lämnat in en namninsamling till kommunen, med drygt 1000 namnunderskrifter 
som stöder vår önskan att ha Bjärehemmet kvar. Var finns den och vad händer med den? 

" B/lt>/l-Z> ..f!.6161- ö '.?- // 

Ort och datum 

Tommy Jansson 
Aromavägen 26 D 
26937 Båstad 

Nam~r 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-04-23 1 av 1 

 

 

KS au § 91  Dnr KS 000501/2017 - 900 

Svar på motion - Ungdomsråd i Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade den 17 april 2017 om att kommunfullmäktiges 

tidigare beslut om att inrätta ett ungdomsråd verkställs genom att avsätta 
personella och ekonomiska resurser. Ärendet återremitterades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2018 och har sedan ej varit 
föremål för vidare handläggning. 

 
 Återremissen gällde finansiering av ungdomsrådet (250 000 kronor). Genom 
kommunfullmäktiges budgetbeslutet den 19 december 2018 finns 50 000 
kronor avsatta för att påbörja ungdomsrådets verksamhet. Mot bakgrund av 
det kan motionen anses vara besvarad. 

 
 Då reglementet är framskrivet under 2015, med förarbeten redan under 2013, 
föreslås att förvaltningen får i uppdrag att åter aktualisera reglementet och 
föreslå förändringar av densamma. Arbetet med aktualisering av reglementet 
ska göras under innevarande år och sedan vara föremål för beslut i 
kommunfullmäktige.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2019-04-10 
 Motion - Ungdomsråd i Båstads kommun, 2017-04-17 
 
Förvaltningens förslag 1. Motionen anses vara besvarad. 
 
 2. Förvaltningen får i uppdrag att aktualisera reglementet under 2019.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

 

1. Motionen anses vara besvarad. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att aktualisera reglementet under 2019.  

 
       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  

 

1 (1) 

 
Datum: 2019-04-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000501/2017 – 900 
 
 

Svar på motion - Ungdomsråd i Båstads kommun 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses vara besvarad. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att aktualisera reglementet under 2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna motionerade den 17 april 2017 om att kommunfullmäktiges tidigare beslut om att 
inrätta ett ungdomsråd verkställs genom att avsätta personella och ekonomiska resurser. 
Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2018 och har 
sedan ej varit föremål för vidare handläggning. 
 
Återremissen gällde finansiering av ungdomsrådet (250 000 kronor). Genom 
kommunfullmäktiges budgetbeslutet den 19 december 2018 finns 50 000 kronor avsatta för att 
påbörja ungdomsrådets verksamhet. Mot bakgrund av det kan motionen anses vara besvarad. 
 
Då reglementet är framskrivet under 2015, med förarbeten redan under 2013, föreslås att 
förvaltningen får i uppdrag att åter aktualisera reglementet och föreslå förändringar av 
densamma. Arbetet med aktualisering av reglementet ska göras under innevarande år och sedan 
vara föremål för beslut i kommunfullmäktige.  
 
 
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionären och kommunstyrelsens presidium 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 



MOTION 

UNGDOMSRÅDET I BÅSTADS KOMMUN 

BÅST/\C'J.> I OM1 ~UN 
Kornmu1°s~ yrelsen 

2017 -04- 17 
Dnr.K5(J.{).O.S..Q1/2JJJJ- -9CXSJ 
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Fullmäktige beslöt 2015.05.04 att inrätta ett ungdomsråd i Båstads kommun. 

Dessutom antog fullmäktige reglemente för "kommunala ungdomsrådet" att 

gälla från 2016.01.01 och pengar avsattes ur både drifts- och 

investeringsbudget för just ungdomsrådets verksamhet. 

Tyvärr har någon ungdomsrådsverksamhet inte kommit igång. 

Med denna motion vill vi 

Uppmärksamma att 

- det är av vikt att vi ser till att Ungdomsrådsverksamheten kommer igång 

att nödvändiga resurser avsätts, personella och ekonomiska, så att 

verksamheten blir bra förankrad bland våra ungdomar över hela 

kommunen 

Båstad april 2017 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

Thomas Andersson 

Bengtsson 

Mats Lundberg Sven-Olof 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-04-23 1 av 1 

 

 

KS au § 92  Dnr KS 001164/2017 - 903 

Svar på motion - Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar  

 
Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade den 27 oktober 2017 om att förvaltningen skulle ta 

fram förutsättningar för att erbjuda fri kollektivtrafik till ungdomar i Båstads 
kommun under sommarlovet 2018.  

 
 Liberalernas motion var förknippad med det statliga stödet för avgiftsfri 
kollektivtrafik för ungdomar som skulle gälla 2018-2020. Den statliga 
satsningen avslutades genom riksdagens budgetbeslut 2018 och är ej aktuell 
längre. Mot bakgrund av det föreslås att motionen avskrivs från vidare 
behandling.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2019-04-10 
 Motion - Svar på motion - Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar,  
 2017-10-27 
 
Förvaltningens förslag  Motionen avskrivs från vidare behandling.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

 

Motionen avskrivs från vidare behandling.  

 
       

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  

 

1 (1) 

 
Datum: 2019-04-10. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001164/2017 – 903 
 
 

Svar på motion – Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar 
 
 
Förslag till beslut 
 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna motionerade den 27 oktober 2017 om att förvaltningen skulle ta fram 
förutsättningar för att erbjuda fri kollektivtrafik till ungdomar i Båstads kommun under 
sommarlovet 2018.  
 
Liberalernas motion var förknippad med det statliga stödet för avgiftsfri kollektivtrafik för 
ungdomar som skulle gälla 2018-2020. Den statliga satsningen avslutades genom riksdagens 
budgetbeslut 2018 och är ej aktuell längre. Mot bakgrund av det föreslås att motionen avskrivs 
från vidare behandling.  
 
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionären 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 
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Motion 

• Liberalerna 

Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar 

Regeringen avsatte pengar i budgeten för 2018 för att skolungdomar från årskurs 6 
till andra gymnasieåret ska kunna åka gratis kollektivtrafik främst inom kommunen 
under sommarloven. 

Region Skåne och Skånetrafiken har reagerat positivt på detta erbjudande och kan 
tänka sig att detta kan utvidgas till att gälla hela Skåne och då kan man använda det 
etablerade Sommarkortet. 

Med denna motion vill Liberalerna att 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förutsättningarna för att erbjuda våra 
folkbokförda ungdomar i Båstads kommun fri kollektivtrafik under sommarlovet med 
start redan sommarlovet 2018. 

Båstad den 26 oktober 2017 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

~4~ Mats Lundberg 

Liberalerna i Båstad · Vångavägen 2 · 269 80 Båstad · 070-5185212 · www.bastad .liberalerna.se · bastad@liberalerna.se 
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1 (1) 

 
Datum: 2019-04-29. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000370/2019 – 900 
 
 

Månadens person eller organisation 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Utmärkelsen månadens person eller organisation införs och utdelning sker från och med 
juni 2019 fram till och med mandatperiodens sista kommunfullmäktige. 
2. Anta regler för månadens person eller organisation. 
3. Finansiering sker inom kommunfullmäktiges ram. 
 
Aktuellt 
Kommunfullmäktiges presidium har initierat ett ärende om att kommunfullmäktige ska dela ut 
en utmärkelse, bestående av blomma och diplom, till månadens person eller organisation. Att 
lyfta fram personer eller organisationer sker i andra kommuner sedan en tid tillbaka, så det 
föreligger inget hinder för kommunfullmäktige att även göra det i Båstads kommun. 
 
Kommunfullmäktiges presidium vill att initiativet endast ska gälla under innevarande mandat-
period. Därefter är det efterföljande presidium som får initiera ett nytt ärende om presidiet vill 
återinföra utmärkelsen. 
 
Framtagna regler utgör bestämmelser för utmärkelsen och instruktion för tillämpning som 
kommunfullmäktiges presidium ska förhålla sig till. Det är av vikt att samtliga folkbokförda 
invånare har en möjlighet att nominera, varvid förslaget är att det kan ske såväl elektroniskt 
via mail som analogt via brev. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Verksamhet 
Administrationen kring utmärkelsen bedöms som ringa och kan göras inom ramen för det 
ordinarie arbetet med kommunfullmäktiges presidium. 
 

Ekonomi 
Kostnad för blomma och diplom uppskattas till 3000 kronor per år. Utgiften kan, under 
innevarande år och framåt, hanteras inom kommunfullmäktiges ram.  
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Författningssamlingen, kommunfullmäktiges presidium och sekreterare, samt kanslichef. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Regler för månadens person eller organisation. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
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 Nr: 

Antagen av kommunfullmäktige den xx, § xx Dnr: KS xx 

 

Regler för utdelning av månadens person eller organisation 
 
Syfte 

Månadens person eller ideell organisation syftar till att uppmärksamma medborgare eller 
ideella organisationer som på ett eller annat sätt har betydelse för oss som bor och verkar 
i Båstads kommun och gör goda insatser för många eller är förebilder i vårt samhälle.  

Insatserna kan spänna över breda områden såsom sociala, kultur, idrott, utbildning eller 
föreningsliv rent allmänt. Det kan vara personer som verkar inom idrotts- och kulturför-
eningar, en medmänniska, någon som hälsar på gamla eller av andra orsaker får vårt sam-
hälle levande eller en förening att fungera. 

Ansvar 

Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för månadens person eller organisation. 

Avgränsning 

Utdelningen av utmärkelsen äger rum till och med mandatperiodens sista kommunfull-
mäktige år 2022.  

Tillämpning 

Vem eller vilka kan nomineras? 
Kommuninvånare som är folkbokförda i kommunen, eller ideella organisationer verk-
samma i Båstads kommun. 

Hur nomineras månadens person eller organisation? 
 Förslag kan lämnas av alla som är folkbokförda i Båstads kommun via kommunens 

webbplats, mail eller brev. 
 Personer eller organisationer som har utsetts kan ej nomineras igen förrän efter ett år. 
 Politiska partier eller folkvalda i kommunfullmäktige kan ej nomineras. 
 Anonyma nomineringar godkänns ej. 

Vad ska nomineringen till månadens person eller organisation innehålla? 
 En kort motivering till förslaget (max 300 tecken) 
 Namn på den nominerade 
 Förslagsställarens namn och kontaktuppgifter 

Jury 
Kommunfullmäktiges presidium utser månadens person eller organisation. 

Utdelning 
Månadens person utdelas vid inledningen av kommunfullmäktiges ordinarie samman-
träde. Ordförande delar ut utmärkelsen genom att läsa motiveringen och överlämnar 
blomma och diplom. 
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Datum: 2019-04-30 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001181/2018 – 900 
 
 

Beslutsloggen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Beslutsloggen för maj 2019 godkänns. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det en rutin  
för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde bifogas en förteckning 
över de fattade beslut som ska verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning.   
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Ärenderubrik Beslutsinstans Dnr Beskrivning	av	ärendet Status Prioritering
1 Översyn	av	näringslivspolicy §	183,	KS	2017‐06‐07	 000652/2017 Översyn	av	näringslivspolicyn Avvaktar	översyn	av	

näringslivsorganisationen.
2

2 Båstads	kommuns	
näringslivsorganisation

§	163,	KS	2017‐06‐07 000321/2017			 Ärendet	återremitterat	i	juni	‐17.	
Förvaltningen	får	följande	
uppdrag:	A)	Förtydliga	samtliga	
beslutspunkter	för	hur	det	
kommunala	ansvaret	rörande	
näringslivsfrågor	ska	utformas.	
B)	Tydliggöra	förslaget	angående	
gränsdragningen	samt	inhämta	
synpunkter	från	tillväxtrådet.

KS	feb	beslutar:	1.	Arbetet	med	
destinationsutveckling	och	
turismservice	samt	företagsservice	till	
medlemsföretag	hanteras	av	Båstad	
Turism	och	Näringsliv	såsom	tidigare.	
2.	Båstads	kommuns	näringslivsarbete	
ska	prioriteras	inom	den	kommunala	
förvaltningen	och	ske	i	nära	
samarbete	med	kommunledningen.	3.	
Båstads	kommuns	näringslivarbete	
ska	ske	i	ett	nära	samarbete	med	
närliggande	näringslivsfunktioner,	för	
att	minska	behovet	i	Båstads	kommun	
av	mer	resurser,	minska	sårbarheten	
och	ge	större	effekt.	4.	Förvaltningen	
uppdrag	att	bryta	ner	beslutad	
näringslivspolicy	i	kommunledningens	
verksamhetsplan.	5.	
Destinationsutvecklingsärenden	i	
Familjen	Helsingborg	representeras	av	
kommunen	och	Båstad	Turism	och	
näringsliv.															Ledningsgruppens	
uppdatering	20181113:	Båda	ärenden	
om	kommunens	näringslivsarbete	
behålls.	Behöver	få	nya	politikens	
inriktning.

2

3 Systematiskt	arbetsmiljöarbete §	82,	KF	2017‐04‐19						§	248,	
KS	2017‐11‐08

001231/2016		
000305/2017

Vid	uppföljning	gav	KS	uppdrag	
till	FU	att	bereda	ärende	om	
arbetsmiljö.	

Ärendet	väckt	november	2017.	För	
handläggning	i	förvaltningen.	

1
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4 Framtida	fastighetsorganisation §	102,	KS	2016‐04‐27 000593/2016 Förvaltningen	fick	i	uppdrag,	
2016‐04‐27,	att	göra	en	översyn	
av	kommunens	fastigheter.	

Återremiss	i	KS	2018‐02‐14	med	
yrkande	1.	Inhämta	mer	kunskap	från	
andra	aktörer,	2.	Hur	"låser"	vi	in	
ägandet	av	fastigheterna	i	Båstadhems	
dotterbolag	så	att	de	inte	blir	föremål	
för	handel?,	3.	Ta	fram	en	ekonomisk	
analys	för	ombildningskostnaden	för	
kommunens	fastigheter	samt	
stämpelskatt	och	gör	en	bedömning	
utifrån	möjliga	lösningar.	
Ledningsgruppens	uppdatering:	
Remiss	pågår.	Båstadhem	undersöker	
bolagisering.	

1

5 Väckt	ärende:	Strategiskt	ägande	av	
Båstads	kommuns	fastigheter

§	133,	KS	2018‐05‐02 000446/2018 Thomas	Andersson	(L)	väcker	ett	
nytt	ärende	på	sammanträdet,	
mot	bakgrund	av	diskussionerna	i	
ärendet	som	gäller	
igångsättningsbeslut	av
vård‐	och	omsorgsboendet	i	
Förslöv.	Han	yrkar:	I	samband	
med	framtagande	av	förslag	till	
förvaltning	av	kommunens	och	
Båstadhems	fastigheter	ska	också	
underlag	för	beslut	om	strategiskt	
ägande	av
kommunens	fastigheter	tas	fram.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Ärendet	läggs	samman	med	ärendet	
ovan	om	framtida	
fastighetsorganiation:	kallat	Optimal	
fastighetsorganisation.

?

6 Utredningsuppdrag	fastigheten	
Plommonet

§	304,	KS	2017‐12‐06 001313/2016 Väckt	ärende	nov	2016,	okt	2017	
och	dec	2017.	Ärendet	får	väckas	
och	läggs	till	tidigare	ärende	om	
hantering	av	Plommonet,	samt	
skickas	till	förvaltningen	för	
beredning.

Pågår	(byggnadens	status)	
Förvaltningen	tar	fram	status	för	
byggnad	och	kostnader	för	återställa	
för	kontor.	Finns	även	med	i	
förskoleutredningen.	Förvaltningen	
avvaktar	politisk	inriktning.	

3
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7 Försäljning	av	Hamnen	3 §	153,	KS	2018‐06‐07 001506/2016 Försäljning	av	fastigheten	
Hamnen	3	i	Torekov	till	
Båstadhem	AB	och	förvaltning	av	
fastigheten	till	dess	försäljning	är	
genomförd.

För	handläggning	i	förvaltningen,	ska	
ingå	i	lokalförsörjningsplanen.	
Återremiss	med	uppdrag	till	
förvaltningen	att	kontakta	Båstadhem	
för	att	teckna	ett	fortsatt	drift‐	och	
hyresavtal	under	den	av	Båstadhem	
begärda	utredningen,	enligt	protokoll	
från	sammanträde	med	Båstadhems	
styrelse	2018‐05‐24,	§	37.					

8 Kommunalt	huvudmannaskap	‐	
vägföreningar/samfälligheter

§	93,	KS	2016‐06‐13 000511/2016 Förvaltningen	gavs	enligt	beslut	i	
KS	2016‐04‐13	i	uppdrag	att	göra	
en	utredning	vad	kommunalt	
huvudmannaskap	får	för	
konsekvenser	samt	att	upprätta	
en	tidsplan	över	hur	detta	skulle	
kunna	genomföras.	Till	ärendet	
hör	även	frågan	om	driftning	av	
lekplatser	i	kommunen	(KS	
001262/2016).

Motion	och	medborgarförslag	
avgjorda.	Arbete	pågår	i	förvaltningen.	
Primärt	en	förstudie.	Information	på	
KS	au	20181023	om	förstudien.	
Ärende	till	KS/KF	i	december	2018.

1

9 Utvärdering	av	skötselavtal	avseende	
grönyteskötseln

§	210,	KS	au	2017‐09‐19 000979/2017 Ärendet	får	väckas	och	
förvaltningen	får	i	uppdrag	att	
bereda	ärendet.				

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Ledningsgruppens	uppdatering:	Enkät	
är	på	gång.

1

10 Planläggning	av	Lindströms	backe	i	
Västra	Karup

§	98,	KS	2015‐03‐11 000478/2015 Ärendet	skickas	till	förvaltningen	
för	beredning.

För	handläggning	i	förvaltningen.	Den	
bakas	delvis	in	i	ny	ÖP.	Avvaktas	i	
väntan	på	rekommendationer	
gällande	gamla	vattentäkter.

3

11 Svar	på	motion	‐	Inför	metoden	
huskurage	i	Båstads	kommun

§	14,	KF	2018‐01‐24 000389/2017 Förvaltningen	får	i	uppdrag	att	ta	
fram	en	policy	i	motionens	anda.

För	handläggning	i	förvaltningen:	
Bildning	och	arbete

2

12 Väckt	ärende:	Översyn	och	revidering	
av	Personalpolitiskt	program	för	
Båstads	kommun

§	104,	KS	2018‐04‐04 000300/2018 Gösta	Gebauer	(C)	väckte	ärendet	
på	KS.

Hanteras	i	samband	med	
uppdateringen	av	personalpolitiskt	
program.

?

13 Väckt	ärende:	GC‐väg	längs	med	
Glimmingevägen	i	Västra	Karup

§	110,	KS	2018‐04‐04 000368/2018 Thomas	Andersson	(L)	väckte	
ärendet	på	KS.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Finns	i	Trafikverkets	
tioårsplan/dialog.

3
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14 Väckt	ärende	‐	Vattensituationen	i	
Båstads	kommun

§	207,	KS	2018‐09‐05 000686/2018 Gösta	Gebauer	(C)	och	Ingela	
Stefansson	(S)	väckte	ärendet.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
NSVA	utreder,	redogörelse	från	
förvaltningen	i	början	av	2019.	
Vattenstrategi?	Redovisa	vad	NSVA,	
Länsstyrelsen,	Sydvatten	AB	m	fl	gör.

15 Väckt	ärende	‐	Rondell	i	Boarp §	208,	KS	2018‐09‐05 000684/2018 Christer	de	la	Motte	(M)	väckte	
ärendet.

Till	KS	au	2018‐10‐23.	Redogörelse	
från	förvaltningen	om	utredning	kring	
trafiksäkerhetsåtgärder	och	
Trafikverkets	handläggning.	

16 Väckt	ärende	‐	Trafiksituationen	i	
Grevie	(hastigheter)

§	209,	KS	2018‐09‐05 000685/2018 Christer	de	la	Motte	(M)	väckte	
ärendet.

För	handläggning	i	förvaltningen:	
Teknik	och	service.

17 Väckt	ärende	‐	Medieskugga	i	Stora	
Hult

§	210,	KS	2018‐09‐05 000687/2018 Ingela	Stefansson	(S)	väckte	
ärendet.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Medskick	till	Posten	avseende	vikten	
av	samhällsinformation.	Till	KS	au	
2019‐05‐16.

18 Svar	på	motion	‐	Alkolås	i	
kommunala	fordon

§	84,	KS	2019‐04‐10 001120/2017 Ärendet	lyfts	ut	idag	och	tas	upp	
på	nytt	i	samband	med	att	
styrdokument	
för	kommunens	fordonshantering	
ska	upp	för	beslut.	

19 Väckt	ärende	‐	Begäran	om	svar	på	
frågor	med	anledning	av	
integrationsplan

§	87,	KS	2019‐04‐10 000337/2019 Bjärepartiets	ledamöter	väcker	
ett	nytt	ärende	på	sammanträdet	
med	begäran	om	svar	på	frågor	
med	anledning	av	uppföljningen	
av	integrationsplanen.
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Ärenden	som	kan	tas	bort	från	
beslutsloggen:
Väckt	ärende:	Genomlysning	av	
utbildningsverksamheten

§	172,	KS	2018‐06‐07 000530/2018

Ingela	Stefansson	(S)	väckte	
ärende	om	genomlysning	av	
utbildningsverksamheten	i	
kommunen,	avseende	både	Barn	
och	skola	och	Bildning	och	arbete.	
Vård	och	omsorg	har	blivit	
genomlyst	och	politiker	och	
ledning	fick	viktig	information	om	
läget.	Utbildningsverksamheten	
behöver	genomlysas	för	att	se	om	
pengarna	används	på	ett	effektivt	
och	rätt	sätt	för	att	nå	målen	samt	
om	medarbetarna	har	rätt	
förutsättningar	för	att	klara	sitt	
uppdrag.

För	handläggning	i	förvaltningen.

Nytt	ärende:	Provisorisk	
återvinningscentral

§	156,	KS	2018‐06‐07 000488/2018 1.	Förvaltningen	får	i	uppdrag	att	
tillsammans	med	NSR	skapa	en	
provisorisk	återvinningscentral	i	
Svenstad.	2.	Förvaltningen	får	i	
uppdrag	att	ta	fram	lösning	för	
trädgårdsavfall	om	detta	inte	kan	
tas	hand	om	i	Svenstad.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Förvaltningen	och	NSR	föreslår	att	
provisorisk	ÅVC	förläggs	i	Förslöv	på	
Vistorps	industsriområde.	
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Nytt	ärende:	Återvinningscentral	i	
Båstads	kommun	‐	Inbjudan	till	NSR

§	178,	KS	2018‐06‐07 000566/2018 NSR	bjuds	in	till	arbetsutskottet	
för	att	hitta	lösningar	på	
gemensamma	problemställningar	
såsom:
a).	Sluttäckningsarbetet	av	
återvinningscentralen	i	Svenstad.
b).	Uppsägning	av	
ramavtal/arrendeavtal.
c).	Provisorisk	
återvinningscentral	i	Båstads	
kommun.
d).	Slutgiltig	lokalisering	av	ny	
återvinningscentral	i	Båstads	
kommun.

För	handläggning	i	förvaltningen.	NSR	
på	besök	KS	au	2018‐11‐20	med	
redogörelse	för	sluttäckning	av	
Svenstad	och	lokalisering	av	
provisorisk	ÅVC.

Lejontrappan	i	Båstad §	26,	KS	2018‐01‐10 000025/2018 Nytt	ärende	väcks	under	mötet.	
Socialdemokraterna	vill	ha	en	
utredning	av	förvaltningen	om	
hur	Lejontrappan	kan	renoveras	
till	ett	godtagbart	skick	samt	
kostnaderna	för	detta.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Ledningsgruppens	uppdatering:	
Ärendet	finns	med	i	budget	2019.

2

Hållbar	och	optimal	förskole‐	och	
grundskolestruktur	för	en	tidsenlig	
och	likvärdig	utbildning	
(skolutredningen)

§	170,	KS	2017‐06‐07 000553/2017 Ärendet	bör	delas	i	två	delar:	Optimal	
förskoleorganisation	(ej	i	KS	ännu)	
och	Optimal	skolorgansiation.	
Avseende	Optimal	skolorgansiation	
har	beslut	fattats	avseende	södra	
sidan.	Ärende	avseende	norra	sidan	på	
väg	till	KF.	

1

Väckt	ärende:	Budgetprocessen §	268,	KS	2017‐11‐08 001218/2017 Nytt	ärende	väcks	under	
sammanträdet	mot	bakgrund	av	
otydligheterna	kring	kommunens	
budgetprocess.

För	handläggning	i	förvaltningen. 2

Väckt	ärende:	Utöka	
budgetberedningen	med	nämndernas	
presidium

§	105,	KS	2018‐04‐04 000342/2018
Ingela	Stefansson	(S)	väckte	
ärendet	på	KS.

För	handläggning	i	förvaltningen.
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Regler	för	resursfördelning	inom	
förskola,	fritidshem,	skola	och	
gymnasium	(skolpeng)

§	139,	KS	2017‐05‐03 000674/2016 En	politisk	styrgrupp	tillsätts	för	
att	ta	fram	
resursfördelningssystem	att	gälla	
från	2018.	Styrgruppen	består	att	
tre	ledamöter	från	KS	och	två	
ledamöter	från	UN.

Arbete	pågår	i	förvaltningen.	
Utredning	pågår	efter	
skolinspektionens	påpekande.	

1

Uppföljning	av	utvecklingsarbete	
gällande	HR	Servicecenter

§	207,	KS	2017‐09‐06 000440/2017 Båstads	kommun	vill	ha	förslag	
på	SLA	(Service	Level	
Agreement).	Båstads	kommun	vill	
ha	utvecklingsarbetet	
konkretiserat	så	att	det	är	möjligt	
att	följa	upp	politiskt.	Det	
konkretiserade	
utvecklingsarbetet	ska	följas	upp	
senast	i	februari	2018.

HR‐avdelningen. 1

Utvärdering	av	kvalitén	på	
städningen	i	kommunens	lokaler

§	23,	KS	2017‐01‐11 000044/2017 Förvaltningen	får	i	uppdrag	att	ta	
fram	en	utvärdering	av	kvalitén	
på	städningen	i	kommunens	
lokaler.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Ledningsgruppens	uppdatering:	Enkät	
om	städningen	är	på	gång.	Kommunen	
har	tagit	över	all	städning	från	oktober	
2018.	

1

Ställplatser	för	husbilar	och	
husvagnar

§	178,	KS	2017‐06‐07 000619/2017 Ärendet	får	väckas	och	skickas	till	
förvaltningen	för	beredning.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Förslag	på	lämpliga	platser	tas	fram	
inom	kort.	

2

Svar	på	motion	‐	Ungdomsråd	i	
Båstads	kommun

§	13,	KF	2018‐01‐24 000501/2017 Återremiss	till	kommunstyrelsen	
med	följande	motivering:	
Förslaget	ska	kompletteras	med	
finansiering.	Om	medel	ska	tas	ur	
kommunstyrelsens	förfogande	
eller	kommunfullmäktige.

För	handläggning	i	förvaltningen.	KF	
äger	frågan.

2

Väckt	ärende:	Ta	fram	en	värdegrund	
för	Båstads	kommun

§	106,	KS	2018‐04‐04 000343/2018 Christer	de	la	Motte	(M)	väckte	
ärendet	på	KS.

Hanteras	i	samband	med	
uppdateringen	av	personalpolitiskt	
program.

Väckt	ärende:	Långsiktigt	hållbar	
arbetsmiljö	för	såväl	medarbetare	
som	politiker	i	Båstads	kommun

§	112,	KS	2018‐04‐04 000362/2018 Gösta	Gebauer	(C)	väckte	ärendet	
på	KS.

För	handläggning	i	förvaltningen.
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Datum: 2019-04-30 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001166/2018 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

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

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delgivningar: 
 
a). Protokoll nr. 4 2019 - Styrelsen för Båstadhem AB 
 
b). Protokoll nr. 1 2019 - Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB 
 
c). Protokoll - Styrelsemöte nr. 1 2019 med styrelsen i Vera Park Circularity AB 
 
d). Protokoll - Styrelsemöte nr. 1 2019 med styrelsen i NSR AB 
 
e). Protokoll fört vid årsstämma i Båstadhem AB 2019-04-09 
 
f). Protokoll från pensionärsrådet 2019-04-11 
 
g). Verkställande av beslut gällande byggnation av Västra Karups skola samt tillsättning  
av politisk styrgrupp - beslut från KS au 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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PROTOKOLLnr4-2019 
fört vid sammanträde med styrelsen för Båstadhem AB tisdagen 9 april 

Tid och plats: kl 14-15.25, Båstadhem AB 

Närvarande styrelseledamöter: Hans Grönqvist (BP) 
Ann-Margret Kjellberg (S) 
Kjell Andersson (BP) 
Allan Sunnergren (MP 
Jan Ahlström (M) 
lb Nilsson (C) 
Marie Louise Aaröe (M), ej tjg 
Hans Ekwurtzel (MP),ej tjg 
Niclas Svanberg (5), ej tjg 
Joakim Gräbner (SD), tjg 

Övriga närvarande: Lars Johansson, tf vd Båstadhem AB 
Lisbeth Nilsson, ekonomichef Båstadhem AB 

Vid protokollet: Ursula Lindblom, ekonomiassistent Båstadhem AB 

Beslut: 

Beslut: 

§ 24 Sammanträdets öppnande 
Sammanträdet öppnades av ordförande Hans Grönqvist som hälsade alla välkomna. 

§ 25 Val av justerare 
Protokollet skall justeras av Allan Sunnergren. Beslutades att protokollsjustering sker 
onsdag 17 april kl 16 på Båstadhems kontor. För§ 30 sker protokollsjustering direkt efter 
avslutat möte 

§ 26 Fastställande av dagordning 
1. Utskickad dagordning godkändes. 

§ 27 Föregående protokoll nr 3 2019 
Tidigare utsänt. 
1. Protokollet lades till handlingarna. 



Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

§ 28 VD rapporter 
Info om fastighetsutredning 
Offerten för utredningen bifogades kallelsen, beställd av KPMG. Kostnaden fördelas lika 
mellan Båstad hem och Båstad kommun. Detta under förutsättning att man i den här 
utredningen, till skillnad från tidigare, får ta del av processen. 
Sandbäcksområdet 
White arkitekt jobbar med grovskiss enligt detaljplaneförslaget. Underlag för beslut vidare 
framåt tas fram inför nästa styrelsemöte. 
Mejeriet 
Startbesked 26 mars. Markarbete är i gång. 
Järnvägsgatan 7 Grevie 
Försäljningsarbetet börjar denna vecka genom Nadjafi & Kristensen. 
Info om lokal Citadellet nedre våning, fd läkarpraktiken 
Förhandling pågår med Båstad kommunen om att hyra. 
Fjärrvärme Ängahällan, Sandbäcksområdet, Mercurivägen och Mejeriet, Förslöv 
Avtal med Bjäre Biovärme tecknat. 
Styrelseutbildning 
Nya styrelsen ska utbildas genom SABO till hösten. 
Info om branden och skadeläget på Skogsliden 
Haga Park 
Hyresavtalet har ännu inte kommit i retur med påskrift av Båstad kommun. 
Fråga från personalen - kan nya styrelsen komma och presentera sig? 
Detta sker i samband med konferensdagen den 21 maj. 

§ 29 Ekonomi-chefrapporter 
Pågående projekt 
Utvärdering av offerter nyupplåning 

§ 30 Fullmakt för VD och ekonomichef. Beslutsärende 
Styrelsen föreslås besluta om att idag 2019-04-09 ge fullmakt för VD och ekonomichef enligt 
nedanstående, med omedelbar justering: 

Styrelsen beslutar att uppdra till Lars Johansson 19520708-8955 med Lisbeth Nilsson 

19640504-3602 som ersättare, att tillsvidare för Båstadhem ABs räkning omsätta befintliga 
lån, samt uppta nya lån, dvs öka företagets skulder, inom den av Båstad kommun vid varje 
tillfälle fastställda borgensramen. Samt att utföra finansiella transaktioner såsom placeringar 
och räntederivat enligt av styrelsen antagen Finanspolicy. 

Styrelsen beslöt enligt förslag. 

§ 31 Hamnen 3. Beslutsärende. 
Förslag till förlängning av befintligt avtal tom 2019-12-31. 

Styrelsen beslöt enligt förslag. 

§ 32 Förvaltningsavtalet. Beslutsärende 
Förlängning av befintligt avtal tom 2019-12-31. 

Styrelsen beslöt enligt förslag. 



Beslut: 

§ 33 Lokal Vårliden (fd bassäng). Beslutsärende. 
Förslag på ombyggnad till bostäder. Förslag till beslut att gå vidare med ritningar, bygglov och 
upphandling. 

Styrelsen beslöt enligt förslag. 

§ 34 Övrigt 
Inget under övriga frågor. 

§ 35 Avtackning avgående ledamöter och suppleanter 
Lars Johansson tackade avgående ledamöter och suppleanter, Kjell Andersson, lb Nilsson, 
Allan Sunnergren, Joakim Gräbner {Ingemar Nilsson och Lars Casteborn ej närvarande). 
Avtackade även avgående ordförande Hans Grönqvist och vice ordförande Ann-Margret 
Kjell berg. 

§ 36 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Hans Grönqvist förklarade sammanträdet avslutat. 

Båstad 2019-04-09 

Ursula Lindblom 
Sekreterare 
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Protokoll Nr 1/ 2019 Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB 

Torsdag 2019-02-07. Klockan 08:30-11:30 på NSR:s huvudkontor, Helsingborg 

Närvarande från kommunerna: 
Helsingborg 

Ängelholm 

Höganäs 

Båstad 

Åstorp 

Bjuv 

Närvarande från NSR: 
VD 

Ekonomichef 
Enhetschef ÅVC 
Renhållningschef 
Verksamhets- och utvecklingschef 
Styrelsesekreterare 

1. Mötets öppnande 

Linda Ekström 
Per Lindqvist 

Anders Lundin 

Kaj Ling 

Andreas Jansson 

Jörgen Wallin 
Simon Jaldefjord 

Robin Östlin 

Kim Olsson 
Dragana Damljanovic 
Anna-Karin Falkenström 
Cecilia Holmblad 
Kerstin Gustafsson 
Martina Troedsson 

Kim Olsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Godkännande av dagordningen. 
Föreslagen dagordning godkändes. 

3. Godkännande av föregående protokoll nr 6/2018 . 
Föregående protokoll godkändes. 

4. Information ifrån respektive kommun 
Bjuv 

• Robin Östlin informerar att omorganisering sker inom kommunen och att han 
återkommer med lite mer information längre fram. 
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Båstad 
• Information om arbetet med Å VC:n tas upp under punkt 13 C på dagens möte 
• Andreas Jansson informerar att KS har beslutat om utställning av avfallsplanen och 

avfalls taxan 

Helsingborg 
• Per Lindqvist berättar att den regionala avfallsplanen har varit uppe i nämnden. 
• Per Lindqvist presenterar de utvecklingsprojekt som redan har startat samt vad som 

är på gång i Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad. Dels så bygger de om 
gator och breddar trottoarer för att ge utrymme för Helsingborgs Expressen samt mer 
utrymme för uteserveringar. Per visar planer på nya hus som ska byggas, dels på 
Drottninghög men också i området SeaU där det byggs en stor kongressanläggning 
och nya höghus. Det planeras för en ny stadsmässa, H22 vilket Per kommer att 
återkomma till vid ett annat möte längre fram. 

Höganäs 
• Kaj Ling berättar att avfallsplan samt renhållningsordningen har presenterats och att 

den under vecka 8 ska på utställning på olika platser i kommunen. 

Åstorp 
Jörgen Wallin berättar att ärendet med den nya ÅVC:n har gått vidare från KSAU till 
KS. Arbetet fortlöper och ett bra grundarbete har utförts. Vidare informerar Jörgen att 
de har jobbat med vinterväg och nedskräpning. 

Ängelholm 
• Anders Lundin informerar att de jobbar vidare med ärenden gällande hänvisade 

platser av sopkärl. 
• Anders Lundin berättar att de har organiserat om lite i nämnderna och att det kan ta 

lite längre tid med beslut. 
• Vidare berättar Anders Lundin att a vfallsplanen har tagits upp i KS. 

5. Ekonomiska rapporter 
Ekonomichef Dragana Damljanovic informerar om resultatet för 2018. 

Resultatet för NSR-koncernen visar en vinst på 5,3 Mkr vilket är 5 Mkr bättre än budgeterat. 

Investeringar för 12,6 Mkr har genomförts under 2018. 

Soliditeten var 17 % vilket uppfyller ägardirektivets krav på 15 %. 

6. Årsredovisning för 2018 

Ekonomichef Dragana Damljanovic presenterar Årsredovisningen för 2018 gällande NSR AB 
och Vera Park Circularity AB. 

Omsättningen i koncernen 2018 var 399 Mkr jämfört med 385 Mkr 2017. Dragana informerar 
om Renhållningskollektivens ekonomiska ställning. 



VD Kim Olsson presenterar NSR AB:s första hållbarhetsrapport enligt ett nytt lagkrav sedan 
2017. Rapporten syftar till att göra information om hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor 
mer öppen och jämförbar. Hållbarhetsrapporten ska innehålla upplysningar gällande risker 
för nedan områden 

miljöfrågor 
sociala & personalrelaterade frågor 
respekt för mänskliga rättigheter samt motverkande av korruptions.frågor 

Rapporten beskriver NSR AB:s affärsmodell och de styrande dokument, policys och riktlinjer 
för hur hållbarhetsarbetet styrs i NSR AB. Vidare presenteras de risker som återfinns i 
verksamheten och hur dessa hanteras för att på så sätt begränsa vår påverkan. I rapporten 
presenteras NSR:s mål och dess resultat för 2018 för de mest väsentliga hållbarhetsaspektema 
som har identifierats. 

7. Uppföljning av slutförda återställningru: 
Ekonomichef Dragana Damljanovic informerar gällande kostnaden för avsättningar· till 
återställning. Efter analys av Rökille och Nyvång ligger kostnaden på cirka 200 kr per 
kvadratmeter. 

VD Kim Olsson berättar att det är svårt att veta kostnaden förrän det är klart och vi håller 
enligt den kalkyl som sattes 2003. 

8. Årsrapportering till Helsingborgs stad 
VD Kim Olsson presenterar Årsbokslutet till HSFAB för 2018. Denna innefattar viktiga 
händelser och det ekonomiska utfallet för det gångna året. Nedan presenteras några av dem; 

Beslutat i lagstiftning gällande källsortering och producentansvar 
Test på Mariastaden gällande behovsstyrd tömning för villa.kunder har 
genomförts under 2018 
Kunskapspartner till Rögle BK gällande miljö och hållbarhetsfrågor för att 
kunna vara en bra förebild 
Vera Park Circularity AB bildas och idag finns cirka 15 olika projekt på gång 
i verksamheten 
Kundnöjdheten har höjts till 4,4 utav 5,0. Under 2017 låg siffran på 4,3 

9. Redovisning av NSR:s låneskuld 2018-12-31 

Ekonomichef Dragana Damljanovic redogör för NSR:s låneskuld. Bolagets samlade låneskuld 
var 187,7 Mkr per 2018-12-31 (208,5 Mkr per 2017-12-31). Det utnyttjade låneutrymmet uppgår 
till 50,5 % av det maximala utrymmet enligt konsortialavtalet (57,3% per 2017-12-31). 

10. Uppföljning av Finanspolicy 
Ekonomichef Dragana Damljanovic redogör för NSR:s finanspolicy med låneportfölj per 2018-
12-31 med kronor per lån, dess förfallodag samt dess mix av fasta och rörliga räntor där vissa 
kriterier ska uppfyllas. Under 2018 har NSR betalat av vissa utav lånen. 
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- 78 % består av fast ränta. I genomsnitt ligger räntan på 1,1539 % (fast+ rörlig) 
- Inom 12 månader får inte mer än 30 % av totala lånestocken förfalla 
- Max 10 års bindningstid 

Om räntan skulle höjas med 1 % enhet skulle NSR få en ökad räntekostnad på 450 000 
kronor/år (505 000 kronor/år för 2018). 

Bolagets mening är att Finanspolicyn är uppfylld. 

11. Uppföljning av Intern kontroll 
VD Kim Olsson informerar hur NSR jobbar med de policys som har fattats av NSR:s styrelse 
och hur dessa följs upp i olika forum i bolaget. Dessa beslut ska vara utgångspunkt för interna 
riktlinjer inom koncernen. Policys syftar till gemensamma värderingar och förhållningssätt. 
NSR har 4 policys - etisk, arbetsmiljö, miljö samt finans som regelbundet följs upp genom 
möten, genomgångar och revisioner. 

NSR:s arbetsmiljökommitte konstaterar att bolaget har följt arbetsmiljöpolicyn 
under 2018. 
Svensk Certifiering AB har reviderat och godkänt NSR:s miljöledningssystem 
under 2018. 
NSR:s externa revisor PwC:s uppföljning av finanspolicyn visar ingen 
anmärkning för 2018. 

12. Genomgång och uppdatering av företagets policys 
VD Kim Olsson presenterar förslag på revidering av Miljöpolicyn under 2019. Det var viktigt 
att den dels innefattar även Vera Park Circularity AB. I den föreslagna Miljöpolicyn finns en 
del nya punkter som anger riktlinjer för det dagliga miljöarbetet. Nya förslag visas med röd 
text nedan. 

• Vi~ \-erka for .;an EU:.s .;avt..llstr"PP'" implementl!r= .. ,. org..rus...ticir.n, men .ih-..n u · 
•·.\r ouwärld V.\rt .. rbet~ p.rägl;u .. , . avfallsminimnmg ~t It~ och l~'iN\ing 
iov m..atesUI och resunou. 

• Vi ska hllshålta med narurresu.r5"r såsom råmaterial, ~odukter och ene>"gi samt 
sträva efter att effektivisera transporter och f"5'1I ut an\'ändningen av icke fömyba,-a 
Mänslen.. 

• Vi ska strä,·a clte.r att an\·anda behandli.n,g=tetoder som ar cukul.ar• och långsil.."tigt 
hållbara. 

• Vårt miljö- och hfillbarhetsarbete ska vara föreb~·ggande och strä\•a efter ständiga 
förb::ittri.ngar av vetksamh<lte:n srunt minska vår påverkan på mark. luft och v.attrut. 

• Vår personal ska ha hög kompetens och d~lta ak"tivt i miljöarbetet. Med..meure s~ 
uppmuntr att un·edda sin milj01':oJn~t..ns . 

• fmtAget& N\5t.lllda sb inoi'c:lnas i v.i.n löp.m.de mil;O...m..te genom utbildning.u och 
komntunikationsins.:lbft. Vi sk:a ha en stiin.d.tgt p~l.enda dialog om 
m Jjöförblitt~<\l'lde itgiirder med vlara lCJAAder. lever.mtörer och s~sp;utne'l'S. 

• Vi ska s träva efter art anlitade enttepl'enörer och leverantöre.- uppfyller motsvarande 
m.iljökrav som \"i ställer på \•år egE>n \ •erksamhet. 

• Vi ska öka det a11ntänrut miljötned\•etandet gen.om att infann.era kunder och 
samarbetspartru>rs. Vi ska Uupirera ·.lt omv.ärld till .an fana beslut 5001 iit hlllb~a 
för mil)Ön. Vi sk.a ods1 göra ett långsalmgt h1llbiu:t s.un!WJe möjligt genom .att ~-isa 
p.i godA exempel. 

• Vi 9l<.o delu 1 forslcrungsprojekt til1.s.itmnuns med högskolor, utU'\~t st.tlig' 
m~"!~ och bt-.ansch\:ollegor. Vi bidrar till utveddmg och l:Jllb.u .. i.nnov41tioner . 

• Vi ska följa tilfämplig lagstiftning. fö.rordningar, föreskrifter samt övriga kra•• som 
reglerar verksamheten. Vi~ •tt outifierat ledningn\'stem ror o:nlJö. 



13. Verksamhetsrapporter 
a) Redovisning av utfall 2018 jämfört med övergripande måltal i affärsplanen 

VD Kim Olsson redovisar utfall av Affärsplan 2018 gentemot de måltal som har satts upp i 
affärsplanen. I hållbarhetsrapporten presenteras mål 2020 och utfall 2017 samt 2018 mot 
affärsplanen. 

Vissa mål har uppfyllts och resterande måste .NSR jobba vidare med. Det går åt rätt håll men 
inte i den takten som önskas. 

b) Organisationsförändring 
VD Kim Olsson informerar att Kerstin Gustafsson, Verksamhets- och Utvecklingschef slutar 
och att en rekryteringsprocess ska påbörjas. 

Vidare berättar Kim Olsson att Björn J acobsson kommer att vara ansvarig för testbädd och det 
dagliga arbetet på Vera Park framöver. 

c) Nya återvinningscentraler 
VD Kim Olsson informerar att arbetet fortlöper bra när det gäller Bjuv och Åstorp. Ärendet 
har varit uppe i KSAU i Åstorp och nästa steg är att sätta igång med detaljplan. 

Vidare berättar Kim Olsson att då det inte kommer att finnas någon Å VC i Båstad från 1 april 
2019 så har NSR kommunicerat detta genom olika infonnationskanaler till hushållen i Båstad 
kommun genom att erbjuda fastighetsnära tjänster. Det har dels gått ut brev att kunderna kan 
få tömt Trädgårdskärl hemma vid tomtgränsen samt erbjudande om att öka tömningarna från 
10 tömningar till 20 tömningar per år. Cecilia Holmblad informerar att många har valt att 
teckna Trädgårdskärl. 

Såväl den föreslagna provisoriska återvinningscentralen samt den nya återvinningscentralen 
har mött på motstånd. Den provisoriska återvinningscentralen var tänkt att ligga på 
Profilvägen i Förslöv, dock har beslutet överklagats. Till den 1 april 2019 kommer det inte 
under några omständigheter att finnas någon återvinningscentral i Båstad kommun. 

På NSR:s hemsida presenteras möjligheter samt frågor och svar för kunderna för hur de kan 
hantera sitt avfall på bästa möjliga sätt. 

d) Luktavvikelser 
VD Kim Olsson informerar att det har varit problem med lukt. Detta hänger dels ihop med 
lukt filter på förbehandlingen samt att de biologiska processerna inte riktigt har fungerat. 

De fel som har varit är nu åtgärdade och rötningsprocessen ska vara i fas igen. 

e) Information o~ projektet "Förädling av trädgårdsavfall till biokol" 
VD Kim Olsson presenterar vad Biokol är och dess process ifrån organiskt material såsom 
bland annat trädgårdsavfall till färdig produkt. När Kerstin Gustafsson började på NSR fick 
hon med sig många kontakter inom området och sedan kom Ludvig Landen med sina 
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erfarenheter och studiebesök har genomförts lite överallt. Efter lite eftersökningar och 
diskussioner kring applikationer med Biokol började man sedan att göra olika ansökningar. 

Biokol uppstår genom att Organiskt material hettas upp till olika höga temperaturer utan 
tillgång till syre. Denna process heter pyrolys. Materialet genomgår en kemisk och fysisk 
nedbrytning. Biokol kan sedan användas till bland annat jordförbättring, vatten och 
luftrening, högkvalitativ kompostjord samt kolsänka. 

NSR har ansökt och fått beviljat externa medel för att kunna driva vidare diverse 
biokolsprojekt. Ett annat projekt man tittar närmare på är att bygga en biokolsanläggning. 

Återkoppla till Martina om ni har några ideer eller aktörer som vill vara med och bidra med 
sin kompetens. 

Vidare berättar VD Kim Olsson informerar om den sorteringsanläggning som KAABS vill 
bygga för skrotsortering. Det är en lång process med miljötillstånd. De har nu fått bygglov och 
bygget kan sätta igång. All bearbetning och sortering kommer att ske under tak. Det är en stor 
etablering och beräknas vara klar till årsskiftet. KAABS finansierar detta själv. 

VD Kim Olsson redogör för pilotprojektet On Demand som startades i juni 2018 där kunderna 
har beställt tömning via ett reglage kopplat mot NSR:s ruttsystem. Testet har utförts på 250 
hushåll på Mariastaden för fyrfack 1 och fyrfack 2. Testet har fått mycket positivt emottagande 
av kommuninvånarna. Lunds universitet har gjort en kundundersökning som dels har visat 
på att kundnöjdheten blev högre då kund själv fått bestämma när tömning ska ske. Testet 
behöver mer volym för att se om vi kört färre eller fler kilometer än tidigare och testet rullar 
på och förväntas öka under 2019 med fler hushåll. NSR är något på spåret och nu tittar man 
på om det kan appliceras på Trädgårdskärlshämtning såväl som fritidstömning i Båstad 
kommun. Detta kan effektivisera körningarna men dock måste det finnas en infrastruktur som 
gör att signalen kommer fram. 

VD Kim Olsson informerar också att det inträffade en arbetsplatsolycka där OX2 bygger den 
nya förbehandlingen. En anställd från MVB ramlade ner och slog sig så pass illa att han senare 
avled. NSR har fått bra information genom möten med entreprenören för att veta vad som har 
hänt och utredning pågår. 

14. Renhållning 
a) Övertagande av driftentreprenad i Båstad 
Renhållningschef Cecilia Halmblad informerar att Ragn-Sells har lämnat över 
renhållningsentreprenaden till NSR AB från och med 1 februari 2019. NSR har tagit över 
personalen. Kärl 2 kommer att lastas om i Ängelholm. Tanken är att bilarna ska utgå ifrån 
plastanläggningen i Ängelholm. Cecilia berättar att det har gått smärtfritt och att vi kör med 
deras bilar. 

b) Planering och genomförande av renhållningsansvaret i Höganäs kommun 
Kaj Ling informerar att från och med 2020 kommer NSR att ansvara och driva renhållningen i 

6 



Höganäs. Göran Svensson, A vfallsrådgivare på NSR jobbar med överlämnandet för att lära 

känna de som jobbar där och se till övriga frågeställningar som ska avgöras går att lösa och 
komma vidare med. Det förs en bra dialog och förhandlingar pågår. NSR kommer att ta över 
fakturering samt kundservice. 

c) Övertagande av Trädgårdsavfall 
Cecilia Hohnblad berättar att NSR återtagit trädgårdsavfallsentreprenaden i Bjuv, Åstorp och 
Helsingborg. 

15. Övriga frågor 
VD Kim Olsson tar upp frågan om studieresan som har planerats. Det beslutas på detta möte 
att ändra datumet till den 8 april. Tanken är att resan s:ka gå till Köpenhamn. Mer information 
kommer. 

Anna-Karin Falkenström har fått förfrågan och kommer att ta fram statistik för ÅVC under 
2018. Denna kommer att presenteras på TearnEngine. 

Cecilia Holrnblad efterfrågar restaurangnätverk i projektet Kök som räddar käk. Vänligen ta 
kontakt med Cecilia om ni kommer på några som skulle kunna tänkas vara med. 

Helsingborg 2019-02-07 

Vid protokollet 

1'~%;fff/;-a / ;;,;;ricl.rsc!/ 
Martina Troedsson / 
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Protokoll Styrelsemöte 1/2019 med styrelsen i Vera Park Circularity AB 

Fredag 2019-02-08, kl. 09:00 -10:15 - på Rad.isson Blu Metropol, Helsingborg 

Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

Kenneth Lantz, Bemer Lundgren, Anders Månsson, Jessica Andersson, Bo 

Lambertsson Persson, Renee Sandberg Ohlander, Gustaf Wingårdh och Peter 

Knutsson. 

Claes Wastensson, Henrik Forssell, Lars-Ingvar Johansson, Eva Ingers, Rolf 

Ottosson, Anders Bengtsson, Lennart Nilsson och Sahand Kousha. 

Personalrepresentanter: 

Övriga: 

Jann Thomasen, Transport 
Toiwo Henriksson, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 
Lotta Lewis-Jonsson, Akademikerna 

Kim Olsson, VD samt Martina Troedsson, Sekreterare. 
Dragana Damljanovic, Ekonomichef under § 5. 

Anmält förhinder: Reino Persson, Robin Holmberg, Christer Hansson, Kjell Näslund, Niklas 

Svalö och Rickard Sallermo. 

Mötets Öppnande 
§ 1 Ordförande Kenneth Lantz förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 

närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
§ 2 att godkänna föreslagen dagordning 
§ 3 att ordföranden jämte Anders Månsson justerar protokollet 
§ 4 att godkänna styrelseprotokoll 2/ 2018 
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§ 5 Årsredovisning för 2018 

Ekonomichef Dragana Darnljanovic presenterar Årsredovisningen för 2018 
gällande NSR AB och Vera Park Circularity AB. 

Dragana Damljanovic informerar om årsbokslutet för Vera Park Circularity AB 
som baseras på en halv månad. Det har varit ett vilande bolag som satte fart med 
ett litet minusresultat som balanseras i NSR koncernen. 

Beslutar 

att godkänna Årsredovisningen för Vera Park Circularity AB för 2018 genom 

styrelsens undertecknande och lägga den till handlingarna. 

§ 6 Infom1ation av olycka på arbetsplats för ny förbehandlingsanläggning, OX2 

VD Kim Olsson informerar att det inträffade en arbetsplatsolycka där OX2 
bygger den nya förbehandlingen. En anställd från MVB ramlade ner och slog sig 
så pass illa att han senare avled. NSR har fått bra information genom möten med 
entreprenören för att veta vad som har hänt och utredning pågår. 

Beslutar 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

§ 7 Information om utvecklingsprojekt KAABS 

VD Kim Olsson informerar om den sorteringsanläggning som KAABS vill bygga 
för skrotsortering. Det är en lång process med miljötillstånd. De har nu fått 
bygglov och bygget kan sätta igång. All bearbetning och sortering kommer att 
ske under tak. 

Beslutar 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

§ 8 Organisation 

VD Kim Olsson berättar att man har kommit så pass långt att uppdraget att se 
till att testbädd fungerar och att nya företag kommer in löper på. Att stödja 
varandra och att utvecklas är en viktig del i arbetet och här har Martin Dyberg 
varit en stor resurs. 

Björn Jacobsson kommer att vara ansvarig för testbädd och det dagliga arbetet 
på Vera Park. 

Vidare berättar VD Kim Olsson att de har upphandlat en kompetens, tidigare 
affärsutvecklare som heter Jessica Magnusson på 40 %. Hennes arbetsuppgift blir 
att verkställa det som Dusan Raicevic tagit fram där han skapade kontakter runt 

om i världen för att genomföra det som finns i planen för Vera Park. 
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Beslutar 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

§ 9 Utredningsarbete för strategi och finansiering av uppdrag 

VD Kim Olsson informerar att organisationen har börjat hitta struktur för hur 

genomföra saker och att det börjar sätta sig i vissa avseende. 

VD Kim Olsson berättar att en förstudie startats upp som utreder möjligheten att 

utveckla extern finansiering av internationella projekt genom stiftelse. Det är värt 

tanken att jobba vidare med och Vera Park skulle då kunna dela sin kompetens 

och få betalt för det. Stiftelsen skulle kunna ha till uppdrag att förmedla pengar 

till de som vill implementera lösningar för hållbarhet. 

Synpunkter lämnas på 

att tillförsäkra så att potential och avkastning stannar inom nordvästra Skåne 
att Vera Park skulle vara delaktiga att leverera kompetens och kunskap 
att NSR inte ska bilda stiftelsen själv 
att vi ska vara försiktiga och att väga några gånger till innan beslut tas 
att det är en intressant fråga då det finns mycket pengar att söka för att driva 
projekt 
att vi skulle kunna skriva urkunden till stiftelsen. Men fråga någon annan att 
driva den 

Det finns därmed mer att fundera över och att ta fram för och nackdelar samt att 

se till eventuella risker. Nya tankar dyker ständigt upp och det gäller att hitta en 

struktur hur detta kan gå tillväga. 

Beslutar 

att ge VD Kim Olsson uppdraget att jobba vidare med denna utredning 

§ 10 Besök av Sveriges Kronprinsessa 

VD Kim Olsson berättar om NSR:s besök av Kronprinsessan där Helsingborgs 

stad var värd för besöket den 16 januari. Kronprinsessan avslutade sitt besök hos 

NSR där vi hade inkluderat olika aktörer för att visa hur vi jobbar med att sluta 

kretsloppen mer effektivt och hur vi delar på kunskap där den enes avfall kan 
bli den andras råvara. Under Kronprinsessans besök visades 4-fackssystemet för 

villor, hur vi jobbar med återbruk, On-Demand projektet, Tre Rör Ut för 

flerfamiljsfastigheter, TMR visade sina plastslipers, och Mahmood Hameed 

presenterade sitt arbete med miljövänliga spånplattor. 

Beslutar 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

§ 11 Övriga frågor 

Inga andra frågor diskuterades. 
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§ 12 Mötets avslutande 
Ordförande Kenneth Lantz tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2019-02-08 

Vid protokollet !~~vl 
Änders Månsson 

/~~r=ftl;?r: Tr{)ttlsso1; 
Martina Troedsson 

/' 

I 4 I _ 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyre lsen 

2019 -04~ 1 8 I: 
onkf .f?..Ot. J/.f;.6.. ·· 
'&,..n/ () .:-=-.. . t:?.f2 . ., • •.••• ····""-'··' · 

Protokoll Styrelsemöte 1/2019 med styrelsen i NSR AB 

Fredag 2019-02-08, kl. 10.30 -16:00 - på Radisson Blu Metropol, Helsingborg 

Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

Kenneth Lantz, Bemer Lundgren, Anders Månsson, Jessica Andersson, Bo 
Lambertsson Persson, Renee Sandberg Ohlander, Gustaf Wingårdh och Peter 
Knutsson. 

Claes Wastensson, Henrik Forssell, Lars-Ingvar Johansson, Eva Ingers, Rolf 
Ottosson, Anders Bengtsson, Lennart Nilsson och Sahand Kousha. 

Personalrepresentanter: 

Övriga: 

Jann Thomasen, Transport 
Toiwo Henriksson, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 
Lotta Lewis-Jonsson, Akademikerna 

Kim Olsson, VD samt Martina Troedsson, Sekreterare. 
Dragana Damljanovic, Ekonomichef under § 5-10 
Ludvig Landen, Miljö och Hållbarhetschef under § 6, 12, 13e 
Björn J acobsson, IT- och digitaliseringschef under § 16 
Albin Holm, PwC under § 6 

Anmält förhinder: Reino Persson, Robin Holmberg, Christer Hansson, Kjell Näslund, Niklas 
Svalö och Rickard Sallermo. 

Mötets Öppnande 
§ 1 Ordförande Kenneth Lantz förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 

närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
§ 2 att godkänna föreslagen dagordning med tillägg punkt 14C för Trädgårdsavfall 
§ 3 att ordföranden jämte Anders Månsson justerar protokollet 
§ 4 att godkänna styrelseprotokoll 8/2018 

§ 5 Ekonomiska rapporter för 2018 
Ekonomichef Dragana Damljanovic informerar om resultatet för 2018. 
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Resultatet för NSR-koncernen visar en vinst på 5,3 lVlkr vilket är 5 lv1kr bättre än 
budgeterat. Investeringar för 12,6 .Mkr har genomförts under 2018. 

Soliditeten var 17 % vilket uppfyller ägardirektivets krav på 15 %. 

Beslutar att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 6 Årsredovisning för 2018 
Ekonomichef Dragana Damljanovic presenterar Årsredovisningen för 2018 
gällande NSR AB och Vera Park Circularity AB. 

Omsättningen i koncernen 2018 var 399 lVlkr jämfört med 385 lVlkr 2017. 

Albin Holm ifrån PwC informerar om revisionsarbetet som har utförts under 
2018. Rapporten innehåller förslag på förbättringar gällande processer och 
mtiner. Albin informerar att ingen anmärkning har skett ifrån deras sida. 

Miljö och Hållbarhetschef Ludvig Landen presenterar NSR AB:s första 
hållbarhetsrapport enligt ett nytt lagkrav sedan 2017. 

Rapporten syftar till att göra information om hur företag arbetar med 
hållbarhetsfrågor mer öppen och jämförbar. Hållbarhetsrapporten ska innehålla 
upplysningar gällande risker för nedan områden 

miljöfrågor 
sociala & personalrelaterade frågor 
respekt för mänskliga rättigheter samt motverkande av kormptionsfrågor 

Rapporten beskriver NSR AB:s affärsmodell och de styrande dokument, policys 
och riktlinjer för hur hållbarhetsarbetet styrs i NSR AB. Vidare presenteras de 
risker som återfinns i verksamheten och hur dessa hanteras för att på så sätt 
begränsa vår påverkan. I rapporten presenteras NSR:s mål och dess resultat för 
2018 för de mest väsentliga hållbarhetsaspektema som har identifierats. 

Beslutar 
att godkänna Årsredovisningen för NSR AB genom styrelsens undertecknande. 
att godkänna Hållbarhetsrapporten för NSR AB genom styrelsens 
undertecknande av Årsredovisningen. 

§ 7 Uppföljning av slutförda återställningar 
Ekonomichef Dragana Damljanovic informerar gällande kostnaden för 
avsättningar till återställning. Efter analys av Rökille och Nyvång ligger 
kostnaden på cirka 200 kr per kvadratmeter. Detta visar på att de finansiella 
medel som har satts av har varit tillräcklig. 
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Beslutar 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

§ 8 Årsrapportering till Helsingborgs stad 
Ekonomichef Dragana Damljanovic presenterar Årsbokslutet till HSFAB för 2018 
vilken innefattar viktiga händelser och det ekonomiska utfallet för det gångna 
året. Nedan presenteras några av dem; 

Beslutat i lagstiftning gällande källsortering och producentansvar 
Test på Mariastaden gällande behovsstyrd tömning för villakunder har 
genomförts under 2018 
Kunskapspartner till Rögle BK gällande miljö och hållbarhetsfrågor för att 
kunna vara en bra förebild 
Vera Park Circularity AB bildas och idag finns cirka 15 olika projekt på gång 
i verksamheten 
Kundnöjdheten har höjts till 4,4 utav 5,0. Under 2017 låg siffran på 4,3 

Beslutar 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

§ 9 Redovisning av NSR:s låneskuld 2018-12-31 
Ekonomichef Dragana Darnljanovic redogör för NSR:s låneskuld. Bolagets 
samlade låneskuld var 187,7 Mkr per 2018-12-31 (208,5 Mkr per 2017-12-31). Det 
utnyttjade låneutrymmet uppgår till 50,5 % av det maximala utrymmet enligt 
konsortialavtalet (57,3% per 2017-12-31). 

Beslutar 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

§ 10 Uppföljning av Finanspolicy 
Ekonomichef Dragana Damljanovic redogör för NSR:s finanspolicy med 
låneportfölj per 2018-12-31 med kronor per lån, dess förfallodag samt dess mix 
av fasta och rörliga räntor där vissa kriterier ska uppfyllas. 

- 78 % består av fast ränta. I genomsnitt ligger räntan på 1,1539 % (fast+ rörlig) 
- Inom 12 månader får inte mer än 30 % av totala lånestocken förfalla 
- Max 10 års bindningstid 

Om räntan skulle höjas med 1 % enhet skulle NSR få en ökad räntekostnad på 
450 000 kronor/år (505 000 kronor/år för 2018). 

Bolagets mening är att Finanspolicyn är uppfylld. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
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§ 11 

§ 12 

Uppföljning av Intern kontroll 
VD Kim Olsson rapporterar gällande uppföljning och hur NSR jobbar med de 
policys som har fattats av NSR:s styrelse. Policys syftar till gemensamma 
värderingar och förhållningssätt. Dessa beslut ska vara utgångspunkt för interna 
riktlinjer inom koncernen. NSR har 4 policys - etisk, arbetsmiljö, miljö samt 
finans som regelbundet följs upp genom möten, genomgångar och revisioner. 

NSR:s arbetsmiljökommitte konstaterar att bolaget har följt arbetsmiljöpolicyn 
under 2018. 
Svensk Certifiering AB har reviderat och godkänt NSR:s miljöledningssystem 
under 2018. 
NSR:s externa revisor PwC:s uppföljning av finanspolicyn visar ingen 
anmärkning för 2018. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

Genomgång och uppdatering av företagets policys 
Miljö och Hållbarhetschef Ludvig Landen presenterar förslag på revidering av 
Miljöpolicyn under 2019 att dels innefatta även Vera Park Circularity AB. I den 
föreslagna Miljöpolicyn finns en del nya punkter som anger riktlinjer för det 
dagliga miljöarbetet och vårt hållbarhetsarbete. Nya förslag visas med röd text 
nedan. 

• Vi sk.a verka för att E.l!:s avt.allsu.appa inaplemm'ltl"l.ll av org.anis.otionen, mom il\"en av 
dar ocnw.iitld . VArt arboot4!' präglas it\' u·fallsminimering umt iterbnlk och .ltton-inning 
av maten.al och n!Stll'SeT. 

• Vi ska hwhålla med naturresurser :sÅsom clunaterial, produkter och enecgi :samt 
sttä.va efter att <>ffektivisera transporter och f.s.;a ut .uwändning,en a\' kke förnybara 
bränslen. 

• Vi ska sträva efter att an\•anda behandlingsmetoder som är cirkuJ.iira och långsiktigt 
hlllbara. 

• Vårt miljö- och hållba.rhetsacbete .ska vara förebyggande och strä\•a efter ständiga 
förbättringar a\' verk&amru!tan samt minska \'år p.lverkan p.l m.arlo;, luft od\ vattQ!"I. 

• \'år personal ska ha hög kompetens och delta akth"'t i miljöaibetet. Medarbetare sb 
uppnuintr.li an un·eclda sin miljökoi:npetens 

• Fbn!t.agets ..mst.allda sk. inordnas 1 vlrt l0pande mtlfo~ genom utbildnmgar och 
kommunik.11.tionsins.a~. Vi sk..a ha en .sUnd.igt p.ltgM!nde di.ilog om 

jö.förbättra.ncle Algiir~r i:neli v.lr-'l 'kund<!'f, J.e..-erantörw <>ch ~tspartners. 

• Vi ska sträva efter att anlitade entreprenörer och leverantörer uppfyller mors'l!ar.utde 
miljökr.w spin \'i $täller p.å ''Ar egen "erksamhet. 

• Vi ska öka det allmänna miljÖlnedvetandet genom att infonnera kunder och 
s.unarQatspart:tu~rs. Vi ska inspiret.a \'M värld till att fatta beslut som iir hltlba:ta 
töt milje>n. Vi ska o<"l;s.\ göra ett lång.salrngt hålih.art samh.iille möjhgt genoo. att \-is. 
p.i goda exempel. 

• Vi 51.:a delu i forskningspr.,,.,i..t tills.ammans med. hOgsko!Ot", uru'·HS.iter., statliga 
myndight?ter och lnanschkollegm. Vi bidrar till utveclding och h»lbara inno\•ati~r. 

• Vi ska folJa tillämplig lagstiftnmg.. förordningar, föreskrifter samt o\.-rtga krav som 
reglerar verksamheten. Vi h.u ert c..,rofil'n.t ledning!ls~-stem for mil}ö. 

Beslutar 
att ta beslut om ny Miljöpolicy på nästa styrelsemöte. 



§ 13 Verksamhetsrapporter 
a) Redovisning av utfall 2018 jämfört med övergripande måltal i affärsplanen 
VD Kim Olsson redovisar utfall av Affärsplan 2018 gentemot de måltal som har 
satts upp i affärsplanen. I hållbarhetsrapporten presenteras mål 2020 och utfall 
2017 samt 2018 mot affärsplanen. 

Vissa mål har uppfyllts och resterande måste NSR jobba vidare med. Det går åt 
rätt håll men inte i den takten som önskas. 

Önskemål och frågor lärrmas på 
att ta fram förslag på hur vi kan öka takten 
att jämföra siffror från 2017 och 2018 mot tidigare år 
att på ett mer pedagogiskt sätt visualisera för styrelsen hur saker förhåller sig 
och visa potentialen för vilka kampanjer man ska rikta arbetet mot 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna 

b) Organisationsförändring 
VD Kim Olsson informerar att Kerstin Gustafsson, Verksamhets- och 
Utvecklingschef slutaT och att en rekryteringsprocess ska påbörjas. 

c) Nya återvinningscentraler 
VD Kim Olsson. informerar att arbetet fortlöper bra när det gäller Bjuv och 
Åstorp. Ärendet har varit uppe i KSAU i Åstorp och nästa steg är att sätta igång 
med detaljplan för det här området. 

Vidare berättar Kim Olsson att då det inte kommer att finnas någon Å VC i Båstad 
från 1 april 2019 så har NSR kommunicerat detta genom olika 
informationskanaler till hushållen i Båstad kommun genom att erbjuda 
fastighetsnära tjänster. Det har dels gått ut brev att kunderna kan få tömt 
Trädgårdskärl och få hämtat Grovsopor hemma vid tomtgränsen. 

Såväl den föreslagna provisoriska återvinningscentralen samt den nya 
återvinningscentralen har mött på motstånd. Den provisoriska 
återvinningscentralen var tänkt att ligga på Profilvägen i Förslöv, dock har 
beslutet överklagats. Till den 1 apTil 2019 kommer det inte under några 
omständigheter att finnas någon återvinningscentral i Båstad kommun. 

På NSR:s hemsida presenteras möjligheter samt frågor och svar för kunderna för 
hur de kan hantera sitt avfall på bästa möjliga sätt. 

d) Luktavvikelser 
VD Kim Olsson informerar att det har varit problem med lukt. Detta hänger dels 
ihop med lukt filter på förbehandlingen samt att de biologiska processerna inte 
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riktigt har fungerat. Ludvig Landen jobbar med olika luktkällor och samarbetar 
med OX2 för att komma till rätta med problemen. 

e) Information om projektet "Förädling av trädgårdsavfall till biokol" 
Ludvig Landen, Miljö och Hållbarhetschef presenterar mer ingående vad Biokol 
är och dess process ifrån organiskt material såsom bland annat trädgårdsavfall 
till färdig produkt. Organiskt material hettas upp till olika höga temperaturer 
utan tillgång till syre. Denna process heter pyrolys. Materialet genomgår en 
kemisk och fysisk nedbrytning. Vidare visas hur en sådan 
produktionsanläggning kan se ut. 

Biokol kan sedan användas till bland annat jordförbättring, vatten och 
luftrening, högkvalitativ kompostjord samt kolsänka. 

NSR har ansökt och fått beviljat externa medel för att kunna driva vidare diverse 
biokolsprojekt. Det finns ett stort intresse och efterfrågan på marknaden och 
arbetet fortlöper med att gå djupare i analyser och kalkyler. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarria. 

§ 14 Renhållning 
a) Övertagande av driftentreprenad i Båstad 
VD Kim Olsson informerar att Ragn-Sells har lämnat över 
renhållningsentreprenaden till NSR AB från och med 1 februari 2019. NSR har 
tagit över personalen. Kärl 2 kommer att lastas om i Ängelholm. Tanken är att 
bilarna ska utgå ifrån plastanläggningen i Ängelholm. 

b) Planering och genomförande av renhållningsansvaret i Höganäs kommun 
VD Kim Olsson lägger fram information gällande övertagandet för att ansvara 
och driva renhållningen i Höganäs. Göran Svensson, A vfallsrådgivare på NSR 
jobbar med överlämnandet och det förs en bra dialog. NSR kommer att ta över 
fakturering samt kundservice. 

c) Övertagande av Trädgårdsavfall 
VD Kim Olsson berättar att NSR återtagit trädgårdsavfallsenh·eprenaden i Bjuv, 
Åstorp och Helsingborg. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 15 Redovisning av projektet" Digitala nycklar" 
Lennart Jensen, A vfallsexpert på NSR informerar om nyckelprojektet. Idag 
hanteras mycket nycklar manuellt. Detta är mycket resurskrävande både när det 
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gäller administration och organisation för alla nyckelknippor som hanteras av 
entreprenörerna idag. 

NSR blev kontaktad av Swedlock som presenterade deras digitala låssystem 
kallad Swedlock Blue som en lösning för avfallsbranschen. Detta låssystem 
används idag av Räddningstjänsten samt hemtjänsten i flera kommuner. Det 
befintliga låset behålls men kompletteras med ett extra behör. Vi behöver 
därmed enbart en nyckel för att öppna soprummen på en specifik körtur. Varje 
morgon laddas nyckeln med begränsad behörighet. Nedan presenteras några av 
de fördelar som finns med Swedlock Blue 

nyckeln kan laddas i bilen 
tappad nyckel är obrukbar inom 30 minuter 
underlättar vid exempelvis extra tömning då chaufför slipper köra in om och 
hämta nyckel 
ökad säkerhet då dels chaufförer slipper nyckelknippor men också att öppning 
loggas 
ingen åverkan för fastighetsägaren 

Alla fastighetsägare måste godkänna att vi monterar ett extra behör på deras 
befintliga lås. Installation beräknas påbörjas i maj. 

§ 16 Redovisning av projektet "On-Demand" 
Björn J acobsson, IT- och digitaliseringschef på NSR redogör för pilotprojektet 
tömning On Demand som startades i juni 2018 där kunderna har beställt tömning 
via ett reglage kopplat mot NSR:s ruttsystem. Sensorerna i reglaget har också 
bidragit till att chaufförerna nu kan se exakt vart kärlet står. Testet har utförts 
på 250 hushåll på Mariastaden för fyrfack 1 och fyrfack 2. De stora delarna har 
bestått av teknik, funktion, nätverk och kundupplevelse. Utvärdering av testet 
har skett i samarbete med Lunds universitet. Testet har fått mycket positivt 
emottagande av kommuninvånarna. Glädjande är att kunderna har fått behålla 
lösningen även efter jul. 

Detta har gett lärande, utbyte och underlag framåt. Nu gäller det att utvärdera 
och titta dels på den ekonomiska aspekten. Frågor såsom hur bygga taxan, hur 
lång tid efter kund har beställt tömning ska den ske, hur mycket besparing på 
antal tömningar kan vi få och så vidare. Testet behöver mer volym för att se om 
vi kört färre eller fler kilometer än tidigare och testet rullar på och förväntas 
öka under 2019 med fler hushåll. 

§ 17 Övriga frågor 
Ordförande Kenneth Lantz berättar om en delegation ifrån Norge som besökte 
NSR där de presenterade sitt projekt med att odla tomater där de gjort jord av 
sitt gröna avfall. Det unika är att de fått med butiker att föra ut sitt budskap. 



§ 18 Mötets avslutande 
Ordförande Kenneth Lantz tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2019-02-08 

Vid protokollet 

/t/;?ml1~/?ck;drSä; 
Martina Troedsson / 

I 

Jusd _// . 
~~' KennethL~· 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -04- 2 4i 
Dnr KS. Q.QJ J.b.b. ... 
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..("sASTADHEM 

0 

Protokoll fört vid Arsstämma i Båstadhem AB 
Org. Nr 556527-7059 

Tisdagen den 9 april 2019 kl 16.30-16.50 Båstadhem AB, Båstad 

Närvarande: 

Sekreterare: 

§ 1 Stämmans öppnande 

Johan Olsson Swanstein (M) (representerar 100% av 

aktierna) 
Hans Grönqvist (BP), ordförande 
Ann-Margret Kjellberg (S), vice ordförande 
Kjell Andersson (BP), ledamot 
lb Nilsson (C), ledamot 

Jan Ahlström (M), ledamot 
Allan Sunnergren (MP), ledamot 
Marie Louise Aaröe (M), suppleant 
Niclas Svanberg (S), suppleant 
Joakim Gräbner (SD), suppleant 
Hans Ekwurtzel (MP), suppleant 
Håkan Hagström (M), tillträdande ledamot 
Christian Nilsson (C), tillträdande ledamot 
Anette Åkesson (M), tillträdande suppleant 
Anna Hirell (L), tillträdande suppleant 
Göran Håkansson (BP), tillträdande suppleant 
Csaba lllyes (BP), tillträdande suppleant 
Bo Wendt (BP) 
Lars Johansson, tf vd Båstadhem AB 
Lisbeth Nilsson, ekonomichef Båstadhem AB 

Ursula Lindblom, ekonomiassistent Båstadhem AB 

Stämman öppnades av ordförande Hans Grönqvist. 

§ 2 Val av ordförande vid stämman 
Hans Grönqvist valdes till ordförande för stämman. 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 
Upprättades röstlängd. Båstads kommun innehar 100% av aktierna och 100% av 
rösterna vilka representeras av Johan Olsson Swanstein . 



§ 4 Val av justerare 
Till justerare av protokollet valdes Hans Grönqvist och Hans Ekwurtzel. 

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad 
Beslöts att stämman kallats i behörig ordning, minst två veckor och längst fyra veckor 
före stämman. 

§ 6 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 
lekmannarevisorernas granskningsrapport 
Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas 
granskningsrapport har presenterats både för ägare och styrelse. 

§ 7 Beslut om: 
a) Fastställelse av resultat- och balansräkning 
Stämman beslöt fastställa resultat och balansräkningen . 
b) Disposition av vinst enligt fastlagd balansräkning 
Stämman beslutade att till aktieägaren utdela 7 368 kr samt att 54 402 722 kr 
balanseras i ny räkning. 
c) Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. 
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och VD för räkenskapsåret. 

§ 8 Faststä11ande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer 
Fastställdes arvode åt ordförande till 108 378 kr per år, vice ordförande 21 676 kr per 
år samt att sammanträdesersättningen till vice ordförande och styrelsen utbetalas i 
enlighet med Båstad kommuns reglemente. Till lekmannarevisorer och auktoriserad 
revisor utbetalas arvode enligt räkning. 

§ 9 Val av revisor 
Omval av KPMG till auktoriserat revisionsbolag. 

§ 10 Anmälan om Båstads kommunfullmäktiges val av ordinarie 
styrelseledamöter, suppleanter samt ordförande och vice ordförande 
intill bolagsstämman 2023: 

Styrelsen består av: 
Jan Ahlström (M) 
Håkan Hagström (M) 
Niclas Svanberg (5) 
Hans Ekwurtzel (L) 
Hans Grönqvist (BP) 
Anders Dahlkvist (BP) 
Christian Nilsson (C) 

Suppleanter: 
Anette Åkesson (M) 
Marie Louise Aaröe (M) 
Ann-Margret Kjellberg (5) 
Anna Hirell (L) 
Göran Håkansson (BP) 
Csaba lllyes (BP) 
Emma Jönsson (C) 

Ordförande: Hans Ekwurtzel 
Vice ordförande: Jan Ahlström 



§ 11 Anmälan om Båstads kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer 
Lekmannarevisorerna är valda intill bolagsstämman 2023. 
Ingvar Andreasson och Sten Wahlgren . 

§ 12 Nya ägardirektiv 
Johan Olsson Swanstein rapporterade att ägardirektiven från Båstads 
kommunfullmäktige daterad 2014-01-29 står fast. Ägaren informerade om att när 
utredningen om hur Båstad kommun ska organisera fastighetsförvaltning är klar, 
kommer nya ägardirektiv tas fram. 

§ 13 Ny bolagsordning 
Det föreligger ingen ny bolagsordning. Ägaren informerade om att när utredningen om 
hur Båstad kommun ska organisera fastighetsförvaltning är klar, kommer ny 
bolagsordning tas fram. 

§ 14 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen 
Inget annat ärende. 

§ 15 Stämman avslutas 
Hans Grönqvist förklarade stämman avslutad. 

Båstad 2019-04-09 

Hans Grönqvist 
Ordförande 

Hans Ekwurtzel 
Juste rare 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2019-04-11, kl. 10.00-12.00 

Ingrid-Marie, kommunhuset i Båstad 

Lars Elofson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Barbro Hansson, ledamot 
Karin Sörensson, ledamot 
Inger Westin, ledamot 
Stellan Andersson, ersättare 
Lillemor Johnsson, ersättare 
Ulf Jiewertz, ordförande i vård- och omsorgsnämnden 

1. Mötets öppnande och val av justerare 
Ordföranden öppnar mötet. 
Upprop av deltagande ledamöter. 
Val av sekreterare: Karin Sörensson. 
Val av justerare: Barbro Hansson. 

2. Godkännande av dagordningen 
Rådet beslutar att godkänna dagordningen. 

3. Information från Vård och omsorg 
Nämndens ordförande Ulf Jiewertz informerar om de två stora frågorna som 
dominerar arbetet för närvarande. 

1 (3) 

A: Branden i Skogslidens kök. Tillagningen flyttad till Strandängssskolan fram till 
4 augusti, då det ska vara klart att återvända. Huvudmålet är för närvarande lunch
tid, men kommer att återgå till kvällstid när man flyttat tillbaka. För närvarande 
400 portioner till hemtjänst och 123 till boendena. Krisberedskap behövs, men det 
ordnade sig snabbt ändå. Man kommer att arbeta fram en krisplan. 

B: Avvecklingen av 3:4:an, Bjärehemmet. För närvarande bor där 8 personer. 
Anmälan gjordes av anhöriga till IVO, som lade ner den. Besparingen som görs är på 
2 mkr. Dessutom är arbetsmiljön dålig. Bjärehemmet är till viss del en byggarbets
plats nu. Den ökade hyreskostnaden täcker kommunen upp vid flytten. 

Byggnationen av Haga Park ligger i fas. Inflyttning sker i början av 2020. 
48 lägenheter på 33,75 kvm till en lägenhetshyra på 6 300 kr/mån. Diskussion som 
följde var att det är dyrt. Hyran+ omvårdnadskostnad +mat blir ca 11 000 - 12 500 
kr i månaden. Är Båstadhem kapabla att bygga äldreboenden? 
Detta kommer KPR att bevaka. 



Nämndens ekonomi ser ut att bli minus i år också. 

Sommarens värme tog hårt på de äldre på boendena. Kylaggregat köps in till 
Almgården och Åsliden. Skogsliden och Haga Park har detta installerat. 

2 (3) 

Korttidsplatserna för närvarande 14 st. Det framkom att det är dåliga rutiner vid 
inflytt. Kedjan mellan sjukhus-korttid-permanentboende fungerar inte. Ulf tar 
frågan med sig till Emma Pihl. 

Likaså skulle Christer Nordin bli kontaktad av firman som testade larm på Åsliden 
för att KPR skulle testa på andra ställen i kommunen. Men inget har hänt. Ulf tar 
det med sig till Emma Pihl. 

4. Budget 2019 för pensionärsrådet 
Budgeten lades till handlingarna. 

5. Skrivelse för kännedom: Tillgänglighetsanpassning av Båstads station enligt 
Trafikverkets stationsklassning 
Skrivelsen angående anpassningen av Båstads station gicks igenom. KPR är inte 
nöjd med detta utan kommer tillsammans med ordföranden i Tillgänglighetsrådet, 
Birgitte Dahlin, att göra ett studiebesök där ute och ta tid för att kunna ta sig från 
perrong till buss med rullstol, rollator, resväska mm. Titta över biljettautomaterna, 
som är svåra att se på. Dessutom bör det finnas en i stationshuset. Förslag: 29 april. 
Skånetrafiken har besökt två SPF-föreningar med info. Ska även komma till Båstad 
Bjäre SPF. Man kan ladda ner appen och då kunna lösa biljett som gäller 24 timmar 
och även betala med bankkort. 

6. Eventuell genomgång av rådets protokoll från förra sammanträdet 
KPR:s förra mötesprotokoll lades till handlingarna. 

7. Samrådshandlingar 
Samrådshandlingar ska skickas ut till AU-medlemmarna, så kan dessa skicka vidare 
till övriga ledamöter. Detaljplanen för Hemmeslöv gav upphov till diskussion. Risk 
att själva Båstad utarmas på bl a mataffär. 

8. Övriga frågor och information/ledamöterna runt 
Krisberedskap bör alla få en genomgång av. Civilförsvaret kommer gärna ut och 
berättar. Detta bör vara för alla. Under sommaren eller tidig höst kommer en person 
att anställas i kommunen som bl a ska arbeta med dessa frågor om säkerhet och 
krisberedskap. Vi bevakar detta och vi vill ha ett möte i höst. 

Hur går vi vidare för att känna sig säker? Alla äldre som blir lurade på olika sätt, hur 
kommer man ut med informationen? Samverkan med polis, Brottsförebyggande råd 
och den nya tjänstemannen bör ske. Tillit och säker som medborgare måste alla 
känna. 

Föreläsning den 15 maj kl. 13.30 i Laholm anordnas av Anhörigföreningen 
Båstad-Laholm. Lisa Andersson, Östersund är föreläsare. 



3 (3) 

Vad har kommunen gjort av de pengar man fick från staten för att lära äldre hantera 
telefon, iPads mm? Tekniken måste äldre ha hjälp med. T.ex. kan man snart inte 
parkera sin bil utan telefonen. Gunilla Linghoff tar upp frågan med kommunalrådet. 

Rummen på Haga Park är väldigt små, men de uppfyller lagkraven om permanent
boenden. 

Till hösten bör KPR gå ut och testäta maten som serveras via Skogslidens kök. 
Ska vara oanmält. 

Angående trafikproblem i Förslöv så togs det upp att bron över väg 105 vid 
stationen känns väldigt smal. Oro för de som cyklar då det är mycket lastbilar till 
industriområdet. Stellan Andersson gör en sammanställning som sedan ska skickas 
via KPR till Trafikverket. Underlag till ordföranden Lars Elofson. 

9. Datum för nästa möte 
Nästa KPR-möte den 13 juni kl. 10.00. 
Nästa AU den 14 maj kl. 10.00. 

~ofso f1ei~~n 
Sekreterare 

kt:u~r~ 
Barbro Hansson 
Justerare 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-04-23 1 av 1 

 

 

KS au § 76  Dnr KS 000545/2014 - 600 

Verkställande av beslut gällande byggnation av Västra Karups skola 
samt tillsättning av politisk styrgrupp  

 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har fattat beslut om en ny skolorganisation och avsatt 

medel för en ny skola i Västra Karup. Ansvarig för verkställandet är 
kommunstyrelsen. Mot bakgrund av det vill utbildningsnämnden göra en 
särskild hemställan till kommunstyrelsen om verkställande av det beslutet 
samt föreslå inrättandet av en styrgrupp.  

 
Underlag till beslutet Beslut från utbildningsnämnden, 2019-04-16, § 70  
 
Förvaltningens förslag  1. Programhandling för Västra Karups skola hanteras på kommunstyrelsens 

möte den 21 augusti.  

2. Politisk styrgrupp hanteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 
16 maj.  

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:  

 

1. Programhandling för Västra Karups skola hanteras på kommunstyrelsens 
möte den 21 augusti.  

2. Politisk styrgrupp hanteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 
16 maj.  
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Datum: 2019-04-30 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001182/2018 – 900 
 
 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 
 
 

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

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut: 
 
a). Delegationsbeslut - Trafikingenjören 2019-03-29 
 
b). Delegationsbeslut - Individ och familj 2019-03-01 - 2019-03-31 
 
c). Delegationsbeslut - Teknik- och servicechefen t o m 2019-03-28 
 
d). Delegationsbeslut - Dödsboanmälan 2019-04-15 
 
    
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbesl ut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T002 2019-01-07 289/18-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
politiker 2022-12-31 Johansson 

T002 2019-01-18 18/19-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Båstads lager&logistik 2019-12-31 Johansson 

T002 2019-02-27 18/19-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Arnes blommor 2019-12-31 Johansson 

T002 2019-02-27 18/19-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
teknik o service 2019-12-31 Johansson 

T002 2019-02-27 18/19-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Radio TV huset i Båstad 2019-12-31 Johansson 

T002 2019-03-07 18/19-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Båstad hem 2019-12-31 Johansson 

T002 2019-03-11 18/19-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Båstad Fest 2019-12-31 Johansson 

T002 2019-03-27 18/19-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Bjäre Entreprenad AB 2019-12-31 Johansson 

T002 2019-03-27 18/19-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Garden Service 2019-12-31 Johansson 

T002 2019-03-29 18/19-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
Etab Service 2019-12-31 Johansson 

T002 2019-03-29 18/19-350 Dispens från L TF tom Alexander Ejwertz 
MMB i Båstad AB 2019-12-31 Johansson 

Underskrift 
Datum 

2019-03-29 
Namnförtydligande 

Alexander Ejwertz Johansson 



Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -04- o 9 I 
onft&.9.l/!.:.?.:
:k.9.f.rf:..-:: .. ~(?..9. .... 

Individ och familj Båstads kommun 

2019-03-01-2019-03-31 



Beslutsdatum 

2019-03-01 

2019-03-01 

2019-03-01 

2019-03-01 

2019-03-01 

2019-03-01 

2019-03-01 

2019-03-04 

U rva !snara metrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Justering av förskott på förmån 

Ek Justering av förskott på förmån 

Ek Justering av förskott på förmån 

Ek Justering av förskott på förmån 

Vux Beslut inleda utredning överklagande 

Organisation· 

Undemivåer 

Handläggare· 

20190301 20190331 

Vuxenenheten 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-04-04 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Alexandra Borbelj 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Helene Löfgren 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

495,00 

3 152,00 

4 376,00 

5 301,00 

1 093,00 

Sida 1I15 



Beslutsdatum 

2019-03-04 Vux Familjehemsplac 4 kap 1 § bifall 

2019-03-05 Ek Beslut inleda utredning överklagande 

2019-03-06 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-03-06 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-03-06 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-03-06 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-03-07 Ek Tandvård, bifall 

2019-03-07 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-03-07 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20190301 20190331 

Organisation: Vuxenenheten 

Undernivåer 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-04-04 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Josephine Tegner 

Alexandra Borbelj 

Alexandra Borbelj 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 909,00 

2 280,00 

300,00 

573,00 

528,00 

Sida 2 I 15 



Beslutsdatum 

2019-03-07 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-03-07 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-03-08 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-03-08 Vux L VM Särskild kostnad bifall 

2019-03-08 Ek beslut omprövas enl 27 § FörvL 

2019-03-08 Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

2019-03-08 Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

2019-03-11 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-03-11 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20190301 20190331 
Organisation· Vuxenenheten 

Undemivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-04-04 

Bes! utsfattare· 

Personnummer * 

Bes] utsfattare 

Maria I varsson 

Maria lvarsson 

Annelie Zerman 

Linda Hedman 

Maria I varsson 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Alexandra Borbelj 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Alexandra Borbelj 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

40 950,00 

6 624,50 

294,00 

Sida3I15 



Beslutsdatum 

2019-03-11 

2019-03-11 

2019-03-11 

2019-03-11 

2019-03-11 

2019-03-12 

2019-03-12 

2019-03-12 

2019-03-12 

U rva !spara metrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-04-04 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Missb Familjehemsplac särskild kostnad bifall 

Vux Kontaktp/familj 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Vux Körkortsyttrande avges 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Organisation· 

Undemivåer· 

Handläggare: 

20190301 

Vuxenenheten 

- 20190331 Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Linda Hedman 

Josephine Tegner 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Josephine Tegner 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Josephine Tegner 

Annelie Zerman 

Helene Löfgren 

Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 940,00 

34 457,00 

1 495,00 

Sida 4 / 15 



Beslutsdatum 

2019-03-12 Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

2019-03-13 Ek Beslut inleda utredning dödsboanmälan 

2019-03-13 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2019-03-13 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2019-03-13 Ek fly Bistånd 4 kap I §Bifall 

2019-03-13 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2019-03-13 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-03-13 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-03-13 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

U rva I spara metrar: 20190301 20190331 
Organisation· Vuxenenheten 

Undemivåer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-04-04 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Josephine Tegner 

Ann-Britt Nilsson 

Anna Berg 

Anna Berg 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Anna Berg 

Camilla Moritz 

Arbetshinder, sociala skäl 
Camilla Moritz 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

3 284,00 

6 638,00 

7 400,00 

Sidas I 15 



Beslutsdatum 

2019-03-13 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-03-13 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-03-13 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-03-13 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-03-13 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-03-14 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-03-14 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-03-14 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-03-14 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Urvalsparametrar: 20190301 20190331 
Organisation: Vuxenenheten 
Undernivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-04-04 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Maria I varsson 

Inbetalning från annan myndighi 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndighi 
Josephine Tegner 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Alexandra Borbelj 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Alexandra Borbelj 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
AnnaBerg 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 411,00 

1 161,00 

240,00 

3 989,00 

5 717,00 

226,00 

Sida6/15 



Beslutsdatum 

2019-03-14 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-03-14 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-03-14 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-03-14 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2019-03-14 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2019-03-14 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-03-14 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-03-14 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2019-03-14 Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

Urvalsparametrar: 20190301 - 20190331 
Organisation· Vuxenenheten 
Underniväer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-04-04 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Arbetshinder, sociala skäl 
Camilla Moritz 

Arbetshinder, sociala skäl 
Camilla Moritz 

Maria Ivarsson 

Josephine Tegner 

Urva!sdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

13 110,00 

8 092,00 

6 638,00 

6 638,00 

Sida 7 I 15 



Beslutsdatum 

2019-03-15 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-03-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-03-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-03-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-03-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-03-15 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-03-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-03-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-03-18 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20190301 20190331 

Organisation- Vuxenenheten 

Undernivåer 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-04-04 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetshinder, sociala skäl 
Alexandra Borbelj 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Maria Ivarsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Maria I varsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria I varsson 

Alexandra Borbelj 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

2 300,00 

6 937,00 

3 440,00 

3 440,00 

500,00 

9 046,00 

1 224,00 

Sida 8 / 15 



Beslutsdatum 

2019-03-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-03-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-03-18 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-03-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-03-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-03-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-03-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-03-19 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-03-20 Vux Utredn enl 11 kap 1 § avslutas utan åtgärd 

Urvalsparametrar: 20190301 - 20190331 

Organisation· Vuxenenheten 

Undemivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-04-04 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Anna Berg 

Sjukskriven utan rätt till ersättni 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Anna Berg 

Anna Berg 

Anna Berg 

Annelie Zerman 

Maria Ivarsson 

Anita Marijic 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

8 113,00 

Sida 9 /15 



Beslutsdatum 

2019-03-20 

2019-03-20 

2019-03-20 

2019-03-20 

2019-03-21 

2019-03-21 

2019-03-21 

2019-03-21 

2019-03-21 

Urvalsparametrar: 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek bistånd 4 kap I §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

Ek bistånd 4 kap I §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

Ek fly Bistånd 4 kap I §Bifall 

Ek Bistånd 4 kap I § avslag 

Ek Bistånd 4 kap I § avslag 

Organisation

Undemivåer 

Handläggare· 

20190301 

Vuxenenheten 

- 20190331 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-04-04 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Qendresa Ibishi 

Sjuk- el aktivitetsersättning-vän1 
Alexandra Borbelj 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Alexandra Borbelj 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

219,00 

887,00 

I 860,00 

11 970,00 

12 367,00 

Sida 10 I 15 



Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-04-04 

Beslutsdatum 

2019-03-21 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-03-21 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-03-21 Ek bistånd 4 kap 2 § bifall 

2019-03-22 Vux Missb Familjehemsplac särskild kostnad bifall 

2019-03-22 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-03-25 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-03-25 Ek eftergift 9 kap 4 § beviljas 

2019-03-25 Ek eftergift 9 kap 4 §beviljas 

2019-03-25 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20190301 - 20190331 Beslutsfattare· 

Organisation: Vuxenenheten 

Undemiväer 

Handläggare· Personnummer * 

Beslutsfattare 

Maria I varsson 

Maria I varsson 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Maria Ivarsson 

Linda Hedman 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria I varsson 

Arbetshinder, sociala skäl 
Camilla Moritz 

Gilla Törhagen Sköld 

Gilla Törhagen Sköld 

Maria I varsson 

Urvalsdan1m = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

5 275,00 

1 000,00 

2 178,00 

4 375,00 

Sida 11/15 



Beslutsdatum 

2019-03-25 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-03-25 Vux Intern öppenvård bifall 

2019-03-25 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-03-26 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2019-03-26 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2019-03-26 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-03-26 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-03-26 Ek fly bistånd 4 kap 2 § bifall 

2019-03-26 Ek fly bistånd 4 kap 2 § bifall 

Urvalsparametrar: 20190301 20190331 
Organisation· Vuxenenheten 

Undemiväer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-04-04 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Sjukskriven med läkarintyg-vän1 
Maria Ivarsson 

Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Ann-Britt Nilsson 

Madelene Colliander 

Arbetshinder, sociala skäl 
Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Josephine Tegner 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Josephine Tegner 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

9 915,00 

10 662,00 

7 694,00 

2 283,00 

1 131,00 

Sida 12 /15 



Beslutsdatum 

2019-03-27 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2019-03-27 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-03-27 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-03-27 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-03-27 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-03-27 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-03-27 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-03-27 Ek fly bistånd 4 kap 2 § bifall 

2019-03-28 Ek bistånd beslut inleda utredning 

Urvalsparametrar: 20190301 - 20190331 

Organisation· Vuxenenheten 
Undemivåer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2019-04-04 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Maria I varsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Josephine Tegner 

Ann-Britt Nilsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

120,00 

11 743,00 

700,00 

1 060,00 

Sida 13 / 15 



Beslutsdatum 

2019-03-28 

2019-03-28 

2019-03-28 

2019-03-28 

2019-03-28 

2019-03-29 

2019-03-29 

2019-03-29 

2019-03-29 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Vux Intern öppenvård bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation-

Undemiväer· 

Handläggare· 

20190301 

Vuxenenheten 

- 20190331 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-04-04 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetshinder, sociala skäl 
Camilla Moritz 

Arbetshinder, sociala skäl 
Camilla Moritz 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Alexandra Borbelj 

Anita Marijic 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

6 770,00 

6 244,00 

400,00 

400,00 

1 430,00 

9 290,00 

Sida 14 I 15 



Beslutsdatum 

Avser 

2019-03-29 

2019-03-29 

2019-03-29 

Uryalsparametrar: 

Ek Avsluta återkravsinsats 

Ek Avsluta återkravsinsats 

Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

Organisation: 

Underniväer 

Handläggare· 

20190301 - 20190331 

Vuxenenheten 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare· 

Orsak 

Beslut: 

Personnummer * 

2019-04-04 

Orsak 

Beslutsfattare 

Gilla Törhagen Sköld 

Gilla Törhagen Sköld 

Josephine Tegner 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

Sida 15/ 15 



Beslutsdatum 

2019-03-01 

2019-03-04 

2019-03-04 

2019-03-04 

2019-03-04 

2019-03-04 

2019-03-04 

2019-03-05 

U rva lsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap§ 1 SoL inleda utredning yttrande 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

Organisation· 

Underniväer 

Handläggare· 

20190301 

Barnenheten 

- 20190331 Beslutsfattare· 

Orsak· 

Beslut· 

Personnummer * 

2019-04-04 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hechnan 

Linda Hedman 

Linda Hechnan 

Linda Hechnan 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Rose-Marie Paulsson 

Nicolina Carlsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

Sida 1 I 7 



Beslutsdatum 

2019-03-06 

2019-03-06 

2019-03-06 

2019-03-06 

2019-03-06 

2019-03-06 

2019-03-07 

2019-03-08 

2019-03-08 

U rva !spa rametra r: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut en! 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Utredning enl 11 kap §§ 1,2 SoL avslutas utan åtgärd 

BoU Utredningskostnad 

BoU L VU Särskilda kostnader 

BoU LVU Dom om vård enl 2 § 

FR Snabbyttrande FB 6:20 avges 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Organisation: 

! Tndernivåer 

Handläggare: 

20190301 

Barnenheten 

- 20190331 Beslutsfattare· 

Orsak: 

Beslut' 

Personnummer * 

2019-04-04 

Orsak 

Beslutsfattare 

Johanna Flyckt 

Johanna Flyckt 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Förvaltningsrätt 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

2 250,00 

134 400,00 

79 200,00 

Sida 2 I 7 



Beslutsdatum 

Avser 

2019-03-08 

2019-03-08 

2019-03-11 

2019-03-11 

2019-03-11 

2019-03-13 

2019-03-13 

2019-03-13 

2019-03-14 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

BoU L VU Särskilda kostnader 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet en! 4 kap 1 § SoL avslutas 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

BoU L VU Särskilda kostnader 

BoU Utredning en! 11 kap§§ 1,2 SoL avslutas utan åtgärd 

Organisation

Underniväer 

Handläggare· 

20190301 

Barnenheten 

- 20190331 Beslutsfattare· 

Orsak: 

Beslut: 

Personnummer- * 

2019-04-04 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Bildningsnämndes sociala arbet 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

117 460,00 

49 800,00 

65 800,00 

Sida 3 /7 



Beslutsdatum 

2019-03-14 

2019-03-15 

2019-03-15 

2019-03-15 

2019-03-18 

2019-03-18 

2019-03-18 

2019-03-18 

2019-03-18 

U rva !spa rarnetra r: 

Delegeringslista 

U tskriftsdatum: 2019-04-04 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

FR Beslut inleda utredning snabbyttrande FB 6:20 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

FR Faderskapsbekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

FR Beslut inleda utredning snabbyttrande FB 6:20 

FR Beslut inleda utredning snabbyttrande FB 6:20 

FR Beslut inleda utredning snabbyttrande FB 6:20 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Organisation· 

Undernivåer 

Handläggare· 

20190301 

Barnenheten 

- 20190331 Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Linda Hedman 

Taina Virmalainen 

Taina Virmalainen 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

42 700,00 

42 700,00 

Sida 417 



Beslutsdatum 

Avser 

2019-03-19 

2019-03-19 

2019-03-19 

2019-03-19 

2019-03-19 

2019-03-19 

2019-03-20 

2019-03-20 

2019-03-20 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU L VU Omedelbart omhändertagande 6 §miljö Ordf beslut 

FR Beslut inleda utredning FB 6: 19 

BoU Övrigt yttrande avges 

BoU Beslut enl 11 kap§ 1 SoL inleda utredning yttrande 

Period· 

Organisation

Undernivåer· 

Handläggare· 

20190301 

Barnenheten 

- 20190331 Beslutsfattare· 

Orsak· 

Beslut: 

Personnummer * 

2019-04-04 

Orsak 

Beslutsfattare 

Bildningsnämndes sociala arbet 

Bildningsnämndes sociala arbet 

Bildningsnämndes sociala arbet 

Bildningsnämndes sociala arbet 

Bildningsnämndes sociala arbet 

SN:s ordförande 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

PiaÅstrand 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

Sida 5 I 7 



Beslutsdatum 

Avser 

2019-03-21 

2019-03-21 

2019-03-22 

2019-03-22 

2019-03-22 

2019-03-22 

2019-03-22 

2019-03-22 

2019-03-25 

U rva lspa ram etra r: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

BoU Beslut enl 11 kap§ I SoL inleda utredning yttrande 

BoU Intern Öppenvård bifall 

BoU Utredningskostnad 

BoU Utredningskostnad 

FR Utredare utses FB 6:19 

FR Utredare utses FB 6:19 

FR Beslut inleda utredning FB 6: 19 

FR Snabbyttrande FB 6:20 avges 

BoU Utredning enl 11 kap §§ 1,2 SoL avslutas utan åtgärd 

Organisation: 

Underniväer 

Handläggare: 

20190301 

Barnenheten 

- 20190331 Bes 1 utsfattare· 

Orsak 

Beslut 

Personnummer * 

2019-04-04 

Orsak 

Beslutsfattare 

Anna Laurell 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Taina Virmalainen 

Taina Virmalainen 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

275,00 

275,00 

Sida 6 I 7 



Beslutsdatum 

Avser 

2019-03-27 

2019-03-27 

2019-03-27 

2019-03-28 

U rva !spara metrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-04-04 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Beslut en! 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

FR Beslut inleda utredning avtalsgodkännande 

Qrganisation

Underniväer· 

Handläggare· 

20190301 

Barnenheten 

- 20190331 Beslutsfattare· 

Orsak 

Beslut· 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

PiaÅstrand 

Taina Virmalainen 

Urvalsdah1m = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

91 565,00 

2 438,00 

Sida 7 I 7 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen Delegationsbeslut 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

TS008 2019-01-17 82018-001 Grannehörandeangående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
187 bygglov för nybyggnad av två 

st ledningsstolpar, Vistorp 
7:101, Åkagårdsvägen 22 

TS008 2019-01-17 82018-001 Grannehörandeangående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
186 bygglov för nybyggnad av 

lagerlokal samt 
belysningsstolpar, Vistorp 
7:84 

TS008 2019-01-30 82018-001 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
169 förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus, 
Olstorp 2:1, Bokesliden 82 

TS008 2019-02-05 82019-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
060 bygglov för inbyggnad av 

befintlig balkong 

TS008 2019-02-06 82017-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
981 bygglov nybyggnad av plank, 

Parken 10, Storgatan 31 A 

TS008 2019-02-13 82019-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
105 förhandsbesked för 

nybyggnad av två 
enbostadshus 

TS008 2019-02-13 82019-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
081 bygglov för nybyggnad av 

glasplank runt Restaurang 
Lyckan, Borren 13 

TS008 2019-02-19 82019-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
090 bygglov för nybyggnad av 

en bostadshus 

TS008 2019-03-13 82018-000 Grannehörandeangående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
835 bygglov i efterhand för 

tillbyggnad av 
komplementbyggnad, Räkan 2, 
Hanneborgsvägen 6 

TS008 . 2019-03-14 82019-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
036 bygglov ändrad användning till 

lokal samt ändrad planlösning, 
Malen 1:262, 
Fylkeskungavägen 38 

TS008 2019-03-14 82019-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
157 bygglov för tillbyggnad med 

uterum samt plank, Förs löv 
4:47, Långagärdsvägen 49 

TS008 2019-03-18 82018-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
743 bygglov för nybyggnad av 

stödmur, Förslöv 2:86, 
Fornåkersvägen 17 



TS008 2019-03-19 82019-000 Grannehörandeangående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
186 bygglov för nybyggnad av 

pooltak samt teknikutrymme, 
Slammarp 64:31, 
Sand bäcksvägen 56 

TS014 2019-03-28 Lägenhetsarrende - Del av Verkställighe Jan Bernhardsson 
Förslöv 4:31 och del av t 
Slammarp 64:1, Förslövs 
Tennisklubb 

TS008 2018-11-06 82018-001 Grannehörandeangående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
445 installation av bergvärme, 

Norra Bläsinge 6, 
Bläsingevägen 22 

TS008 2018-12-05 82018-001 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
112 förhandsbesked för 

nybyggnad av fyra st 
enbostadshus, Olstorp 1: 11, 
Prästgårdsvägen 6 

TS008 2018-12-06 82018-001 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
163 bygglov för nybyggnad av mur, 

Båten 9, Nybovägen 4 

TS008 2018-12-11 82017-000 Grannehörande angående till- Ingen erinran Jan Bernhardsson 
811 och ombyggnad av lagerlokal 

till flerbostadshus, Druvan 13, 
Åhusvägen 19 

TS008 2018-12-11 82018-001 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
000 bygglov för nybyggnad av 

komplementbyggnad efter 
rivning av bef, Fiskmåsen 9, 
Lindallen 39 

TS008 2018-12-18 82018-001 Grannehörandeangående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
074 bygglov för tillbyggnad, 

Utgrunden 3, Norregårdsväg 9 

Datum z~ / L 2019-04-03 ~ 

~ u~d.rskrift 
0 



[HJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Delegationsbeslut 
BÅSf ADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Nr enligt 
de lega-

Datum 
tions-
ordning 
KS/A026 2019-04-15 

Underskrift 
Datum 

2019-04-29 
Namnförtydligande 

Ann-Britt Nilsson 

Diarienr Ärendebeskrivning Lagrum Beslut Delegat 

Dödsboanmälan ÄB 20 kap8a§ Dödsboanmä Ann-Britt Nilsson 
Ian till 
skatteverket 
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